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Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan POKON in 

de oude, U bekende kwaliteit.

U weet wel dat POKON de hoogste kwaliteit ter 

wereld en niet alleen dat, doch ook een eigen 

klasse is. POKON is geheel oplosbaar en bevat 

voedingsstoffen in een bijzonderen vorm, die dade

lijk door de planten worden opgenomen en waar

door iedere mislukking of beschadiging is uitge

sloten.

A N D E R E  V E T P L A N T E N  H O U D EN  V A N  

POKON OOK A L L E  A N D E R E  P L A N T E N  E N  A F G E S N E D E N  

BLOEMEN.

Heeft U het voor Uw planten over om ook met POKON thuis te komen 

als U om POKON uitgaat? Door de hooge kwaliteit heeft U zoo weinig 

noodig, dat ze in gebruik ook nog het goedkoopst is.

Het bemesten met POKON is zoo gemakkelijk. U doet een theelepel vol 

(dat is met een kop erop - een groote of kleine kop op een theelepel maakt 

in gewicht niets uit dus dat is altijd goed) in een kan, ketel of door een 

trechter in een flesch. U vult deze met lauw water en als deze vol is, 

is de Pokon reeds opgelost. Dit is gemakkelijk!

Als U plantenvoedsel gaat halen vraagt LI dan niet naar Kunstmest 

doch naar PO KO N.
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D  E Z E  dag is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze lief

hebberij, omdat toen te Amsterdam in een gecombineerde vergadering van 
leden van de op dien dag opgeheven vereenigingen: Nederlandsche Ver- 
eeniging van Vetplantenverzamelaars „Succulenta” en Nederlandsche 
Vereeniging van Liefhebbers van Cactussen en Vetplanten, werd opge
richt de N ederlandsche Vereeniging van L iefh ebbers van Cactussen en 
andere Vetplanten „Succulenta”.
Dit resultaat van vele besprekingen is alleszins een gelukwensch waard. 
Onze liefhebberij heeft in den afgeloopen oorlog en bezetting veel geleden. 
Verschillende leden der beide vroegere vereenigingen zijn gevallen als 
slachtoffers van het verzet tegen den overweldiger. Vele van onze mooi
ste planten, ja  heele verzamelingen zijn door brandstoffennood, evacua
tie of oorlogsgeweld omgekomen. Door al deze narigheid was er 
weinig of geen belangstelling meer voor onze planten. Dat juist nu op het 
diepste punt van onze liefhebberij de zoo lang gewenschte fusie tot stand 
komt, geeft ons reden tot groote voldoening en vreugde.
Ongetwijfeld begint de belangstelling voor onze planten weer te groeien. 
W ij worden weer meer normale menschen, die behoefte hebben aan goede 
besteding van den vrijen tijd. Onze nieuwe vereeniging heeft met haar 
Hoofdbestuur de taak, dit hernieuwde ontwaken in goede banen te lei
den. Daarbij hebben wij echter Uw medewerking en hulp noodig.
In de voorloopig vastgestelde statuten en het huishoudelijk reglement is 
meer rekening gehouden met de gegroeide gedachte der gemeenschappen. 
W ij zouden onze afdeelingen (kringen), als kleine gemeenschappen in 
onze vereeniging willen beschouwen. Uit deze gemeenschappen kan een 
bloeiend plaatselijk of streekleven op het gebied van onze planten ont
staan. De groote band is de landelijke vereeniging, die ons allen bindt. 
W ij doen derhalve een beroep op de liefhebbers woonachtig in of in de 
omgeving van grootere plaatsen, om te komen tot de oprichting van 
nieuwe afdeelingen, waarvan het minimum aantal leden tien moet be
dragen. De bestaande afd. en vooral ook de verspreid wonende leden 
worden dringend verzocht propaganda te maken en nieuwe liefhebbers 
te winnen. Slechts met een flink aantal leden kunnen wij een goed maand
blad uitgeven, dat aan hooge eischen en nieuwe wenschen voldoet.
Moge het onze nieuwe vereeniging gegeven zijn een hechte gemeenschap 
van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten te worden.

A .F. H. BU IN IN G, Voorzitter
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Aloe Sladeniana, Pole Evans J. R. Brown

ALO E SLADENIANA
A T denkt U van deze plant? Is ze niet werkelijk schitterend? Men 

behoeft geen succulentenliefhebber te zijn om door een plant als deze 
bekoord te worden. Het is mij zelf een genoegen U deze fraaie afbeelding 
te kunnen brengen; wij danken dat aan den Heer J. R. B R O W N  (Cali- 
fornië, U .S.A.) die zoo vriendelijk was ze beschikbaar te stellen en aan
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wiens artikel in Cact. and Succ. Journal (Jan. ’46) ik ook de voornaamste 
gegevens heb ontleend. Hoewel reeds in Vol. III (1920— ’24) van de 
Ann. Bol. Herb. p. 13 door P o l e E v a n s  beschreven, is ze in onze ver
zamelingen nog onbekend. Het is wel jammer, dat we nog niet kunnen 
importeeren maar misschien komt ook die tijd weer spoedig. Natuurlijk 
is het U dadelijk opgevallen dat ze eenige overeenkomst vertoont met 
Aloe variegata, L., ze is trouwens ook verwan: aan Aloë Dinteri. Berg., 
een soort, die wij hier ook niet kennen; alle behooren ze tot de § Serrula- 
tae, S.D. Het zou toch wel eens interessant zijn wat nieuwe soorten Aloë 
te importeeren, zeer zeker hebben we onder de oudere, algemeen bekende 
soorten mooie, decoratieve planten, maar men ziet toch graag eens iets 
nieuws
Aloë Sladeniana varieert van 4 C.m. hoogte op haar groeiplaats tot ca. 9 
c.m. in cultuur. De bladeren, geplaatst in 3 eenigszins onregelmatige rijen, 
zijn 7—-9 c.m. lang en 3—4 c.m. breed, de bovenzijde is hol, de onderzijde 
convex en lang gekield; de kleur frisch, lichtgroen, geheel gevlekt met 
langwerpige, witte vlekken die ±  in de lengte ineenvloeien, en tevens 
eenigszins onregelmatige dwarsrijen vormen, vooral naar den bladtop; 
de groenachtige witte, perkamentachtige randen en kielen zijn bezet met 
witte tandjes van ongeveer 1 m.m. lengte. De bloemstengel, meestal enkel, 
heeft soms 1 of 2 zijstengels; de bracteën zijn 5—6 m.m. lang; de bloem- 
steeltjes 1J^—2 c.m. lang staan bijna horizontaal van de bloemstengel 
af en geven den bloemtros daardoor een los, maar sierlijk uiterlijk; de 
kleur der bloemen is perzik-rood. Volgens Brown is de kleur van de 
bloemdekbuis in cultuur bleeker. Het! is trouwens een feit, dat de bloe
men van Aloë onder glas gekweekt, minder brillant van kleur zijn dan 
wanneer wij ze buiten kweeken, natuurlijk worden de planten, wanneer ze 
buiten staan, eerder door regen of wind beschadigd.
In Amerika kweekt Mr. E. C. Hummelwood (Calif.) deze soort al vrij 
geruimen tijd maar het mocht hem nog steeds niet gelukken zaden te 
winnen, die ongetwijfeld zeer gevraagd zouden zijn. Het schijnt dus dat 
deze fraaie, kleinblijvende soort zich hoofdzakelijk door zijspruiten ver
meerdert, die ze overigens heel gemakkelijk maakt. Aloe variegata geeft 
zoowel zijspruiten (zij het dan ook misschien niet zoo gemakkelijk) als 
zaden, terwijl de zooeven genoemde Aloë Dinteri geen zijspruiten maakt, 
maar daarentegen gemakkelijk zaad zet.
Door G. W . R e y n o l d s  werd in Journ. S. Afr. Bot. 1938, p.105 een 
plant beschreven en afgebeeld (PI. 37) onder den naam Aloë Carowii, 
welke later dezelfde bleek te zijn als Aloë Sladeniana.
Aloë Sladeniana werd tijdens de Percy Sladen Herinnerings-Expeditie 
(1915—1916) gevonden op granietheuvels in de Nachas Bergen, terwijl 
in de beschrijving door Reynolds vermeld wordt, dat Triebner ze ook 
gevonden heeft op kwartsheuvels onder struikgewas in de Zaris Bergen, 
beide in Z.-W .-Afrika. Hierin vinden wij reeds een aanwijzing voor de 
cultuur: een zeer doorlatende grond, met vrij veel grof zand of fijne 
kiezel en zooveel licht als mogelijk, maar oppassen voor felle zon des 
zomers. Omdat een gewaarschuwd man voor twéé geldt, is het goed te 
weten dat Brown verder nog zegt, dat men vooral voorzichtig moet zijn 
met watergeven, liever wat droog dan te nat, en in de koude wintermaan
den maar héél weinig water, daar anders spoedig rotting optreedt.
Een kweekwijze dus, die met die van Aloe variegata overeenkomt. Het
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is prettig te weten, dat deze fraai geteekende soort zich nogal gemakkelijk 
door zijspruiten vermeerdert, en ik twijfel er niet aan dat ze, wanneer ze 
eenmaal wat meer bekendheid geniet, ook bij ons haar weg in de collec
ties der liefhebbers spoedig zal hebben gevonden.
Tenslotte zou ik nog even uw bijzondere aandacht willen vestigen op de 
kunstvolle uitvoering wat betreft de foto. Niet het cliché-achtige van de 
plant in de pot, maar een bijna met de natuur overeenstemmend geheel, 
dat met eenvoudige middelen werd bereikt. W ie het maandblad van onze 
Amerikaansche zustervereeniging kent, heeft al vaak dergelijke fraaie 
foto's van Brown kunnen bewonderen.
De pot is ingegraven, de bovenlaag bedekt met wat klein gesteente en 
een groote op den achtergrond om deze wat te breken. Dit alles evenwel 
zóó gerangschikt en in toonverhoudingen gekozen, dat de plant zelf toch 
het voornaamste object gebleven is. Een voorbeeld dat, gewijzigd en aan
gepast aan het onderwerp, alleszins aanbeveling verdient.

A. J. A. U ITEW A A L.

A D R E S S E N  V A N  H E T  V O O R L O O P IG  
H O O F D B E S T U U R

A. F. H. BUINING, „Hohorst” te Hamersveld (U tr.) Voorzitter.
G. J. MOL, Mr P. N. Arntzeniusweg 94 te Amsterdam 2e Voorzitter. 
Mevr. J. G RU LLEM A N S-VA N  BER G H EM , Heerenweg 19 te Lisse

Secretaresse.
G. D. DUURSM A, „Vijversburg” te Rijperkerk (F r.) Penningmeester. 
Mej. J. J. E. VA N  DEN TH O O R N , Elburgerweg 57 te Apeldoorn

2e Secretaresse.
}. A. JANSE, Loosterweg III No. 1 te Hillegom.
J. A. W AKKA, Heerengracht 58 te Zaandam. 
ƒ. J. VAN  HOORN, Kruisstraat 60 te Eindhoven.
Bibliotheek: Mevr. L. W . B U IN IN G -K R O EZ E, Hamersveld (U tr.).

Onze eerste gelukwensch ontvingen wij van E. Shurly, redacteur van 
het Engelsche „Cactus and Succulent Journal”. Hij schrijft o.m. „I am 
delighted to hear that the two Societies have amalgamated. I wish them 
the utmost success possible and you may sure of my co-operation at all 
times”. (Ik ben zeer verheugd te hooren, dat de twee vereenigingen zijn 
samengesmolten. Ik wensch hen het grootst mogelijke succes en U kunt 
ten allen tijde op mijn medewerking rekenen).
W ij danken den Heer Shurly hartelijk voor zijn goede wenschen, „and 
we reciprocate his kind wishes for the Cactus and Succulent Society 
of Great Britain and its assiduous editor”.
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EC H l N O C  A C T U S  
IN G E N S , zucc.

D O O R

J. A . J A N S Ë

*
«■

Echinocactus ingens Zucc. in Pfeiffer, 
Bnum. 1837 — id. in S.D. Cact. hort. 
Dyck. p. 27 (1850) — id. in Schum. 
Gesamtbeschr. p. 314. c. fig. — Echino
cactus visnaga Hook. in Bot. Mag. f. 
4559 (1851) ■— id. Berger, in Kakt, p, 
229 (1929). -

Reprod. naar „Le Jardin Fleuriste" van 
Lemaire.

TJ- O T  de wonderlijkste eft meest bizarre voortbrengselen van het plan
tenrijk, die de eerste blanken bij hun ontdekking van het Rijk der Azte
ken tot verbazing brachten, behoorden zeker die geweldige, zwaarbe
wapende Cactussen, die talrijk de hoogvlakte van Anahuac bevolken. 
Ons verwondert hun verbazing in het geheel niet, integendeel zelfs wij, 
eactusliefhebbers, die toch zeker door onzen dagelijkschen omgang aan den 
aanblik van deze plantengestalten gewend zijn, ondergaan nog even 
sterk diezelfde sensatie, die de oude Conquistadores moet hebben ver
vuld, toen zij voor het eerst den Mexicaanschen grond betraden.
Onze beperkte plaatsruimte laat meestal niet toe, dat wij onze collectie 
met werkelijk voalwassen exemplaren van die reuzensoorten uitbreiden, 
maar haast iedere botanische tuin hier te lande bezit in zijn collectie 
enkele van die gigantische exemplaren, die een beeld geven van die 
hoogst (merkwaardige planten.
E c h i n o c a c t u s  i n g e n s  is een der weinige soorten, die nog onder 
haar ouden geslachtsnaam in het groote verzamelgeslacht Echinocactus is 
overgebleven, en dit thans sterk ingekrompen geslacht omvat alleen nog 
een aantal Mexicaansche en Arizona-soorten, waaronder de bekende 
E. Grusonii en E. horizonthalonïus een kleine kogelcactus met rosé bloe-
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men, die wij echter heden ten dage slechts zelden in de collecties aan
treffen; de talrijke importplanten, die ons eenige jaren geleden veelvuldig 
werden aangeboden, was slechts een kort bestaan beschoren.
Volgens Léon Diguet, wien prachtige werk over de Mexicaansche cac
tussen 1) wij iederen liefhebber warm kunnen aanbevelen, verdeelen de 
inwoners van Mexico de Echinocactussoorten in 5 verschillende cateqo- 
rieën.
1. B i z n a g a s  d e A g u a, dat wil zeggen de soorten, die goed voor
zien zijn van water (sp. agua!) en dus in een gevorderd stadium van 
ontwikkeling een behoorlijke hoeveelheid drinkbaar water kunnen ople
veren. (bijv. Ferocactus Wislezinii Br. e. R.)
2. B i z n a g a s  de  d u l c e ,  waarvan de vleezige massa, vaster dan die 
der voorgaande soorten, geschikt is voor de bereiding van confituren 
(Ferocactus melocactiformis Br. e. R„ F. macrodiscus Br. e. R.) Het is 
deze groep en de vorige waartoe uitsluitend de groote exemplaren be- 
hooren die de Nathuatls de naam Hueycomitl 2) gaven en die thans door 
de inboorlingen Bisnagas grandes worden genoemd.
3. B i z n a g a s  de  C u e r n o s ,  goed omgrensde groep gekarakteri
seerd door de overdreven grootte van de bedoorning, die in geen ver
houding staat tot het kleine volumen van het plantenlichaam en door de 
krachtige doorns, die het uiterlijk van hoorns hebben.
4. B i z n a g u i t a s ,  deze groep omvat niet alleen de kleine Echino- 
cactanae, maar ook het meerendeel der Mamillaria’s waartusschen de 
inboorlingen weinig verschil zien.
5. P e y s t e s  groep, die allerlei afwijkende en voor het meerendeel 
ongewapende of weinig bewapende soorten bevat zooals die zoowel 
onder de Echinocactanae als onder de Mamillariae voorkomen; de typi
sche vertegenwoordigers zijn de Lophophora’s en Ariocarpussoorten.

Echinocactus ingens Zucc. bewoont een groot gedeelte van het centrale 
plateau van Mexico en is vooral in de provincies Puebla, San Luis Potosi, 
Ixmiquilpan een algemeene verschijning.
In haar vaderland bereikt deze plant geweldige afmetingen; Diguet beeldt 
enkele exemplaren af die zt 2.70 m. hoog bij 1 m. breed zijn, voorts een 
zeer breed exemplaar met ±  13 koppen, de totale breedte van dit exem
plaar is zeker 3 meter bij 1.50 m hoogte. 3)
Merkwaardig is ook wat hij zegt over een z.g. natuurlijke enting of 
„greffage naturel”:
„De opeenhooping van groote Echinocactussen bij bepaalde soorten is 
niet altijd het resultaat van een fout in de verspreiding der jonge exem
plaren. Soms, inplaats van dicht bijeenstaan der afzonderlijke exemplaren, 
elk met haar individueele hoofdstam, komt men een opeenhooping van 
stammen tegen, die uit een gemeenschappelijke hoofdstam spruiten, wat 
den indruk geeft van een natuurlijke vertakking zooals dit voorkomt bij 
Ferocactus robustus en flavovireus. Deze anomalie herinnert ons aan iets 
merkwaardigs dat men bij sommige soorten van Echinocactus en in het 
bijzonder bij Echinocactus ingens aantreft: dat is een enting die natuurlijk

1) Les Cactacées utiles du Mexique, Paris 1928. p. 255 en verv.
z) van „huey” =  groot; „comitl” =  kogelvormig aardewerk.
3) 1. c. p. 243 en 251.
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of door een bepaalde oorzaak, spontaan zou men zeggen, kan optreden. 
Deze wijze van vertakking kan het gevolg zijn van een normale ver
wonding ofwel in het niet weinig voorkomende geval door een verwoes
ting van de vleezige plantenmassa voor expoitatiedoeleinden. Vallen nu 
op het vochtige nog levende plantendeel zaden, dan kiemen deze gemak
kelijk in het wondweefsel dat min of meer beschimmeld is; de jonge 
plantjes zonder dat de wortel verwijderd zijn groeien vast op den onder
stam.” 4)
De inheemsche naam B i z n a g a, die zooals wij zagen aan verschillende 
Echinocactanae in Mexico gegeven wordt, is volgens Diguet ontstaan 
uit het Mexicaansche ,,huiznahuac”, dat uiteenvalt in de beide stammen 
huiztli =  doorn en nahuac 5 6) =  tusschen. Aldus beteekent het een plant 
door doorns omgeven. De Spanjaarden verbasterden huiznahuac tot Viz- 
naga of Biznaga (B. en V . in Spaansche phonetisch gelijk).
Naast deze verklaring vinden wij in de literatuur algemeen eene, die van 
Philip Miller afkomstig is °); volgens deze schrijver zou de naam „vis- 
naga” tandenstoker beteekenen, aangezien de doorns door de inboor
lingen van Mexico voor dit doel gebruikt zouden worden. K. Schumann 7) 
wil het woord zelfs uit het „Arabische” miswak verklaren!
Een afleiding waarbij zelfs aan Oostersche talen gedacht wordt, die toch 
met cactusnamen niet in verband kunnen staan, houdt misschien verband 
met het feit, dat de naam Visnaga door Ludwig 8) in 1737 werd aange
wend als genusnaam voor enkele Umbelliferen afkomstig uit Noord- 
Afrika en Zuid-Oost-Europa. Backer, die als een autoriteit op het gebied 
der wetenschappelijke plantennamen geldt, verklaart visnaga als oude 
Italiaansche plantennaam, die oorspronkelijk bisnaga of busnaga luidde 
en voor de zooeven genoemde Umbelliferen (thans deeluitmakend van 
het geslacht Amtni, Lam.) gebezigd werd? B)
Echinocactus ingens groeit van nature tot een breeden zuilvorm uit met een 
groot aantal (tot 55),  smalle, scherpe, soms eenigszins bochtige ribben; 
het lichaam is frischgroen. De dichtslaande areolen ontwikkelen 6—8 
randdoorns en 1—4 middendoorns die tot 10 cm. lengte kunnen bereiken, 
ze zijn geel van kleur en geringd. De areolen ontwikkelen veel gele wol 
die zich tot op de ribben uitbreidt en tot strooken wol ineenvloeit. Aan 
den top verdicht zich de wol meer en meer tot een dichte wolmassa. In 
het centrum ontwikkelen zich de gele bloemen, die tot 4 cm. groot worden. 
Slechts zeer oude exemplaren bloeien.
W ij beelden hierbij een reproductie af van een gekleurde plaat, die in 
Le Jardin Fleuriste, Vol. 2, 1852 op plaat 123 verscheen. Lemaire Ver
meldt erbij, dat Frederick Staines in 1846 uit San Luis Potosi een zeer 
groot exemplaar, dat een totaalgewicht van 1000 kilogram had, invoerde 
voor de Royal Kew Gardens. Jammerlijk bezweek het exemplaar.

4) 1. c. p. 251.
5) verg. Anahuac (oude landsnaam voor het Aztekenrijk). Het woord beteekent vol
gens Veytia (Hist. antig. lib 1, cap. 1) „tusschen de wateren”, nl. tusschen de Caraibi- 
sche Zee en Stille Oceaan. Zie Prescott, Hist. Conquest of Mexico, p. 6 (note) ed. 1929.
6) Gardeners Dictionary, holl. ed. 1745, p. 556.
7) 1. c. p. 317.
8) Ludwig, Definitiones generum Plantarum, Lipsial 1747.
6) Backer, Verkl. Woordenboek p. 617, 1936.
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Hooker beeldde deze plant af als Echinocactus Visnaga in The Illustra- 
ted London News en later in het Botanical Magazine t. 4559, Schumann 
beschouwt E. Visnaga als een variëteit van Ech. ingens Zucc., terwijl 
Berger het als een aparte soort beschouwd.
Volgens Berger is Ech. ingens Zucc. een plant van 1.5 m. hoogte en 1.25 
m. breedte met 8 randstekels en 1 groote middenstekel en Ech ingens een 
veel grootere plant, die 2 a 3 m. hoogte bereikt en steeds 4 stekels in 
kruisvorm staande, ontwikkelend. Merkwaardig is de groote overeen
komst tusschen Schumann’s afbeelding op p. 315 der Gesamtbeschreibung 
(fig. 54) en de hier af geheelde plaat der Jardin Fleuriste. Schumann’s 
figuur is ontleend aan Gürke en een copie van deze plaat, terwijl Schu
mann als onderschrift: Echinocactus ingens, er bij zet.
Aldus beschouwde hij toch ook deze plant met 4 doorns als E. ingens.

ZA A IE N
VAN L IT H O P S - EN  A N D E R E  M E S E M B Y R A T H E M U M S O O R T E N  

D O O R  DR- H. W. DE B O E R

B ij  het zaaien van Lithops- en andere ,,Mesem”-soorten moeten, om 

teleurstellingen te voorkomen, bijzondere voorzorgen in acht worden ge
nomen, welke ik zal trachten hier in ’t kort naar voren te brengen; voor 
het duidelijk maken van sommige handelingen, welke van belang zijn. 
moet ik echter wel in finesses treden*
De zaaipannen (liefst de bekende ronde, met 3 voetjes) dienen goed te 
worden gereinigd en daarna te worden ontsmet, door ze te dompelen in 
kokend heet water; de opening in den bodem wordt bedekt met een bol 
staande scherf van een bloempot, welke sscherf onregelmatig van vorm is, 
zoodat de lucht van terzijde kan toetreden, als deze scherf met den bollen 
kant naar boven over de opening wordt gelegd; op den bodem, rond 
(en op) de scherf, komt een laagje grind van ±  2 c.m. hoogte te liggen
de scherf en het grint eerst reinigen en dan ontsmetten met kokend heet 
water.
H et grondmengsel; hiervoor wordt genomen een mengsel van ongeveer 

deel fijn gezeefde bladaarde en !/s deel scherp zand. Dit grondmengsel 
wordt gesteriliseerd, door het (in een pot of pan) te verhitten tot 70 a 80° 
C.; een klein beetje water op den bodem en nu en dan omscheppen: het 
is niet beslist noodig om de temperatuur met een thermometer te contro- 
leeren; als het mengsel zoo heet is, dat men bij het aanraken de hand snel 
moet terugtrekken, om branden te voorkomen, is het voldoende; ongeveer 
10 minuten op deze temperatuur houden, daarna afkoelen; zoodra het 
grondmengsel afgekoeld is, de zaaipannen vullen.
H et vullen der zaaipannen; dit dient met zorg te geschieden; eerst vullen 
tot den rand (met een, met heet water, ontsmetten lepel) en vooral langs 
den soms eenigszins naar binnen gebogen rand wat aandrukken, door de 
zaaipannen nu en dan met kleine schokjes op tafel of aanrecht te laten 
neerkomen, zorgen dat de grond goed aansluit; daarna met de lepel de 
grond gelijk met den rand afstrijken; nu plaatst men de zaaipan tot den 
rand in lauw water, totdat de grond van boven goed vochtig is; bij het
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nemen van de zaaipan uit het water zal men merken, dat het grondmeng- 
sel beslinkt en de pan niet meer vult; daarom voege men met den lepel nu 
zooveel grond toe, totdat na herhaald plaatsen van de zaaipan in lauw 
water, deze tot op c -m' onder den rand goed gevuld is, langs den rand 
geen inzinkingen of gaten voorkomen en het oppervlak goed vlak en re
gelmatig, zonder „heuvels en dalen” is.
Het bedekken van het grondmengsel met een dun laagje steriel zand. V er
volgens bedekke men het oppervlak van het grondmengsel met een dun 
laagje zand, dat men gesteriliseerd heeft, door het eerst herhaaldelijk 
met koud water, daarna 2 a 3 keer met kokend water te wasschen en ver
volgens (onder herhaald omroeren, in een kleine pan of pot) op den 
kachel zoo snel mogelijk te drogen. Door middel van een, eveneens met 
kokend heet water gereinigd en gesteriliseerd en vervolgens op den kachel 
gedroogd koffiezeefje, strooie men zooveel zand op het oppervlak van het 
grondmengsel, dat alle daarin voorkomende gaatjes en oneffenheden ge
vuld zijn en het grondmengsel juist met een zeer dun laagje zand geheel 
is bedekt; door hier wat meer zand te strooien, daar wat minder, zorge 
men nu, dat het oppervlak volkomen vlak wordt; tevens wordt erop 
gelet, dat het laagje zand goed vol water trekt door desnoods de zaai- 
pannen nogmaals tot den rand in lauw water te plaatsen.
Het zaaien. Men zaaie alleen goed gewasschen zaad; het mesem-zaad, dat 
in ditzelfde blaadje wordt aangeboden, is zonder uitzondering herhaalde
lijk met water gewasschen; door het zaad te wasschen met een chinosol- 
oplossing (1 op 1000) kan men het ontsmetten; dit is echter niet beslist 
noodzakelijk. Men verdeelt nu met den rechten kant van een stukje glas 
(dat eerst met kokend heet water ontsmet is) het oppervlak in zooveel 
vakjes, als men soorten in een zaaipan wenscht te zaaien; geen scheidings
lijnen trekken, doch even met den rechten kant van het glas in het zand 
drukken; ik zaai nooit minder dan 4 soorten in één zaaipan; soms, als de 
zaaipan wat groot van formaat is, wel 12 soorten. Elke pan wordt duide
lijk genummerd; op een stuk papier make men een teekening (platte
grond) van elke pan, m.a.w. een cirkel, welke men eveneens nummert 
en met potloodlijnen in dezelfde vakjes verdeelt, als bij de overeenkom
stige zaaipan het geval is; in elk vakje op het papier wordt de naam van 
het zaad geschreven, dat men aanstonds in het overeenkomstige vakje 
van de zaaipan zaait. Het zaaien kan zeer goed geschieden direct uit het 
vlak bij het te bezaaien vakje brengt en met de andere hand tegen de 
lopje geheel te openen en in de eene hand te houden, waarbij men het 
blak bij het te bezaaien vakje brengt en met de andere hand tegen de 
hand, waarin men het envelopje houdt, te kloppen kan men het zaad zeer 
regelmatig langs en uit de middenvouw van het envelopje laten rollen: 
door heen en weer beweging boven het bestemde vakje kan men het 
zaad daarover zeer regelmatig verdeelen. Nu wordt het zaad, behalve 
de allerfijnste soorten ( Dinteranthus-soorten en Lithops Vanzylii bedekt 
met een zeer dun laagje van hetzelfde steriele zand (weer door middel 
van het koffiezeefje); de indeeling in vakjes wordt daardoor wel iets 
minder duidelijk, doch dat hindert niet, vooral niet, indien men de plaat
sen, waar de verdeellijnen den potrand raken, met een dikke potlood
streep op den potrand heeft gewaarmerkt. Als het zaad met een, zoo dun 
mogelijk, laagje zand is bedekt, de zaaipannen weer even in lauw water 
plaatsen, zoodat ook dit laatste laagje zand goed vol trekt met water.



SU C C U LE N T A
10
Vervolgens de schalen bedekken met een stuk glas, dat met heet water 
gereinigd en ontsmet is.
Het tot ontkieming brengen van het zaad. Met plaatst nu de zaaipannen, 
met glas bedekt, op een plaats, waar de temperauur overdag ±  20° C. 
is en ’s nachts niet beneden 15°C. daalt. Bij feilen zonneschijn kan men 
een stukje papier op het glas van elke schaal leggen; men kan ook, tot
dat het zaad begint op te komen, de zaaipannen op een volkomen donkere 
plaats zetten. Maar als men, zooals ik, in den winter zaait (soms reeds in 
November! in elk geval niet later dan in Maart) dan is het zoogenaamde 
afschermen niet noodig, omdat de zon in de wintermaanden niet fel 
schijnt. Zoodra men (na 1 a 2 weken het eerste zaad niet ziet ontkiemen, 
wordt van de betrokken zaadpan het glas verwijderd en wordt deze 
zaaipan in het volle licht geplaatst. Zoolang een zaaipan met glas is 
bedekt, kan men volstaan met het om de 4 a 6 dagen plaatsen van de 
zaaipan in lauw water; de grond moet nl, voortdurend vochtig blijven 
en mag voorloopig geen enkel teeken van indroging vertoonen. Als het 
glas is verwijderd, zoodra de eerste plantjes opkomen, moet men elke
1 a 2 dagen zorgen, dat de grond zich opnieuw met water verzadigt.
Bij bovenvermelde temperatuur komen de meeste soorten na 10 a 14 
dagen op; het ontkiemen van enkele soorten duurt langer; na 3 en 4 
weken ziet men nog telkens nieuwe plantjes boven komen; men make 
zich niet al te spoedig ongerust over slecht ontkiemen.
Er zijn echter enkele soorten (berucht is in dit opzicht Lithops Vanzylii) 
die jaar na jaar slecht opkomen en óf in ’t geheel geen, óf slechts enkele 
zaailingen geven.
Indien met denkt (na 1 a \]/2 maand), dat geen zaden meer ontkiemen, 
kan men de zaaipannen wat minder dikwijls in lauw water plaatsen en is
2 keer per week voldoende.
Over de behandeling van de zaailingen een volgenden keer.

I  I  E T  geregeld verschijnen van een tijdschrift, uitsluitend 

gewijd aan de door ons zoo bevoorrechte succelente planten, zal menigeen 
met blijdschap vervullen. Zoowel voor de bginners als voor de 
meer ervaren liefhebbers zal dit een aansporing zijn zich met vernieuwde 
belangstelling aan de liefhebberij te wijden. De groote band die ons daar
bij nader tot elkander brengt is ons tijdschrift. Van dit tijdschrift moet 
een stimuleerende invloed uitgaan, óók op hen, die nog niet weten, wat het 
gemis van een liefhebberij, als de onze beteekent.
De contributie is zoo laag mogelijk gehouden, ze mag voor geen enkele 
liefhebber een beletsel zijn om zich bij ons aan te sluiten. Om evenwel 
de hooge kosten van ons tijdschrift te kunnen bestrijden, het als geregeld, 
maandelijks terugkeerend orgaan te doen verschijnen en in zijn huidigen 
omvang te kunnen handhaven hebben we minstens 500 leden noodig. 
Daarop hebben wij gerekend, daarop hebben wij vertrouwd, vertrouwd op 
U. Wij moeten dus ons ledental dit jaar nog verdubbelen. Dat moet 
heusch zoo moeilijk niet zijn. Hadden wij vroeger in ons kleine landje 
immers niet ver over de duizend liefhebbers? Tracht ze te vinden, tracht 
ze te winnen voor onze goede zaak; het is ook hun belang. Maak er voor 
Uzelf een éérezaak van!
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V E R S L A G  VAN  DE O P R IC H T IN G S V E R G A D E R IN G
DER N E D E R L A N D S C H E  V E R E E N IG IN G  V A N  L IE F H E B B E R S  
V A N  C A C T U S S E N  EN  A N D E R E  V E T P L A N T E N ,  S U C C U L E N T A .

] ^ I  ADAT op Zaterdag 28 December 1946 de tot nu toe bestaande vereenigingen, 

de Ned. Ver. van Vetplanten verzamelaars „Succulenta” en de Nederl. Ver. van Liefh 
van Cactussen en Vetplanten”, afzonderlijk in vergadering bijeen, besloten hadden tot 
ontbinding en fusie der genoemde vereenigingen, kwam men nog dienzelfden middag 
samen in een der zalen „Krasnapolski” te Amsterdam, om tot oprichting te komen 
van een nieuwe vereeniging.
De heer A. F. H. Buining, die zich als voorzitter beschikbaar had gesteld, opende deze 
vergadering, heette allen welkom en deelde de aanwezigen mede, dat na de ontbinding 
der oude vereenigingen, thans een nieuwe vereeniging wordt opgericht, de „Neder
landse he Vereeniging van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten „Succu
lenta".
W ij kunnen tot onze vreugde mededeelen, zoo zeide de voorzitter, dat deze oprichting 
thans een feit geworden is. waarmede ik allen hartelijk gelukwensch. Spr. hoopte, dat 
men nu alle oude geschillen zal laten rusten en zich in de toekomst geheel wijden aan 
den groei en bloei der nieuwe vereeniging.
Daarna sprak de heer J. A. Janse nog enkele woorden, waarin hij er op wees, dat 
slechts een eensgezinde vereeniging, de liefhebberij van onze planten ten goede kan 
komen.
Voorts ging men over tot de navolgende besluiten en mededeelingen.
De vereeniging zal een orgaan uitgeven genaamd „Succulenta". Dit maandblad ver
schijnt spoedig, mogelijk eind Januari of begin Februari.
Het ontwerp statuten en huish. reglement, welke samengesteld zijn door de heeren 
A. F. H. Buining en C. J. Mol werden op enkele onbelangrijke wijzigingen na, door 
de vergadering goedgekeurd.
Het gezamenlijk aantal leden bedraagt ongeveer 260. Een totaal bedrag van ruim 
ƒ 2200.— aan kasmiddelen kon worden genoteerd.
Tot hoofdbestuursleden werden voorloopig benoemd: de heeren A. F. H. Buining, G. J. 
Mol, C. D. Duursma, J. A. Wakka, Am. J. J. van Hoorn en de dames, Mej. J. J. E. van 
den Thoorn en Mevr. J. Grullemans van Berghem.
Tot redacteur werd voorloopig benoemd, de heer A. J. A. Uitewaal; tot commissie
leden van de redactie, Mej. J. J. E. van den Thoorn en de heer J. A. Janse.
Nag eenige bespreking werd besloten de Alg. Vergadering in Juni in Haarlem te hou
den en dei contributie voor 1947 te stellen op f  4.—.
Verder niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering door den voorzitter gesloten.

In de direct daarop volgende hoofdbestuursvergadering kwam men tot de verdeeling der 
functies, n.1. A. F. H. Buining, voorzitter; G. J. Mol, 2e voorzitter; Mevr. J. Grullemans 
van Berghem, secretaresse; Mej. J. J. E. van den Thoorn, 2e secretaresse; G. D. Duursma, 
penningmeester.

J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, 
Secretaresse.

W ij kunnen U nu reeds aankondigen dat wij ook spoedig enkele van 
ouds bekende en nieuwe geregeld terugkeerende rubrieken zullen openen. 
Het „Leeken-hoekje” en de „Vragenbus” hebben hun practische waarde 
reeds bewezen. Mej. van den Thoorn zal zoo vriendelijk zijn zich met 
deze beide rubrieken te belasten. Verder willen wij een rubriek „Nuttige 
wenken” opnemen, waarin de liefhebbers zullen worden voorgelicht over 
alles, waarop zij zich in komende maanden hebben voor te bereiden. 
De verzorging van deze rubriek is ongetwijfeld het beste toevertrouwd 
aan den Heer Duursma. „Uit de Cactuswereld” wil U in het kort elke 
belangrijke gebeurtenis van heinde en verre berichten, waardoor U  op de 
hoogte blijft van het voornaamste wat zich op succulentengebied afspeelt.
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B L O E IE N D E  S T E E N T J E S  IN 1 9 0 3
D e  thans zoo geliefde en veel gekweekte ultra-succulente Mesembryanthemums, ge

woonlijk „bloeiende steentjes” genoemd, zijn, hoewel haar bestaan een paar eeuwen 
geleden reeds, bekend was, nog niet zoo heel lang in cultuur.
In een Duitsch tuinbouwblad van 1903 schreef de bekende „Cactusvader" W . O. 
R o t h e r  over de toen nog maar pas ingevoerde Conophytwn truncaltlhm: „deze kleine 
plant is een nieuwigheid, welke iedereen, die ze ziet, btoovert. Stel a een klein, afge
rond, grijsblauw kiezelsteentje voor, dat aan den bovenkant geheel glad geslepen en 
langs de zijden zwak afgerond is. In het midden van het platte bovenvlak is een ondiep 
spleetje; van hier uit ziet men over het geheele vlak roodachtige, fijne adertjes, waar
door het een gemarmerd aanzien heeft. Uit het ondiepe spleetje ontwikkelt zich de koste
lijke, groote Mesembryanthemumbloem.
Ik vestig niet daarom alleen op deze plant de aandacht omdat ze zoon  fraaie ver
schijning is, maar vooral om een andere intressante reden. Met ontzetting denkt men, 
dat de plant dood zal gaan, ze wordt geheel schrompelig en vliezig.
Doch ziedaar, als een Phoenix verrijst ze uit haar asch! Er komt een nieuwe vorm; 
een zuivere kleur en fijne teekening zien wij uit de oude, verdroogde resten te voor
schijn treden. — De botanie kent nog maar één gelijksoortige plant, namelijk Mesembr. 
(Pteiospilos) Bolusii, welke in haar gedaanteverwisseling hetzelfde verschijnsel ver-

Tot zoover deze aardige ontboezeming. W ij kennen thans, 44 jaren later, honderdtallen 
van deze „bloeiende steentjes", maar haar eigenaardige verjongingswijze wekt steeds
weer onze bewondering.

G. D. DUURSMA.

„ H E T  W O O R D  IS A A N  U ”
M ENIGEEN heeft het misschien wat lang geduurd, maar eindelijk is 't dan toch 

zoover en heeft U het nu voor U liggen, Uw tijdschrift, Uw eigen Tijdschrift. Bent U 
tevreden? Vertel het Uw vrienden en kennissen! Z oo  niet, dan zeg het ons, want wij 
willen ons best doen om, als het maar eenigszins kan, het elkeen naar den zin te maken; 
ook U' Maar dan is het ook billijk, dat wij aller hulp verlangen; dus ook van U!
W il Uw tijdschrift de weerspiegeling zijn van onze liefhebberij, van wat er leeft in 
onze Vereeniging, van ons kunnen en onzen goeden wil, dan is daarvoor ieders mede
werking ook noodig; dus ook van U! W ij zouden het prettig vinden wanneer ons 
tijdschrift populair werd, dus graag gezocht en graag gezien, en het opvoeren tot een 
peil waarop een blad als dit behoort te staan. Dat moet, en kan; wij kunnen veel, als 
we maar willen. Stuur ons daarom Uw bijdrage; groot of klein. Zeg niet: ik kan niet 
schrijven. Schrijf zooals U spreekt. Zeg niet :ik weet niet waarover Natuurlijk over al 
wat U ter harte gaat: Uw liefhebberij en zou U dat niet kunnen? Schrijf over alles, 
zooals het groeit en bloeit in Uw collectie en wat U in het bijzonder opgevallen is, 
over planten waar U de voorkeur aan geeft, over Uw ervaringen met een bepaalde 
grondsoort, over verpotten, gieten, zaaien, enten en wat al niet meer.
Maak vooral ook foto’s, liefst maar van enkele, of beter nog van één plant tegelijk, 
of van een detail* en zorg zooveel mogelijk, het geheele formaat van plant of film te 
benutten. Zeg niet: ik kan niet fotografeeren; laat dan een goede kennis of vakman 
het doen, werkelijk, het loont de moeite en kosten een goede foto is een document. Den 
specialisten zou ik willen toefluisteren: geef éérst wat licht verteerbaars, maak het 
daarna geleidelijk iets zwaarder en ten slotté zal men ook in taaie kost met graagte 
de tanden willen zetten.
W ij willen, trots vele teleurstellingen in het nabije verleden, weer hopen en vertrou
wen in de toekomst. De fundamenten zijn gebleken goed te zijn; de muren zijn weer 
overeind gezet en nu willen wij ons huis gaan sieren met het mooiste en beste van ons 
willen en kunnen.
Een ieder drage daartoe het zijne bij; dus ook U,... en U,... en U,
En dit is dan het einde van het eerste nummer van ons nieuwe tijdschrift.
Het woord is nu aan U. UITEW AAL.



ZAADVERKOOP
AANBIEDING TEN BATE VAN HET CLICHEFONDS.

1 Astrophytum asterias ............ ƒ 0.30
2 „ myriostigma ... „ 0.30
3 Astr. myriostigma x

ornatum F II ............................  f  0.30
4 Astr. asterias x

capricorne F  II ........................  f  0.30
5 'Gymnocalycium Monvillei ... „ 0.25
6 „ Fleiserianum „ 0.25
7 „ Urselianum... „ 0.25
8 „ Hossei ............ . 0.25
9 „ gibbosum var.

nigrum .....................................  „ 0.25
10 Gymnocalycium gibbosum

var. Schlumbergii ........................   0.25
11 Gymnocalycium platense

(korte doorns) ............................   0.25
12 Gijmnocalycium platense

var. Ter. Weemeanum .......  „ 0.25
13 Gymnocalycium denudatum

var. multiflorum ....................  „ 0.25
14 Gymnocalycium denudatum

var. paraguiensis ....................  „ 0.25
15 Notocactus pampeanus ...........   0.20
16 „ Ottonis .....................  0.20
17 „ mammulosus ........  „ 0.20
18 „ sub-mammulosus „ 0.20
19 „ Leninghausii ... „ 0.20
20 Malacocarpus Sllowii ............ „ 0.30
21 Echino-cereiis Knippelianus....... 0.30
22 Rebutia senilis var. elegans... „ 0.25
23 „ Steinmannii .................  „ 0.25
24 „ violaciflora .....................  0.25
25 „ Fiebrigii ......................  „ 0.25
26 Bowiea volubilis ....................  „ 0.15
27 Gasteria Armstrongii ............ „ 0.15
28 Lithops pulmonuncula ............ „ 0.20
29 „ opalina ..............................  0.20
30 „ Peersii ..........................  „ 0.20
31 „ Marthae (inomata)... „ 0.25
32 „ Aucampiae .................  „ 0.20
33 „ Lerichiana .................  „ 0.20
24 „ Edithae .....................  „ 0.25

35 „ olivacea ...................... „ 0.20
36 „ Comptonii .................  „ 0.20
37 „ salicola .....................  „ 0.30
38 „ Julii ................................... 0.25
39 „ Elisabethae ......................  0.25
40 „ mickbergensis .............  „ 0.20
41 „ Bromfieldii .................  „ 0.30
42 „ Herrei ..........................  „ 0.20
43 „ localis ..........................  „ 0.30
44 „ Fülleri ..............................  0.20
45 „ fulviceps ...................... „ 0.20
46 „ farinosa .....................  „ 0.20
47 „ turbiniformis .............  „ 0.25
48 „ Triebneri ...................... „ 0.20
49 „ umdausensis .................  „ 0.20
50 „ pseudotruncatella ... „ 0.20
51 „ summittata ......................  0.20
52 „ bella ................................... 0.20
53 „ rugosa .......................... „ 0.20
54 „ Lesliei ...................   „ 0.20
55 „ terricolor ...................... „ 0.20
56 „ Helmutii ...................... „ 0.20
57 „ kunjasensis .................  „ 0.20
58 „ Meyeri .......................... „ 0.25
59 „ karasmontana .............  „ 0.20
60 „ floris albis .................  „ 0.20
61 „ Erniana .....................  „ 0.20
62 „ kuibisensis .................  „ 0.20
63 „ alpina .............................. 0.20
64 „ gracilidelineata ............   0.25
65 „ Vanzylii .....................  „ 0.20
66 Ophthalmophyllum Dinteri ... „ 0.20
67 Lapidaria Margaretae ...............   0.30
68 Dinteranthus microsperma ... „ 0.20
69 „ inexpectatus ... „ 0.20
70 „ Pole Evansii ... „ 0.30
71 „ puberulus ........  „ 0.30
72 Pleiospilos Hilmari ...................... 0.20
73 „ Bolusii ...................... 0.20
74 Bijlia cana .................................  „ 0.20
75 Titanopsis Hugo Schlechteri „ 0.20

Nrs. 1 t/m 27 15 zaden per pakje. Nrs. 28 t/m 75 minstens 30 zaden per pakje 
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag vermeerderd met f 0.15 
voor verzendkosten. Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door over
schrijving of storting op postrekening 398972; adres Mej. J. J. E. van den Thoom, 
’s-Gravenhage corr. Apeldoorn.
Brieven betreffende den zaadverkoop richten aan Mej. J. J. E. van den Thoom, 
Elburgerweg 57, Apeldoorn.

1W O R D T LID!
van de Nederlandsche V ereenigir.g van L iefhebbers van Cactussen e.a. Vetplanten 
„SUCCULENTA”. Het lidmaatschap biedt U voor ƒ 4.— per jaar

EEN GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT
waarin U gevariëerde artikelen over succulente planten en over hun kweekme- 
thode aantreft alsmede allerlei wetenwaardigheden ter bevordering van onze 
liefhebberij.

■ Secretaresse: Mevr. J. Grullemans-van Berghem, H eerenweg 19, Lisse.
— . , - »  , - » - .  , - 1 — — _ru-u'-.r.«- ia—m f - ij —j— _-_n j-L ~  j~  — i~i i—■ n~ i.,  



VEREENIGINGNIEUWS
V E R G A D E R IN G E N .
A FD EELIN G  HAARLEM . — Vergadering op  Donderdag 20 Febr. '47, Hotel Lion 
d'Or; Kruisweg te Haarlem; de leden worden verzocht 3 planten ter beoordeeling mede
te brengen. Q  R  pUHRI SNETHLAGE, Secr.

Vrijburglaan 52, Overeen.

A FD EELIN G  AM STERDAM . — Bijeenkomst op Vrijdag 21 Febr. '47 te 8 uur, ten
kantore van „W illen is Kunnen", Prinsengracht 674. „

J. B. JANSEN, Secr. 
Mr. P, N. Amzeniusweg 70 hs, Amsterdam.

A FD EELIN G  ’s-GRAV EN H A G E. — Vergadering op 22 Febr. '47, des avonds 8 uur, 
in „Pomona", Molenstraat 53; de agenda vermeldt: verslag der fusievergadering (door 
C. B o m m e 1 j é) en causerie door J. J. V e r b e e k  W  o 11 h u y s : „Anahuac , de 
Herschepper.
Door het tot stand komen van de fusie zijn alle leden van beide vroegere Vereemgingen, 
woonachtig in ’s-Gravehage en omstreken, nu lid van de Afdeeling s-Gravenhage. Wij 
verzoeken daarom alle leden; oud-leden en belangstellenden, de vergadering van de af
deeling bij te wonen en daardoor mede te werken aan de herleving en opbloei van onze
Vereeniging. j  j  V ER BEEK  W O LTH U Y S, Secr.

Sonoylaan 32, Den Haag.
• * ■ » .

A FD E E LIN G  D E V EN T ER . — Vergadering op eiken éérsten Donderdag van de 
maand in het Gebouw ,,'t Klooster" te Deventer des avonds om half acht.

W . H. ANDREE, Secr./pennmgm.

C O N TR IBU TIE  1947. — Gelieve Uw contributie ƒ 4,— (of meer!) zoo spoedig moge- 
lijk te storten op postgiro no. 133550 „Penningmeester Succulenta", Rijperkerk, of aan 
den penningmeester van Uw afdeeling te voldoen.
Het is een kleine moeite. W ij vertrouwen op aller medewerking te mogen rekenen.

R U IL- EN V E R K O O P A A N  B IED IN G  EN
M e v r . S c h r e u d e r . D r . D .  Bakkerl. 71 te Bloemendaal vraagt stekken of gewortelde 
planten van Euphorbia’ s.

Aangeboden zeldzaam mooie, degelijke kamerkas, 150x125x65 c.m., bestaande uit 2 
gedeelten en gelegenheid biedend om op 3 tabletten een collectie van een paar honderd 
planten te plaatsen. Te bevragen: M e v r .  F  o r t g e n s-R e e k, Soerabajastraat 12, 
Haarlem (N-).

★

Mijn kasje is bouwvallig! Is er onder de liefhebbers (A'dam of omstreken) een timmer
man (of metselaar) die mij, tegen behoorlijke vergoeding, een nieuw tehuis voor mijn 
planten kan helpen bouwen. Dit behoeft feitelijk slechts te bestaan uit een stevig afdak 
tegen een breede schuur, waarvoor betrekkelijk weinig materiaal noodig is. Adres. 
A. J. A. U i t e w a a 1, Alex. Boersstraat 25 huis te Amsterdam.

H L B l o n k  Kroostweg 22 Zeist biedt aan zaden van Cheiridopsis bibractoata en 
purpurascens var. Leopoldtii. Carpenthea pomeridiana. Hereroa dolabriformis en gra
cilis Nananthus Villetii. Faucaria Bosscheana; felina var. Jamesu; lupina en tuberculosa. 
Stomatium alboroseum. Oophytum oviforme. Glottiphyllum fragrans en Neilu. Lithops 
Weberi; alpina; Peersii; summittata; Lericheana en Aucampiae. Pleiospilos Bolusii. Ana- 
campseros filamentosa. Frailea Dadakii; columbeana; pseudo-graliana. Rebutia minus
cula; pseudo-minuscula; Speggazziniana; Kupperiana; chrysacantha, m ruil voor Piloce- 
reus, Cephalocereus, Echinocactus en andere soorten.

H. J. B u y s, Wilhelminastraat 26, Amstelveen vraagt te koop zaden van Aloë's, Hawor- 
thia’s, Aprica's, Gasteria’s en Cactuszaden. Aanbiedingen per 50 of 100 zaden.
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A F D E E L I N G S V E R G A D E R I N G E N  T E  Z E N D E N  A A N  D E N  R E D A C T E U R :  
A- J .  A.  U I T E W A A L ,  A L E X .  B O E R S S T R A A T  25 H UI S,  A M S T E R D A M



Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan POKON 

in de oude, U bekende kwaliteit.

U weet wel dat POKON de hoogste kwaliteit ter 

wereld en niet alleen dat, doch ook een eigen 

klasse is. POKON  is geheel oplosbaar en bevat 

voedingsstoffen in een bijzondere vorm, die dade

lijk door de planten worden opgenomen en waar

door iedere mislukking of beschadiging is uitge

sloten.

CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN HOUDEN VAN 

POKON OOK ALLE ANDERE PLANTEN EN AFGESNEDEN 

BLOEMEN.

Heeft U het voor Uw planten over om ook met POKON thuis te komen 

als U om POKON uitgaat? Door de hoge kwaliteit heeft U zo weinig 

nodig, dat ze in gebruik ook nog het goedkoopst is.

Het bemesten met POKON  is zo gemakkelijk. U doet een theelepel vol 

(dat is met een kop erop - een grote of kleine kop op een theelepel maakt 

in gewicht niets uit dus dat is altijd goed) in een kan, ketel of door een 

trechter in een fles. U vult deze met lauw water en als deze vol is, 

is de Pokon reeds opgelost. Dit is gemakkelijk!

Als U plantenvoedsel gaat halen vraagt U dan niet naar Kunstmest 
doch naar POKON.
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Crassula lactea Soland.

H ET M E LK K LE U R IG  
D IKBLA D

/  O O  noemt Bouché in zijn aardig bloemenboekje (T iel 1821) de uit 
Zuid-A frika afkomstige Crassula lactea Soland.
Deze C rassula is een echt ouderwetsche plant, welke bij onze succulen
tenliefhebbers meer aanbeveling verdient. V ooral, omdat zij in 
den w inter zoo mooi en rijk bloeit.
De plant zelf heeft weinig sierwaarde. *) De groeiwijze is meest van 
den voet af rijk vertakt, terwijl de stengels min of meer liggend zijn, 
w aardoor ze nogal w at ruimte inneemt. De omgekeerd-eivormige bladeren 
hebben langs den rand witte stippels, w aaraan de soort gemakkelijk te 
herkennen is. U it de toppen der stengels ontwikkelen zich midden in 
den w inter pluimvormige bloeiwijzen met talrijke, stervormige w itte bloe
men, welke ’s avonds een vanillegeur verspreiden.
Crassula lactea stelt zeer weinig eischen, ’s w inters kam ertem peratuur en

*) Daarom is de door Bouché woordelijk vertaalde benaming eenigszins misleidend, 
daar lactea hier op de melkachtig-witte kleur der bloemen duidt.
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’s zomers liefst op een halfbeschaduwd plaatsje buiten. W il men er breed 
uitgèstoelde planten van kweeken, welke dus talrijke bloeiwijzen kunnen 
ontwikkelen, dan geve men ze een tamelijke groote, meer breeden dan die
pen pot, met iets kleihoudende bladaarde of desnoods gewonen tuingrond. 
Zulke uitgestoelde planten vormen ’s winters ( Januari-Februari) een 
kostelijk sierraad voor de koude kas of breede vensterbank.
Neemt men na den bloei, begin of half Maart, stekken, dan kan men 
deze afzonderlijk in stekpotjes zetten, ze ’s zomers buiten houden, om 
ze tegen den herfst op de zonnige vensterbank in de huiskamer te zetten. 
Zulke plantjes bloeien dan in den winter elk met één bloempluim.
Door van zulke plantjes eerst een paar in de huiskamer te brengen en 
de andere voorloopig wat koeler te houden, kan men achtereenvolgens 
langen tijd van den bloei van deze Crassula genieten. De bijgaande 
afbeelding toont ons een gedeelte van een prachtig, uitgestoeld exem
plaar dat in de verzameling van M ej. van den Thoorn prijkte.

G. D. D U U RSM A .

EEN NOG
ONOPGELOST RAADSEL
W A T is de herkomst van Harrisia Jusbertii?
E r n s t  S c h e l l e  schrijft in zijn werk „Kakteen” ,,Deze kruising is 
volgens B e g u i n ontstaan uit H arrisia Bonplandii? met een Echinopsis. 
De Heer B o m m e 1 j é schrijft in Succulenta 1935 blz. 113 „Deze Cereus 
van twijfelachtige herkomst enz.’’
Het schijnt dus wel, dat de afkomst van Harrisia Jusbertii onbekend is. 
In B e r g e r  vinden wij bij Cereus Jusbertii vermeld: „B e g u i n beweert, 
dat deze plant een door hem gekweekte bastaard is.”
Nu doet zich bij een van mijn Jusbertii’s, welke ik gebruik voor het 
kweeken van entstammen het volgende vreemde verschijnsel voor. Uit 
een der areolen is een nieuwe scheut ontstaan met zes ribben, waarvan 
drie ribben op Jusbertii en drie ribben op Bonplandii gelijken (zie foto), 
zelfs de kleur der drie Bonplandii-ribben  is veel lichter groen dan de 
kleur der Jusbertii-ribben. Het aantal en de lengte der doorns komt over
een, zoowel bij de Bonplandii-ribben als bij de Jusbertii-ribben  met de 
daarvoor gestelde beschrijvingen n.1. voor de eerste tot 4 cm. en voor de 
tweede 4 mm. lang. Tot in het groeipunt draagt de tak de verschillende 
bedoorning.
Hoewel de bloemen van beide genoemde planten wit zijn en op het 
eerste gezicht niet veel verschillen, hoop ik toch de plant zoover te 
kweeken, totdat zij met beide soorten bloemen bloeit en dus twee soorten 
bloemen op één plant zal vertoonen, zooals A. F. F r i c  in het Juninum- 
mer van Succulenta 1937 beschrijft en wat wetenschappelijk voor on
mogelijk werd gehouden.
Daar de bedoorning van Harrisia Jusbertii m.i. het meest overeenkomt met 
Echinopsis Eyriesii is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat bij kruising
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van Harrisia Bonplandii met Echinopsis Eyriessii zaailingen kunnen voort
komen, welke de herkomst van Jusbertii bevestigen.
W ie van de meer wetenschappelijk onderlegde leden van Succulenta kan 
het vreemde verschijnsel aan mijn plant verklaren, daar dit, voor zoover 
ik weet, bij cactussen nog niet is voorgekomen. ■■.<> ■■■>: ■

F. J. TO GN I.

-15

Het hierboven nogmaals afgedrukte artikel over het: Cereus Jusbertii- 
raadsel (in „Succulenta” 1943, pag. 22) heeft mijn volle belangstelling 
getrokken: raadselen dwingen nu eenmaal tot onderzoek.
Daarbij kwamen verschillende vragen op den voorgrond en een van de 
eerste is:
,,Is deze plant werkelijk een kruising?”
Men zegt, dat d e A b b é B e g u i n  heeft medegedeeld, dat er inderdaad 
sprake is van een kruising. Afgezien daarvan is het feit, dat het een 
plant is, waarbij vaak groei-moeilijkheden voorkomen, een sterke aan
wijzing in die richting. Ik weet nog zeer goed, dat ik, in mijn verzameling,
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bemerkte hoe een exemplaar, dat jarenlang goed groeide, daarmede op
hield en een top produceerde, waarbij alle regelmaat, die Cereus ken
merkt, in een warrelig en snel toegespitst einde verdween.
Er zijn auteurs, die deze plant Zuid-Amerika als vaderland toewijzen, 
daarmede zou het kruisingsvraagstuk ineens zijn opgelost, als wij niet 
met een kruising, doch met een werkelijke soort te doen zouden hebben. 
Er bestaan echter belangrijke bezwaren tegen deze meening. Daarom wil 
ik hier beginnen met mede te deelen, wat de voornaamste beschrijvers 
over deze plant en, bij voorbaat ook reeds, wat zij over Cereus Bonplandii 
zeggen d.w.z.: voor zoover die opmerkingen op het oogenblik van be
lang zijn, dus met het huidige onderwerp verband houden.

a) Dr. L o u i s  P f e i f f e r  noemt in „Beschreibung und Synonymik der in deutschen 
Garten lebend vorkommenden Cacteen" (1837) op pag. 113, C ereu s Bomplandii 
(Parm.)*... Zuid-Amerika.
b ) P r i n s j o s .  v o n S a l  m-D y  c k noemt in „Cacteae in Horto, Dyckensi cultae, anno 
1844", op blz. 32, in par. 4 Articulati (...Ramosi) Cereus Bonplandii (Parm.).
c )  C. Fr. F o r s t e  r beschrijft in „Handbuch der Cacteenkunde" Ed. I, (1846) op pag. 
404, C ereus Bonplandii (Parm.) Vaderland Zuid-Amerika.
d )  P r  of. Dr. K a r l  S c h u m a n n  beschrijft in de „Gesamtbeschreibung der Kakteen” 
(1903) op pag. 138, C ereu s Jusbertii (Reb.) en zegt: „Is afkomstig uit Argentinië of 
Paraguay.” C ereu s Bonplandii (Parm.): in Paraguay bij Assumption. (Pag. 135).
e )  E. S c h e 11 e beschrijft in „Handbuch der Kakteenkultur” Ed. 1907, pag. 85, C ereus 
Bonplandii (Parm.) Vaderland Paraguay. Als vorm wordt genoemd: C ereu s Bonplandii. 
brevisp inu s (hort). C ereu s Jusbertii (Reb.), Argentinië, wordt als vorm of als hybride 
van C ereus Bonplandii beschreven (zonder dat de reden daarvoor wordt opgegeven).
I) V. R i c c o b o n o  schrijft een artikel in „Bollettino del R. Orto Botanico e Giardino 
Coloniale di Palermo, Anno 8 (1909) getiteld: Studii suile Cattee del R. Orto Botanico 
di Palermo (pag. 215/266 en noemt op pag. 238, E riocereu s Bonplandii Berger Fiorisce 
di notte; Luglio-Agosto). Op pag. 240 E rio cereu s Jusbertii, Berg. (syn. C ereu s Jusbertii. 
Lab. Cat.) Na een uitvoerige beschrijving, óók van de bloemen, volgt: Frutti non visti 
— vruchten niet gezien — Patria Republica Argentina (Fiorisce di notte; Giugno-Luglio).
g ) W . O. R o t h e r  spreekt in „Anzucht und Pflege der Kakteen" (1917) pag 73, 
over C ereus Jusbertii (oder) C ereu s Bonplandii brevisp inus" . Hij yereenigt dus deze 
beide.
h) N. L. B r i t t o n  en J. N. R o s é ,  The Cactaceae, Deel 2, (1920) pag. 157 en 158. 
Hierin wordt meer dan elders medegedeeld. Op pag. 157, vind ik Harrisia Bonplandii 
(Parmentier) Br. et Rosé; in een noot wordt vermeld: C ereu s B onplandii b rev isp inu s 
(Maass, Monatschrift f. Kakteenkunde 15: 119, 1905) met de bijvoeging: Is alleen ver
meld, doch M r. W  e i n g a r t zegt, dat deze identiek is met de hybride: Cereus Jusbertii.

, Over C ereus Jusbertii (Rebut) met als Synoniem E riocereu s Jusbertii (Riccobono), lees 
ik, op pag. 158: Deze plant, nu een gewone verschijning in de collecties, wordt alge
meen als een hybride beschouwd. B e r g e r  zegt: volgens herhaalde verzekeringen van 
den A b b é B e g u i n  is het een hybride van een Echinopsis en een Cereus, door hem 
verwekt.
i) E. S c h e l l e  „Kakteen" (Ed. 1926) schrijft op pag. 113, Cereus Bonplandii b r ev is 
p inus (Hort. Gruson) is een hybride van Cereus Bonplandii met een onbekende Cereus, 
en gelijkt veel op de hybride C ereu s Jusbertii, doch bloeit in den herfst.
Hij noemt op pag. 114, Cereus Jusbertii (Reb.), een kruising, volgens B e g u i n  ont- 
staan uit C ereu s (Bonplandii (?) en een E chinopsis.
j )  A 1 w. B e r g e r schrijft in „Kakteen” (1929) pag. 128: Cereus Jusbertii (Reb. 1897), 
d e A b b é B e g u i n  beweerde, dat deze plant een door hem verwekte hybride zou zijn... 
en verder: C ereus Bonplandii b rev isp inu s, (hort. Gruson), zal wel een kruising zijn, 
is nauwelijks te onderscheiden (van C ereu s Ju sb ertii) . Weingt.

*) Bomplandii is hier geen drukfout.
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U it deze kleine chronologische reeks blijkt de m erkwaardigheid dat, zeer 
waarschijnlijk in 1905, voor het eerst Cereus Bonplandii brevispinus ge
noemd w ordt en er tegelijkertijd een verandering plaats grijpt; de meening 
breekt, op dit tijdstip, ook baan (vermoedelijk na het artikel van M a a s s  
in M onatschrift f. K. no. 15 van 1905) dat Cereus Jusbertii een hybride 
is, of zou zijn. *) V anaf 1929 vind ik, in de mij ten dienste staande 
litteratuur, verder geen enkel spoor hierover, noch tegen, noch vóór welk 
der opvattingen dan ook en is Cereus Jusbertii dus van een plant met 
een problematiek vaderland geëvolueerd tot een kruising. Ik meen dan 
ook dat, na al het voorafgaande, met niet al te veel bezwaar mag worden 
aangenomen dat Cereus Jusbertii een kruisingsproduct is, ja zelfs, dat 
dit een feit is.
De tweede vraag is nu: W ie  zijn de stamouders?
Hierover loopen de meeningen niet \*er uiteen, w ant er w ordt weinig en 
slechts terloops over geschreven. E r is sprake van: Cereus Bonplandii 
(thans Harrisia Bonplandii) (Parm .) Br. et R.; van Cereus Bonplandii 
brevispinus; van een onbekende Cereus; en een Echinopsis.
S c h e l l e  (1907) noemt zonder meer Cereus Jusbertii een vorm of 
hybride van Cereus Bonplandii; R o t  h e r  (niet de eerste de beste) 
neemt aan, dat Cereus Jusbertii en Cereus Bonplandii brevispinus syno
niem zijn en B e r g e r  blijft daar niet ver vanaf. S c h e l l e  (1926) 
meent, dat Cereus Bonplandii brevispinus een hybride zou zijn van Bon
plandii en een onbekende Cereus en zegt ciat Cereus Jusbertii, volgens 
B e g u i n, een kruising zou zijn tusschen Cereus Bonplandii en een 
Echinopsis. En, ten slotte, verwijs ik naar hetgeen B r i t t o n  en R o s é  
mededeelen. De schrijvers zijn het er dus tamelijk wel over eens, dat 
Cereus Bonplandii brevispinus en Cereus Jusbertii vrijwel niet van elkaar 
te onderscheiden zijn.
De onbekende Cereus van S c h e l l e  (1926) zal hoogstwaarschijnlijk wel 
vervangen moeten worden door de Echinopsis van B e g u i n, w ant de 
Echinopsis Eyriesii-doornen treden, bij Cereus Jusbertii, zeer gedecideerd 
op, in hun korte, krachtige zwartheid.
Ik heb zelve Cereus Bonplandii brevispinus nooit gezien, zelfs niet een 
afbeelding, maar meen toch dat, daar diverse auteurs het er over eens 
zijn dat: ,,Cereus Bonplandii brevispinus en Cereus Jusbertii niet van 
elkaar te onderscheiden zijn,” zij dan ook gelijk bedoornd zullen zijn. 
Beide zullen dan de typische Echinopsis Eyriesii areolen en doornen 
dragen en er is dus hier voor B e r g e r ’s meening een goede grond.
Dat de H eer W . H . N o t e b o o m ,  ondanks veel moeite, nooit zaad van 
zijn willig bloeiende /usberfii-planten heeft kunnen oogsten en dat 
V. R i c c o b o n o  te Palermo, hoewel Sicilië volgens hem een uiterst 
geschikt klimaat heeft voor Cactus-cultuur, zelfs daar geen vruchten zag, 
vormt een nadere aanwijzing voor de waarschijnlijkheid, dat de andere 
ouder een Echinopsis is geweest. E r is dan gekruist met planten uit twee 
verschillende geslachten (Cereus en Echinopsis) en er is een bigenerische 
bastaard ontstaan. Dergelijke bastaarden zijn, gelijk ik bekend acht, altijd 
onvruchtbaar en kunnen, hoewel zij zelfs goed bloeien, niet anders dan 
langs ongeslachtelijken weg vermenigvuldigd worden. Als er een kruising
*) Cereus Bonplandii var. brevispinus wordt t.a.p. slechts genoemd in een verslag 
van Maass over een bezoek aan de Gruson-verzameling door de leden der D.K.G. bij 
gelegenheid van een jaarvergadering. De onderhavige plant werd dus onder deze 
naam in Magdeburg gekweekt. Red.
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tusschen twee Cerei zou gemaakt zijn dan zou er wellicht gemakkelijker 
kiembaar zaad kunnen ontstaan. Hieruit valt dus te concludeeren, dat de 
andere ouder een Echinopsis is geweest en, nogmaals, de areolen en 
doornen laten niet de minste ruimte voor misverstand, zij zijn van de 
typische Eyriesii-gedaante.
En hier zou ik dan, dit gedeelte van mijn betoog willen besluiten met 
de conclusie, dat Cereus Jusbertii, naar alle waarschijnlijkheid, een krui
singsproduct is van Cereus Bonplandii en Echinopsis Eyriesii. Alleen 
nog dit: Nu het gebleken is dat Cereus Jusbertii onvruchtbaar is, zou ik 
den raad van Dr. C. L. H a r d e r s  *) (om twee exemplaren daarvan 
met elkander te bestuiven) willen vervangen door het volgende: De
beste methode om iets meer klaarheid te verkrijgen zou.nu Zijn om bloe
men van Cereus Bonplandii te bestuiven met pollen van Echinopsis 
Eyriesii (en omgekeerd). Dan zou, met eenig geluk, wellicht opnieuw 
Cereus Jusbertii in de nakomelingschap optreden.
W at is nu ,,het nog onopgeloste raadsel?"
Ik heb de plant van den Heer T  o g n i gezien, de photo is trouwens 
reeds duidelijk genoeg en de beschrijving van den Heer T  o g n i laat 
ook geen plaats voor onduidelijkheden als hij meedeelt: ,,Uit een der 
areolen is een nieuwe scheut ontstaan met zes ribben, waarvan drie ribben 
op Jusbertii en drie op Bonplandii gelijken, zelfs de kleur der drie Bon- 
plandii-ribben is veel lichter dan de kleur der Jusbertii-ribben. Het aantal 
en de lengte der doorns komt overeen, zoowel bij de Bonplandii-ribben 
als bij de jusherfn-ribben, met de daarvoor gestelde beschrijvingen n.1. 
voor de eerste tot 4 cm. en voor de tweede 4 mm. lang. Tot in het 
groeipunt draagt de tak de verschillende bedoorning.” Ik merkte daar
nevens op, dat de nieuwe tak, over de geheele lengte, volkomen gaaf 
is en zonder eenige onderbreking in de huid, dus een totale eenheid.
Het onopgeloste raadsel is mijns inziens geen chimaera en heeft met 
het verschijnsel bij Laburnum Adamii niets te maken, Dr. H a r d e r s  
neemt dat terecht, stdzwijgend ook aan. Ik kom tot die uitspraak, omdat 
bij mijn beschouwing bleek, dat de nieuwe spruit ontstaan is uit een 
zijdelingsch areool bijna 1 cm. onder den rand van de bovenzijde der 
plant. Misschien zou deze wel eens als entstam gebruikt kunnen zijn doch 
de afstand tusschen de plaats waar een entstuk zou hebben kunnen 
staan en het areool waaruit de nieuwe tak ontstond is te groot; er is 
teveel Jusbertii-weelsel tusschen die beide plaatsen, zoodat het niet 
denkbaar is, dat op de bedoelde plaats tegelijk weefsel, zoowel van 
Jusbertii als van het entstuk, voor zou komen (zou hebben samenge
troffen) en toch dan alleen zou een chimaera kunnen ontstaan.
W el zijn mogelijk de beide andere suggesties van Dr. H a r d e r s .  De 
tak kan uit twee soorten weefsel bestaan (elk afkomstig van een van de 
ouders) en er kan ook van een soort terugslag sprake zijn. Als de tak 
uit twee soorten weefsel bestaat dan zou plaats gevonden kunnen hebben 
wat Prof. H u g o  d e  V r i e s  „vegetatieve bastaardsplitsing" heeft ge
noemd, d.w.z. dat een gedeelte van de kruising terugsplitste tot de 
beide oudertypen.*)
*) „Succulenta” 1943, p. 24.
*) Dit zou o.i. wijzen op de geringe verwantschap van de ouders, waaruit de hybride 
is ontstaan zoodat bij de kerndeeling onregelmatigheden kunnen optreden. Indien C. 
Jusbertii afkomstig is van een kruising C. Bonplandii en E. Eyriesii dan is deze verkla
ring wel plausibel. Red.
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Met eenigen goeden wil kan men ook wel van een atavisme (terugslag) 
spreken want een oud, verborgen kenmerk is weer zichtbaar geworden, 
en heeft terrein veroverd op een overheerschend bastaardkenmerk.
In dit geval zou dan een latent Bonplandii-kenmerk: „de doornvorm” (ver
moedelijk niet méér) zijn rechten hernomen hebben. Wil men een mooi 
woord daarvoor dan zou men, M e n d e 1 volgende kunnen zeggen: 
een recessief (verscholen) kenmerk verdringt hier plaatselijk het domi- 
neerende.
Men ziet: voor beide suggesties is er plaats en men kan daarop voort
bouwende, werkelijk wel tot een sluitende conclussie komen. Maar toch 
is de oplossing er niet mede bereikt, is de verklaring er niet mede ge
vonden. Daarvoor moeten wij iets anders aannemen en nogmaals den 
machtigen gedachtengang van P r o f .  H. d e V r i e s  trachten te volgen. 
Eerlijk gezegd had ik dit aanvankelijk verzuimd, tot ik de eer mocht 
hebben, dat P r o f .  Th.  J. S t o m p s ,  wien dit geval ten zeerste interes
seert, mij erop attent maakte, dat er geen enkel bezwaar tegen bestaat 
om ter verklaring aan te nemen, dat een z.g. vegetatieve mutatie heeft 
plaats gehad. Bij Cereus Jusbertii domineeren de korte Eyriesii-doornen 
en de eene zijde van den tak heeft het gewone bastaardkarakter behou
den. In de andere helft van den tak is nu de eigenschap voor korte 
doornen door vegetatieve mutatie latent geworden en er groeien daar 
lange uit. Mijns inziens is er geen eenvoudiger en beter verklaring van 
het raadsel te vinden.
Rest nog de hoop van den Heer T  o g n i, dat het hem gelukken zal 
de plant zoover te kweeken.' totdat zij bloeit en dat zij dan de bloemen 
van beide ouders, op één plant, zal vertoonen; zooals A. F. F r i c in 
het Juninummer van Succulenta 1937 beschrijft. Dit wordt, schrijft hij, 
wetenschappelijk voor onmogelijk gehouden: ik moet daaromtrent op- 
merken, dat ook P r o f .  S t o m p s ,  wiens beter oordeel ik ook hieromtrent 
vroeg, daar sceptisch tegenover staat en dat zijn Hooggeleerde die moge
lijkheid niet voorziet, daar mutaties als regel slechts één kenmerk wijzi
gen. In het onderhavige geval zijn de doornen gewijzigd, een nieuwe 
mutatie zou noodig zijn om ook in de bloemen wijziging te brengen.
Ik hoop, dat dit laatste den eigenaar van deze zeer bijzondere afwijking 
niet al te zeer zal teleurstellen en dat hij zich toch gelukkig zal blijven 
achten in het bezit van de plant. Al doen zich dan ook geen verdere 
opzienbarende gebeurtenissen daarbij voor, er blijft niettemin de vol
doening, dat het toch reeds, door de nu besproken mutatie een begee- 
renswaardig unicum en een wetenschappelijk kostbaar object is, waar
mede ik hem van harte gelukwensch.
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„Nuttige Wenken”  v o o r ,  M A A R T  en  A P R I L

D O O R  G. D. D U U R S M A
A l S dit nummer in handen onzer lezers komt willen we hopen, dat de 

lange, strenge winter voorbij zal zijn. Verschillende liefhebbers zullen 
verliezen hebben geleden. Niet alleen zij, die in het bezit zijn van een 
verwarmbare kas, waarvoor geen kolen werden verstrekt, maar ook in 
de kamer zullen, door de brandstoffenmisère,veel planten verloren zijn 
gegaan. Gelukkig, die een vorstvrije niet te donkere kelder heeft, waar 
de planten althans in het leven kunnen blijven.
W ie zoo fortuinlijk is nog een aantal planten te bezitten, kan nu weer 
ten volle daarvan genieten, Bij zonnig weer moet af en toe iets gegoten 
worden, al doen we dit nog aan den zuinigen kant. Hoe vaak en hoeveel 
water moet worden toegediend, moet ieder voor zichzelf aanvoelen; vaste 
regels zijn hiervoor niet te geven, 't Is echter beter in dezen tijd iets te 
weinig dan te veel te geven. In een gestookte kas en op de zonnige ven
sterbank hebben de planten meer behoefte aan vocht dan op een minder 
gunstige plaats. W e gebruiken uitsluitend water, dat een paar graden 
warmer is dan de omgeving waar de planten staan. Bladplanten, zooals 
Crassula’s, Sedums en struikvormige Mesembryanthemums kunnen wat 
meer vocht verdragen dan b.v. Euphorbia s. Cactussen, zooals Epiphyl- 
lum, Phyllocactus en Rhipsalis moeten meer water hebben dan Echinop- 
sis, Echinocactus en Mammillaria. Een uitzondering maken we Voor 
Phyllocactussen, welke in knop staan; vroeg gieten kan de knoppen in 
scheuten doen overgaan. W el is het van belang zulke planten bij zonnig 
weer midden op den dag met een fijn spuitje te benevelen, waardoor een 
gespannen lucht ontstaat. Oude Echinopsissen, welke wij moeilijk in bloei 
konden krijgen, laten we nog maar even dorsten, wellicht bevordert dit 
den bloei. Gasteria’s en Haworthia’s, waarvan sommige reeds een bloem- 
stengeltje maken, kunnen wel iets meer vocht verdragen, we zorgen 
echter het hart der planten droog te houden. Trouwens alle planten moe
ten nog zeer voorzichtig langs den potrand gegoten worden. Ultra-suc- 
culente Mesems en Crassula's vragen in het bijzonder een zeer voor
zichtige bevochtiging!
Nog één goede raad: neem voor gietwater bij voorkeur regenwater. Voor 
besproeien en benevelen is leidingwater in elk geval ongeschikt, daar de 
planten hiervan op den duur een leelijke, grauwe kleur krijgen.
In den loop van April kunnen verschillende succulenten reeds worden 
verpot. Het eerst komen de jonge nog niet bloeibare planten aan de 
beurt, met de voorjaarsbloeiers wachten we tot na den bloei, althans 
wanneer de potkluit geheel doorworteld is. Tenzij de planten een min 
of meer kwijnend uiterlijk hebben, verpotten we niet te vaak. Liever 
nemen we bij grootere planten de bovenste aardlaag weg en vervangen 
deze door nieuwe. Planten welke zich flink ontwikkeld hebben kan men 
een iets grooter pot geven. Voor kwijnende planten, welke vaak zieke 
wortels hebben, kan het noodig zijn een kleineren pot te geven.
Bij het verpotten lette men steeds op het wortelstelsel. Men schudde de 
oude aarde van de wortels af en verwijdere doode wortels met de hand, 
dus niet afsnijden of wegknippen.
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Blijkt de aarde met wortelluis besmet te zijn, wat men kan zien aan de 
blauwe vlekjes tusschen de wortels, dan worden de wortels geheel ge
zuiverd en alle oude aarde verwijderd. De potten, waarin zulke besmette 
planten hebben gestaan, moeten met kokend water terdege worden ge
reinigd.
Zorg verder vooral voor zuivere, gezonde aarde. Wij geven de voorkeur 
aan zuivere, goed gezeefde bladaarde, zonder onverteerd blad, takjes en 
doppen. Deze vermengen we met wat scherp zand en een weinig klei. 
Planten die warm, droog en zonnig staan, krijgen iets zwaarder grond- 
mengsel, dus wat meer klei. Gasteria’s kunnen ook wat meer klei hebben. 
Haworthia’s en Stapelia’s houden veel van löss (Limburgsche klei), even- 
zoo ultra-succulente Crassula’s en Mesems.
Alvorens te verpotten, maken we eerst eenige dagen van te voren het 
grondmengsel klaar in een vlak kistje, dat op een warme plaats gezet 
wordt, waarna we de aarde af en toe door elkaar werken, waardoor deze 
mooi rul en warm wordt, wat een vlug aanslaan van de te verpotten plan
ten bevordert.
Inmiddels reinigen we oude potten en zetten nieuwe in het water om vocht 
op te trekken.

„Uit de Cactuswereld"
Nadat het Engelsche tijdschrift „The Cactus Journal” door de oorlogsomstandigheden 
sinds 1939 had opgehouden te verschijnen, is het eerste nummer intusschen in Juni 1946 
weer uitgekomen onder den eenigszins gewijzigden naam „The Cactus and Succulent 
Jouma' of Great Britain.” Het tijdschrift van onze Engelsche zustervereeniging ver
schijnt om de 3 maanden. Met heeft daar in de oorlogsjaren met vrijwel dezelfde 
moeilijkheden te kampen gehad als bij ons. De huidige redacteur is E. Shurly, 7 Deacons 
Hill Road, Elstree, Herts.

k

Spoedig na afloop van den oorlog kwamen in Engeland eenige liefhebbers tezamen en 
richtten eveneens een vereeniging op. Het tijdschrift dat zij uitgeven draagt thans 
den naam „The National Cactus and Succulent Journal,” intusscheh zijn 
in verschillende plaatsen ook afdeelingen opgericht. De secretaris van de afd. Lancashire 
is Mr. H a l l ,  curator van de beroemde succulent en verzameling, vroeger bekend als de 
„Darrah-collectie” , nu het eigendom van de stad Manchester. Blijkens het verslag van 
de le bijeenkomst van deze afdeeling waren verscheidene liefhebbers pas werkelijk 
enthousiast voor succulente planten geworden, nadat zij deze zoo dikwijls in de vensters 
van de huizen van Frankrijk en Holland hadden zien prijken.
Zijn wij goed ingelicht dan bestaat er een goede harmonie tusschen de beide Engelsche 
vereenigingen. •
Secretaris en redacteur is H. M. R o a n, „Tree Tops”, Church Lane, Adel, Leeds, 6.

★

De Amerikaansche vereeniging van succulentenliefhebbers heeft, ondanks de oorlogs
omstandigheden, de uitgave van haar tijdschrift „Cactus and Succulent Journal of the 
Cactus and Succulent Society of America" ononderbroken kunnen voortzetten. Zij be
schikten ook nog over een prima kwaliteit papier, waardoor de fraaie foto's goed tot 
hun recht komen.
Redacteur en uitgever i s S c o t t  E. H a s e l  ton,  Box 101, Pasadena 16, Calif. U.S.A.
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De succulentenliefhebbers in Zwitserland hebben, nadat zij zich in 1939 van de D.K.G. 
hebben losgemaakt, een soort van mededeelingenblad uitgegeven. Men is van plan 
in het voorjaar een tijdschrift van grooteren omvang te gaan uitgeven. De voorzitter 
van de „Schweizerische Kakteen-Gesellschaft is H. K r a i n z. Het adres van den 
secretaris is A. S c h a t z m a n n ,  Hammerstrasse 107, Zürich 7.

★

De liefhebbers in Frankrijk, vereenigd in de „Association Frangaise des Amateurs de 
Cactees et Plantes Grasses” hebben zich aangesloten bij de Amerikaansche Vereeniging. 
Eere-president is P r o f .  A. G u i 11 a u m i n.
Van de Belgische liefhebbers weten wij helaas nog maar weinig. In het Engelsche 
tijdschrift staat een mededeeling van den Heer G. v a n  de W e g h e ,  dat hij als ge
volg van de geleden oorlogsschade, het verlies van al zijn planten, alsmede wegens 
gevorderden leeftijd, nog niet den moed heeft opnieuw te beginnen.

★

Wegens deviezenmoeilijkheden is het helaas zoo goed als niet mogelijk, zich op buiten- 
landsche tijdschriften te abonneeren. Geïnteresseerden zouden misschien door ruiling of 
uitwisseling van abonnementen iets kunnen bereken. Het Bestuur wil deze aangelegen
heid nog eens nader onder het oog zien.

★

W ij willen hier reeds de aandacht vestigen op enkele der belangrijkste nieuwe werken op 
succulentengebied, welke hier nog te weinig bekend zijn. Een grootsch standaardwerk, 
in 1941 verschenen is „The succulent Euphorbieae" door White-Dyer-Sloane, waarin 
uitsluitend de Zuid-Afrikaansche soorten (197 in aanta) worden beschreven. De 2 
deelen bevatten tezamen bijna 1000 pagina's met ca. 1100 afbeeldingen, waaronder vele 
gekleurde. — Een ander doorwrocht werk is „The Mammillaria Handbook" door Dr. R. 
T . Craig, verschenen 1945. In deze nieuwe monographie worden op 400 paginas 236 
soorten nauwkeurig beschreven, en bevat 300 afbeeldingen. Beide genoemde werken wer
den verzorgd door de Abbey Garden Press (Box 101 - Pasadena 16 - Calif.); wij zul
len ze in ons tijdschrift spoedig uitvoeriger bespreken.
Een werk over het geslacht Lithops, door Prof. G. C. Nel, dat hoogste interessant 
belooft te worden (met gekleurde platen), werd ons aangekondigd; wij kunnen niet met 
zekerheid zeggen of het reeds verschenen is of dat de publicatie zeer spoedig te 
verwachten is. Uit denzelfden bron vernamen wij nog, dat een monographisch werk 
over de Aloë's (door G. W . Reynolds) in hetzelfde stadium verkeert en een gedetailleerd 
werk over de Zuid-Afrikaansche succulente planten door H. Herre, slechts wacht op 
gunstiger omstandigheden, wat de papiervoorziening betreft, om te worden uitgegeven.

Verschillende Mesemliefhebbers zien met verlangen uit naar het nieuwe werk over het
qeslacht Lithops door Prof. G. C. N e 1. , __,_____
Gezien de vele moeilijkheden, die bestellingen in het buitenland nog steeds opleveren, 
stelt de Heer Dr. H. W . de B o e r ,  Molenweg 3, Haren (Gron.) voor gezamehjk een 
aantal exemplaren van het nieuwe werk te bestellen.

Einde Januari is Mej. Mia C. Karsten naar Zuid-Afrika vertrokken met de bedoeling 
zich daar te vestigen. W ie Mej. Karsten is en wat zij voor onze liefhebberij gedaan 
heeft, weet wel iedereen. W ij wenschen haar in haar nieuwe vaderland een volledig 
succes toe. Zij zal nu nog beter in de gelegenheid zijn de rijke flora van dit land te 
leeren kennen en te bestudeeren dan tijdens haar vroegere Zuid-Afrikaansche reis. 
Onwillekeurig zal ze wel eens aan ons terugdenken en wij zullen stellig nog dikwijls 

van haar hooren.
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IN M E M O R IA M
O, Schenke mij het lot, eenmaal te sterven voor 
het Rijk der Broederschap, dat zeker komt.

H. ROLAND HOLST.

A. Y m k e r s.
Onder de vele leden, die ons in den oorlog ontvielen, zullen wij in Den 
Haag zeker wel het meeste missen onzen vriend A. Ymkers, die op 16 
October 1941 als gijzelaar gefusilleerd werd.
Sedert zijn jeugd kenden wij hem als een strijder voor allen, die verdrukt 
en ontrecht werden, zoodat het onvermijdelijk was, dat hij in botsing 
kwam met het geweldregiem der nazi’s, die hem fusilleerden als represaille 
voor een aantal overvallen.
Kampgenooten verklaarden, dat hij ongebroken den dood mging.
Wij verloren in hem een trouwen vriend en een bekwaam en actief lid 
van den Haagschen Kring, altijd bereid de kringleden te helpen; o.a. 
bij het bouwen en verwarmen van hun kassen; wij willen ook in herinne
ring brengen de methode, die hij bedacht om bloemen en planten te 
drogen met behoud van kleuren en natuurlijken vorm, beschreven in 
Succulenta 1940.
Wij herdenken en eeren hem als een gave persoonlijkheid, die bewust zijn 
leven op het spel zette in den strijd tegen den onderdrukker.
J. L. K a u t z.
Met weemoed en met eerbied denken wij aan ons kringlid J. L. Kautz. 
Hij was een stille werker, een rustig en een ernstig man, trouw aan wat 
hij zijn plicht achtte. Dit bracht hem tot het verspreiden van illegale 
lectuur, waarbij hij door den vijand werd gegrepen. Als gevangene werd 
hij naar Dachau gebracht. Hij kwam niet meer terug bij hen, die hem lief
hadden. Ook hij heeft zijn leven voor ons op het spel gezet.
H. B e e r e n b o r g .
Als derde ontviel ons Mej. H. Beerenborg, die als Joodsche naar Duitsch- 
land werd gevoerd, waar zij den dood vond. In haar willen wij eeren en 
betreuren alle martelaren, die leden en stierven tengevolge van een wreede 
en verdorven wereldbeschouwing.

Namens den Kring den Haag.
C. B o m m e 1 j é. 

J. }. E. v a n  d e n  T h o o r n .

CO RR EC TIE :
Op pag. 9 van het vorige nummer is tweemaal dezelfde regel gedrukt, 
een andere echter uitgevallen. Regel 15 van onder af dient verandert te 
worden, waardoor de betreffende zin als volgt komt te luiden:
Het zaaien kan zeer goed geschieden direct uit het kleine envelopje, 
waarin men elke zaaisoort ontvangt; door dit envelopje geheel te openen 
en in de eene hand te houden, waarbij men het vlak bij het te bezaaien 
vakje brengt en met de andere hand tegen de hand, waarin men het 
envelopje houdt, te kloppen kam men het zaad zeer regelmatig langs en 
uit de middenvouw van het envelopje laten rollen; door heen en weer 
beweging boven het bestemde vakje kan men het zaad daarover zeer 
regelmatig verdeelen.
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VEREENIG1NGNIEUWS
V E R G A D E R I N G E N .
A FD EELIN G  AM STERDAM . ~  Bijeenkomst op Vrijdag 2 M ei te 8 uur, 
ten kantore van , Willen is Kunnen’, Prinsengracht 674.

J. B. J a n s e n ,  beer. 
Mr. P. N. Arnzteniusweg 70 hs, Amsterdam.

+

A FD EELIN G  Z A A N STR EEK . — W ij moeten nog even wachten tot de wegen be
gaanbaar zijn! De leden krijgen t.z.t. een convocatie thuis gestuurd 
a J. A. W  a k k a, Voorz.

Heërengracht 58, Zaandam.

★

A FD EELIN G  D EV EN TER . — Vergadering op  eiken éérsten Donderdag van de 
maand in het Gebouw „’t Klooster” te Deventer des avonds om half acht.

W . H. A n d r e e, Secr./penmngm.
Langestraat 82, Deventer.

24

★

C O N T R I B U T I E

Gelieve Uw contributie waarvan het minimum is gesteld op ƒ 4. , zoo spoedig moge
lijk te storten op postgiro No. 133550 „Penningmeester Succulenta", Rijperkerk. Leden, 
die in plaatsen wonen, waar afdeelingen zijn gevestigd, worden verzocht hun contributie 
te voldoen aan de(n) pennigmeester(esse) van hun afdeeling.

Afd. Amsterdam — J. B. J a n s e n ,  Mr. P. N. Amtzeniusweg 70 hs, Amsterdam.
„ Deventer — W . H. A n d r é e, Langestraat 82, Deventer.

’s-Gravenhage — W . H. Noteboom, v. Halewijnplein 33, Voorburg.
Haarlem — Mevr. V a a r b e r g - v a n  H e l d e n ,  Rijksstraatweg 523, Santpoort. 

„ Zaanstreek — Mevr. v a n  B e e k ,  Bootenmakerstraat 84, Zaandam.

Over het algemeen is het tijdschrift met vreugde begroet. Menigeen was vol lof, maar er 
was ook kritiek. Wanneer er weer goed papier tot onze beschikking staat, zullen we 
betere en ook meer afbeeldingen kunnen brengen. Ook het zetduiveltje heeft ons lee- 
üjke parten gespeeld! Uit een van de ingekomen brieven halen wij het volgende aan: 
„Ik feliciteer U en ons allemaal met het verschijnen van het eerste nummer. Het is mooi, 
goed verzorgd en het geeft leerzaams voor een ieder, kortom de eerste vruchten van 
de fusie der beide vereenigingen beloven wel wat goeds voor de toekomst. Nu maar 
weer ons best doen voor nieuwe leden. Ik heb groote verliezen geleden en mijn planten 
staan nu in twee kartonnen doozen in een kast. In de cactuskas drentelen een Paar 
kippen. Ik dacht er over om alles maar „op te roden” zooals wij dat aan de Zaan 
zegqen, maar ik ben nu besloten om met nieuwen moed te beginnen en we zullen ons 
best doen, hier aan de Zaan de sluimerende cactusliefhebberij weer wakker te maken. 
W ij zullen nog even wachten moeten een vergadering te beleggen, met deze vorst is 
dat moeilijk want vele leden moeten ver loopen, het zijn hier heele afstanden. Maar 
U hoort spoedig weer van ons."
W ij danken onze briefschrijvers en verheugen ons in de goede geest, die zoo vele 
liefhebbers bezielt. D ,



ZAADVERKOOP
NIEUWE AANBIEDING TEN BATE VAN HET CLICHEFONDS
1 Astrophytum ornatum ...........  ƒ 0.30
2 „ myriostigma co

lumnare   „  0.30
3 Gymnocalycium Monvillei ... „ 0.25
4 Quehlianum „ 0.20
5 „ gibbosum

(cultuurplant) ............................   0.20
6 Notocactus apricus ................ „ 0.20

„ Leninghausii .......  0.20
8 Ferocactus corniger ....................  0.25
9 „ recurvis ..................... 0.25

10 „  electracanthus ..........  0.25
11 „ Pfeifferi ................  „ 0.25
12 Melocactus oreas ....................  „ 0.25
13 Echinocactus ingens ....................  0.25
14 Echinopsis salpingophora ......... 0.25
15 Mamillaria Woodsii (Craig) „ 0.25
16 Cereus columna-Trajanii ..........  0.25
17 „ polyphorus ...................  0.25
18 „ geometrizans ............... 0.25
19 Rebutia senilis ............................   0.20
20 „ Blossfeldiana ................   0.25
26 Bowiea volubilis ....................  „ 0.15
27 Gasteria Armstrongii ............ „ 0.15
28 Lithops pulmonuncula ............ „  0.20
29 „ opalina ..............................  0.20
30 „ Peersii .......................... „  0.20
31 „ Marthae (inom ata)... „  0.25
32 „ Aucampiae .................  „  0.20
33 „  Lerichiana ....................   0.20
24 „ Edithae .....................  „ 0.25
35 „ olivacea .........................  0.20
36 „ Comptonii ....................   0.20

37 salicola ....................  „  0.30
38 „  Julii ................................. . 0.25
40 „ mickbergensis ............ „ 0.20
41 „ Bromfieldii .................  „ 0.30
42 „ Herrei .......................... „  0.20
44 „ Fülleri .........................  „ 0.20
45 „ fulviceps .......................... 0.20
46 „  farinosa ..........................  0.20
47 „ turbiniformis ................   0.25
48 „ Triebneri .........................  0.20
49 „ umdausensis .....................  0.20
50 „ pseudotruncatella ... „ 0.20
51 „ summittata ................. „  0.20
52 „ bella ..................................  0.20
53 „ rugosa .............................. 0.20
54 „ Lesliei .........................  „  0.20
55 „  terricolor ..................... „ 0.20
56 „ Helmutii ........................   0.20
57 „ kunjasensis ............... „  0.20
58 „ Meyeri .............................  0.25
59 „ karasmontana ................. 0.20
60 „ floris albis ................. „  0.20
61 „ Erniana ..................... „ 0.20
62 „ kuibisensis ................  „  0.20
64 „ gracilidelineata ............  0.25
65 ,, Vanzylii ......................... 0.20
66 Ophthalmophyllum Dinteri ....... 0.20
67 Lapidaria Margaretae ............ „  0.30
68 Dinteranthus microsperma ....... 0.20
69 „ inexpectatus ...........0.20
70 „  Pole Evansii ... „ 0.30
71 „ puberulus ............  0.30
72 Pleiospilos Hilmari ................ „  0.20

Nrs. 1 t/m 27 15 zaden per pakje. Nrs. 28 t/m 72 minstens 30 zaden per pakje. 
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag vermeerderd met f  0.15 
voor verzendkosten. Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door over
schrijving of storting op postrekening 398972; adres Mej. J. J. E. van den Thoom, 
's-Gravenhage corr. Apeldoorn.
Brieven betreffende den zaadverkoop richten aan Mej. J. J. E. van den Thoom, 
Elburgerweg 57, Apeldoorn.

J. KROON,
Cactuskweeker, Voorschoten

Flinke sorteering cactussen 
en andere vetplanten

Kweekerij aan de Veurscheweg, ingang tusschen no. 64—66 
Postadres: Donklaan 17, Voorschoten



R U IL -  EN V E R K O O P A A N  B IE D IN G E N
W.  H. N o t e b o o m ,  v. Halewijnplein 33, Voorburg, Z.H. vraagt te koop  of in ruil 
Conophyten; Frithia pulchra; stek van Opunthia microdasys, var. albida; Haworthia 
fasciata; Trichodiadcma densa; Delosperma echinata; Mesem deltoides; Cras, perforata 
en falcata; Sedum pachyphyllum; Echeveria metallica; en Pereskia voor entstam.

H. J. B e 11 a a r d, Vrieseplein 5, Dordrecht, vraagt de werken van G. D. Duursma te 

koop.
★

Ir. H. M e n r a  th,  Leuvensche straat 110, Scheveningen vraagt te koop  een complete 
serie van „Succulenta"; Backeberg „Blatter für Kakteenforschung” en andere cactus
literatuur.

★

W  F M. v a n  S c h a i k ,  Singel 10, Deventer, biedt ter overname aan; Duursma „Onze 
Vetplanten van maand tot maand" ƒ 1 . - ;  Verbeek Wolthuys „Onze gedoomde Vrien
den" ƒ 1,—; Diverse deeltjes uit Brusse's reeks voor Liefhebberijen ƒ 1 .'- ;  Kosmos serie 
Weten en Kunnen /0.50; Pette’s Album ƒ 2.50 en verschillende andere uitgaven op 
plantengebied. Pette’s Album heeft vochtvlekken, de overige uitgaven zijn nog nieuw.

M U T A T I E S  L E D E N L I J S T
N IEU W E LEDEN.

J. Hoppenbrouwer, Rijksstraatweg 368, Haarlem N.
Fr. Roks, Obrechtstraat 32, Bergen op Zoom.
Mej. C. Breibach, Javalaan 17 ben., Heemstede.
Mevr. E. J. de Vries-Breibach, Javalaan 171, Heemstede.
H. J. ter Beeke, Bankastraat 24, Amersfoort.
P. J. Schlechtriem, Kampstraat 106 A, Spekholzerheide bij Kerkrade (L.).
J. Kozak, Westerkade 73, Gouda.
H. J. van Heeswijk, Harmoniestraat 15a, Eindhoven.
J. Mijwaard, Duinweg 25, Santpoort-Station.

a d r e s w i j z i g i n g .

T . van Vliet, voorheen Dordrecht, Patersweg 17 rd, thans Bolnes, Ben. Ringdijk A 298.

Qadu^xtden
Nieuwe oogst van eigen import

P rijs lijs t op aanvraag

J. J. KRUIK - Import - Export
Teleloon 28, Rockanje (Z.-H.)
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Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan POKON 

in de oude, U bekende kwaliteit.

U weet wel dat POKON de hoogste kwaliteit ter 

wereld en niet alleen dat, doch ook een eigen 

klasse is. POKON is geheel oplosbaar en bevat 

voedingsstoffen in een bijzondere vorm, die dade

lijk door de planten worden opgenomen en waar

door iedere mislukking of beschadiging is uitge

sloten.

C A C T U S S E N  E N  A N D E R E  V E T P L A N T E N  H O U D E N  V A N  

PO K O N  OOK A L L E  A N D E R E  P L A N T E N  E N  A F G E S N E D E N  

BL O E M EN .

Heeft U het voor Uw planten over om ook met POKON thuis te komen 

als U om POKON uitgaat? Door de hoge kwaliteit heeft U zo weinig 

nodig, dat ze in gebruik ook nog het goedkoopst is.

Het bemesten met POKON is zo gemakkelijk. U doet een theelepel vol 

(dat is met een kop erop - een grote of kleine kop op een theelepel maakt 

in gewicht niets uit dus dat is altijd goed) in een kan, ketel of door een 

trechter in een fles. U vult deze met lauw water en als deze vol is, 

is de Pokon reeds opgelost. Dit is gemakkelijk!

Als U plantenvoedsel gaat halen vraagt U dan niet naar Kunstmest 

doch naar PO KO N .
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Gast. Lutzii, Poelln. (foto: Fortgens.)

Gasteria Lutzii, Poelln.
door A. J. A. U i t e w a a l

A ST E R IA ’s treft men in vrijwel iedere liefhebberscollectie aan. 
Het is al heel wat jaren geleden, dat ik bij den Heer U r i (Amstel
veen) die een fraaie verzameling succulente planten bezat, voor 

het eerst een onbekende, heel opvallende soort zag staan. Niet opvallend 
door teekenende parels of vlekken op de bladeren, maar door den for- 
schen habitus, de breede, stijve, bijna éénkleurige bladeren. Ze was onder 
den naam Gast. Broomii (of Vroomii) gekocht en hoogst waarschijnlijk 
van D e  L a  e t  afkomstig. Nu is er wel een Aloë van dien naam be
schreven, een stengelvormende soort, maar een Gasteria van dien naam
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is onbekend. Enkele jaren later zag ik dezelfde plant ook prijken in de 
bekende Aloë-Gasteria-Haworthia-collectie van den Heer F o r t g e n s  
(Haarlem). *) W ij hebben samen vaak over deze onbekende soort ge
praat, maar omtrent den naam kon ook Fortgens niets met zekerheid 
zeggen. Deze merkwaardige plant is mij steeds in gedachten gebleven en 
het vorig jaar zag ik ze opneuw in de collectie van den Heer K rij g er 
(Artis, A  dam), in welke omvangrijke verzameling we trouwens meerdere 
unica op succulentengebied kunnen bewonderen. Nu wilde ik er toch 
eindelijk eens het mijne van hebben; daar ik voor een Haworthia-specialist 
doorga, veronderstelt men als vanzelfsprekend ook een grootere kennis 
omtrent Gasteria of Aloë, maar déze is helaas nog beschamend klein; 
alleen ingewijden kunnen dat begrijpen! Maar ik had nu beter de ge
legenheid om alles wat over Gasteria bekend is, na te kunnen slaan. 
Onze inmiddels gestorven vriend Fortgens had mij al zijn moeizaam bij
eengegaarde gegevens, die hij in de litteratuur had kunnen vinden, nage
laten, die van Gasteria, het door hem bevoorrechte geslacht, het meest 
volledig. Lang behoefde ik niet eens te zoeken, want tusschen zijn foto’s 
vond ik er eene (de bijgaande afb.) waarop de onbekende Gasteria is 
afgebeeld, terwijl tot mijn verrassing op de achterzijde de naam vermeld 
stond. Na eenig zoeken was het mij ook spoedig duidelijk, hoe hij daar 
aangekomen was. In latere jaren is Fortgens korten tijd met den in
middels eveneens overleden Heer Dr. K a r 1 v o n P o e 11 n i t z, een 
expert ook op dit gebied, in briefwisseling geweest, terwijl ik tusschen zijn 
papieren ook een overdruk uit Kakteenkun.de (1937) vond, waarin deze 
Gasteria staat beschreven en afgebeeld. Deze overdruk heb ik bij F. 
vroeger nooit gezien. In ieder geval is de naam nu dan toch eindelijk 
achterhaald; hier volgt haar nadere omschrijving:
Gasteria Lutzii, Poelln. in Fedde, Repert. X X X III (1933) 242, en in 
Kakt. u.a. Sukk. 8 (1937) 119-120. Bladeren in dichte, spiraalvormige 
rozet van 45-50 c.m. in 0 ,  ca. 24 cm. lang, naar den voet ongev. 7 c.m. 
breed, soms eenigszins sikkelvormig zijdelings gebogen, vanaf de basis 
tot aan de spits geleidelijk dunner en smaller toeloopend, bladtop stomp, 
van een spitsje voorzien, aan een kant afgestompt, donker groen, glad, 
niet of nauwelijks glanzend, met zeer weinig, onopvallende, groenachtige, 
niet verheven vlekken, welke sterk verstrooid en meestal afzonderlijk 
geplaatst zijn. Randen en kielen met hoornachtigen rand, deze vaak onre
gelmatig onderbroken, soms hier en daar in afzonderlijke staande, stompe, 
langwerpige tuberkels opgelost.
Bloemstengel 1 M. of langer, bloemsteeltjes 6-7 m.m. lang. Bloemen ca. 
2j^ c.m. lang; het buikvormige gedeelte langwerpig, 7 m.m. dik, groen-

26-

*) J. F o r t g e n s  overleed te Haarlem 12 Nov. 1946. W ij missen in hem een van 
onze beste liefhebbers en zeker onzen besten Gasteria-kenner; ik zelf verloor bovenal 
een trouw vriend. Zijn gezondheid had in den laatsten oorlogswinter een hevige knak 
gekregen; zijn uitgebreide Aloinae-collectie was door gebrek aan brandstoffen bovendien 
tot een minium geslonken. Zijn verzameling Gasteria's was uniek. In een in zijn nalaten
schap gevonden schrijven van Dr. K a r l  v o n  P o e l l n i t z ,  schreef deze hem; „V o l
gens Uw lijst van Gasteria’s is Uw verzameling de uitgebreidste, die ik ken. In 
de botanische tuinen in Duitschland heeft men maar weinig planten van dit geslacht; 
ook Kew bezit slechts een kleine collectie." Het is wel zeer te betreuren, dat ik onzen 
vriend Fortgens nooit tot publicatie van zijn grondige kennis omtrent dit geslacht heb 
kunnen bewegen.
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achtig-rood, duidelijk gebogen; het buisvormige gedeelte korter, rood- 
achtig-groen met groene strepen; bloemslippen kort, stomp, gestrekt of 
weinig omgebogen.
Ï ! n dPM atS: R1!3 a u  k r 3 ? \ bA G r 3 h a m S t o w  n; in 1930 gevonden 
door M i s s  B l a c k b e a  r d. Volgens v. Poellnitz een zeldzame soort 
hem was slechts een exemplaar bekend; hij gaf haar dezen naam ter her
innering aan een zijner zoons, die 26 Aug. ’33, enkele uren nadat de 
beschrijving was opgesteld, bij een ongeluk den dood vond. Z e  behoort 
tot de sectie C a r i n a t a e  (stamloos; blad. in rozetvorm, duidelijk qe- 
kield), serie M a g n a e .  Z e  is verw ant aan G. proliferans Lem., die bree- 

er, wit gestippelde bladeren heeft en bovendien sterk spruit, met G. 
tuscopunctata Bak. die een grooter aantal, in dwarse rijen geplaatste 
later bruin kleurende vlekken heeft, en G a st Huttoniae  N. E  Br die vol
gens de beschrijving twee maal zoo lange en nóg breeder bladeren bezit, 
die aan beide zijden rijkelijk zijn gevlekt.
Aan de hand van beschrijving en afbeelding (in Kakteenk.) hebben 
tvnjger en ik de plant in de collectie van eerstgenoem den nauwkeurig 
vergeleken en ze volkomen met G ast Lutzii identiek bevonden. Ik heb 
den H eer Krijger aangeraden deze waardevolle soort door bladstek te 
vermeerderen.

-----27

Graptopetalum  paraguayense
O e  ontwikkeling die een plantennaam  te zien geeft komt ons lief

hebbers soms voor als een lange lijdensweg. D at komt wel, om dat wij niet 
gaarne de namen van onze planten veranderen, waarm ede wij nu een
maal zoo vertrouwd waren. De oorzaak van deze veranderingen is vaak 
gelegen in de steeds voortschrijdende kennis, en daarin willen wij toch 
niet achterblijven.
Van een heel goed bekende plant, afgebeeld als Byrnesia W einbergii 
(Opaalblad) in v. Laren s ,,V etplanten , (PI. 79) geef ik hieronder de 
volledige synonymie; voor u zelf zou het heel leerzaam zijn, wanneer 
u deze ontwikkelingsgang nog eens grondig controleerde!
E c h e v e r i a  W  e i n b e r g i i ,  Shepherd. Cat. (1912) 37, nom. nud. 
C o t y l e d o n  p a r a g u a y e n s e ,  N . E. Brown  (1914).
B y r n e s i a  W e i n b e r g i i ,  /?o se (1 9 2 2 ).
S e d u m  W  e i n b e r g i i ,  Berger (1930).
E c h e v e r i a  a r i z o n i c a ,  Hort. ex Berger (1930). 
G r a p t o p e t a l u m  W e i n b e r g i i ,  E. W alther  (1930).
S e d i r m  p a r a g u a y e n s e ,  Bullock (1937).
De plant heeft nu haar uiteindelijke (?) plaats gekregen (in Cact. a. Succ. 
Journ. 1938, p, 108) als G r a p t o p e t a l u m  p a r a g u a y e n s e  
(N .E.Br.) E. W alth. Z e t dus dézen naam op het kaartje bij uw  plant, 
wanneer u met den tijd wilt meegaan.

A. J. A. UITEWA.AL.
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Notocactus (K. Sch.) Berger

door A. F. H. B u i n i n g

I  N 1898 stelde prof. K. S c h u m a n n  in zijn bekende werk „Gesamt- 
beschreibung der Kakteen” het ondergeslacht N o t o c a c t u s  op. Dat hij 
zich toen nog geen zuiver beeld van dit ondergeslacht had gevormd, blijkt 
wel uit het plaatsen in dit subgenus van o.a. Rebutia minuscula, E . tus. 
napinus en enkele soorten van de tegenwoordige geslachten P a r o d i a 
en F r a i 1 e a.
In 1929 verhief A l w i n  B e r g e r  in zijn ,,Kakteen", het ondergeslacht 
tot geslacht. Hij plaatste echter planten als E. tus Reichei, E . tus napinus 
en Echinopsis formosus abusievelijk in dit geslacht.
Het was een verdienste van F r i c en K r e u z i n g e r om in hun „Revi- 
sion" in 1935 dit geslacht nader onder de loupe te nemen. Zij toch toon
den aan, dat de planten, gerangschikt onder dit genus, nader onderver
deeld moesten worden. Daartoe stelden zij uit deze groep het nieuwe 
geslacht B r a s i l o c a c t u s  op en handhaafden het oude geslacht 
N o t o c a c t u s .  F r i c  had in 1933 eigenlijk dit genus reeds opgesteld. 
B e r g e r  had in zijn bovengenoemd werk in 1928 reeds gewezen op de 
verschillen in de vruchten bij eenige Notocactussen. F r i c  en K r e u -  
z i n g e r hebben dit verder onderzocht en uitgewerkt.
Hun geslacht B r a s i l o c a c t u s ,  waaronder vallen de soorten G raess- 
neri en H aselbergii, kenmerkt zich door de dunhuidige besvrucht, die 
bezet is met doorntjes. Bij N o t o c a c t u s  zijn de vruchten wollig en 
borstelig.
Het geslacht N o t o c a c t u s  werd door hen onderverdeeld in C e p h a - 
l i o i d e a e ,  M a m m u l o s i ,  P a u c i s p i n i  en S e t a c e i .
De groep C e p h a l i o i d e a e ,  waartoe behooren Grossei, Leninghausii 
en Schumannianus, kenmerkt zich door zuilvormigen groei en een wollig 
scheefgroeiend top-pseudocephalium. De droge vrucht springt aan den 
voet open.
Onder de groep M a m m u l o s i  vallen floricomus, mammulosus, sub- 
mammulosus, minimus, M üller-M elchérsii, pampeanus, Herteri, Velenovs- 
kyi en de nog niet beschreven brasiliensis, spinosissimus en M uller-M ol- 
leri. De kenmerken zijn, ribben meer of minder in knobbels verdeeld, die 
tusschen de areolen kinvormig naar voren komen, kale top, kegelvormige 
plant, droge vrucht, aan de basis openspringend. De structuur der zaden 
wijst 'op een zeer nauwe verwantschap met het genus M a l a c o c a r p u s .  
Zooals bekend rangschikten B r i t t o n  a n d  R o s é  het genus N o t o - 
c a c t u s  onder M a l a c o c a r p u s .
De groep P a u c i s p i n i  heeeft weeke, vleezige vruchten, die bij het 
rijpworden aan de zonzijde openspringen. Hiertoe behoort Ottoms met 
haar vele variëteiten.
Tot de groep S e t a c e i  behooren apricus, concinnus, scopa  en tabularis 
en waarschijnlijk ook naar mijn overtuiging caespitosus, indien deze plant 
tenminste juist beschreven is. Zij hebben droge vruchten, die dicht met 
wol en borstels bezet zijn. Het merkwaardige is, dat de soorten scopa  en
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concinnus in vorm volkomen van elkaar afwijken. De vorm en de struc
tuur der zaden wijzen echter op een zeer nauwe verwantschap. Apricus 
en concinnus gaan in de richting van de groep P a u c i s p i n i  en scopa 
en tabularis van de M a m m u 1 o s i. In de natuur treft men talrijke over- 
gangen en hybriden aan, zooals tabularis er waarschijnlijk ook een is.

Notoc. Schumannianus v. nigrispinus. (foto: v. Hoorn)

Vrij uitvoerig heb ik bij het werk van F r i c e n K r e u z i n g e r  stilgestaan, 
omdat dit in vele opzichten pionierswerk is geweest, dat in het Nazi- 
Duitschland door B a c k e b e r g  en zijn vrienden werd afgewezen uit de 
superioriteitsoverwegingen, die ons nog zoo versch in het geheugen lig
gen. Helaas is mijn vriend F r i c in December 1944 overleden.
Aangezien de publicaties van F r i c  en K r e u z i n g e r  niet door Latijn- 
sche diagnosen gedekt zijn en B a c k e b e r g  deze wel aan zijn beschrij
vingen toevoegde, gelden thans voorloopig de namen door laatstgenoem
den cpgesteld. Maar laat ik niet op de geschiedenis vooruit loopen.
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In zijn kort na de „Revision” verschenen Kaktus-ABC, verdeelt B a c k e -  
b e r g het genus N o t o c a c t u s  in drie ondergeslachten n.1. G y m n o - 
c e p h a 1 u s, E r i o c e p h a l u s  en A c a n t h o c e p h a l u s .
Echter reeds in Juni 1938 gaat Jiij in zijn „Blatter für Kakteenforschunq" 
over tot een nieuwe bewerking van het systematisch overzicht der C a c 
ta  c e a e, waarin naast N o t o c a c t u s ,  de beide laatstgenoemde onder
geslachten tot geslachten verheven worden.
In Juni 1942 verschijnt wederom een nieuwe bewerking van het hierboven 
genoemde overzicht, waarbij de bewerking van 1938 „pro forma" wordt 
ingetrokken, n.1. in „Jahrbücher der Deutschen Kakteengesellschaft ” 
Hier ontstaan nu in plaats van A c a n t h o c e p h a l a ,  B r a s i l o c a c -  
t us  (zie Fric) en in plaats van E r i o c e p h a l a ,  E r i o c a c t u s ,  zulks 
omdat de eerste namen reeds gebruikt waren.
Dat de zaak hiermede niet afgeloopen is, bewijst de geschiedenis wel en 
men zal dit dan ook moeten beschouwen als pogingen van den mensch 
om de natuur in vakjes te verdeelen.
Door B a c k e b e r g  is niet aangegeven, welke soorten onder deze qe- 
slachten vallen, alleen het type van het genus is aangegeven. In een 
volgend artikel wil ik trachten de verschillende planten te rangschikken 
Kritiek op de nieuwe geslachten en vooral een nadere beschouwing van 
N o t o c a c t u s  wordt voorloopig achterwege gelaten.

Euphorbia ferox, Marl.
door J. A. J a n s e.

O n d e r  de vele soorten Euphorbia, die in A. B e r g e r s  werkje 

„Sukkulente Euphorbien" (1907) nog niet beschreven worden, is deze 
een der aardigste en tegelijkertijd een der gemakkelijkst te kweeken soor
ten. Zij werd dan ook eerst in 1913 voor het eerst beschreven door R 
M a r l o t h  in Transact. Roy. Soc. S-Afr. III p. 122. Ze stamt uit het 
Kaapland en komt in de districten W i l l o w m o r e ,  S t e y t l e r v i l l e ,  
J a n s e n v i l l e ,  A b e r d e e n  en G r a a f f  R e i n e t  voor, waar ze op 
de schaarsch begroeide vlakten dichte kussens vormt, die tot 60 cm. dia
meter bereiken kunnen, waarbij de stammetjes dan niet hooger worden 
dan 15 cm. Deze soort is nauw verwant aan Euph. pulvinata en aggregata 
en al deze soorten worden, volgens Dyer, in Zuid-Afrika met de namen 
„pincushion ’ en „voetangel” bestempeld: alle zijn dan ook krachtig be- 
doornde struikjes.
De doorns zijn bij deze soorten altijd omgevormde bloemstelen, ze wer
den dan ook door B e r g e r ,  in navolging van L e m a i r e, tot de sectie 
A n t h a c a n t h a  (anthos =  bloem; acanthos =  doorn) gebracht.
De doorns zijn bij E. ferox zeer krachtig tot 2Yi cm. lang en aan de basis 
soms wel 2 mm. dik; in jongen toestand zijn ze grijsroze overwaasd, later 
worden ze grauwwit.
Het aantal ribben varieert van 6—9, ze zijn meestal weinig verheven en 
loopen verticaal, zelden spiraalvormig.
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Euphorbia ferox, M ari (foto: Janse)

De foto van een jonge plant werd reeds in 1943 gemaakt en geeft een 
zeer duidelijken indruk van deze aardige soort.
Aan de stengeltoppen vormt E. ferox  kleine blaadjes die ovaal toege
spitst zijn en spoedig afvallen.
Bloeiende exemplaren heb ik van deze soort hier te lande nog niet ge
zien. D y  e r  beeldt in de Euphorbia-monografie op pag. 623 (fig. 686) 
een exemplaar af met talrijke kogelvormige vruchten aan de stengeltoppen.

Euphorbia splendens
Mevrouw G r u l l e m a n s  verraste ons op den omslag van de eerste 
nummers met een fraaie teekening. De meeste lezers zullen de duidelijk 
weergegeven Euphorbia splendens Bojer wel dadelijk hebben herkend. 
Er zijn weinig succulenten welke zoo geliefd zijn als deze wolfsmelk- 
soort. Mits warm en zonnig gezet, prijkt ze vrijwel het geheele jaar door 
met de schitterende roode bracteeën (schutbladeren) welke de nietige, 
doch niet minder merkwaardige bloeiwijzen omgeven.
In de warme kas kan Euphorbia splendens een aanzienlijke ruimte in 
beslag nemen, wanneer men de stengels tegen een zonnigen achterwand 
aanbindt. Daar tooit ze zich regelmatig met honderden bloeiwijzen, wat 
een prachtigen aanblik geeft. Maar ook op de zonnige vensterbank in de 
huiskamer zal men er steeds van genieten. Kortom, het is een plant, welke 
in geen enkele algemeene succulentencollectie, klein noch groot, mag 
ontbreken.

G. D. DUURSMA.
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Is de naam „hoogsucculent’’ 
te vervangen door een betere?

/ \  L eenige keeren is de kwestie van de vervanging van den naam 
„hoogsucculent” een onderwerp van discussie geweest.*) Het grootste 
bezwaar heeft men terecht tegen de uitheemsche samenstelling van 
dezen naam; hoog is ontleend aan het Duitsche hochsukkulent. Maar 
ook voor het woord succulent zag men liever een ander woord dan „vet
plant” . Alsof wij een Nederlandsch woord (U  kunt het in elk Neder- 
landsch woordenboek vinden) maar eenvoudig zouden kunnen schrappen, 
omdat het ons niet bevalt! Ter vervanging heeft men ook wel eens het 
woord „sapplant” voorgesteld, een vertaling van het Latijnsche sucus (ook 
wel succus), maar dit is een eigenschap, die niet alleen voor de succulente 
planten kenmerkend is. W at het woord vetplanten betreft, met „vet” 
in den werkelijken zin heeft het natuurlijk niets te maken, doch wil hier 
zeggen dik, gevuld, gezwollen. Ik ben absoluut van meening dat wij het 
woord vetplant door géén ander moeten vervangen, deze uitdrukking 
is, niet alleen bij ons, maar ook in andere Europeesche landen allengs 
een begrip geworden. Spreken wij over vetplanten, dan sluiten wij als van
zelfsprekend de familie der Cactaceae uit, ofschoon ze uit wetenschap
pelijk oogpunt wél daartoe behoort. In het midden gelaten of wij het 
woord zelf nu al mooi vinden of niet, dit begrip is reeds zóó vastgewor
teld dat, ware het mogelijk de naam volgens de botanische regels vast te 
leggen, ik daartoe werkelijk het voorstel zou willen doen. Ook uit pro- 
paganda-oogpunt zou ik het woord vetplanten niet graag uit de naam 
van de Vereeniging willen missen.
Evenmin moeten wij trachten voor „succulent” een nieuw Nederlandsch 
woord te vinden. In de meeste talen wordt dit woord voor dezelfde, typi
sche plantengroep gebezigd en het staat bovendien wetenschappelijk vast. 
Heel anders staat het evenwel met „hoogsucculent” , hiervoor zou inder
daad niet alleen een betere, maar ook meer karakteristieke uitdrukking 
gevonden kunnen worden. Op een vergadering heb ik eens voorgesteld 
hiervoor het woord „vol” -succulent te gebruiken en meende daarmede 
werkelijk een gelukkigen greep te hebben gedaan. Het woordje „vol” , in 
combinatie met andere woorden, geeft in onze taal den hoogsten graad 
van een toestand of eigenschap weer; volwaardig, voltallig, volbloed, Vol
vet, enz. Het voorstel vond trouwens een goed gehoor; sindsdien vindt 
men het o.m. geregeld in artikelen van den Heer M o 1 gebezigd.
In het eerste nummer van dit tijdschrift is mij echter onmiddelijk een 
combinatie opgevallen, gebruikt door den Heer D u u r s m a, die als 
wetenschappelijk term beslist beter is, nl. ultrasucculent . Achteraf 
bleek deze uitdrukking trouwens reeds door meer plantenkenners 
gebruikt te zijn. Alleen daarom vind ik ze al zooveel beter, omdat hier 
twee woorden gecombineerd zijn, die uit dezelfde taal stammen, nl. het 
Latijn. Het woordje ultra op zich zelf, zegt niet veel, maar in samenge
stelde woorden, die een graad of rang uitdrukken, krijgt het de beteeke- 
nis van uiterste, of hoogste. Naast succulent dat in alle landen dezelfde

) Cact. en Vetpl. 1939, p.p. 9 en 57.
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beteekenis heeft, is ook ultrasucculent voor internationaal gebruik uiter
mate geschikt.
Uit het oogpunt van uniformiteit, ook in ons tijdcchrift, stel ik daarom 
voor in de toekomst uitsluitend van het woord „ u l t r a s u c c u l e n t ” ge
bruik te maken, indien wij daarmede een bijzonder hoogen graad van 
succulentie tot uitdrukking wenschen te brengen.

A. J. A. UITEWAAL.

Vlekken aan Phyllocactussen
door G. D. D u u r s m a.

D IKW IJLS hebben wij van liefhebbers de klacht vernomen, dat hun 
Phyllo s gedurende den winter kleine, zachte vlekjes krijgen, welke zich 
in het vleesch tusschen de nerven bevinden. De vraag wordt dan gedaan, 
aan welke ziekte de planten lijden en hoe genezing tot stand kan komen. 
Zelf hebben wij dit verschijnsel ook meermalen bij Phyllocactussen waar
genomen. Opmerkelijk was dan, dat bepaalde soorten wel vlekken krijgen, 
andere daarentegen niet. De sterke A c k e r m a n n i  i-hybriden b.v. ver- 
toonen dit verschijnsel zelden of nooit, terwijl Ph. Cooperi en p h y l i a n 
t o  i d e s-soorten zeer vatbaar zijn.
Bedoeld verschijnsel is geen ziekte, doch een gevolg van weersomstandig
heden. Verschillende Phyllocactussoorten vormen in den herfst graag 
nieuwe scheuten. Deze zijn in October nog zacht en volsappig. Volgt nu 
na betrekkelijke warmte een snelle daling van temperatuur, dan zal men 
spoedig vlekken op deze volsappige scheuten zien verschijnen. Het beste 
doet men in zulke gevallen deze scheuten maar weg te snijden. In het 
voorjaar loopen de oude scheuten dan wel weer uit.
Staan de Phyllocactussen in den winter op een ongunstige plaats, b.v. in 
den kelder of in een ongestookte kamer, dan komen vaak roestachtige 
vlekken op de scheuten. De planten krijgen daardoor een leelijk aanzien, 
ja, kwijnen vaak geheel weg. Om het euvel te voorkomen, geve men de 
planten een warmer standplaats. Toch moeten de Phyllocactussen ook 
weer niet te warm staan. Over het algemeen verlangen de sterkere soor
ten, waartoe de oude A c k e r m a n n i  i-hybriden behooren, een winter- 
temperatuur van hoogstens 8 graden Celsius. De zwakkere soorten, vooral 
de hybriden, welke door kruising met Selenicereus gratidiflorus zijn ont
staan, verlangen een wintertemperatuur van 10 tot 12 graden Celsius. 
Dit geldt ook voor E p i p h y l l u m s .
Een voorname factor voor het gezond houden der Phyllocactussen is ook 
het gieten. Men gebruike ’s winters nooit koud water, doch zorge, dat 
de temperatuur van het gietwater steeds enkele graden hooger is dan 
de temperatuur in het vertrek, waar de planten staan. Men kart dit 
eenvoudig bereiken door een scheutje warm water bij te voegen. Men 
bedenke, dat het toegediende water ’s winters niet voor voeding behoeft 
te dienen, doch alleen ten doel heeft het verbruikte vocht weer aan te 
vullen, zoodat de scheuten niet verschrompelen. Opzettelijk toedienen 
van plantenvoedsel moet ’s winters evenzeer vermeden worden, daar 
dit maar tot ontijdigen groei zou prikkelen.
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„Uit de Cactuswereld”
In Antwerpen bestaat een vereeniging voor liefhebbers van Cactussen en Vetplanten 
genaamd P e r e s k i a. „Pereskia wil alle liefhebbers en vrienden van succulente plan
ten vereenigen om hen vakkundig te onderrichten en aan te moedigen. „Pereskia” 
vergadert elke maand, organiseert uitstapjes naar groote liefhebbers, beroepskweekers, 
botanische tuinen enz. „Pereskia” houdt voordrachten, helpt nieuwe leden moreel en 
daadwerkelijk, kortom „Pereskia” doet alles wat maar mogelijk is om de liefhebberij 
te bevorderen en geeft als de kroon op haar werk sinds 1947 een maandblad uit, 
waarin het vereenigingsnieuws een groote plaats inneemt. De jaarlijksche bijdrage is 
vastgesteld op 50 francs. (/ 3.) Voorzitter is de Heer R. v a n  A v e r b e k e ;  secretaris 
de Heer A. N o i r o t ,  Haantjeslei 95 te Antwerpen.

*  *  *

Naar wij vernemen is in Duitschland de „Deutsche Sukkulenten Gesellschaft e.V." op
gericht. Voorzitter is de directeur van de Hamburger Volkshoogeschool; secretaris 
is de Heer H. J a c o b s e n ,  hortulanus van den botanischen tuin te Kiel, terwijl de 
Heer C u r t  B a c k e b e r g  de uitgave van de publicaties op zich genomen heeft.

*  *  *

De voorkeur voor Haworthia's is, vooral in het buitenland, bijzonder groot; artikelen 
over dit geslacht worden veel gevraagd. In Amerika is een vereeniging van Haworthia- 
liefhebbers opgericht, die een tijdschrift, de „Haworthia Review”, uitgeeft.

* * *

Ter inzage ontvingen wij een overdruk uit „Schweizer Garten”, orgaan voor tuin
liefhebbers (uitgave boekdrukkerij B. Fischer, Münsingen) getiteld „Neue und seltene 
Sukkulenten.”
Hierin worden door H. K r a i n z, Voorzitter van de Zwitsersche vereeniging van 
cactusliefhebbers, 9 nieuwe soorten of variëteiten van cactussen beschreven, waarnaast 
aanteekeningen en beschrijvingen van andere bekende succulente planten. Het werkje 
gedrukt op 24 pagina’s prima papier, geschreven in de „Zwitsersche" taal, is met 37 
keurige foto’s en enkele teekeningen verlucht.
O.m. worden twee nieuwe, mooie variëten van Notocactus scopa  (Sprgl.) Berg. beschre
ven, nl. var. Daenikeriana, Krainz, var. nov., een vorm met donkergele stekels, en var. 
Glauseriana, Krainz, var. nov., een vorm met lichtgele randdoorns en donkerder midden- 
doorns, die men dus als een tusschenvorm van de eerstgenoemde variëteit en scopa zou 
kunnen beschouwen. Dan vinden wij hier afgebeeld Notocactus minimus, Fr. en Kr., de 
zeldzaamste soort van dit geslacht, de eerste die ook haakdoorns bezit. In dit beknopte 
werkje kan iedere serieuze liefhebber iets naar zijn gading vinden, waarom wij het 
gaarne aanbevelen.

* *  *

Bij de Abbey Garden Press, Box 101, Pasadena (Calif.) verscheen 1946 het „Epiphyllum 
Handbook , auteur S c o t t  E.  H a s e l t o n ,  hoofdzakelijk gewijd aan Epiphyllums en 
haar vele hybriden, die wij Phyllo’s plegen te noemen. Dit 250 pagina’s bevattende 
werk, met 170 foto’s en 11 gekleurde platen heeft ten doel de belangstelling voor deze 
„Orchidee-cactussen” te stimuleeren; het behandelt in verschillende hoofdstukken de 
geschiedenis, de cultuur, de vermeerdering enz. De bloemen zijn ingedeeld in groepen 
naar vorm of kleur. Voor de meer wetenschappelijk onderlegde lezers geeft het de 
beschrijvingen van de geslachten der E p i p h y l l a n a e  (w.o. Zygocactus, Epiphyl- 
lanthus, Schlumbergera enz.). Voor den eenvoudigen liefhebber zijn de fraaie afbeel
dingen van deze, voornamelijk in bloei zoo bekoorlijke planten, het aanschaffen van dit 
handboek meer dan waard.

» » *
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W egens deviezenbepalingen is het niet mogelijk zich te abonneeren op buitenlandsche 
tijdschriften. Naar aanleiding hiervan heeft het Hoofdbestuur van Succulenta zich in 
verbinding gesteld met eenige buitenlandsche vereenigingen om door uitwisseling van 
tijdschriften tot een oplossing te komen. Het is thans mogelijk voor leden van Succu
lenta in het bezit te komen van een abonnement op: „The National Cactus and Succu
lent Journal” (Engeland). Als tegenprestatie is men verplicht een extra abonnement te 
nemen op Succulenta (dus ƒ 4.— ).
Leden, die een abonnement op bovengenoemd tijdschrift op deze voorwaarden wenschen, 
kunnen zich opgeven bij de secretaresse.
Het Hoofdbestuur tracht eenzelfde wijze van overeenstemming te bereiken met de uit
gevers van:

, „Cactus and Succulent Journal” (Amerika).
„Desert Plant Life" (Amerika).
„The Cactus and Succulent Journal of Great Britain" (Engeland).
Leden van Succulenta, die op bovengenoemde voorwaarden ook een abonnement op 
deze tijdschriften zouden wenschen, worden verzocht, zich thans reeds op te geven 
bij de secretaresse, Mevr. J. G r u l l e m a n s  v a n  B e r g h e m ,  Heereweg 19, Lisse, 
met duidelijke opgave, welk tijdschrift wordt bedoeld.

*  *  *

Ondanks den oorlog, koude en kolennood en niettegenstaande het feit, dat ook het 
personeel tijdens den oorlog gedurende bepaalde uren niet over straat mocht, is de 
fraaie succulentenverzameling in den Hortus Botanicus te Amsterdam gelukkig be
waard gebleven. Voor een zeer groot deel is dit te danken aan den Hortulanus, den 
Heer J. V e r s c h u u r ,  die alles in het werk heeft gesteld en geen moeite heeft ge
spaard om de mooie plantencollectie van onzen van ouds beroemden „Medicynhof” 
veilig door deze sombere en moeilijke tijden te loodsen. De nieuwe opstelling van de 
groote show-planten, waarbij een mengsel van zand en turfmolm als bovenlaag werd 
gebruikt, doet het bijzonder goed. Een bezoek aan den Hortus beteekent een wèl- 
besteedde dag!

?,Nuttige Weukeu” voor mei en juni

door G. D. D u u r  s m a.

G  A A T  het U als mij, dan zult U al reeds veel van Uw succulenten 
kunnen genieten. Z e proeven het voorjaarszonnetje en doen haar best 
den donkeren winter zoo gauw mogelijk te vergeten. Verschillende Ha- 
worthia’s bloeien reeds; eigenaardig, dat de „groene” soorten zooals H. 
retusa en H. pallida altijd het eerst zijn. De Phyllocactussen en Aporocactus 
flagelliformis staan met dikke knoppen en ook Echinocereus Scheert geeft 
teekenen van komenden bloei. De zaailingen van het vorig jaar groeien 
zienderoogen; terwijl de Mammillaria’s en oude Echinocactussen nieuwe 
doornbundels maken, een teeken, dat de groei ook hier weer begint.
W ie een zomerkasje of een goeden broeibak heett, kan de planten uit 
de winterbewaarplaats daarheen overbrengen. Bij zonnig weer geven 
we midden op den dag flink lucht, dit,1 houdt de planten gezond en maakt 
ze sterk. Ook mogen ze op een gunstigen dag eens met eenigermate lauw 
water bespoten worden, teneinde het winterstof te verwijderen. W a t  
frisschen ze daarvan op!
Schijnt de zon soms wat fel, dan spannen we een stuk jute over het 
rglas om zonnebrand te voorkomen. Door zonnebrand krijgen we niet
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alleen leelijke planten maar het celweefsel wordt soms zóó beschadigd, 
dat de dood er op volgt. Wie de potten tot den rand ingraaft, af en toe 
iets spuit en naar behoefte schermt, zal weinig last van zonnebrand 
krijgen. In het kastje kan men de planten bovendien zoo rangschikken, 
dat de gevoeligste soorten eenigermate in de schaduw van sterkere gezet 
worden, of op een hoekje waar de felle middagzon niet komt. Overigens 
zijn Haworthia’s en Gasteria’s ook met de minst zonnige plaats tevreden, 
terwijl Stapelia’s en haar verwanten, benevens Mesems liefst volle zon 
hebben. Daarentegen verlangen Phyllo’s, Epiphyllums en Rhipsalissen 
weer meer schaduw. Men houde met een en ander rekening.
De zaailingen van het vorig jaar worden nu verpot. De aarde mag iets 
zwaarder zijn en de pot wat grooter. Oudere planten geven we nieuwe 
aarde, wanneer de pot geheel volgeworteld is of wanneer ze zichtbaar 
kwijnen. In het laatste geval kan men er haast altijd zeker van zijn, dat 
er iets aan de wortels hapert. W e verwijderen alle aarde en blijken de 
wortels dood te zijn, dan nemen we deze weg, waarna we verpotten in 
niet te zware aarde en een naar verhouding kleinen pot. Er bestaat dan 
goede kans, dat de planten spoedig teekenen van hernieuwden groei 
vertoonen, waarna we later weer iets ruimer pot en wat zwaarder grond 
geven. Overigens zijn we geen voorstanders van vaak verplanten. Groeien 
de planten naar behooren, dan geven we liever af en toe een weinig 
Pokon in het gietwater opgelost, (b.v. 2 gram per liter water, éénmaal 
per week van Mei tot einde Augustus).
De vraag, hoe we moeten verplanten, is voor de meesten niet moeilijk. 
Al doende leert men. Voor den beginneling willen we enkele nuttige 
wenken geven. Voorop sta, dat we steeds goed gereinigde potten nemen. 
Van binnen en van buiten flink met kokend water begieten, daarna af- 
schrobben en dan onder de leiding afspoelen is in den regel voldoende. 
Over het afvoergaatje in den bodem leggen we een scherf met den bollen 
kant naar boven. Nu wordt de pot tot op ongeveer de helft met versche 
aarde gevuld. Nadat we de plant uit den ouden pot geklopt hebben, 
schudden we de aarde tusschen de wortels weg. Zieke en doode wortels 
worden verwijderd. We kunnen nu eens zien, of de pot op voldoende 
hoogte met aarde gevuld is. Dit is gemakkelijk te constateeren als we 
weten, dat de plant even diep in den nieuwen pot moet komen te staan, 
als in den ouden het geval is. Doorgaans zal blijken, dat nog wel wat 
aarde kan worden bijgevoegd. We strooien zooveel aarde in het midden 
van den pot, dat een heuveltje ontstaat. Op dit heuveltje zetten we 
de plant, zoodat de wortels regelmatig naar alle kanten afhangen, dan 
vullen wij den pot verder met aarde tot op ongeveer 1 a \ x/ 2 c.m. be
neden den rand, („gietrand” ) en drukken de oppervlakte iets aan.
Wij hebben nu anders niets meer te doen dan de aarde even flink aan te 
gieten, waarna de plant voorloopig zoo mogelijk een iets warmer plaats 
krijgt teneinde de'beworteling te bespoedigen.
Vergeet bij het verpotten nooit de juiste etiketten bij elke plant te 
houden. Is het etiket niet duidelijk leesbaar meer, dan schrijven we een 
nieuw. Beschrijf het etiket steeds van boven naar beneden, de beginletters 
van de namen blijven dan het langst te lezen.



Vereenigingsnieuws
ALGEMEENE VERGADERING

De Algemeene Vergadering wordt gehouden op Zaterdag 21 Juni 1947, des namiddags 
te 14 uur in een der zalen van Hotel Lion d'Or, Kruisweg te Haarlem (één minuut 
van het station).
Agenda:

1. Opening.
2. Notulen oprichtingsvergadering.
3. Financieele toestand der vereeniging.
4. Ingekomen stukken en voorstellen.
5. Mededeelingen omtrent Statuten en Huishoudelijk Reglement.
6. Benoeming Hoofdbestuur. (Het voorloopig Hoofdbestuur stelt zich in zijn geheel 

beschikbaar).
7. Begrooting komende vereenigingsjaar.
8. Vaststelling contributie 1948.
9. Vaststelling plaats volgende Alg. Vergadering.

10. Rondvraag en sluiting.
De Algemeene Vergadering is toegankelijk voor alle leden der vereeniging.
De afdeelingen, de leden der afdeelingen en de verspreid wonende leden hebben het 
recht om voorstellen aan de Algemeene Vergadering te doen. Deze voorstellen moeten 
-worden ingediend vóór 1 Juni a.s. bij de secretaresse.
Iedere afdeeling heeft het recht een afgevaardigde en een plaatsvervanger te benoemen. 
De namen van de afgevaardigde en diens eventueele plaatsvervanger moeten worden 
medegedeeld vóór 1 Juni a.s. aan de secretaresse.
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde eereleden, afgevaardigden, 
verspreid wonende leden en Hoofdbestuursleden. De afgevaardigden brengen tien stem
men uit per afdeeling en voor elke tien leden, die de afdeeling meer telt dan tien, 
één stem meer.

J. G r u l l e m a n s  v a n  B e r g h e m ,  
Secretaresse, Heereweg 19, Lisse.

De afdeeling Haarlem hoopt dat vele leden uit andere plaatsen deze vergadering kunnen 
'bijwonen. Leden, die op 21 Juni a.s. reeds des morgens aanwezig kunnen zijn, worden 
uitgenoodigd om precies 11 uur samen te komen in Hotel Lion d'Or, waarna een bezoek 
zal worden gebracht aan de Stadskweekerij. Bij terugkomst kunnen de aanwezigen de 
lunch gebruiken in Hotel Lion d’Or. Tijdens de vergadering zal een kleine stand met 
.succulenten ter opluistering te bezichtigen zijn. Indien er nog tijd overblijft, zal de 
heer J. A. Janse een voordracht houden met eenige kleuropnamen van succulenten. 
Komt dus allen den 21sten Juni naar Haarlem.

Bestuur afdeeling Haarlem.

Hiermede betuigen wij den Heer K. de L e e r s te Ittersum onzen hartelijken dank voor 
•de mooie serie boeken over cactussen en andere succulenten welke wij ten geschenke 
ontvingen ter completeering van onze bibliotheek.

Namens Kring Deventer, 
Secr. W . A. A n d r e e.

J. KROON,
Cactuskweeker, Voorschoten

Flinke sorteering cactussen 
en andere vetplanten

Kweekerij aan de Veurscheweg, ingang tusschen no. 64—66 
Postadres: Donklaan 17, Voorschoten



Ruil- en Verkoopaanbiedingen
W. M. v a n  O o s t e r h o u t ,  de Wittenkade 1164 Amsterdam (N.), biedt te koop aan' 
„Succulenta",, gebonden, 1930 tot en met '40 a ƒ 2.50 per jaargang. „Cact. en Vet
planten” 1937 en ’38 a f 2.50. Duursma: „Succulenten in Woord en Beeld” f 7.50. 
„Cactussen" ƒ 4.—. Cact. en Vetpl. van maand tot maand ƒ 0.50. De Ringh: „Vademe
cum" ƒ 1.—. Kosmos, Weten en kunnen: „Cactussen" ƒ 0.50. „Vetpl.” f 0.50.
Eveneens te koop een kamerkasje ±  70 x 50 c.m. op tafel, gevuld met kleine soorten: 
Succulenten a ƒ 20.—.

*  *  *

H. R. M u l d e r ,  KI. Houtstr. 27 r, Haarlem vraagt te koop stekken (bewortelde of 
onbewortelde) van de volgende Phyllocactussen:
Belgica, Mr Èd. André, Mll. Rosé Weingarten, Alice Roosevelt, Dr Hemu, Katherine, 
Joseph de Laet, Euphrosine, Triumph de Guebvillers, Forstin, Aurore Borale, Joseph 
Joossens, Médaille ’d or, Mr. F. Nitsch, Imperator, Speciosus Feltoni, Pfan, Pres, Loubet, 
Imperatrice, In memory of Ch. Darrah.

★ ★ *

Door veranderde werkkring, zie ik mij genoodzaakt mijn 20 jaar oude collectie cactussen 
en vetplanten — 500 stuks — in zijn geheel te verkopen. Adres: J. P. A. S c h u t t e ,
Linnaeusparkweg 168 Amsterdam. Telefoon 51666.

*  *  *

Aangeboden, Limburgsche klei (löss) in ruil voor stekken en/of zaailingen van Cac
tussen, Euphorbia's, Stapellia's en Mesem’s. A. P 1 u y m e r s, Stationstraat 4a, Spaubeek.

*  *  *

CONTRIBUTIE 1947.
Gelieve Uw contributie waarvan het minimum is gesteld op f 4.—, zoo spoedig mogelijk 
te storten op postgiro No. 133550 „Penningmeester Succulenta”, Rijperkerk. Leden, die 
in plaatsen wonen, .waar afdeelingen zijn gevestigd, worden verzocht hun contributie 
te voldoen aan de(n) penningmeester(esse) van hun afdeeling.
Afd. Amersfoort — A. J e 11 e m a, Celciusstraat 4, Amersfoort.

„ Amsterdam — J. B. J a n s e n ,  Mr. P. N. Amtzeniusweg 70 hs, Amsterdam.
„ Deventer — W. H. A n d r é e, Langestraat 82, Deventer.
„ ’s-Gravenhage — W. H. Noteboom, v. Halewijnplein 33, Voorburg, postr. 440000. 
„ Haarlem — Mevr. V a a r b e r g-v a n H e l d e n ,  Rijksstraatweg 523, Zaandam 

(Bijdrage voor de afdeeling ƒ 1.50).
„ Zaanstreek — Mevr. v a n  Beek ,  Bootenmakerstraat 84, Zaandam.

Leden, die hun contributie over 1947 nog niet hebben voldaan, worden verzocht deze 
te voldoen voor 1 Juni a.s. Na dezen datum zal per post over het verschuldigde bedrag 
worden beschikt met verhooging van 25 cent incassokosten.
Leden, die ƒ 3..— contributie voor 1947 gireerden worden verzocht, alsnog ƒ 1.— te 
willen bijstorten.

Qaciui^xideti
Nieuwe oogst van eigen import

Prijslijst op aanvraag

J. J. KRUIK - Import - Export
Telefoon 28, Rcckanje (Z.-H.)
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Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan

PO KON
in d e  o ud e, U  b e k e n d e , kw aliteit

U weet wel dat POKON de hoogste 
kwaliteit ter wereld en niet alleen dat, 
doch ook een eigen klasse is. POKON 
is geheel oplosbaar en bevat voedings
stoffen in een bijzondere vorm, die 
dadelijk door de planten worden opge
nomen en waardoor iedere mislukking 
of beschadiging is uitgesloten.

Cactussen én andere Vetplanten
houden van Pokon; ook andere planten en afgesneden bloemen

Heeft U het voor Uw planten over om ook met POKON thuis 
te komen als U om POKON uitgaat? Door de hoge kwaliteit 
heeft U zo weinig nodig, dat ze in gebruik ook nog het goed
koopst is.

Het bemesten met POKON is zo gemakkelijk. U doet een thee
lepel vol (dat is met een kop erop - een grote of kleine kop op 
een theelepel maakt in gewicht niets uit dus dat is altijd goed) 
in een kan, ketel of door een trechter in een fles. U vult deze 
met lauw water en als deze vol is, is de Pokon reeds opgelost. 
Dit is gemakkelijk!

A ls U plantenvoedsel gaat halen vraagt U dan niet naar 
Kunstmest doch naar POKON.



N ederlandse V e re n ig in g  van L ie fhebbers 
van Cactussen en andere  V e tp lan ten

S U C C U L E N TA
N um m er 4  ____________ 1 9 4 7 ______________________ J u l i - A u g .

Haw orth ia x M ante lii, Uiiew. ( fo to : U itew aal)

Haworthia x Mantelii, Uitew.
door A. J. A. U i t e w a a l

Rosula acaulis submultijoliata  3— 7 c.m. diam. —  Folia plus minusve oblongo- 
obovata ascendenti-erecta ca 2 ^ - 3  c.m. longa 12-16 m.m. lata et 7-8 m.m. crassa 
olivaceo-viridia opaca, apice valde irregulariter breviter acuta vel subretusa vel 
subtruncata persaepe mucronulata superne utrinque irregulariter ecolorata sic 
pellucida nitida et lineis longitudinalibus brevissimis obscurioribus irregulariter 
notata tuberculis concoloribus minutis etiam ecoloratis aspera, ad margines 
carinulasque denticulis pellucidis irregulariter fimbriata.

Certe hybrida inter Haworthia cuspidata Haw. et Haworthia 
truncata Schönl. est.

Rozetten met tamelijk veel bladeren, stamloos, 5-7 c.m. in diam. 
Bladeren ongeveer omgekeerd-eivormig, opstijgend, de top zeer onregel
matig kort gespitst of bijna afgestompt of bijna afgeknot, meestal met
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een klein spitsje gekroond, ca. 2%-3 c.m. lang, 12-16 m.m. breed en 7-8 
m.m. dik, olijfgroen, mat, bovenaan rondom onregelmatig ontkleurd 
daardoor doorzichtig, mat, met enige zeer korte, donkerder, overlangse 
strepen getekend en door (eveneens) doorzichtige kleine tuberkeltjes 
ruw, aan randen en kiel met doorzichtige, kleine tandjes onregelmatig 
franjeachtig bezet.

AWORTHA-hybriden komen in onze verzamelingen helaas 
maar al te veelvuldig voor; we sparen ons de moeite ze te 
beschrijven, maar maken voor deze merkwaardige plant 

gaarne een uitzondering. Haw. x Mantelii, een hybride die iedereen 
dadelijk opvalt, werd gewonnen door de Heer K. M a n t e l  in diens 
bekende succulentenkwekerij te Nieuw-Vennep; haast overbodig te 
zeggen dat ik ze haar naam ter ere van deze verdienstelijke kweker heb 
gegeven. Van de fa. Mantel heeft ze haar weg spoedig gevonden naar 
vele liefhebbers, maar ook in de Hortus Botanicus te Amsterdam kunnen 
we deze plant vinden.
Deze hier voor het eerst vastgelegde hybride is naar mijn stellige 
overtuiging een kruising van genoemde Haw. cuspidata Haw. met 
Haw. truncata Schönl. Weliswaar deelde men mij mede, dat de moedei- 
plant, dus de plant die de zaden voortbracht, Haw. cymbiformis zou zijn 
geweest, maar de gehele habitus en ook andere kenmerken duiden 
onmiskenbaar op de verwantschap met Haw. cuspidata. Het uiterlijk 
van de hybride houdt dan ook duidelijk het midden tussen deze beide 
ouders. Van cuspidata heeft ze rozetvormig geplaatste bladeren en 
grotendeels ook de vorm van deze meegekregen; van truncata heeft ze 
de onregelmatig gevormde, soms bijna afgeknotte topvlakken en de 
vele kleine tuberkeltjes, die zich hierop bevinden, geërfd.
Onze bovenstaande diagnose is maar een ruwe schets van deze interes
sante plant. Men zou ze aan de hand van die diagnose zonder meer 
kunnen herkennen, maar wij menen, dat deze nog enige aanvulling 
verdient.
Feitelijk zijn er aan deze hybride geen twee bladeren, die precies het
zelfde zijn, vooral wat de vorm van de bladtop betreft, en daardoor is het 
natuurlijk moeilijk haar kenmerken te generaliseren. Wij willen echter 
aan de hand van overeenstemmingen of afwijkingen met de beide ouders 
nog een en ander trachten te verduidelijken.
De topvlakken van de bladeren zijn wel erg lastig te beschrijven want 
geen enkel topvlak heeft een regelmatige, goed te definiëren vorm. Im
mers even vaak als sommige door een bijna horizontaal afgeknot topvlak 
veel overeenkomst met truncata vertonen, doen andere met hun schuin 
afgestompte topvlak sterk aan cuspidata denken, terwijl weer andere 
op verschillende wijzen een — laten wij maar zeggen — compromis 
tussen deze beide vormen. Men diene hierbij in het oog te houden, dat 
de bladeren nooit zuiver regelmatig afgeknot, noch afgestompt zijn; 
alles aan deze plant is min of meer onregelmatig. Zoals gezegd heeft de 
bladvorm veel overeenkomst met cuspidata; het ondoorzichtige gedeelte 
is mat, naar de bovenaan ontkleurde en daardoor groen-doorzichtige, 
glanzende top verlopen enkele korte, aan de basis brede streepjes, die
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soms verbonden zijn waardoor dan doorzichtige vlekjes ontstaan, een 
kenmerk van cuspidata. Op bijna alle bladeren vinden wij in, of onge
veer in het midden een nogal scherp, als het ware opgezet spitsje, 
meestal is dit hard, maar soms vindt men er een, waarvan het spitsje 
in een buigzaam borsteltje uitloopt; weer een geërfde eigenschap van 
cuspidata.
Behalve de min of meer afgeknotte topvlakken, die de plant van 
truncata geërfd heeft, vallen ook de weinig-verheven tuberkeltjes op, 
die overal daar voorkomen, waar het topgedeelte doorzichtig is. Een 
ander, slechts met de loupe te onderscheiden kenmerk van deze ouder 
is, dat de bladeren naar de top, nog op het ondoorzichtige gedeelte, van 
enige zeer fijne, effen tuberkeltjes zijn voorzien. Ook de fijn gewimperde 
tandjes aan de randen der bladeren wijzen op truncata; ook deze zijn 
onregelmatig geplaatst, soms ontbreken ze aan de boven-, soms aan de 
onderkant van de randen, soms mankeren ze aan een kant geheel. En 
om maar te besluiten wijzen we nog op een duidelijke groef op de 
onderzijde der bladeren, hetgeen eveneens weer een geërfde eigenschap 
van laatstgenoemde ouder is, die zulke groeven aan beide zijden van de 
bladeren bezit.
Al met al een zeer interessant kruisingsproduct, dat de moeite van het 
aandachtig beschouwen loont. Jammer genoeg maakt ze moeilijk, 
misschien in het geheel geen zijspruiten, ik heb deze nog nergens gezien.

Mammillaria
_ _ door E. S h u r l y 1)
M e t  is niet moeilijk te begrijpen, waarom Mammillaria’s zo populair 
zijn. Het zijn kleine planten en dus ideaal voor een verzamelaar 
met beperkte ruimte. Planten van 30 cm. omvang zijn reeds extra 
mooie exemplaren en de gemiddelde grootte der planten in een normale 
collectie overschrijdt zelden 7% cm. De zaden kiemen gemakkelijk; hun 
cultuur biedt geen bijzondere moeilijkheden en zij komen gemakkelijk 
in bloei. Tenslotte biedt het zeer grote aantal soorten van dit geslacht 
zo’n variatie in kleur aan de amateur en zoveel interessante eigen
schappen aan de onderzoeker, dat allen, amateurs zowel als onder
zoekers, die zich met Mammillaria’s bezighouden, voortdurend in 
beslag worden genomen. Er zijn meer dan 300 soorten en de schoonheid 
van de meeste Mammillaria’s kan wedijveren met die van iedere 
andere soort cactus.
Wat is nu precies een Mammillaria? Het is moeilijk een afdoende 
definitie te geven, want de variatie in vorm en andere details is zeer 
groot. H a w o r t  h’s originele beschrijving in zijn „Synopsis Plan
tarum Succulentarum” p. 177 (1812) luidt als volgt:
„Ronde, vlezige struik zonder houtige as, melkachtig sap, zonder 
bladeren, opeengehoopte en gedoomde tuberkels; doorns minder dan

i) De Heer S h u r l y  is redacteur van het „Cactus and Succulent Journal of 
Great Britain” ; hij was de zeer verdienstelijke medewerker aan het „Mammil
laria Handbook” van Dr. R. T. C r a i g.
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20 in stervorm aan de top van elke tuberkel. Bloemen tussen de bases 
van de tuberkels. Vrucht een bes, klein, veelzadig, eetbaar, scharlaken, 
ingebogen conisch, enigszins zuur smakend. Zaden rond, klein, liggend 
in bleek, pulpachtig vruchtvlees.”
Dr. C r a i g’s „Mammillaria Handbook” is de laatste publicatie, die 
geheel aan Mammillaria’s gewijd is, doch geen andere definities geeft 
dan de determinatie-sleutel. Ik wend mij daarvoor tot B r 1 11 o n & 
R o s é ,  wier definitie helaas onvoldoende is en waarmede velen niet 
geheel instemmen. Zij beschrijven de Mammillaria’s als volgt:

M a m . M a g n im a m m a  H a w . ( fo to : J. G ru llem ans)

„Planten kogelvormig tot plat-kogelvormig of kort cylindrisch, soms 
langgestrekt, sommige met melkachtig, andere met waterig sap; 
tuberkels gerangschikt in min of meer spiraalvormige rijen, nimmer 
in verticale ribben, rolrond, hoekig of soms afgeplat, nooii gegroefd 
aan de bovenzijde, gewoonlijk woldragend of haren en soms borstels, 
doch zonder klieren in de oksels en voorzien van gedoomde areolen; 
doorns in bundels aan de top van de tuberkels, soms alle gelijk, soms 
met centrale doorns zeer verschillend van de randdoorns, alle recht of 
soms een of meer van de centrale doorns haakvormig; bloemen, voor 
zover bekend, overdag bloeiend, alle van de oksels der oude tuberkels 
uit, veel op elkaar gelijkend wat vorm en grootte aangaat, min of meer 
klokvormig, betrekkelijk klein, verschillend gekleurd, gewoonlijk rood, 
geelachtig of wit tot rosé; bloemdekbladeren tamelijk smal, uitsen- 
gespreid; meeldraden  talrijk, ingeplant aan de basis der bloembuis,
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kort; stijl ongeveer van dezelfde lengte als de meeldraden; stempel 
lijnvormig; vrucht gewoonlijk knotsvormig, zelden (of nooit?) kogel
vormig, gewoonlijk snel rijpend, naakt, scharlaken (M. Brandegeei 
met enkele schubben en witte vruchten, volgens Schumann) of wit 
of groenachtig bij enkele soorten; zaden bruin bij sommige soorten, 
zwart bij andere” .
Een redacteur van een cactustijdschrift, meende in een artikel over 
Mammillaria’s, dat „terete” hetzelfde betekent als cylindrisch, doch 
dit is niet zo, integendeel. Cylindrische tuberkels hebben evenwijdige 
rechtopstaande zijkanten, terwijl „terete” tuberkels toelopen in een 
srrialler wordende top.
Met de bovenstaande definities voor U kunt U zelf hun leemten en 
onvolkomenheden beoordelen. Het is echter nutteloos met anderen 
te veel van mening te verschillen, daar U dan allicht met anderen 
geen vrede zult kunnen houden. De definitie is ruim genoeg en vol
doende voor iedere verzamelaar om het geslacht te herkennen; onder
zoekers en ervaren verzamelaars herkennen door hun grotere kennis, 
het geslacht met een oogopslag.
Mammillaria’s stammen uit het noorden der U.S.A, en door Mexico 
(waar het grootste aantal soorten wordt gevonden) tot in Zuid-Amerika 
in Guatemala, Venezuela, Honduras en waarschijnlijk ook nog in 
andere republieken. Zij worden tevens gevonden op de eilanden van 
West-Indië. De meningen verschillen wat betreft hun natuurlijk voor
komen aldaar, doch men is het er algemeen over eens dat Mexico hun 
meest natuurlijke groeiplaats is van waaruit zij zich sneller in noor
delijke richting dan naar het zuiden hebben verspreid, samenvallend 
met de loop der menselijke betrekkingen en cultuur.
Dit grote' gebied omsluit binnen zijn grenzen ieder klimaats-type en 
grote verscheidenheid van groeiplaats waar een plant kan groeien; van 
koude tot hitte; van dorheid tot overvloedige vochtigheid; van berg
toppen tot laagvlakten. Tengevolge hiervan is de verscheidenheid wel
haast verbijsterend en levert de onderzoeker op het gebied van plan ten
evolutie een probleem, dat de specialist vereist en liefst een, die ter 
plaatse woont. Het is welbekend dat succulenten een water-economie 
toepassen om lange droogteperioden te doorstaan en het snel opnemen 
van dauw en onregelmatige neerslag mogelijk te maken, zodat zij 
dikwijls worden beschouwd als planten uitsluitend groeiend in droge 
woestijnstreken. Dit is ver van de waarheid, want hoewel zij zeker 
worden gevonden in droge woestijnstreken, komen zij ook voor in 
andere streken zowel in de schaduw als in de zon en in een klimaat 
met vrij normale neerslag. Zij groeien op alle soorten grond van 
normale, bebouwbare grond tot de met zouten verzadigde zandgronden 
van de zeekust, indien de grond voldoende poreus io.
Vanaf de ontkieming is een Mammillaria opgebouwd uit wortel, stengel, 
tuberkels, oksels, areolen, doorns, bloemen, vrucht en zaad.
Laten wij elk dezer in volgorde behandelen.
W o r t e l s :  zeer belangrijke onderdelen, welker taak dikwijls ver
keerd begrepen wordt en ons veel stof tot nadenken geven en een 
diepgaande studie vereisen. Men heeft mij verweten, dat ik hen buiten
gewoon groot belang toeken. In botanisch opzicht kunnen mijn tegen-
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standers hun belang misschien verkleinen doch ik kan hun gezicht
punt niet gemakkelijk accepteren.
Mammillaria’s die op hun natuurlijke vindplaatsen groeien, hebben 
een bepaald worteltype, dat, behoudens geringe modificaties door 
klimatologische toestanden, nimmer varieert. Sommige verzamelaars 
in Europa snijden regelmatig de wortels af wanneer zij import-planten 
ontvangen, een verkeerde werkwijze want in dit geval kunnen de pen- 
wortels niet worden vernieuwd, vooral door onze kweekwijze en 
worden zij vervangen door niet-penwortels. De wortels van de Mam
millaria’s variëren van de enkele, rechte niet-penwortels tot het meest 
extreme type dat zoveel gelijkt op een uitstekende tand met zijn brede 
kop en zijn hangende wortelvormige vertakkingen. Penwortels variëren 
van een peen-vorm: bovenste gedeelte zo sterk opgezwollen dat zij 
lijken op een wig of bal tot de slagtand-vorm die zoeven werd vermeld. 
Indien een Mammillaria wordt opengesneden van boven naar beneden, 
kan men waarnemen dat de niet-penwortel slechts een vervoerinrich- 
ting is naar de stengel, hetgeen wordt bewezen door de duidelijke buis 
van de basis der wortels tot in de stengel; bij de pen-wortel is de 
wortel niet alleen een vervoerinrichting doch ook een bergplaats, het
geen te zien is aan de dooreengevlochten en vertakte vaatbundels aan 
de basis der stengel en de kop van de wortel. De splitsing van de vaat
bundels keert tot een enkele buis terug in de stengel en vertoont als 
het ware een kleppen-systeem waardoor het absorptie-proces wordt 
vertraagd zodat stoffen, welke in de knolvormige wortel zijn opgesta
peld, gereguleerd worden en opgenomen naar de behoefte van de plant. 
Dat wil zeggen, dat zekere planten, die op minder dorre groeiplaatsen 
wonen beschikken over voedsel in opgeloste vorm zoals het is opge
nomen en zij behoeven dus geen moeizame voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen dagen van droogte. Het penwortel-type daarentegen toont 
aan, dat de plant snel moet assimileren en voedsel opnemen om tijden 
van droogte te kunnen doorstaan en het kan worden waargenomen, dat 
zulke inrichtingen van droogte-bescherming en snelle opname van 
voedsel bij de wortels samenvallen met inrichtingen, die hetzelfde doel 
beogen in de bovenaardse delen van de plant. Met pen-wortels kan 
vocht worden verzameld in zeer korte tijd gedurende de onregel
matige regens en een voortdurende toestroming is naar de stengel 
verzekerd. Wanneer de stengel opgezwollen is, wordt de druk ver
laagd, maar de wortels blijven opnemen tot dat de weefsels ook 
zijn opgevuld met voedingstoffen om de tijd van droogte af te 
wachten. Als de stengel opgezwollen is, werken de vertakkingen der 
vaten waarschijnlijk tot aan de huidmondjes op dezelfde wijze, de 
sapstroom afsnijdend of vertragend en als de stengel minder opgezwol
len wordt, laten de fijnste' vertakkingen de voedselstroom weer door 
vanaf de wortelcellen. Dit proces van voedsel opname en vervoer wordt 
duidelijk verklaard in ieder plantkundeboek. Bij de Mamillaria’s zijn 
de wortels stellig van deze beide typen en het feit, dat iedere soort op 
zijn natuurlijke groeiplaats altijd gevonden wordt met hetzelfde con
stante worteltype is een bewijs voor het grote belang, dat moet worden 
gehecht aan dit orgaan, waarbij ik nog wil herinneren aan de belang
rijkheid van ’t wortelgestel voor de determinatie. (Wordt vervolgd)
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Phyllocactus (foto: Jarm an)

PHYLLOCACTUSSEN laten zich zeer gemakkelijk uit stek vermeer

deren en geven veelal na twee of drie jaren reeds bloeiende planten. 
Als stek gebruike men steeds goed afgeharde en langzaam gegroeide 
scheuten. Nog liever oude scheuten, die goed hebben gebloeid doch, 
waarvan men kan veronderstellen, dat zij niet meer bloeien zullen, daar 
deze zich in de regel het vlugst tot krachtige planten ontwikkelen.
Men zette de Phyllocactusstekken nooit ondiep in de aarde, zoals soms 
wel wordt aanbevolen. Flink ontwikkelde scheuten kan men gerust 
4 a 5 c.m. diep planten. Men bereikt daardoor, dat zich de nieuwe 
scheuten aan de voet der plant, uit de onder de aarde zittende ogen 
of areolen ontwikkelen. Deze nieuwe scheuten maken dan tegelijk 
wortels en kunnen zo tot de voeding van de gehele plant meehelpen 
en tot een sneller groei bijdragen. Ook krijgt de plant dan een vaste 
stand in de aarde, waardoor het geven van een steunstokje voorlopig 
niet nodig is, wat het fraaie uiterlijk der plant verhoogt. Want een 
stevig, gedrongen gegroeide en van onderen bossig ontwikkelde Phyllo-

43
H et stekken en snoeien van Phyllocactussen

door G. D. D u u r s m a
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cactus is m.i., ook in niet bloeiende toestand, een mooie verschijning, 
minstens even mooi als elke gewone bladplant.
Om het bloeien der PhyUocactussen te bevorderen, wordt vaak aan
bevolen de toppen der scheuten weg te nemen. Door ondervinding is mij 
gebleken, dat dit onnodig is, en dat het de planten lelijk maakt. Hier 
komt nog bij, dat een afgeknotte scheut de neiging tot doorgroeien be
houdt en dus nieuwe scheutjes tracht te vormen, welke, als ze uit het 
afgeknotte deel van de scheut ontspruiten, veelal zwak blijven. Boven
dien laat zich gemakkelijk begrijpen, dat hierdoor de groeikracht ver
bruikt wordt ten koste van de bloemvorming. Laat men de scheuten 
gewoon doorgroeien, dan zal men ook bemerken, dat, op enkele uitzon
deringen na, de bloemknoppen zich bij voorkeur aan de toppen der 
scheuten ontwikkelen. Een uitzondering maakt bv. Ph. Pfersdorffii, 
welke haar knoppen aan de voet der scheuten of aan de hoger zittende 
insnoeringen vormt.
Snoeien is bij PhyUocactussen alleen nodig, wanneer het gaat om oude, 
volkomen uitgebloeide, lelijk geworden scheuten te verwijderen. Of 
ook, om zwakke scheutjes weg te nemen, welke toch geen bloemen 
kunnen voortbrengen.

PhyUocactussen en Epiphyllum
door J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n

B r i t t o n e n R o s e  hebben in hun grote werk ,,The Cactaceae” , een 
uitgave van het Carnegie Instituut in 1923, waarvoor cactusliefhebbers 
het Carnegie Instituut niet dankbaar genoeg kunnen zijn, als groep de 
Epiphyllanas opgesteld, omvattende acht geslachten waarvan Z y g o -  
c a c t u s ,  S c h l u m b e r g e r a ,  E p i p h y l l u m  en W  i 11 i a 
ons het best bekend zijn. De meest gekweekte geslachten zijn Z y g o- 
c a c t u s  en E p i p h y l l u m .

Zygocactus.

De peetvader van deze naam i s S c h u m a n n  (Martius, Fl. Bras. 4 II: 
223. 1890). Reeds in 1913 gebruikten B r i 11 o n en R o s é  de naam 
Z y g o c a c t u s  (Contr. U.S. Nat. Herb. 16:260). Zij noemden toen 
Zygocactus delicatus de plant, die zij in The Cactaceae Vol. IV. pag. 
177 Zygocactus truncatus noemen en die door H a w o r t h  in 1819 
Epiphyllum truncatum was geheten.
A l w i n  B e r g e r  in zijn werk „Kakteen” , 1929, keert terug tot de 
namen Epiphyllum truncatum, Epiphyllum Gaertneri en Epiphyllum 
Russelianum voor de drie soorten, die met enkele variëteiten volgens 
de naamgeving van A l w i n B e r g e r  het geslacht E p i p h y l l u m  
uitmaken.
B r i t t o n  en R o s é  hadden voor de twee laatstgenoemde planten 
de geslachtsnaam S c h l u m b e r g e r a  van L e m a i r e  overge
nomen (Rev. Hort. IV 7-253, 1858). L e m a i r e  noemde de latere 
Schlumbergera Russelliana Br. et R., Schlumbergera epiphylloides 
Lem.



SUCCULENTA 45
Epiphyllum .
Tot E p i p h y l l u m  behoren volgens B r i t t o n  en R o s e  de 
veel gekweekte Phyllo’s, waarvan 99 van de 100 exemplaren, die in 
de verzamelingen voorkomen, hybriden zijn.
Door L i n k in 1831 (Handb. Erkenn. Gewachse 2 : 10) door W e b e r  
in 1898 door V a u p e 1 in 1913 en door vele andere botanici, werden 
zij P h y l l o  c a c t u s  genoemd.
In de negentiende eeuw en vooral in de tweede helft van dat tijdvak 
werden vele nieuwe Phyllocactussoorten ontdekt en ingevoerd, toen 
werd de naam P h y l l o c a c t u s ,  of kortweg P h y l l o ,  algemeen 
gebruikt.
A l w i n B  e r g e r  volgt voor deze planten de naamgeving Epiphyllum 
van B r i t t o n  en R o s é  niet en handhaaft de oude naam P h y l l o 
c a c t u s .
Als de eenvoudige liefhebber kennis neemt van de verschillende 
namen, die de geleerde cactuskenners aan dezelfde planten gegeven 
hebben, stelt hij van zelf de vraag: ,,Hoe moet ik deze planten noemen?” 
De geleerden onder de liefhebbers hebben geen moeite met het beant
woorden van zulk een vraag; zij weten, waarom zij pro Phyllocactus 
zijn voor onze oude Phyllo’s of anti Epiphyllum voor Zygocactus 
truncatus. De gewone liefhebber vraagt zich af, als hij het woord 
E p i p h y l l u m  hoort, bedoelt men planten, behorende tot dezelfde 
soorten als mijn mooie rijkbloeiende Ackermannii of heeft men het 
over mijn aardige Kerstmisbloeier met de vele sierlijk naar beneden 
hangende, kleine bloemen?
Ik zou willen aanraden gebruik in het dagelijks leven gerust de naam 
P h y l l o c a c t u s  voor de eerste planten en houdt u aan B r i t t o n  
en R o s é  als naam voor wat zij Z y g o c a c t u s  noemen, dan weet 
iedereen welke planten u bedoelt.

Brasilocactus Bckbg (N otocactus)
door A. F. H. B u i n i n g

B a  C K E B E R G beschrijft dit geslacht als volgt: Kogelvormige, 
nauwelijks lang wordend, eerder gedrukt, niet vertakkende planten; 
bloemen klein, zeer kort, met korte, dunne, echter stekelige doorns; 
bes klein, bedoornd.
Type: Echinocactus Graessneri K. Sch.
F r i c rangschikt deze groep onder zijn E c h i n o p e r i c a r p e a e ,  
dus cactussen, waarbij in de oksels van de schubjes op het vrucht
beginsel bedoornde areooltjes groeien. Hieruit blijkt dus wel. dat deze 
planten ver van N o t o c a c t u s  staan.
Echinocactus Graessneri K. Sch. in Monatschrift für Kakteenkunde 
1903, pag. 130.
De plant wordt ongeveer 6-10 cm. hoog en gewoonlijk iets breder. Het 
aantal ribben bedraagt 50-60. De fijne, dichte bedoorning is goudgeel. 
De randdoorns zijn lichtgeel en tot 2 cm. lang, de middendoorns 5-6 
in aantal, zijn iets dikker en donkerder van tint. De bloemen verschij-
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nen in een krans rond de top en zijn ongeveer 1,8 cm. lang en groen
achtig geel van kleur. Het vruchtbeginsel is bezet met schubjes, waarbij 
in de oksels dezer schubjes viltige wol en lichtgele doorntjes groeien. 
De groengele bloembuis is geschubd en bedoornd. Op de dunhuidige 
besvrucht komen areooltjes met doorns voor.

B ras iloc . H a s e lb e rg ii (Haage) Bcbg. (foto : J- A. Janse)

Echinocactus Haselbergii Ferd. Haage sen. in Forst.-Rümp). Handb. 
ed. II, pag. 563 (1885). ,
Vorm ongeveer als* de vorige, soms tot 15 cm. m doorsnede. Geheel 
bedekt met fijne, witte tot grijswitte, soms iets geelachtige doorns, die 
ongeveer 1 cm. lang zijn. Het aantal ribben bedraagt ongeveer 30. De 
prachtige, rode bloemen verschijnen rond de top en zijn 1,5 cm. leng 
en 9-11 mm. breed. De bloembuis, vruchtbeginsel en vrucht zijn 
ongeveer als bij de vorige plant.
Voor een uitvoerige behandeling verwijs ik naar de originele beschrij
vingen in de bekende handboeken: Dr. K a r l  S c h u m a n n
„Gesammtbeschreibung der Kakteen”  1903, en A l w i n  B e r g e r  
„Kakteen”  1929.
Deze twee tot dit geslacht behorende planten zijn in onze verzamelingen 
algemeen bekend en geliefd. Zij brengen gemakkelijk zaad voort en 
blijken constant te zijn. Om de groei te bevorderen kunnen ze het beste 
geënt worden. In de Haagse verzamelingen kwamen voor de oorlog 
prachtexemplaren voor.

Zoals de geslachtsnaam reeds aangeeft, komen zij alleen in Brazilië 
voor en wel in de in het zuiden gelegen provincie Rio-Grande do Sul.
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Nuttige wenken”  voor Juli en Augustus

door G . D . D u u r s m a

Juli en Augustus zijn doorgaans de warmste maanden, met veel zon 
en heldere lucht. De succulenten, meest komend uit streken waar 
een groot deel des jaars zulk een weersgesteldheid heerst, zijn nu in 
hun element, We zorgen thans voor veel frisse lucht, voldoende vocht 
en geen te felle zon. Staan de planten in een kas, waar ze zomer en 
winter vertoeven, dan worden alle luchtramen open gezet. Overigens 
gevoelen ze zich thans in een gewone broeibak het beste thuis, bij 
gunstig weer mag het glas zowel overdag als des nachts verwijdeid 
worden, we krijgen zo sterke gedrongen planten, met groter weerstands
vermogen. Verwacht men onweersbuien of komen enkele legendagen 
achter elkaar, dan kan men het glas eenvoudig op de bakken leggen. 
Zoals vanzelf spreekt, hebben de planten thans, meer dan ooit, behoefte 
aan voldoende vocht. In een open bak mogen ze gerust eens flink nat 
regenen, deze natuurlijke bevochtiging is door gieten niet te vervangen. 
In de kas gieten we deze maanden bij voorkeur tegen de avond. De 
planten kunnen dan gedurende de nacht naar behoren vocht opnemen, 
terwijl geen vochtverlies plaats heeft. Ten overvloede gaan we ’s mor
gens zodra de zon op de planten schijnt, flink over de kop spuiten of 
nevelen, er voor zorgende, dat geopende bloemen droog blijven. Giet 
ook nu nooit met koud water, zet reeds ’s morgens het gietwater voor 
de avond klaas, teneinde het op temperatuur te brengen. Tegen eind 
Augustus gaan we zachtjes aan weer wat minder water geven, opdat dit 
de groei iets zal remmen, wat het celweefsel sterker maakt en dus ten 
goede komt en het wegrotten in de winter beperkt,

Van begin Juli tot half Augustus is het de meest geschikte tijd om onze 
succulenten uit stek te vermeerderen. De planten zijn nu volsappig en 
de stekken bewortelen dientengevolge gemakkelijker. We nemen bij 
voorkeur geen al te kleine stekken en evenmin te jonge. Bolcactussen, 
waartoe wij in dit geval alle Mammillaria-, Echinopsis- en Echinocactus- 
soorten rekenen, laten zich door jonge bolletjes al zeer gemakkelijk ver
meerderen.
Cereus, Echinocereus en Opuntia stekt men liefst van een geheel lid, 
evenals Euphorbia’s; laatstgenoemde bevatten melksap, dat zo mogelijk 
niet mag wegvloeien, waarom wij de wonde direct met fijn droog zand 
of houtskoolpoeder bestrooien. Phyllocactussen worden van overjarige, 
goed volgroeide stekken vermeerderd, voor Epiphyllums neme men een 
oud lid, waarop zich een paar jonge leden bevinden. Rhipsalis stekt het 
beste, wanneer men een oud lid neemt waarop een bundeltje jonge 
leden, men steekt het eindje oud lid geheel in de grond, zodat ook het 
onderste gedeelte van het bundeltje jonge leden met aarde bedekt wordt. 
Op deze wijze heeft men het volgend jaar reeds een mooi uitgestoeld 
plantje. Het stekken van struikvormige Mesems en de meeste Crassula- 
ceae gaat eenvoudig door kleine takjes van de moederplant af te nemen. 
Vele Crassulaceae, vooral Echeveria, Adromischus en dergelijke, laten 
zich ook vlug uit bladstekken vermeerderen. Bij Bryophyllums doen de
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broedplantjes, welke zich aan de volwassen bladeren ontwikkelen, als 
zodanig dienst. Gasteria’s, Aloë’s, Haworthia’s en Agave’s vermeerdert 
men veelal hoofdzakelijk uit zijscheutjes. Men geve de stekken bij voor
keur een naar verhouding kleine pot, gevuld met lichte aarde, dus iets 
meer scherp zand. Groeien de jonge planten goed, dan verpotten we het 
volgend voorjaar in iets groter pot met het normale aardmengsel.
Bij het bezichtigen onzer planten blijken er altijd enkele te zijn, welke 
in groei achterblijven, ze kwijnen min of meer. De oorzaak daarvan 
is soms moeilijk aan te wijzen, maar meestentijds blijken de wortels 
niet geheel in orde te zijn. In zo’n geval slaan we de plant uit de pot, 
verwijderen de slechte wortels, waarna we een iets kleiner pot met een 
licht grondmengsel geven. Aanbeveling verdient het verder zulke planten 
voorlopig met lauw water te bespuiten en zo mogelijk iets hoger tempe
ratuur te geven, b.v. door een drinkglas over de plant heen te zetten. 
Blijken niet alleen de wortels ziek te zijn, maar ook het ondereind van 
de plant aangetast of verkurkt, dan snijden we dit tot op het frisse 
vlees weg en behandelen de plant verder als stek.
Wij genieten thans volop van onze succulenten en het is een grote 
vreugde ze in deze zomermaanden gade te slaan, men wordt het 
bezichtigen niet moede! Hier staat een plant in volle bloei, ginds ver
toont een andere de eerste knoppen, of pronkt met kleurige doorns. 
Maar we bemerken ook ongedierte, vooral wolluis en bloedluis. De 
ene plant heeft hiervan meer last dan de andere; Cactussen b.v. zijn 
er erg vatbaar voor, Gasteria’s niet, maar oppassen blijft de boodschap. 
Wij hebben in de loop der jaren veel bestrijdingsmiddelen geprobeerd 
en zelf ook wel preparaten vervaardigd, doch ten langen leste zijn we 
maar weer bij het oude eenvoudige middel teruggekeerd: een tamelijk 
sterke groene zeep oplossing. Dit kan geen enkele plant kwaad en de 
luizen hebben er respect voor. Krachtig naspuiten met schoon water 
blijft altijd aanbevolen.
Zien we kans op vacantietochten nieuwe liefhebbers te winnen, dan 
laten we dat niet na. En we rekenen er op, dat steeds ook een goed 
woordje voor onze Vereniging wordt gedaan!

CONTRIBUTIE 1947
Gelieve Uw contributie, waarvan het minimum is gesteld op ƒ 4.— , te storten  
op postgiro no. 133550 ten, name van „Penningmeester Succulenta” Rijperkerk 
(Fr.). Leden, die in plaatsen wonen, waar afdelingen zijn gevestigd, worden 
verzocht hun contributie te voldoen aan de penningmeester (esse) van hun 
afdeling.
Afd. Amersfoort 

„ Amsterdam  
,, Deventer 
„ ’s-Gravenh. 
„ Haarlem

,, Leiden 
„ Zaanstreek

A. Jellema, Celsiusstraat 4, Amersfoort.
J. B. Jansen, Mr. P. N. Arntzeniusweg 70 hs., Amsterdam. 
W. H. Andrée, Langestraat 82, Deventer.
W. H. Noteboom, v. Halewijnplein 33, Voorburg; postr. 440000. 
Mevr. Vaarberg-van Helden, Rijksstraatweg 523, Santpoort 
(Bijdrage voor de afdeling ƒ 1.50).
B. M. F. Prins, Tesselschadestraat 1, Leiden.
Mevr. van Beek, Botenmakersstraat 84, Zaandam.

Zij, die lid werden van de vereniging met ingang van 1 Juli, kunnen de helft 
van de contributie voldoen, dus ƒ 2.— , echter ontvangen deze leden dan niet de 
drie verschenen nummers van „Succulenta”.
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W. S c h r e u d e r, Middelbeukweg 2, Naaldwijk.
De Heer T o u s s a i n t ,  Tulpstraat 2, Voorschoten.
Mevr. I. P o s t h u m a ,  Van Swietenstraat 151, Den Haag.
H. van  L i n t ,  Nic. Beetsstraat 18, Leiden.
D. N e u m a n n  Jr., 818 Shrader Street, San Francisco, Calif. U.S.A.
A. Bo e r s ,  Sweelinckstraat 70, Nijmegen.
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D. K 1 a a s s e, Joz. Israëlsstraat 6, Amersfoort.
W. S. D u p r é, Jan Tooropstraat 3, Amersfoort.
P. H. Q u e n t e m e ij e r, Enkstraat 6, Deventer.
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Ruil- en Verkoopaanbiedingen
H. E I g e r s m a ,  Britsum 4 (Friesl.) vraagt als beginnend succulenten
verzamelaar te koop: „Onze Cactussen” door G. D. Duursma en gewortelde 
plantjes van: Mam. chionocephala, centricirrha, elegans, valida, candida,
coronaria, pygmaea, spinosissima, Wildii; Cereus speciosus, flagelliformis, 
Rebutia Fiebrigii, minuscula; Etus. concinnus, microspermus, multiflorus, 
setispinus, tabularis, Scheerii; Delosperma aberdinense; Mesem. Brunthaleri 
en blandum. * * *

G E e r k e n s  V.h. Wilp bij Deventer thans Militair Hospitaal, Amboina 
(Indonesia), verzoekt zijn ruilvrienden zich voor ruilaangelegenheid te wen
den tot zijn oude adres te Wilp. De Heer Eerkens is werkzaam aan het Militair 
Hospitaal te Amboina en groet hierbij zijn Succulenta-vrienden.

*  *  *  '

F F  V e n e m a ,  Rijperweg 7, Bloemendaal, vraagt aanbieding van literatuur, 
o.a. de werken van G. D. Duursma en complete jaargangen van Succulenta. 
Ook zaden en jonge plantjes.

* *  *

Voor de uitgever van het Cactus and Succulent Journal in Amerika, Mr. 
S c o t t  E. H a s e l t o n ,  zoekep wij, eventueel in ruil voor het Amerikaanse 
tijdschrift, de navolgende uitgaven van ,, Succulenta” : Jaargang 1 (1919),
jaargang 2 (1920), jaargang 3 (1921), jaargang 4 inhoudsopgave, jaargang 5 
inhoudsopgave, jaargang 11 (1929) de nummers 1, 2, 3, 4 en 5 en inhouds
opgave, jaargang 22 (1940) inhoudsopgave, jaargang 23 (1941) inhoudsopgave, 
jaargang 24 (1942) inhoudsopgave. Aanbiedingen aan de secretaresse, Mevr. 
G r u l l e m a n s ,  Hereweg 19, Lisse.

* # *

H J B u y s Wilhelminastraat 26, Amstelveen, biedt ter overname aan 
cristaatvormen van Echinopsis multiplex, Cereus Silvestri! en Mammillaria 
Wildii benevens tweejarige zaailingen van Coryphanta pycnacantha.

* * *

Fa S w e t s  en  Z e i t l i n g e r ,  Keizersgracht 471, Amsterdam vraagt te 
koop de jaargangen 23 (1941), 24 (1942) en 25 (1943) van „Succulenta” .
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N ieuw e oogst van eigen import
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DIER- EN PLANTKUNDE
W ij  verzoeken de leden, d ie  to eze n din g  
van onze  catalogus op prijs stellen, ons 
hun naam  en adres te w ille n  opgeven

Antiquariaat
voor B io log ische W etenschappen



SUCCULENTA

Nederlandse Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

Nummer 5
September—  O ctob er 1947

Redactie-adres:

A. J. A. Uitewaal, Alex. BoersstraaL 25 huis, Amsterdam

Secretariaat:

Mevr. J. Grullemans— van Berghem, Hereweg 19, Lisse



Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan

PO KON
in d e  o ud e, U  b e k e n d e , kw a liiei

U weet wel dat POKON de hoogste 
kwaliteit ter wereld en niet alleen dat, 
doch ook een eigen klasse is. POKON 
is geheel oplosbaar en bevat voedings
stoffen in een bijzondere vorm, die 
dadelijk door de planten worden opge
nomen en waardoor iedere mislukking 
of beschadiging is uitgesloten.

Cactussen en andere Vetplanten
houden van Pokon; ook andere planten en afgesneden bloemen

Heeft U het voor Uw planten over om ook met POKON thuis 
te komen als U om POKON uitgaat? Door de hoge kwaliteit 
heeft U zo weinig nodig, dat ze in gebruik ook nog het goed
koopst is.

Het bemesten met POKON is zo gemakkelijk. U doet een thee
lepel vol (dat is met een kop erop - een grote of kleine kop op 
een theelepel maakt in gewicht niets uit dus dat is altijd goed) 
in een kan, ketel of door een trechter in een fles. U vult deze 
met lauw water en als deze vol is, is de Pokon reeds opgelost. 
Dit is gemakkelijk!

Als U plantenvoedsel gaat halen vraagt U dan niet' naar 
Kunstmest doch naar POKON.



N ederlandse V e re n ig in g  van L ie fhebbers 
van Cactussen en andere  V e tp lan ten

S U C C U L E N T A
N um m er 5 1 9 4 7  Sept. —  O c t.

EriocactUS Bckbg. (Notocactus)
dooi’ A. F. H. B u i n i n g

De beschrijving van 
dit geslacht luidt: 
Aanvankelijk kogel
vormig, later min of 
meer zuilvormig, on
deraan omgebogen, 
eenhoofdig (Schu-
mannianus) of on
deraan veel spruiten 
vormend (Lening- 
hausii), in de top 
veel wolontwikke- 
ling; de iosgebouw- 
de bloem heeft een 

tamelijk korte 
bloembuis en een 
gele stamper; vrucht 
een wollige, gevulde, 
niet in de lengte 
groeiende bes.
Type: Echinocactus 
Schumannianus Nic. 
De korte beschrijving 
van deze groep door 
F r i c en K r e u 
z i n  g e r, als Ce

p h a l i  o i d e a e 
is in het eerste arti
kel reeds, aange
haald.
Tot dit geslacht be
horen thans de vol- 

Notoc. Schumannianus v. nigrispinus. (foto v. Hoorn) gende SOOrten:
Echinocactus Schu

mannianus Nicolai in Monatschrift für Kakteenkunde III, 1893, pag. 175. 
Plant eerst kogelvormig, later zuilvormig en dan ombuigend en over 
de grond kruipend; doorsnede tot 12 cm; in de top sterke wolontwik- 
keling (pseudocephalium?) en door tot 2,5 cm lange, borstelige, vosrode 
doorns omgeven. Ribben tot 30, door scherpe groeven gescheiden, onge-
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veer 5 mm hoog. Areolen 6—8 mm van elkaar, 2 mm in doorsnede. 
Doorns 4—7, borstelachtig, onregelmatig gebogen; de onderste langste 
tot 5 cm lengte, eerst vosrood, later grijs, bruin tot zwart; de doorns 
vallen gemakkelijk af. Bloemen rond de top, lang 4.5 cm; in de schubjes 
van het vruchtbeginsel groeien wol en borstelige doorns. Bloembladen 
smal spatelvormig, stomp, geel en iets getand. Meeldraden en helm- 
knopjes geel. Stamper met 12—14 gele, teruggebogen stempels. Bes 
lichtgeel tot lichtrood, met wat borstelige doorntjes en wo: bekleed, 
vleezig. Zaad 1 mm lang, zeer veel in een vrucht, mutsvormig, bruin, 
uiterst fijn gestippeld.
De variëteit nigrispinus, door K. S c h u m a n n  als soort beschreven 
in Mon. f. Kakt.kunde, 1899, pag. 45, wijkt af door de mat ziiverachtige 
bedoorning in de top, de 20 ribben, de 9—10 doorns, de lengte der 
bloem (3,5 cm) en de kanariegele kleur daarvan, het zwarte zaad met 
de overlangse korrelige stippels.
Echino cactus Grossei K. Sch. in Monatschrift für Kakteenkunde IX 
(1899) pag. 44/45 met afbeelding.
De typische verschillen met Schumannianus zijn:
Plant tot 1,70 m lang. Ribben 16, stomper. Doorns bijna altijd 4, (zeer 
zelden een kleine bij doorn), als een rechtopstaand kruis geplaatst, 
uiteengespreid; de onderste (langste) tot 4 cm lang, bijna ahe meer of 
minder gebogen, ze breken zeer gemakkelijk, zodat siechts doorns aan 
de top overblijven; de kleur is eerst roodachtig geel tot bruin, met iets 
donkerder ringetjes, later worden ze hoornkleurig en grijs. Tot 20 
bloemen rond de top, lengte 4 cm. Bloembladen ongeveer spatelvormig, 
warm citroengeel. Stamper met 12—14 gele stempels. Bes eivormig, 
met dichte wol en doorns, 2,5 cm lang en bijna 2 cm breed. Zaden 
hoog mutsvormig, niet geheel 1 mm lang, zuiver zwart en overlangs 
korrelig gestippeld.
Over de vindplaatsen der genoemde soorten schrijft de heer G r o s s e  
in 1899 het volgende:
Tussen de beide plaatsjes Carepe-gua en Aca-ay, verheft zich van het 
Westen naar het Oosten een fraai beboste berg op een hoogte van 
160-220 meter (Paraguay). Een bebost dal scheidt de berg in twee 
massa’s, die uit granietblokken bestaan. Op deze rotsachtige massa s 
groeit Echinocactus Grossei in grote hoeveelheden. Zij is echter zeer 
moeilijk, bijna met levensgevaar, te bereiken. Ook groeit daar de 
geel-rood bloeiende Cereus Baumannii. Vanwege de grote hitte zijn 
de cactussen daar meestal bruin gekleurd.
Echinocactus nigrispinus K. Sch. heeft gewoonlijk zeer weinig wortels; 
zij aroeit alleen op termietenhopen in een zandsteenomgeving en wel 
groepsgewijs, echter op een zeer beperkt gebied. De laatste soort van 
deze groep, de geelbedoornde Ects. Schumannianus Nic, groeit zowel 
op graniet- als zandsteenrotsen en wel in de diepe spleten. Ook deze 
heeft de Cereus-achtige groei van Ects. Grossei en maakt zijscheuten, 
zodra zij aan de hoofdstam beschadigd wordt. Deze zijscheuten blijven 
dan meer kogelvormig. Tot zover de heer G r o s s e .
Ook deze planten kunnen voor een snellere en fraaie ontwikkeling 
beter geënt gekweekt worden.



SUCCULENTA 51
Revisie van de nomenclatuur der genera 

Haworthia en Apicra
door A. J .  A. U i t e w a a 1.

Nog is het werk van A. B e r g e r  [in Engler, Pflanzenreich IV . 38, III. 1 1  
(1908)] het standaardwerk der A  1 o i n a e, waarvan de meest bekende geslachten 
zijn Aloë, Gasteria, Haworthia en Apicra. Nieuwe bewerkingen van de geslachten 
Aloë en Haworthia, die sindsdien sterk in soortental zijn toegenomen, zullen 
ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten. De nu geldende nomenclatuur- 
regels, de voortgeschreden kennis van deze planten, de herontdekking van de pu
blicatie van D u v  a 1, alsmede sommige onjuistheden hebben enige wijzi
gingen in de naamgeving noodzakelijk gemaakt. Enkele soorten moesten, wegens 
prioriteitsredenen van een andere naam worden voorzien, andere dragen een ver
keerde auteursnaam, terwijl ook enkele onjuiste combinaties moeten worden ge
corrigeerd. Het valt ons, liefhebbers, weliswaar soms moeilijk van oude, ver
trouwde namen afstand te moeten doen, maar we hebben nu eenmaal voorge
schreven regels in acht te nemen.
Voor hetgeen de geslachten Haworthia en Apicra betreft zijn deze wijzigingen 
in zover ze het werk van Berger betreffen, hieronder achtereenvolgens op- 
gesomd; de nummers vóór de plantennamen en de tussen [ ] geplaatste namen 
corresponderen met die uit dit werk. Vóórop plaatsten wij de verbeterde naam, 
daarachter de naam van soort of variëteit zoals deze in Berger voorkomt en daar
na slechts die synoniemen, die ter verduidelijking van de wijziging noodzakelijk 
waren. Van het geven van de volledige synonimie hebben we, wegens ruimte
gebrek, afgezien. Wij verwijzen daarvoor, behalve naar het werk van Berger, 
ook naar v. P o e l l n i t z  in Fedde’s Repert. X L III ( 19 38 ) 98— 109 en X L IV  
(1938) 200— 241.
Dank ben ik vooral verschuldigd aan de Heren W . T. S t e a r n, bibliothecaris aan 
de Royal Horticultural Society (Eng.) en Dr J. L a n j o u w van het Botanisch 
Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, die mij in sommige 
gecompliceerde gevallen waardevolle hulp verleenden.

H a w o r t h i a  Duval ( 18 0 9 ); syn. A p i c r a  W illd. ( 1 8 1 1 )  27.1.

ir  Haw. Reinwardtii (SD ) Haw. ( 18 2 1 )  53. [H. Reinwardtii Haw. ( 18 2 1 )  
53]; Aloë Reinwardti Salm, Observ. ( 18 2 1 )  37.

Hoewel de publicaties van H a w o r t h  en S a 1 m-D y c k uit hetzelfde jaar dateren, is 
uit de geschiedenis van deze soort duidelijk op te maken, dat Salm, op aandringen van 
v. M a r u m ,  deze soort het eerst haar naam gegeven heeft. (Zie U i t e w a a l  in Cact. e. 
Vetpl. (1936) 198; Succulenta (19 37) 20, en Cact. Journ. (1947) 17-

16 [H. margaritifera (L ) Haw. ( 18 19 )  55].
—  var. minor (Ait.) Uitew. trans. nov. [—  var. 2 erecta (Haw. Bak. l.c.]; Aloë 
margaritifera var. minor Ait., Hort. Kew. ed. I (178 9 ) 468 (et var. media Ait. 
l.c., ex Bot. Mag. sub t. 136 0 ); Haw. (180 4) 1 1 ;  Haworthia minor Duval (1809) 
7; Haworthia erecta Haw. ( 18 2 1 )  55.
—  var. minor (Ait.) Uitew. trans. nov. [—  var. 2 erecta (Haw. Bak. l.c .}; Aloë 
Aloe margaritifera var. minima Ait., Hort. Kew. ed. I (178 9 ) 468; Haw. (1804) 
n ;  Haworthia minima Duval (1809) 7; Apicra granata W illd. ( 1 8 1 1 )  269.
------ subvar. laetevirens (Salm) Uitew. comb. nov.



SUCCULENTA
5 2

------- subvar. polyphylla (Haw.) Uitew. comb. nov. [—  subvar. 2. minor Salm
Hort. Dyck. (1834 322]; Haworthia granata var. polyphylla Haw. (1821) 203; 
Aloe granata var. minor Salm, Hort. Dyck. 12 et 322.
—  var. maxima (Haw.) Uitew. trans, nov. [—  var. 4. semimargaritifera (Salm) 
Bak. l.c.]; Aloe margaritifera var. maxima Haw. (1804) 11; Haworthia maxima 
Duval (1809) 7; Aloe semimar garitif era Salm, Cat. Rais. (1817) 6.
—  __ subvar. 1. maxima Haw. (1819) 54] moet vervallen daar 2e als synoniem 
tot de variëteit zelf behoort.
------- subvar. major (Salm) Uitew. comb. nov. [—  subvar. 2. major Haw.
(1819) 54]; Aloë semimargaritifera var. major Salm, Cat. rais. (1817) 6.

—  —  subvar. multiperlata (Haw.) Uitew. comb. nov. [—  subvar. 3. multi- 
papillosa Salm, Cat. rais. (18 17) 6]; Haw. semimargaritifera var. multiperlata 
Haw. (1819) 54; Aloë semimargaritifera var. multipavillosa Salm, Hort. Dyck 
(1834) 12 et 320.
Hoewel de bovengenoemde combinaties van soort- en variëteitsnamen niet helemaal 
nieuw zijn, had overplaatsing van Aloë in het geslacht Haworthia nog niet plaats gevon
den. Wij hadden v. P o e l l n i t z  er al eerder op attent gemaakt, dat sommige namen van 
de subvariëteiten geheel gewijzigd dienden te worden, waarop deze reeds in Fedde’s Repert. 
zijn gecorrigeerd.
De hier niet in zijn geheel aangehaalde, zeer ingewikkelde en uitgebreide synonimie van 
de variëteiten en subvariëteiten van Haw. mar garitif era (die ongeveer 2 bladzijden zou
den beslaan!) is er het bewijs van, hoe gemakkelijk verwarring kon ontstaan. Hierdoor 
is het dan ook mogelijk geweest, dat een vorm als var. erecta een plant betreft, die van 
alle de méést wijd uiteenstaande bladeren bezit! Naar alle waarschijnlijkheid berusten de 
beschrijvingen van de meeste van deze vormen op cultuurexemplaren.

26 Haw. marginata (Lam.) Stearn in Cact. Journ. 7 (1938) 39- Waur. albicans 
Haw. (1812) 91]; Aloe marginata Lamarck, Encycl. I (1783) 89; Aloe albicans 
Haw. (1804) 8.
29 [H. tessellata Haw.; de juiste schrijfwijze is met dubbel-1.]
34 Haw. retusa (L) Duval (1809) 7. [H. retusa (L) Haw. (1812) 95]; Aloë 
retusa Linn. Sp. plant (1753) 322; Haw. (1804) 9; Haworthia retusa Duval 
(1809) 7.
36 Haw. cymbiformis (Haw.) Duval (1809) 7. [H. cymbiformis Haw. (1812) 
93]; Aloë cymbiformis Haw. (1804) 8; Haworthia cymbiformis Duval (1809) 7.

40 en 42 [H. altilinea Haw. in Phil. Mag. (1824) 301, en H. denticulata Haw.
(1821) 58].
Indien men deze soorten als vormen van een nauw-verwante groep van vormen wil be
schouwen (zoals door v. P o e l l i t z  gedaan is), waartoe ook Haw. mucronata (Haw.) 
1819 en Haw. limpida (Haw.) 1819 behoren, is het wegens prioriteitsredenen niet toege
staan ze als variëteiten van Haw. altilinea te beschrijven, daar deze de laatst gepubliceerde 
vorm is (1824!), doch als variëteiten van Haw. mucronata, dewelke prioriteitsrechten heeft 
(pagina prioriteit!). Voor de genoemde vormen ontstaan derhalve de volgende combinaties: 
Haw. mucronata var. limpida (Haw.) Uitew.; Haw. mucronata var. denticulata (Haw.) 
Uitew. en Haw. mucronata var. altilinea (Haw.) Uitew. in „Cact. en Vetpl. pp. 25 26.
Niettemin zouden wij echter persoonlijk, om verschillende redenen, deze vormen voorlopig 
liefst nog als afzonderlijke soorten willen zien!

46 Haw. bilineata var. affinis (Bak.) Poelln. in Fedde 44 (1938) 235. [H. 
affinis Bak. (1880) 213].
47 Haw. pilifera var. columnaris (Bak.) Poelln. in Fedde 44 (1938) 236. 
[H. columnaris Bak. (1880) 45.
53 Haw. herbacea (M ill.) Stearn in Cact. Journ. 7 (1938) 40. [H. atrovirens 
(D C ) Haw. (1821) 57]; Aloe herbacea Miller, Gard. Dict. ed. 8 (1768) no. 18; 
Aloë atrovirens De Candolle, Plant. gras. (1799) t. 51.
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56 Haw. arachnoidea (L) Duval (1809) 7. [H . arachnoides (Ait.) Haw. 
(1812) 96]; A loe pumila var. arachnoidea Linn. Spec. pl. (1753) 322; A loe  
arachnoides Aiton in Hort. Kew. (1789) 467; Haw. (1804) 10; Haworthia arach

noidea Duval (1809) 7.
Deze is als de type-soort voor dit geslacht gekozen. (Species lectotypica).

57 Haw. setata (Haw.) var. xiphiophylla (Bak.) Poelln. in Fedde 44 ( i 938) 
225. [H. xiphiophylla Bak. in Th. Dyer, FI. capens. VI (1896) 354].
59 Haw. translucens Haw. (1819) 52. [H . pellucens Haw. (1812) 96]; A loë  
translucens Haw. (1804) 96; Haw. pellucens Haw. (1812) ex errore.

A s t r o l o b a  Uitew. gen. nov.
(A  p i c r a Haw. 1819) non A p i c r a W illd. 1811)

Het genus Apicra door W  i 11 d e n o w opgesteld, is synoniem met Haworthia van D  u v a l  
( 1809) dus wegens prioriteitsredenen onwettig. (Zie U i  te  w a a l  in Cact. en Vetpl. 
1936, p. 90 en in Succulenta i 937, P- i**)- H a w o r t h  in 1819 zag zeer juist in, dat 
een deel van dit geslacht, n.1. de soorten met een regelmatige bloemzoom als afzonderlijk 
genus moest worden afgesplitst, maar gebruikte helaas opnieuw de naam Apicra. Volgens 
Art. 61 van de botanische nomenclatuurregels is Apicra Haw. een later homoniem van Apicra 
Willd. en dus onwettig. Het genus Apicra Haw. heeft dus nog geen geldige naam. 
Aanvankelijk verenigden wij ons met een voorstel van de heer S t e a r n  om de naam Apicra 
Haw op de lijst van Generica Conservanda te laten plaatsen. Ook dan zijn er echter ver
scheidene wijzigingen nodig in de auteursnamen. Wij hebben ook overwogen een nieuw 
voorstel in te dienen om niet Apicra Haw. 1819. maar Apicra W illd. 1811, sensu Haw. als 
nomen conservandum voor te stellen, daar dat althans nogmaals een wijziging van auteurs
namen (dus uitgebreider synonymie) voorkomen zou. Toch biedt ook dit geen volkomen 
bevredigende oplossing; de bestaande verwarring in de naamgeving van dit geslacht zal, 
met behoud van de naam Apicra, weinig of niet worden opgeheven. Zo zou bijv. de eerst- 
beschreven soort van dit geslacht (Aloe spiralis L.) niet langer spiralis kunnen heten al
thans zou het moeilijk zijn het behoud van die naam onaanvechtbaar te maken. Bovendien 
zou er toch nog steeds de verwarring blijven van verschillende genera Apicra met een wis
selende geslachtsomgrenzing, waarmee de literatuur nu eenmaal belast is. W ij hebben daar
om de eenvoudigste en o.i. beste oplossing gekozen, die bovendien geheel in overeenstem
ming is met de nomenclatuurregels, n.1. het genus Apicra Haw. opnieuw te beschrijven met 
een nieuwe naam; Dr L a n j o u w meent ook dat dit de beste oplossing is Wij kozen de 
naam Astroloba (van Gr. astron =  ster en lobos —  lob), welke betrekking heeft op de min 
of meer stervormig uiteengespreide slippen of lobben van de kroon.
Astroloba Uitew. gen. nov. —  Plantae succulentae, caulescens, Haworthiae affi
nis. Flores parvi, erecti. Perigonium tubulosum obclavato —  vel subovoideo —  
cylindraceum, tubus persaepe rectus sub limbo paullo constrictus, segmenta 
cohaerentia vel connata, apice breviter regulariter vel subregulariter stellatim patula 
vel revoluta. Filamenta inclusa. Ovarium et capsula rotundata.
Typus: Astroloba pentagona (Haw.) Uitew. syn. A loe pentagona Haw. (1804).
1. Astr. aspera (Haw.) Uitew. trans, nov.; A loe aspera Haw. (1804) 6; [Ap.  

aspera (Haw.) Willd. (1811) 274].
—  var. major (Haw.) Uitew. trans, nov.; A p. aspera var. major Haw. (1819) 63.
2. Astr. bullulata (Jacq.) Uitew. trans, nov.; A loe bullulata Jacq. Fragm. 
(1800— 09) t. 109; [Ap. bullulata (Jacq.) Willd. (1811) 273].
3. Astr. Skinneri (Berger) Uitew. trans, nov.; [Ap.  Skinneri, Berger (1908].
4. Astr. bicarinata (Haw.) Uitew. trans, nov.; [Ap.  bicarinata Haw. (1821)]. 
3. Astr. spiralis (L) Uitew. trans, nov.; A loe spiralis Linn. Spec. piant. (1753) 
322; [Ap. spiralis (L) Bak. (1880) 217]; A loe imbricata Haw. (1804); Ap. 
spiralis (L) Willd. (1811) p. p. min.
Deze vormde wel een der meest gecompliceerde kwesties, indien men de geslachtsnaam 
Apicra had willen behouden. De enige soort, die op deze naam aanspraak kan maken, is 
de plant die door L i n n a e u s  werd beschreven, met als voornaamste kenmerk een knob
belige ruwe bloembuis. (Maar al te vaak wordt de naam spiralis bij ons misbruikt!)
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Daarna beschreef H a w o r t h  (1804) onder de naam Aloe spiralis een plant, die door 
S a l m - D y c k  (in 1 81 7)  als variëteit bij Aloe pentagona zou worden ondergebracht en die 
door W i l l d e n o w  ( 1 8 1 1 )  Apicra spiralis genoemd werd. Deze Ap. spiralis (Haw.) 
Willd. p.p. maj. berustte dus op een ander plantentype dan waaraan Linnaeus oorspron
kelijk deze soortsaanduiding had gegeven. Aloe spiralis Haw. is dus een later homoniem 
van Aloe spiralis Linn., maar ook is Apicra spiralis (L) Bak. (1880) een later homoniem 
van Apicra spiralis (H aw.) W illd. ( 1 8 1 1 ) ! !  Hetgeen deze kwestie nóg gecompliceerder 
maakt is, dat het genus Apicra van Willdenow onwettig is. Dit alles zou ten gevolge hebben, 
dat voor de met name! meest bekende soort (maar de zeldzaamste in onze collecties, want 
ik heb ze tot nu toe slechts éénmaal gezien) een andere naam gekozen zou moeten worden. 
Wij hechten er veel waarde aan, door wijziging van de genusnaam, de soortsaanduiding spi
ralis te hebben behouden.
6. Astr. pentagona (Haw.) Uitew. trans, nov.; Aloe pentagona Haw. (1804) 7; 
[Ap. pentagona (Haw.) Willd. ( 1 8 1 1 )  273].
— var. spiralis (Salm) Uitew. comb. nov.; Aloe spiralis Haw. (1804) 7; [Ap. 
pentagona (Haw.) Willd. var. Willdenowii Bak. l.c.]; Aloe pentagona var. spi
ralis Salm Cat. rais. ( 18 17 )  10 ; Apicra spiralis Willd. ( 1 8 1 1 )  273 p.p. maj.
—  var. spirella (Haw.) Uitew. trans, nov.; Haw. spirella Haw. ( 18 12 )  97; [Ap. 
pentagona (Haw.) Willd. var. spirella (Haw.) Bak. l.c.}
— var. torulosa (Haw.) Uitew. trans, nov.; Ap. pentagona var. torulosa Haw. 
( 18 2 1)  additamenta quedam 201; Aloë spirella var. quinquangularis Salm, Mo- 
nogr. (1837) § 1, fig. 3 var.
7. Astr. congesta (Salm) Uitew. trans, nov.; Aloe congesta Salm-Dyck in Mo- 
nogr. gen. Al. (1854) § 2 fig. 1 ;  [Ap. congesta (Salm) Bak. (1880) 218]; 
Ap. turgida Bak. in Journ. of Bot. (1889) 44.
Er is geen twijfel aan dat Baker's Ap. turgida en Aloe congesta Salm elkander zó nauw ver
want zijn, dat we niet van afzonderlijke soorten mogen spreken; de door Salm-Dyck be
schreven plant is niet meer dan een forser, weelderiger gegroeid exemplaar, v. P o e 1 1- 
n i t z, wiens oordeel wij hierover vroegen, schreef: „A p. congesta ist nur eine Mastform 
der Ap. turgida." De bladeren nóch de bloemen (vrij brede bloemzoom) vertonen dan ook 
kenmerkende verschillen. Ap. deltoidea (Hook. f.) Bak. is eveneens een nauw verwante 
vorm, waarvan de bladeren echter boven elkaar in 5 vertikale rijen zijn geplaatst, die soms 
ook wel een weinig draaien of verspringen. De afbeelding van de type plant in Bot. Mag. 
t. 6071 laat een plant zien, waarvan de bladeren van de hoofdstam in 5 rechte rijen zijn 
geplaatst, maar welker zijspruit duidelijk gedraaide rijen vertoont. De var. intermedia Ber
ger is slechts een kleinere, weinig afwijkende vorm van deze laatste.

8. Astr. deltoidea (Hook. f.) Uitew. trans, nov.; Aloe deltoidea Hook. f. in 
Bot. Mag. (1873) t. 6071; [Ap. deltoidea (Hook f.) Bak. (1880) 217].
— var. intermedia (Berg.) Uitew. trans, nov.; [Ap. deltoidea var. intermedia 
Berger (1908) 120].
9. Astr. foliolosa (Haw.) Uitew. trans, nov.; Aloe foliosa Haw. (1804) 7; 
[Ap. foliolosa (Haw.) Willd. ( 1 8 1 1 )  274].
10. Astr. egregia (Poelln.) Uitew. trans, nov.; Apicra egregia Poellnitz in 
Fedde Repert. 28 (1930) 100.

*  *  *

Gebruikte afkortingen:

Haw. (1804) =  H a w o r t h ,  A. H. in Transact of the Linnean Soc., Vol. V II (1804). 
,.A new Arrangement of the Genus A loë ........ etc.”
Duval (1809) =  D  u v a 1, H. A. „ Plantae succulentae, in Horto Alenconio” . 1809. Een 
facsimile met een inleiding door W i l l i a m  T. S t e a r n  in The Cactus Journal, orgaan 
van de Cactus and Succulent Society of Great Britain.
W illd. ( 1 8 1 1 )  =  W i l l d e n o w ,  C. L. in Gesellsch. naturf. Freunde, Berl. Magaz. 
V , 1 8 1 1 .  „Bemerkungen iiher die Gattung Aloë” .
Haw. ( 1 81 2)  =  H a w o r t h ,  A. H. „ Synopsis plantarum succulentarum...... etc.”  18 12 .
Haw. ( 18 19 )  =  H a w o r t h ,  A. H. „Supplementum plantarum succulentarum... etc.”  1819 
Haw. ( 1 82 1 )  =  H a w o r t h ,  A.  H. „Revisiones plantarum succulentarum” . 1821 .
Bak. (1880) =  B a k e r ,  J . G. in Journal of the Linnean Soc., Vol X V III. 1880.
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voor September en October
door G. D. D u u r s m a

--------------------------- 55

Na A ugustus begint de luchtgesteldheid  geleidelijk te  veranderen . De dagen 
korten, hoewel het zonnige w eer v aak  nog de overhand  heeft. Voorlopig 
kunnen  de grootste en sterkste  p lan ten  nog bu iten  blijven, te rw ijl de kleinere, 
die in  bakken staan, bij zonnige dagen ook nog zoveel m ogelijk van de 
buiten luch t m oeten genieten. K om t e r  nog een droge periode, dan m ag zelfs 
des nachs het glas van  de bakken  blijven. We k rijgen  dan nam elijk  veelal 
nachten  m et sterke dauw vorm ing, w at een heilzam e invloed heeft. Overigens 
kom t nu  de tijd, d a t we de p lan ten  langzaam  op de w in te rru s t gaan  voor
bereiden, d.w.z. ze m oeten w orden afgehard. U ite rlijke groei, zich kenm erkend  
door jonge scheutvorm ing, is nu  n ie t m eer nodig; we m oeten nu  ons best doen 
de p lan ten  innerlijk  k rach tig  te  m aken, w aardoor h e t w eerstandsverm ogen 
verhoogd wordt. D aarom  geven we van nu  af geen bem esting m eer en evenm in 
e,en hoge dag tem pera tuur. D erhalve op zonnige dagen veel luch ten  en iets 
m inder gieten. Hoewel he t in  de zom er geen kw aad  kan  de p lan ten  af en toe 
eens flink  te  besproeien, over het algem een zijn we een voorstander van het 
individueel bevochtigen, d.w.z. we geven zoveel m ogelijk elke pot h e t voor 
de p lan t benodigde w ater. Vooral m et rozetvorm ige planten , zoals H aw orth ia’s 
en E cheveria’s m oet m en thans voorzichtig zijn; h e t w ater m ag n ie t tussen 
de rozetbladeren blijven staan , w an t dan w ord t h e t gevaar voor w egrotten 
groot. Saprijke p lan ten  zoals S tap e lia ’s en  u ltra-succulen ten  vragen  bijzondere 
opm erkzaam heid w at h e t w atergeven betreft. Ze m oeten ten  allen tijde, doch 
nu vooral, het volle in tense lich t hebben en n ie t m eer dan m atige bevochtiging. 
H eeft m en e r  gelegenheid voor dan zette m en deze soorten op een plank, zo 
dicht m ogelijk bij het glas. Zulks ook in  verband  m et de nog kom ende bloei 
van verschillende soorten w elker b loeitijd  in  d e  nazom er en h erfs t valt. Wij 
denken b.v. aan  S tapelia’s en h aa r  verw anten , zoals H uern ia , D uvalia en 
C arallum a, doch ook aan  M esem soorten als F aucaria ; verd e r de to t de 
Com positae behorende geslachten K leinia en Senecio.
Bem erken we aan  enkele p lan ten  ro ttende b laderen  of stengels, dan snijden 
we deze weg. V ooral bij vochtig, donker w eer of in  een te  gesloten kas willen 
de p lan ten  v aak  gaan „sm eulen”, w at in  de w in te r funeste  gevolgen kan 
hebben. Een ru im e stand, zodat de p lan ten  e lkaar onderling n ie t raken, is een 
eerste vereiste. B lijken zodejvormige p lan ten  geheel over de p o tran d  heen 
gegroeid te  zijn, dan verd ien t he t aanbeveling  deze w at g ro ter po t te  geven, 
w aarbij we de w orte lk lu it zoveel m ogelijk onbeschadigd la ten . De ru im te  
tussen de w ortelk lu it en de ran d  van de gro tere  pot vu llen  we m et n a a r  ver
houding lichte aarde, b.v. door e r  iets m eer scherp zand  aan  toe te voegen. 
Is de bovenste aard laag  van  sommige po tten  door het gieten korstig  geworden, 
of m et groene aanslag  overdekt, dan  verw ijderen  wij deze laag  en Vervangen 
ze door verse, m et flink zand verm engde bladaarde. D it houdt de p lan ten  in 
de w inter gezond.
Stekken doen we nu bij voorkeur n ie t m eer, d aa r  de bew orteling in  de herfs t 
niet zo v lug p laats  v ind t en he t gevaar g root is, d a t de jonge p lan tjes in de 
w inter bezwijken. Met ru ilen  van s tek m ateriaa l w achten wij dus liever to t 
het volgend voorjaar, ook al, om dat we in  de w in te r m eestal m et beperkte 
ruim te sukkelen. Een uitzondering m aken  we voor he t geval een p lan t u it 
eigen collectie ziek m ocht zijn of d re ig t te  verro tten . D an nem en w e tijdig een 
paar goede, gezonde stekken en zetten deze in een po tje m et lich te aarde, 
dus fijne b ladaarde m et tam elijk  veel scherpzand verm engd.
Lidcactussen (Epiphyllum  of Zygocactus), die ’s  zom ers liefst bu iten  staan, 
moeten half October n a a r  binnen. Men geve ze d irect de p laats, w aar ze in  de 
w inter kunnen  bloeien, bij voorkeur in de hu iskam er voor een raam  op het 
Oosten of Zuid-oosten. Voorlopig krijgen  ze n ie t veel w ater, ee rs t w anneer 
de knopzetting heeft p laats gehad, m ogen ze w at m eer vocht hebben. Vóór 
het naa r b innen brengen w orden de po tten  eerst goed gereinigd w aarna de 
planten zelf m et een penseel of stijve veer w orden afgeveegd, daarna  w ordt de 
bovenste aard laag  door verse aarde vervangen. Zo handelen  we trouw ens m et 
alle p lan ten  voor ze b innen komen.
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Phyllocactussen kunnen  voorlopig nog bu iten  blijven, m aar bij regenachtig  
weer houden we ze onder glas, d aa r ze th an s iets m eer droogte verlangen  om 
de scheuten af te  rijpen, w at knopvorm ing bevordert. Zo m ogelijk m ag de 
tem peratuu r ook iets w orden opgevoerd, b.v. to t 10 gr. C.
Overigens gaan wij alle p lan ten  m et opm erkzaam heid  na m et het oog op 
wolluis en ander ongedierte. Hoe zu iverder de p lan ten  gehouden worden, des 
te beter zullen ze door de w in ter komen.

Euphorbia pseudocactus Berger

„sTAM vier-
door J. A. J a n s e

zelfs vijfkantig, takken aan de basis dikwijls slechts
driekantig, boven vierkantig, in „Jahrestrieben” geleed, de leden

asis breder en naar boven slanker wordend, 
aan de dikste gedeelten ca. 5V2 cm. breed; 
zijden vlak gootvormig, later nog vlakker 
wordend, grondkleur grijsgroen, doch met 
U-vórmige geel-groene booglijnen naar' de 
kanten toe bijna geheel bedekt. Kanten gol
vend heen en weer gebogen, met doorlopende 
hoornband, stekelparen krachtig, ieder 
10-12 mm. lang, eerst bruin, maar spoedig 
lichtgrijs wordend, ca. 15 m.m. verwijderd 
van elkaar. Areolen bijna in het midden tus
sen twee stekelparen” (Berger, Sukk. 
Euphorbien, p. 78 (1907).
Deze duidelijke beschrijving, die A 1 w i n 
B e r g e r  reeds 40 jaren geleden van E. 
pseudocactus gaf, laat geen twijfel over, 
welke plant deze verdienstelijke auteur heeft 
bedoeld. Juist daarom is het onbegrijpelijk, 
dat wij deze soort nog zo dikwijls onder verr 
keerde benamingen in Nederlandse collecties 
aantreffen. Vooral met de uit Indië stam
mende E, lactea wordt zij blijkbaar vaak 
verward hoewel er toch zeer vele, ook voor 
de liefhebber gemakkelijk te herkennen 
verschilpunten zijn aan te wijzen.

band met naar de kanten toe uitvloeiende strepen vertoont. Van regel
matige Ut-vormige booglijntjes is dus geen sprake. E. pseudocactus 
heeft een zeer regelmatige tekening, die wij bij geen enkele andere
D B ergers te rm  la a t zich moeilijk m et één woord verta len ; hij bedoelt er de 
stengelleden mede, die in één groeiperiode worden gevormd, bij he t afnem en 
van de groei tegen  de ru sttijd  w ord t de ta k  dunner en vertoont la te r op die 
p laa ts  een duidelijke insnoering.



SUCCULENTA 57
soort aantreffen en wie de beide soorten ééns tezamen heeft gezien zal 
nimmer meer deze geheel verschillende planten verwarren. Misleidend is 
daarom de afbeelding die J a c o b s e n  onder de naam van E. speudo- 
cactus geeft in „Sukkulenten”  in fig. 59. De jonge plant, die daar wordt 
afgebeeld is een typische, jonge E. lactea Haw., terwijl zijn fig. 55 juist 
E. speudocactus is, en ten onrechte als onderschrift „E. lactea” voert. 
B e r g e r  kende het vaderland van E. pseudocactus niet. Eerst in 1916 
werden door P o l e E v a n s i n  Natal planten aangetroffen, welke later 
bleken tot deze soort te behoren. De juiste identificatie van deze planten 
zou echter eerst in 1938 plaats vinden, lezen we in de nieuwe Ameri
kaanse Euphorbia-monographie. Als vindplaatsen geeft D y e r op: 
W e e n e n  Di s t r . ;  Muden Valley, ongeveer 12 mijlen van 
Greytown. a)
Euphorbia pseudocactus is een zeer decoratieve plant voor onze collectie 
en groeit zeer gemakkelijk. Ze kan in haar vaderland ongeveer 1 m. 
hoog worden, doch in cultuur zijn de struikjes zelden hoger dan 50 
cm. De Kew-Gardens hebben een flink exemplaar, dat echter in de 
volle grond van de grote succulentenkas is uitgeplant. B e r g e r  
schrijft dat ze langzaam groeit, doch mijn beide exemplaren groeien 
naar verhouding zeer behoorlijk en maken iedere zomer takken van 
12-15 cm. lengte. Bloeiwijzen heb ik aan gekweekte exemplaren nog 
niet gezien.

„ Uit de Cactuswereld”

In een der oudere nummers van het Journ. of S. African Bot. lazen wij, dat 
P r o f .  Dr.  S e l m a r  S c h ö n l a n d  in Mei 1940 overleden is. Voor vrijwel 
elke succulenten-liefhebber heeft deze naam een bekende klank. Na aan de 
Universiteit te Kiel, waar A. Engler professor in de botanie was, gestudeerd en 
korten tijd te Oxford (Eng.) als curator gewerkt te hebben, werd Dr. Schönland 
in 1889 benoemd tot curator van het Albany Museum te Grahamstown (Z.-Afr.). 
Van 1910 tot 1926 was hij Directeur van dit instituut. Methodisch bouwde hij 
een zeer belangrijke verzameling Zuid-Afrikaanse planten op, welke ook vele 
specimina bevat door vroegere botanici verzameld (Burchell, Ecklon en
Zeyher e.a.). „
Veel moeite en volhardend werk heeft hij zich vooral getroost bij de bewerking der 
C r a s s u l a c e a e ,  een zeer ingewikkelde plantenfamilie. Vele nieuwe species 
werden door hem beschreven en van vele andere werden de tot dusver onbekend 
gebleven vindplaatsen, bekend gemaakt, In 1929 verscheen „Materials for a 
critical Revision of the Crcissulcicecie” , een veel omvattend werk, voornamelijk 
het genus Crassula behandelende. Na een voorafgaande kleinere verhandeling 
publiceerde hij in 1915, tezamen met E. G. B a k e r  een publicatie over het 
geslacht Cotyledon. Weliswaar werd sindsdien over dit onderwerp veel ge
schreven maar deze publicatie neemt nog steeds een vooraanstaande plaats in. 
Het is vrijwel ondoenlijk in dit korte bericht het vele werk, dat Schönland 
verrichtte, op te sommen. Vermeld dient nog te worden, dat hij sinds tientallen 
jaren Aloë’s verzamelde en deze in zijn tuin verder kweekte. Een aantal 
soorten heeft hij ook zelf beschreven. Dr. Schönland was lid van vele weten
schappelijke instellingen, onderhield een uitgebreide briefwisseling met vrienden 
in de gehele wereld.

*  *  *

2) verg. The Succulent Euphorbieae, Vol. II (1941), p. 832-838.
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De 18e October van het vorig jaar stierf te Colorado Springs (Am.) 
D r. C h a r l e s  H. B o i s s e v a i n ,  oud 53 jaar, op succulentengebied bekend 
door zijn medewerking aan „Colorado Cacti” , internationaal bekend door zijn 
onderzoekingen op het gebied der tuberculose. Dr. Boissevain, geboren te 
Amsterdam en daar tot Doktor in de Medicijnen gepromoveerd, was in zijn 
prille jeugd al liefhebber van succulente planten. Na enkele jaren aan het 
Instituut Pasteur te Brussel te hebben gewerkt, vertrok hij in 1923 naar 
Amerika waar hij dra benoemd werd tot Directeur van het (Laboratorium van 
de Coloradostichting voor tuberculose-onderzoek.
„ Colorado Cacti” , door Ch. H. Boissevain en Carol Davidson, is een geïllustreerd 
werkje, waarin alle in de staat Colorado voorkomende Cactaceae nauwkeurig 
worden beschreven. Het verscheen als bijlage in het Amerikaanse Cact. and 
Succ. Journal 1940.

■■¥ *  *

In „Desert Plant Life” (Mfei ’47) vonden wij, van de hand van de Heer 
H. Jacobsen, een korte levensbeschouwing van Prof. M. K u r t  D i n t e r ,  
naar aanleiding van diens overlijden in Dec. 1945. De succulentenliefhebbers 
is Kurt Dinter vooral bekend als een autoriteit op het gebied der ultra- 
succulente Mesems; zijn naam is hecht verbonden aan die van Zuid-West- 
Afrika, dat hij gedurende zijn arbeidzaam leven grondig heeft doorvorst. 
Geboren in 1868 in Saksen, studeerde hij te Straatsburg en ging daarna als 
assistent naar de botanische tuin te Dresden. Ook was hij korte tijd curator 
van de bekende tuin te La Mortala (Italië). In 1897 ging hij voor de eerste 
maal naar Zuid-Afrika om de zo interessante flora van dit land te bestuderen 
en planten te verzamelen, voornamelijk voor Prof. Schinz (Zürich) en Prof. 
Engler (Berlin-Dahlem). (Behalve vele voorafgaande publicaties verschenen 
in 1914 zijn „Neue und wenig bekannte Pflanzen Sw. Afrikas” , dat ook vele 
goede illustraties bevat. Uit dit werk spreekt zijn grote belangstelling voor 
deze interessante, toen nog weinig bekende plantenwereld, zo rijk aan vele 
succulenten. De eerste wereldoorlog verraste hem gedurende zijn vacantie in 
het vaderland en het duurde tot 1922 eer hij weer naar Afrika vertrok. Het 
resultaat van een nieuwe onderzoekingstocht werd vastgelegd in „Sukkulenten- 
forschung I” , 1922; de resultaten van een andere tocht, van 1923—’25, vinden 
we vermeld in „Sukkulentenforschung II” , 1928. Het is bekend, dat zijn levens
gezellin, Mevr. J u t t a  D i n t e r  (naar wie het geslacht Juttadinteria 
genoemd is) hem vrijwel steeds op zijn reizen vergezelde. Een van de meest 
succesvolle reizen maakte hij van ’33—’35; dit laatste jaar was de flora, 
tengevolge van overvloedige regens, bijzonder weelderig, hetgeen de oorzaak 
was dat vele nog onbekende soorten verzameld werden. Toen hij 67 jaar oud 
was, keerde Dinter voor goed naar zijn vaderland terug. Vele planten ver
eeuwigen zijn naam, zo ook het geslacht Dinteranthus.
Bijna onafscheidelijk aan zijn naam is die van P r o f .  S c h w a n t e s  ver
bonden, naar wie hij vele succulente planten zond, vooral Mesems, die door 
hen gezamenlijk werden bewerkt. In oude afleveringen van „Succulenta” 
(1923) vinden we vele van de in die tijd gevonden zeldzaamheden in artikelen 
door Prof. Schwantes vermeld.

*  *  *

Wij hebben in deze rubriek nog verzuimd op een van de beste tijdschriften 
op ons gebied melding te maken n.1. „ D e s e r t  P l a n t  L i f  e” , het orgaan 
van enkele Amerikaanse „societies” , waarvan nu reeds de 19e jaargang 
verschijnt. „Desert” , zoals dit tijdschrift gewoonlijk kortweg genoemd wordt, 
verschijnt iedere maand, behalve in de zomermaanden Juli en Augustus, in 
een kleurige omslag met een keur van wetenswaardige artikelen; geen 
wonder met zo’n staf van vooraanstaande medewerkers. Hoewtel ook de 
andere xerophytische planten in Desert ( =  woestijn) niet worden vergeten, 
nemen toch de „cactussen en andere succulente planten” de belangrijkste 
plaats in. Wij worden in dit tijdschrift ook op groter of kleiner tochten 
meegenomen naar de groeiplaatsen van de door ons bevoorrechte planten, 
hetzij naar Mexico, Californië, Namaqualand of het Richtersveld. Door zulke 
reisverhalen krijgen wij een betere indruk van de natuurlijke gesteldheid van
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deze landstreken, wij leren de omstandigheden kennen, waaronder onze 
planten in hun natuurlijke omgeving voorkomen, waaruit vaak lering valt te 
trekken voor hun kweekwijze en wij breiden onze planten-geografische 
kennis uit.
„Desert” heeft bij ons altijd veel te weinig bekendheid genoten. De uitgeefster 
is Mr s .  E l l e n  R o o k s b y ,  Postbox 68, P a s a d e n a, Calif. U.S.A. 
Zoals al eerder bekend werd gemaakt kan men zich tot het verkrijgen van 
buitenlandse tijdschriften ook wenden tot onze secretaresse M e v r .  
G r u l l e m a n  s-v a n  B e r g h e m .

*  *  *

„The Club Library” . Onder deze titel komt in „Desert Plant Life” van 
Nov. ’46 een artikel voor, waarin het een en ander wordt verteld over een 
clubje van niet meer dan 25 cactusliefhebbers, inwoners van D e s  M o i n e s ,  
Iowa. Een groter aantal wordt niet verlangd, want men wil alleen als leden 
aannemen zij, die werkelijk belangstelling voor het kweken van succulenten 
hebben getoond.
De clubleden bekostigen en onderhouden in de kassen van het gemeentepark 
een succulentenverzameling, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld zowel door 
het bestuur van het park als door de bezoekers; zij organiseren tentoonstel
lingen in het park en hebben in korte tijd een waardevolle bibliotheek bijeen
gebracht, waarvan ook het tuinpersoneel gebruik mag maken. Dit alles kan 
niet anders dan door iedere succulentenliefhebber gewaarderd en bewonderd 
worden. Maar de cactusclub in Des Moines verdient bovendien bijzondere 
waardering, bewondering en ook dankbaarheid van cns Hollanders, want dit 
kleine aantal liefhebbers heeft kleren bijeengebracht en gestuurd aan 
500 Hollandse weeskinderen !
De schrijfster van het artikel, V i r g i n i a  W i c k l i f f  vertelt, dat deze 
kinderen voor de oorlog kleine cactusplanten bezaten, welke door de Duitse 
bommen werden vernield. De kinderen hebben geschreven over hun belang
stelling voor de club en bedankt voor het gezondene. De club hoopt, zodra de 
tijd daarvoor gekomen is, in staat te zijn om de kinderen weer opnieuw 
pleizier in het kweken van succulenten bij te brengen. Onze hulde aan de 
cactusliefhebbers van Des Moines !

*  *  *

Van Mej. M ia  C. K a r s t e n  ontvingen wij ons eerste, lang verbeide bericht. 
Haar reis naar Zuid-Afrika had, behoudens een paar dagen zeeziekte in de 
beruchte Golf van Biskaje, een prettig verloop. Sinds April is zij „botanical 
demonstrator” aan het Rhodes University College te Grahamstown. Geen 
gemakkelijke taak; de colleges worden in de Engelse taal gegeven (Grahams
town en Rhodes zijn zéér Engels) en sinds haar studietijd had Mej. Karsten 
zich maar weinig met de eigenlijke botanie bezig gehouden. Maar zij is al 
vrij goed ingewerkt, tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Wij hadden 
niet anders verwacht. Mej. Karsten meent, dat het juister ware geweest, 
indien wij deze rubriek „Uit de succulenten Wereld” hadden genoemd. Dit 
mogen trouwens ook andere liefhebbers hebben gedacht. Zeker, juister ware 
het wel geweest, maar vindt U „Cactuswereld” niet vlotter? Het klinkt ook 
wat minder wetenschappelijk en spreekt daarom zo gemakkelijk tot de ver
beelding van een leder.
Natuurlijk vormen de succulenten een zeer belangrijk onderdeel van het 
schrijven van Mej. Karsten en daar dit alle leden wel zal interesseren, volgt 
hier hetgeen zij daarover o.m. schreef :

....... maar Woensdagavond ga ik met vacantie. Ik zal dan voor ’n 14 dagen
mijn intrek nemen op een holiday-farm in de Karroo nabij Cradock (een 
nachtje reizen van hier, dat is niet zo ver!). Ik hoop daar wat te botaniseren 
en te fotograveren [wij hier wachten de resultaten m et spanning af!] en 
verder aan de vertaling in het Engels van mijn boekje over de oude 
Compagnies-tuin te werken. Wat de succulenten betreft, is de Oostelijke 
Kaapprovincie niet het land van de ultra-succulente Mesembryae; Lithops- en
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Conophytumsoorten zal men hier vergeefs zoeken. In de omgeving van 
Grahamstown komt wel Faucaria tigrina voor, maar die soort wordt niet tot 
de z.g. „mimicries” gerekend. In de Karroo bij Cradock zal ik waarschijnlijk 
wel interessante Euphorbia-soorten tegenkomen. Op een enige weken geleden 
met de studenten ondernomen ecologische excursie, die onder leiding stond 
van een plantkundige van de Botanical Survey, kwamen we ook aan een 
stuk Karrooland en daar vond ik Euphorbia meloformis in haar natuurlijke 
omgeving! Het is merkwaardig zoals die plant in natuurstaat groeit, n.1. voor 
een groot deel in de grond verborgen. Zonder hulp van een daarvoor geëigend 
werktuig (het beste is een hamer en beitel of een klein houweel) is het niet 
mogelijk om de plant, welke een penwortel heeft, onbeschadigd uit de harde, 
steenachtige grond te werken. Met een zakmes krijg je het plantenlichaam 
er wel uit, maar met afgesneden wortel. Euph. pugniformis en Euph. gorgonis 
die ook tot de vegetatie van het Albany-district behoren, kruipen nog verder 
in de bodem weg! Ik heb deze soorten op tochten hier in de buurt van 
Grahamstown in het veld gezien; ze groeien vrijwel tot aan de afgeknotte' 
top in de grond begraven. Wanneer men geen erg heeft in deze groeiwijze, 
loopt men gewoon over zulk een exemplaar heen. De top met de eigenaardige, 
wratachtige podarieën is ongeveer gelijk met het grondoppervlak. Ik kom 
stellig nog in de gelegenheid foto’s van deze interessante succulenten in hun 
habitat te maken.”
De brief, gedateerd enige dagen later, vervolgt: „Op een wandeling dichtbij 
de stad kwam ik in een waar succulentenparadijs terecht: Gowie’s Kloof. Het 
wemelde er van Crassula’s, Cotyledons, Euphorbia’s, Aloë’s, struikachtige 
Mesems; vond er prachtige exemplaren van Haw. ReinwardtiiW 
Van de niet-succulente planten welke ik op diverse excursies tegenkwam, 
wil ik hier noemen: Agapanthus, Streptocarpus, Lobelia’s (o.a. L. Erinus, in 
Holland welbekend), Nemesia’s, Bulbine’s, Morea’s. Een van de allermerk
waardigste verschijningen is Oldenburgia arbuscula, een tot houtige struiken 
uitgroeiende Composiet, met grote, leerachtige, donkergroene bladeren, die 
aan de onderkant met een dik vilt overtrokken zijn, ook de stengels en knoppen 
tonen een eendere wollige beharing. De planten prijkten nog met uitgebloeide 
bloeihoofden, die nog alleszins decoratief waren. Oldenburgia arbuscula groeit 
op heuvelhellingen en typisch genoeg enkel daar, waar de rots aan de 
oppervlakte komt (op „outcrops of rock” ). Op enige afstand kun je de groepjes 
Oldenburgia op de hellingen al duidelijk onderscheiden; ze zijn niet minder 
karakteristiek in het landschapsbeeld dan de Aloë’s. Van Aloë’s gesproken, 
ik zag op mijn reis van Kaapstad hiernaartoe op de berghellingen honderden 
Aloë-planten! Jammer genoeg was het niet het bloeiseizoen. Wat moet dat 
een schouwspel zijn wanneer al die planten met gloeiend rode of gele bloem
trossen zijn getooid! Het was een lange reis van Kaapstad naar de Oostelijke 
Provincie; des Zondags om 4 uur in de middag vertrokken, was ik eerst 
Woensdagochtend vroeg in Grahamstown. Maar het was een verre van ver
velende treinreis; de prachtige landschappen (Montagu Pass bijv. is over
weldigend mooi!) en de interessante planten zorgden voor de nodige emotie. 
De trein reed soms zo dicht langs de rotswand (aan de andere kant een steile 
afgrond!), dat men de planten haast kon grijpen! De Westelijke Provincie is 
rijk aan Erica’s. En wat zijn daar een fraai bloeiende soorten onder..
Het landschapsbeeld hier in het Oosten is zeer verschillend van dat van de 
Westelijke Kaap. Maar het is zeer bekoorlijk en tegelijk groots. De ver
gezichten die je op sommige punten hebt, zijn moeilijk met een pen te 
beschrijven. Een oneindig uitgestrekt heuvelig landschap met bergreeksen 
op de achtergrond...... ”
Tot zover Mej. Karsten. Wanneer het soms haar bedoeling was ons jaloers 
te maken, dan is haar dat volkomen gelukt! Maar toch hebben we in gedachten 
even méégeleefd en hut heeft er ons naar doen verlangen weer spoedig van 
haar te mogen horen.



Verenigingsnieuws
KORT VERSLAG DER ALGEMENE VERGADERING
De op Zaterdag- 21 Jun i j.1. In een der zalen van H otel Lion d 'O r te  H aarlem  
gehouden Alg. Verg. w erd bijgewoond door 5 leden van he t H oofdbestuur en  27 
leden der Vereniging.
In  zijn openingswoord m em oreerde de V oorzitter, de heer A. F . H. Bulning de 
fusie, b rach t dank aan  de afd. H aarlem  voor de gastvrijheid, besprak he t m aand
blad en rich tte  zich m et enige woorden to t de redacteur, de heer A. J . A. U ite- 
waal voor de goede zorgen welke hij aan  he t o rgaan  besteedt.
De V oorzitter eindigde zijn inleiding m et h e t voorstel he t volgend ja a r  inp laats 
van de Alg. Verg., een Congres te  houden bijv. op V rijdag en Zaterdag, w aarop 
dan n aa s t de Alg. Verg. enige excursies en  lezingen gehouden kunnen worden. 
Vervolgens w erden de notulen  der fusievergadering goedgekeurd.
De V oorzitter g a f h ierna, bij afwezigheid van de penningm eester van h e t Hoofd
bestuur, een overzicht van de financiële toestand  der Vereniging.
Ingekom en w aren  drie voorstellen.
Afd. A m ersfoort s te lt voor aan  he t Huish. Regl. een nieuw a rt. 27 bis toe te  
voegen, luidende: Abonné’s op h e t m aandblad wonende in he t te rr ito ir  ener a f 
deling die n ie t als lid dier afdeling w ensen toe te  treden, betalen  een verhoogd 
bedrag als abonnem entsgeld, v as t te  stellen door h e t H oofdbestuur.
Op dit voorstel werd, afw ijzend beschikt. Leden, die in een p laa ts  wonen w aar 
een afdeling gevestigd is, zijn autom atisch  lid van die afdeling. Bovendien ken t 
de V ereniging geen abonné’s op he t blad, doch alleen leden van de Vereniging, 
die het m aandblad toegezonden krijgen.
De afd. Den H aag  heeft tw ee voorstellen.
1. H et woord „V etplanten” in  de naam  der V ereniging te  wijzigen in „Succu
len ten” , zodat deze naam  dus w ordt: N ederlandse V ereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Succulenten „Succulenta” . D it voorstel w erd afgewezen.
2. A rt. 17 van he t Huish. Regl. te r  vergadering  te  bespreken, teneinde een 
wijziging onder de ogen te  zien van he t daarin  genoem de aa n ta l stem m en door 
een kring  u it te  brengen.
N a een uitvoerige discussie w ordt ook over d it voorstel afw ijzend beschikt. Wel 
zal het H oofdbestuur de mogelijkheid onder de ogen zien, het voortbestaan  ener 
afdeling te  continueren ook als he t ledental tijdelijk zou dalen beneden het 
vastgestelde minimum van 10 leden.
H et voorlopig H oofdbestuur w ordt nu in zijn geheel benoemd. E en  rooster van 
aftreding zal door he t H oofdbestuur w orden vastgesteld.
De contributie voor he t volgend ja a r  w ordt wederom vastgesteld  op ƒ 4,—  en 
op deze basis w ordt een begroting  voor 1948 opgem aakt.
Voor de vastste lling  p laa ts  der volgende Alg. Verg., d a t dan een Congres zal 
worden, w ordt de afdeling Den H aag  aangewezen.
Bij de rondvraag  w ordt het H oofdbestuur door de V ergadering verzocht over te  
gaan to t de uitgave van een ledenlijst, zo mogelijk reeds door toevoeging in he t 
volgend nummer.
De V oorzitter sloot h ierna de vergadering m et een woord van dank aan  de leden 
voor hun aanwezigheid. D it w as he t einde van een zeer geanim eerde vergade
ring, welke een bijzonder vlot verloop had.
De afdeling H aarlem  organiseerde des m orgens een excursie n aa r de S tads
kwekerij en zorgde voor een zeer beziensw aardige ten toonstelling  op de ver
gadering. U it de succulentenverzam eling van Dr. de Boer w aren  een groot aan ta l 
m esem zaailingen aanwezig, die verkocht werden te n  bate  van he t cliché-fonds.

J. GRULLEM ANS-VAN BERGHEM, secretaresse.

Nog ju ist voor het verschijnen van d it num m er kan ik  melding m aken van een 
bezoek aan  Engeland, mogelijk gem aakt door de gastvrijheid  van enkele van 
onze Engelse vrienden. H et bezoek gold natuurlijk  ook de K ew-Gardens (H er
barium en Bibliotheek), de bekende verzam eling in M anchester, alsm ede ver
schillende anderé gro tere en kleinere collecties. Ook had ik  h e t genoegen een 
vergadering bij te  wonen van elk der beide Engelse verenigingen van succu- 
lenten-liefhebbers. Mij werd opgedragen de beste w ensen voor onze vereniging 
en de hartelijke groeten  aan  alle Nederlandse liefhebbers over te  brengen. Van 
dit bezoek, alsmede van een bezoek van onze vriend Janse  aan  he t Zuiden, 
hopen wij la te r nog nader te  berichten. Onze Engelse vrienden van deze p laats  
nogmaals harte lijk  dank! REDACTEUR
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W. v a n D ij k, Julianalaan 66, Overveen.
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Ruil- en Verkoopaanbiedingen
De volgende werken van G. D. Duursma te koop gevraagd: „Onze cactussen” ; 
„Onze Vetplanten” ; „Succulenten in Beeld en Woord” . Aanbiedingen aan 
A. J. A. U i t e w a a l ,  Alex. Boersstraat 25 huis, Amsterdam.

*  *  *

Leden van Succulenta, die Rockanje bezoeken, worden uitgenodigd de Cactus
kwekerij van F. H o o g v l i e t  te bezichtigen. Behalve des Zondags bestaat 
daarvoor iedere dag gelegenheid. Zij, die planten of stekken willen ruilen, worden 
verzocht per brief op te geven, welke soorten zij wensen te ruilen. De kwekerij 
is vijf minuten van de hoofdweg gelegen, Torenweg 5.

GEZAMENLIJKE BESTELLING VAN HET BOEKWERK „LITHOPS”
In Sept. a.s. zal het reeds lang aangekondigde werk „Lithops” , door Professor 
G. C. N e 1, te Stellenbosch verschijnen.
Het boek bevat 178 bldz. tekst, 60 gekleurde platen en 120 foto’s; de beschrij
vingen zijn in het Engels en in het Zuid-Afrikaans. De prijs bedraagt 5 guineas, 
d.i. naar de tegenwoordige koers ƒ 67.40. Degenen, die dit boek wensen te 
bezitten, worden verzocht, zulks p.o. te willen berichten aan Dr. H. W. de Boer, 
Molenweg 3, Haren (Gr.); ook degenen, die zulks reeds deden, in de veronder
stelling dat de prijs (zoals Prof. Nel eerst mededeelde) ± ƒ 50.—  zou bedragen, 
worden verzocht hun bestelling te willen herhalen.
Aangeraden is de bestelling (zonder verdere mededelingen) als volgt te willen 
doen: Ondergetekende (naam en adres) wenst te ontvangen 1 exemplaar van 
het werk Lithops door prof. Nel, tegen de prijs van 5 guineas.

Speciale aan b ied in g !

20 succulenten voor f 12,50
w a a ro n d e r  u ltra -succu lente  M e s e m s ,  R e b u t i a ’ s, L o b i v i a  s en 

C r a s s u l a ' s  — P rim a ge zo n d e  planten — F ranco  per post

J. KROON Caciuskweker — Voorschoten

D O N K L A A N 17

A. ASHER & Co., Herengracht 386, Amsterdam-C
S P E C IA L IT E IT

DIER- EN PLANTKUNDE
W ij  ve rzo eke n  de  leden, d ie  toe ze nd ing  
van  onze  ca ta logu s op  prijs stellen, ons 
hun naam  en adre s te w illen  o pgeve n
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Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan

PO KON
in d e  oude , U  b ek en de  kwaliteit

U weet wel dat POKON de hoogste 
kwaliteit ter wereld en niet alleen dat, 
doch ook een eigen klasse is. POKON 
is geheel oplosbaar en bevat voedings
stoffen in een bijzondere vorm, die 
dadelijk door de planten worden opge
nomen en waardoor iedere mislukking 
of beschadiging is uitgesloten.

Cactussen en andere Vetplanten
houden van Pokon; ook andere planten en afgesneden bloemen
Heeft U het voor Uw planten over om ook met POKON thuis 
te komen als U om POKON uitgaat? Door de hoge kwaliteit 
heeft U zo weinig nodig, dat ze in gebruik ook nog het goed
koopst is.

Het bemesten met POKON is zo gemakkelijk. U doet een thee
lepel vol (dat is met een kop erop - een grote of kleine kop op 
een theelepel maakt in gewicht niets uit dus dat is altijd goed) 
in een kan, ketel of door een trechter in een fles. U vult deze 
met lauw water en als deze vol is, is de Pokon reeds opgelost. 
Dit is gemakkelijk!

Als U plantenvoedsel gaat halen vraagt U dan niet naar 
Kunstmest doch naar POKON.



N ederlandse V e re n ig in g  van L ie fhebbers 
van Cactussen en andere  V e tp lan ten

S U C C U L E N T A
N um m er 6  1 9 4 7  Nov. — Dec.

Over enkele Anthacantha-Euphorbia’s
door J. A. J a n s e

De sectie A n t h a c a n t h a  Lem. (in Illustr. hort. 1855, p. 69), die uit
sluitend Zuid-Afrikaanse soorten omvat, is gekenmerkt door de doorns, 
welke ontstaan zijn uit omgevormde bloemstelen (modified peduncles). 
Soms vervullen zij nog hun oorspronkelijke taak als bloemsteel, doch nadat 
het cyathium is afgevallen blijft de steel staan en wordt langzamerhand 
houtig.
Het is een groep van nauw verwante soorten, die enerzijds sterke ribvorming 
vertonen, doch in andere soorten meer een in veelhoekige tuberkels verdeeld 
stamoppervlak hebben. Sommige soorten zijn sterk bedoornd, andere slechts 
matig; soms zijn de doorns tot bepaalde zones beperkt, aldus afwisselend 
met onbedoornde gedeelten.
De Anthacantha-Euphorbia’s, hoe karakteristiek als groep ze ook mogen 
zijn, geven de liefhebber genoeg moeite om ze nauwkeurig en met enige 
zekerheid te determineren. Vele soorten zijn reeds sinds zeer lange tijd in 
cultuur en van bijv. E. submammillaris, Brgr. is de luiste herkomst niet eens 
bekend.
Van verschillende andere soorten zijn de originele beschrijvingen zo vaag, 
dat het feitelijk onmogelijk is precies te zeggen, welke soorten er mede 
bedoeld waren; met name is dit het geval met de door L i n n a e u s  be
schreven soorten als E. heptagona, en cereiformis, van welke laatste 
B e r g e r  getuigt: „Was aber eigentlich dessen E. cereiformis wirklich
gewesen sein mag, weiss kein Mensch mehr. Jedenfalls ist es eine der 
schlechtsten Arten des grossen Systematikers überhaupt” . Het is dan ook 
geen wonder, dat de verschillende schrijvers niet altijd overeenstemmend 
zijn geweest in de interpretatie der verschillende originele beschrijvingen. 
Vooral daar wij slechts over beperkt materiaal beschikken is het vaak 
moeilijk de soorten te onderscheiden; te veel soorten zijn ons slechts uit 
beschrijvingen bekend, maar zijn nimmer in cultuur geweest. De variabili
teit is ontstellend groot en wanneer men zijn collectie uitbreidt komt men 
langzamerhand tot de overtuiging, dat de ene soort geleidelijk door tussen
vormen in de andere overgaat.
Het is dus niet de bedoeling in dit artikel alle soorten der sectie te behan
delen, doch alleen enkele soorten, waarvan ik enig materiaal heb gekregen 
en die aanleiding hebben gegeven tot enkele opmerkingen.
Het is vooral aan de welwillende medewerking te danken van de heer 
H. H e r t  e te Stellenbosch, dat ik over enig origineel materiaal kon be
schikken, dat mij in staat stelde enkele vage punten tot klaarheid te brengen. 
Het is daarbij gebleken, dat in de collecties hier te lande en ook in het 
buitenland sommige planten dikwijls onder foute benamingen voorkomen, 
terwijl men ook in de collecties namen tegenkomt, die in werkelijkheid aan 
planten toebehoren, welke in het geheel niet of slechts zelden echt worden 
aangetroffen.
Ik zal nu aan de hand van enkele foto’s en tekeningen een paar soorten 
bespreken, die vrij algemeen in de collecties voorkomen.
Euphorbia inconstantia, R. A. Dyer (in Ree. Albany Museum, iv. 94, 1931); 
Euphorb. Monograph. (White, Dyer & Sloane, ii, 665, 1941).
Korte beschrijving: bedoornde succulente struik, 30—170 cm. hoog, met een 
enkele hoofdstam, doch ook vaak vanaf de basis spruitend, en hogerop 
meestal tamelijk veelvuldig vertakt; stammen 3,5—7,5 cm. dik, 7—10
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kantig; kanten scherp, 0,6—1 cm. uitstekend, zeer licht gekerfd, glad, licht
groen later grijsbruin verkleurend. Doorns enkel, doch zeer dikwijls 2—3 
uit één areool, tamelijk regelmatig langs de gehele ribbe optredend (volgens 
Euph. Mongr. vooral 2—4 doornig in man. exemplaren), purperrose, later 
grijsbruin verkleurend. Bladeren klein, spoedig afvallend. Cyathia: breed 
klokvormig involucrum met 5 (soms 6) ovale tot niervormige, purperrode 
klieren, boven met putjes-sculptuur en 5 (soms 6) fijn-bewimperde slippen; 
vruchtbeginsel fris-groen met vrij dichte witwollige beharing; stijl met 
3 omgebogen armen ieder met 2 stempels.

Deze soort, die eerst in 1926 door D y e r op de Botha Ridge bij Grahams- 
town werd ontdekt, vindt men meestal onder verschillende verkeerde bena
mingen als cereiformis in de collecties. De plant wijkt echter van deze soort 
(en alle andere) af door de 2—3 doorns, die uit één areool ontspringen. 
Meestal zijn er ook enkele areolsn, die slechts 1 doorn dragen. Een zeer 
duidelijke afbeelding geeft de Euph. Monographie in fig. 744 (3de van 
links). E. cereiformis heeft ook veel duidelijker gekerfde ribben met iets 
naar beneden gerichte tuberkels. Een zeer goede E, cereiformis vindt men 
in fig. 731 der Euph. Monogr. zo ook fig. 732, evenals bij B e r g e r :  Sukk. 
Euph. fig. 24 (p. 97).
Dr. L o t s y  meende, dat E. inconstantia een natuurlijke hybride zou zijn 
van E. pentagona X polygona, welke beide soorten op de Botha Ridge in 
associatie met deze soort voorkomen. Alhoewel dit niet te bewijzen is, blijft 
de mogelijkheid ervan wel bestaan, gezien het feit, dat in Zuid-Afrika veel 
natuurlijke hybriden voorkomen. Wat „soort”  en wat „hybride” is blijft 
echter meer een zaak van de systematicus, in werkelijkheid zijn er slechts 
individuen, die de systematicus in hokjes tracht te persen, hetgeen vanzelf
sprekend slechts een kunstmatige indeling is.
E. Morinii, Berger (in Sukk. Euph. p. 98, 1907).
Korte beschrijving: stammetjes 3,5—5 cm. in 0, groen of enigszins grijs, 
later grijswordend met grijze booglijnen getekend (zeer duidelijk kenmerk), 
spaarzaam vertakt en zijtakken afstaand. Kanten of ribben 5—8, door
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scherpe groeven gescheiden, ongeveer 1 cm. hoog en breed, glad verlopend, 
aan de top van de stengel zwak getand; bladbases benedenwaarts gericht, 
areolen daarboven dwars ingezonken en klein. Bladeren ca. 6 mm. van 
elkaar verwijderd, spoedig verdrogend en afvallend, lancetvormig tot priem- 
vormig, 3—4 mm. lang. Doorns ca. 9 mm. lang, niet krachtig en niet talrijk, 
spoedig grijswordend. Cyathia aan de top, 1 per bloemsteel. Bloemsteel 
krachtig, 7 mm. lang met 3—4 blaadjes en nog 3 iets grotere vlak onder het 
cyathium, deze eivormig-stomp, fijn bewimperd, bruinachtig. Involucrum 
half kogelvormig, 4 mm. in 0. Klieren 5, dwars-langwerpig, donkerbruin 
met putjes-sculptuur. Slippen met spitse franjeachtige wimpers. Slechts 
mann. planten bekend.
Deze soort, door H a a g e  & S c h m i d t  te Erfurt in de handel gebracht, 
werd reeds door B e r g e r in 1907 beschreven. Ik ontving door bemiddeling 
van de Heer H e r r e te Stellenbosch een plant uit Zuid-Afrika in 1946, die 
dit jaar direct 2 cyathia ontwikkelde. Plant zowel als bloeiwijze komen 
merkwaardig goed met Berger’s beschrijving overeen. Ik kan dan ook niet 
begrijpen, dat D y e r ,  W h i t e  en S l o a n e  deze plant in hun Euphorbia- 
Monographie bij E. heptagona willen onderbrengen. Ze verschilt daarvan 
door de geheel verschillende cyathia, welke bij deze soort recht-opstaande 
halfcirkelvormige klieren hebben, die bovendien niet zo donker van kleur 
zijn. De bijgaande schetsjes geven wel een duidelijk beeld van de geheel 
verschillende bouw. Afgezien hiervan is heptagona veel sterker bedoornd 
(meestal roodachtig tot bijna zwart van kleur en zeer scherp gepunt), de 
ribben veel stomper en de dikte der takken belangrijk geringer. Ik kom 
door dit geval steeds meer tot de overtuiging, dat de nauwkeurige studie 
der cyathia voor de systematiek der Euphorbia’s van grote betekenis is, 
daar de bloeiwijzen meestal tamelijk constante kenmerken opleveren, ook 
bij overigens zeer variabele soorten.
E. heptagona L. (in Hort. Cliff. 196.1737).
E. enopla, Boiss (in Cent. Euph. 27, 1860).
E. atrispina, N.E.Br. (in Flora Cap. V, ii, 342, 1915).
Het is niet zonder enige schroom, dat ik dit moeilijke onderwerp behandel 
en men moet deze korte aantekeningen nog min of meer provisorisch opvat
ten. Dat ik het toch doe, is grotendeels te danken aan enkele planten, waar
over ik nu beschik en die aanleiding hebben gegeven tot vergelijking met de 
diverse beschrijvingen.
In 1937, dus nu 10 jaren geleden, ontving ik uit Zuid-Afrika een plant onder 
de naam E. heptagona. Het is een laag, rijk vertakt struikje en in de jaren 
dat ik het plantje in cultuur heb, groeit het gest.adig, doch langzaam en bloeit 
ieder voorjaar. De bloeiwijzen verschijnen ieder jaar in grote getale aan 
de top van de stengels. De bloemstelen zijn helder karmijnrood, de cyathia 
purperbruin met groengele klieren, die in vorm precies met die van hepta
gona overeenkomen. Evenwel wijkt de plant in verschillende opzichten af 
van heptagona en wel in de eerste plaats door de lage, dwergachtige groei. 
Verleden jaar ontving ik zowel uit Nederlandse kwekerijen als uit Zuid- 
Afrika planten van E. heptagona, die vooral opvallen door de langere 
scherper stekende doorns, welke bovendien niet horizontaal doch meer opge
richt afstaan. Ik ben nu tot de conclusie gekomen, dat de plant, die ik in 
1937 uit Afrika ontving Euphorbia atrispina N.E.Br. moet zijn. Mijn plant 
werd mij door de Heer J. H e l d e r s  uit Grahamstown toegezonden. 
E. atrispina komt volgens de Euph. Monograph uit het Ladismith district.
In Nederlandse collecties komt tenslotte nog vaak een plant voor onder de 
naam E. enopla. Nu is E. enopla Boiss. een plant, die sterk verwant is met 
E. heptagona en atrispina, volgens D y e r  ongeveer de overgangsvorm tus
sen deze beide soorten. De groei is lager dan heptagona (30 cm.—1 M.) en 
hoger dan atrispina. De doorns en cyathia gelijken veel op die van deze 
soorten. Wat wij echter hier te lande onder de naam enopla aantreffen is 
zeker deze soort niet. De stammetjes zijn veel dikker, frisgroen met 8—10 
ronde stompe ribben en sterk vertakt, daarbij meestal laag en dwergachtig 
van groei. De doorns zijn niet talrijk, grijsachtig rosé, later grauw wordend. 
Men zal mij vragen: „Indien het dan niet E. enopla is, wat is het dan wel?”
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Fig.. 1: Euph. Morinii; fig. 2: Euph. aggregata (?); fig. 3: Euph. heptagona; 
fig. 4: Euph. atrispina.

Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Momenteel ben ik het 
meest geneigd om deze planten bij E. aggregata onder te brengen. In de 
eerste plaats, omdat ze met B e r g e r’s originele beschrijving het meest 
overeen komen. Deze luidt nl. als volgt.
Lage, rijkvertakte struik, gewoonlijk een korte stam met talrijk, kranswijs 
staande zijtakken, die dicht over de grond kruipen. Takken 8—9 kantig
3 _3y2 cm. dik. De kanten door scherpe groeven gescheiden, breder dan
hoog, aan de top stomp, in het bijzonder bij de jonge zijtakken vlak en bijna 
afgerond, bijna geheel recht verlopend en nauwelijks getand. Areolen ca.
4 mm. van elkaar verwijderd, rondachtig, in een kleine ondiepe dwarsgroef 
liggend. Doorns krachtig, tamelijk talrijk, ca. 1 cm. lang, geelachtig bruin, 
later donkerbruin. Bladeren spoedig afvallend, priemvormig een wit lid
teken achterlatend. Bloeiwijzen tweehuizig, bijna zittend, aan de toppen 
der stammen en zijtakken met kleine overgangsbladeren. Involucrum klok- 
vormig met af staande gele klieren.”
De cyathia van deze soort heb ik nooit gezien, ik kan dus hierover nog geen 
oordeel vellen. Zeer instructief zijn echter de afbeeldingen in de Euph. Mono- 
graphie. Ten eerste refereer ik aan de fig. 670—671, die veel op de bedoelde
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planten gelijken. Ten tweede verwijs ik nog naar een afbeelding op p. 641, 
die de auteurs bij E. enopla onderbrengen (fig. 710). Zij schrijven er echter 
bij: „The identification is uncertain” . Het stelt een plant voor uit de 
botanische tuin te Darmstadt, en is om zoo te zeggen sprekend dezelfde als 
de plant, die bij ons als enopla bekend staat, doch waarvan ik meen, 
dat de schrijvers er terecht bijgezet hebben: de naambepaling is onzeker, 
want ik ben er vrij zeker van, dat zij niet bij enopla thuishoort. Frappant 
is juist, dat bij de geciteerde afbeelding nog staat: „Vergelijk met fig. 671” , 
die juist E. aggregata voorstelt. Uiteraard zal deze zaak eerst tot volle 
klaarheid gebracht kunnen worden, voor zover dat in de systematiek moge
lijk is, wanneer wij over meer materiaal beschikken.
SUMMARY.
The folowing species are discussed.
E. inconstantia Dyer (1931). Very well characterized by its triple spines 
(according t o f l y e r  especially in male specimens). This species is found in many 
European collections as cereiformis which, however, has more tubercled angles. 
In my opinion B e r g e r s  illustration no. 24 is a good example of that species. 
E. Morinii Berger (1907) I received a young specimen of this species in 1946 
which developed two cyathia in this spring. Both plant and cyathia correspond 
entirely with B e r g e r ' s  original description. For that reason I cannot agree 
with D y e r ,  W h i t e  and S l o a n e ,  who reduce this welldefined species to 
E. heptagona L. The cyathia of E. heptagona are very different (erect, green 
and non-contiguous glands), moreover heptagona is much more spined (erect 
to adscending, dark brown to black, and very pungent) with rounded angles and 
slenderer sterns.
E. heptagona, enopla and atrispina. Remarks to these species must be con- 
sidered as preliminary.

Wat is eigenlijk een succulent?
j->. door K. K r a m e r .
\-J EZE, voor een succulentenliefhebber op ’ t eerste moment misschien 
ietwat merkwaardig luidende vraag, kwam laatst weer bij mij op, toen 
ik in het boek van Alain White over succulente Euphorbiaceae het 
verschil tussen Euphorbia splendens en E. Bojeri wilde opzoeken en 
geen van beide soorten genoemd vond! *) Ik vroeg mij dus af: zijn 
deze soorten wel succidenten? Maar voordat het antwoord hierop ge
geven kan worden, moet men eerst precies weten, wat onder een 
succulent verstaan wordt. Gewoonlijk leest men: een succulent is een 
plant, die in bepaalde weefsels water bewaart. Doch deze definitie is 
niet scherp genoeg, want er zijn b.v. vele bol- en knolgewassen, die 
in hun onderaardse organen behalve reservevoedsel ook veel water op
stapelen. Het weefsel, waarin water wordt bewaard, moet dus uitslui
tend voor dit doel bestemd zijn, wil de plant een succulent zijn. Maar 
ook dit is nog niet geheel ondubbelzinnig, want nu zou men een plant 
als het veenmos, Sphagnum, dat overal tussen zijn normale groene 
cellen kleurloze heeft, die alleen water bevatten, een succulent moeten 
noemen, hetgeen natuurlijk absurd zou zijn. M.i. zou men het beste 
de volgende definitie voor een succulent kunnen geven: een succculent is
*) Het door schrijver van dit artikel aangehaalde werk behandelt alleen de Zuid-Afri- 
kaanse succulente Euphorbiaceae; de betreffende planten komen van Madagaskar. Euph. 
splendens Bojer ex Hook. in Botan. Magaz. t. 2902; Boiss. in DC X V  2.79. Euph. Botert 
Hook. in Botan. Magaz. t. 3527; Boiss. in D C. X V  2.78. Over de verschillen zie o.a. B e r 
g e r  in Sukkulente Euphorbien” p. 3 1 . —  Bojeri: takken slanker dan splendens-, stekels 
dun, aan de basis niet of nauwelijks verbreed; bladeren kleiner, steviger, breedste gedeelte 
dichter bij de top, stomper, licht grijsgroen, onderzijde bleker; de rode schutbladen van het 
cyathium kleiner en zwak uitgerand.
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een plant, die speciale weefsels heeft, welke uitsluitend voor het bewaren 
van water dienen, en die deze watervoorraad gebruikt, om tijden van 
physiologische droogte te doorstaan (het woord physiologisch moet 
erbij, want ook strandplanten, die in een milieu leven, dat wel is waar 
„nat” is, maar waaruit zij wegens het hoge zoutgehalte moeilijk water 
kunnen opnemen, behoren tot de succulenten, zoals de zeekraal, 
Salicarnia, en de zeeraket, Cakile). Men ziet, een ingewikkeld antwoord 
op een schijnbaar simpele vraag!
Het is misschien interessant, om op deze plaats nog even de andere aan
passingen te bekijken, die woestijnplanten (xerophyten) de droogte 
helpen doorstaan. Behalve succulenten, vindt men in hoofdzaak nog 
twee andere typen, de „uitdrogende planten” en de z.g.n. xeromorphen. 
De „uitdrogende planten” spelen slechts een zeer ondergeschikte rol 
in de woestijn vegetatie. Het zijn enkele mossen, varens en Selaginella’s, 
die zich, zodra er regen valt, zeer snel ontwikkelen, om bij het invallen 
van de droogte in poeder uitéén te vallen, dat dan in de volgende regen- 
periode weer tot nieuwe planten kan uitgroeien. Veel belangrijker zijn 
de xeromorphen. Zij komen vaak op plaatsen voor, die voor succulenten 
reeds te droog zijn, b.v. in de Sahara. Het zijn planten, die in hun 
uiterlijk niet veel van gewone planten verschillen, daar hun aan
passingen niet zo zeer in het oog lopen. Deze zijn vooral: een dikke, 
leerachtige opperhuid, vaak bedekt met haren of schubben, aiep inge
zonken huidmondjes, die meestal zo goed als uitsluitend aan de onder
kant van het blad liggen, en vaak nog doornen. Deze planten verdampen 
in tijden van regen zeer veel, ja, ze zijn hier door talrijke huidmondjes 
en een zeer dicht adernet in de bladen zelfs speciaal op ingeiicht. Dit 
brengt natuurlijk sterke assimilatie en dus ook snelle groei met zich 
mede. Wordt het nu droog, dan kunnen voorlopig de zeer diep gaande 
wortels het tekort aan water aanvullen. Bij aanhoudende droogte woi den 
dan de huidmondjes gesloten, waardoor het waterverlies door de dikke 
cuticula tot een minimum wordt beperkt, en tenslotte kunnen als laatste 
hulpmiddel de bladen nog worden afgeworpen. De tot dit type van 
xerophyten behorende planten zijn zeer talrijk; van de inheemse (die 
hier de „physiologisch droge” winter moeten doorstaan) noem ik slechts 
klimop (Hedera), hulst (Ilex), duindoorn (Hippophaë) en — op Larix 
na — alle naaldbomen.

Met deze kennis over xerophyten gewapend, onderzocht ik microsco
pisch blad en stengel van Euphorbia splendens. Het blad vertoonde 
een typisch xeromorphe structuur: dikke cuticula, talrijke, ingezonken 
huidmondjés aan de onderzijde. De stengel daarentegen bevatte onder 
de kurk een laag groen weefsel, dat verder naar binnen toe in zetmeel- 
houdend weefsel overging, doch daarnaast ook zeer veel water bevatte. 
Naar mijn mening zou men Euphorbia splendens dus het beste als een 
tussenvorm van een xeromorph en een succulent kunnen beschouwen. 
Interessant is ook de ligging van het waterweefsel. Het is bekend, dat 
dit zich in stengel en/of bladen kan bevinden; in de bladen ligt het 
altijd binnen het assimilatieweefsel op de plaats, waar bij andere planten 
het sponsparenchym ligt; in de stengel is de plaats echter verschillend. 
Bij Cactaceae, Euphorbiaceae en Stapelia’s is het stengelparenchym



SUCCULENTA 67
(tussen schors en vaatbundels) tot waterweefsel geworden, bij stam- 
succulente Kleinia’s (sectie Anteuphorbium) daarentegen het merg. 
Hangt dit misschien samen met het feit, dat deze planten nog goed 
ontwikkelde, zelfs iets succulente bladen dragen, zodat het „handiger” 
is, als de vaatbundels (die immers het merg omsluiten) meer aan de 
buitenkant van de stengel liggen? Of is er reeds een ander antwoord 
op deze vraag gegeven?

Federatie van de Europese verenigingen ?
Reeds vrij spoedig na deze oorlog, heeft men van uit Duitsland (Backeberg) 
getracht de idee van een Europese Succulentenvereniging weer nieuw leven 
in te blazen. Deze gedachte was gegroeid met het aanvankelijk stijgend 
succes van een „Verenigd Europa”  onder Duitsland. Persoonlijk aan mij, 
als Voorzitter van Succulenta, gerichte dreigende brieven van wijlen de 
Voorzitter van de Deutsche Kakteengesellschaft Dr. D ö 1 z, getuigen van 
deze gedachte (1941/42). Het schijnt echter, dat deze poging thans zonder 
succes verlopen is.
In no. I van de „Jahrbücher der Schweizerische Kakteen Gesellschaft, 
Sukkulentenkunde” van dit jaar, geeft Dr. W. E b e r 1 e beschouwingen over. 
de wenselijkheid van de oprichting van een Europese Vereniging. Helaas 
begaat hij daarin de fout om de „Zentralforschungsstelle”  van de D.K.G. 
aan te halen als een goed voorbeeld. Wij hier in Holland hebben de politiek 
foute geest gevoeld van deze na 1933 in Duitsland gestichte instelling. De 
grootste fout van genoemd artikel is echter de daarin gestelde noot, dat de 
zusterverenigingen in Engeland, Frankrijk, België en Holland reeds haar 
medewerking zouden hebben toegezegd. Bij Engeland en Frankrijk is dat 
voor zover mij bekend niet het geval; in België bestaat naar ik meen geen 
vereniging meer en het Hoofdbestuur van Succulenta besloot dit voorjaar, 
slechts aan een poging tot oprichting van een Europese vereniging mede 
te werken, indien dit voorlopig zonder Duitsland en Oostenrijk geschiedde. 
Aan het Zwitserse voorstel in deze vorm kan zij dus niet medewerken. 
Begin September was ik in de gelegenheid deze kwestie met de Voorzitter 
van de Zwitserse zustervereniging de heer K r a i n z te bespreken. De op
vatting van Succulenta is daar nu voldoende bekend.
De gedachte van een federatie van Europese verenigingen, waar in gemeen
schappelijk overleg hoofdzakelijk wetenschappelijk werk wordt gedaan, lijkt 
mij uitstekend. Het Zwitserse voorstel is echter anders dan de West-Europese 
opvatting. Men is daar te veel geörienteerd op Duitsland en Oostenrijk, 
vanwege de genoemde oude relatie met de „Zentralforschungsstelle” . Het 
contact met de overige landen heeft daarmede geen gelijke tred gehouden, 
met het gevolg, een veronderstelde wens tot medewerking, die op deze 
basis niet bestaat. Naar ons oordeel dienen eerst de Europese verenigingen 
zonder Duitsland en Oostenrijk contact met elkaar te zoeken. Na overeen
stemming en eventule oprichting van een Europese vereniging, dient te 
worden onderzocht met welke verenigingen en personen in Duitsland en 
Oostenrijk contact moet worden opgenomen, om ook deze landen in de 
Europese federatie te laten vertegenwoordigen.
Er is na 1933 het een en ander gebeurd, zodat voorzichtigheid geboden is. 
Hoe zwaar Nederland ook geestelijk en materieel geteisterd is, Succulenta 
wil graag medewerken aan een goede samenwerking in Europa, maar niet 
met iedereen zonder onderscheid.
SUMMARY:
The idea of the article in „Sukkulentenkunde I, Jahrbücher der Schweize- 
rischen Kakteen-Gesellschaft” about an European Cactus Society is too much 
related to the former German after 1933. It further supposes collaboration of 
England, France, Belgium and Holland with her idea, which is not right. 
Proposed is that representatives of the European Societies come together (in 
Amsterdam?) to discuss the matter without Germany and Austria. After 
having started this Society, she can invite special representatives of Germany 
and Austria to collaborate. A. F. H. BUINING.
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In Memoriam Dr. Karl von Poellnitz
Tengevolge van het oorlogsgeweld 
overleed op 14 Febr. 1945 Baron 
J o s e p h  K a r l  L e o p o l d  
A r n d t  v o n  P o e l l n i t z ;  met 
hem vonden tegelijkertijd ook zijn 
vrouw en dochtertje de dood. Voor 
de wetenschap betekent zijn ver
scheiden ongetwijfeld een groot ver
lies. Uit een zeer oud en wijd vertakt 
adellijk geslacht stammend, werd 
hij 4 Mei 1896 te Oberlödla bij Alten
burg, in het hertogdom Sachsen- 
Altenburg, geboren. Al vroeg open
baarde zich zijn sterke 
neiging tot de natuur, 
vooral tot de planten
wereld. De schooltijd 
werd vertroebeld door 
een ernstige ziekte, 
kinderverlamming, 
waardoor hij geduren
de enkele jaren in een 
rolstoel naar school 
moest worden ge
bracht; maar zijn lief
de voor de natuur 
scheen hierdoor eer 
versterkt te worden.
Na het gymnasium te 
Altenburg te hebben 
doorlopen, besloot hij, 
niettegenstaande de 
blijvende gebreken, 
gevolg van zijn ziekte, 
landbouwer te worden. Zijn prakti
sche opleiding ontving hij deels op 
het vaderlijk landgoed, deels op het 
riddergoed Vogelgesang in Torgau. 
Daarna studeerde hij vanaf 1917 
landbouwkunde en natuurweten
schappen aan de Universiteit te 
Leipzig, een andere Universiteit 
kwam door de oorlogsomstandighe
den niet in aanmerking, en in 1921 
promoveerde hij. De 8e September 
1921 trad hij in het huwelijk; de 12e 
daaropvolgend stierf zijn vader, 
wiens landgoed hij erfde en van toen 
af aan beheerde, zij het met hulp 
van rentmeesters. Uit die tijd date
ren zijn eerste botanische studies, 
waarvoor hij voornamelijk in de 
wintertijd de beste gelegenheid vond. 
Het beheer van het grote landgoed 
was vaak zeer moeilijk, maar met 
alle middelen streefde Dr. v. Poell
nitz er naar het voorvaderlijke erf
goed eens ongerept aan zijn zoons

te kunnen nalaten. Zijn oudste jon
gen vond op jeugdige leeftijd bij 
een ongeluk de dood, zijn beide ach
tergebleven, eveneens nog vrij jeug
dige zonen konden zich na de bezet
ting nog juist bijtijds aan deportatie 
onttrekken, terwijl het landgoed nu 
is onteigend en verdeeld. Nog was 
dit niet het einde van het tragisch 
noodlot, dat deze familie achter
volgd heeft, want een van deze beide 
zoons werd nog kortelings door een 
vrachtauto overreden en gedood, 

zodat de jongste telg 
nu alleen is achter
gebleven.
Een complete opsom
ming te geven van de 
resultaten van de bo
tanische studies van 
Dr. v. Poellnitz ligt 
niet in onze bedoe
ling; het zou een 
lange lijst worden. 
Wanneer men Fed- 
de’s Repertorium van 
ongeveer de laatste 
vijftien jaren opslaat 
kan men daarin de 
meeste van zijn publi
caties vinden. Maar 
ook in Duitse, En
gelse of Amerikaanse 
tijdschriften op het 

gebied der succulenten treffen we 
vele publicaties aan. Die over 
Haworthia, Echeveria, Cotyledon,
Adromischus en Gasteria nemen
daarbij een voorname plaats in. Zijn 
bewerking van Echeveria vond veel 
belangstelling en was spoedig uit
verkocht; van Cotyledon publiceerde 
hij enige nieuwe, heel aparte vor
men; ook de kennis van het geslacht 
Gasteria verrijkte hij door de be
schrijving van een aantal nieuwe, 
interessante species. Het eerste deel 
van een uitvoerige bewerking van 
het genus Adromischus, waarvan 
slechts een gering aantal soorten 
algemene bekendheid geniet, was 
reeds verschenen; men kan slechts 
hopen, dat het tweede gedeelte, voor 
zover ons bekend voor de drukker 
gereed, zich niet onder dat deel van 
zijn nagelaten papieren bevond, die 
vernietigd zijn.
Zijn hoofdwerk op het gebied der



SUCCULENTA
succulenten w as w el zijn sy stem a
tische bewerking van het geslacht 
Haworthia, w aarvan hij door vele  
nieuw e beschrijvingen het soorten
ta l aanm erkelijk verm eerderde en 
de algem ene belangstelling voor dit 
geslacht stim uleerde. H et om vang
rijke m ateriaal ontving hij van  een 
groot aantal p lantenzoekers uit 
Zuid-Afrika, w aarvan wij slech ts  
enkele bekende zoals H e r r e, 
L o n g  en T r i e b n e r  w illen  
noemen. N adat hij dit planten- 
m ateriaa l bewerkt had, zond hij de 
type-planten naar D ahlem  en naar 
J a c o b s e n t e  Kiel. M eerdere m a
len heeft m en er bij v. Poellnitz op 
aangedrongen een m onographie over 
Haworthia sam en  te "'stellen m aar, 
gezien de onophoudelijke stroom  van  
nieuw e vorm en, achtte hij de tijd 
daarvoor nog lang niet rijp. H et is 
ongetwijfeld een groot voordeel, dat 
v. Poellnitz zijn publicaties in de 
liefhebbers-tijdschriften geregeld  il
lustreerde. Voor het fotograferen  
van de planten had hij een een
voudig systeem  uitgew erkt. De n ega
tieven zond hij naar Berlin-Dahlem  
voor het archief. Daarvoor ontving 
hij van Prof. W e r d e r m a n n  
tw ee of drie afdrukken, één kwam  in 
het „Photo-H erbar” te D ahlem , één  
behield hij voor zijn eigen fotover- 
zam eling, terwijl een andere even
tueel gebruikt werd voor publicatie. 
Het was de wederzijdse, intense be
langstelling voor Haworthia, die mij 
in Januari ’37 voor het eerst m et 
Dr. v. Poellnitz in verbinding bracht; 
al spoedig kw am  het tot een ge
regelde, later zeer vriendschappe
lijke briefw isseling. Zijn brieven  
bevatten  een schat van leerzam e ge
gevens, ook vele m ededelingen over 
zijn overig w erk en over zijn leven, 
dat w el zeer arbeidzaam  w as, w ant 
m en verwondert zich over het vele  
werk, dat hij in zijn vrije tijd tot 
stand heeft gebracht. B ehalve  
de succulenten hadden ook andere 
plantengeslachten zijn volle aan
dacht. Uit zijn brieven blijkt, dat hij

de Australische Calandrinia’s be
w erkt heeft, verder de Oost-Afri- 
kaanse Portulaca- en Talinum soor- 
ten. In de w inter van ’40 w as hij 
bezig m et Corydalis en in die van  
’41 schreef hij m ij, dat hij aan de 
Anthericum s van Oost-Afrika werk
te, terwijl hij zich voor ’42 een 
revisie  van Bulbine of van Eriosper- 
m um  had voorgenom en. Dit alles, 
om dat hij zich door de tijdsom stan
digheden en de verbroken verbin
dingen n iet m eer aan de door hem  
bevoorrechte succulenten wijden  
kon. Mijn principe, zo schreef hij 
m ij, is: zoveel m ogelijk werken, op
dat m en niet tot nadenken komt. 
Toen echter in het voorjaar van  
’43 ook het Botanisch Museum en 
de B ibliotheek te D ahlem  werden  
vernietigd  en de algem ene toestand  
steeds ernstiger werd, kon hij voor 
zijn studie geen rust m eer vinden  
en in het voorjaar van ’44 schreef 
hij dan ook, dat hij deze voor de 
verdere duur van de oorlog geheel 
had opgegeven.

Voor de w etenschap der succulen
ten en voor allen, die zijn studies 
m et belangstelling volgden, betekent 
zijn dood een groot verlies. De grote 
verw achtingen, die wij nog van  hem  
koesterden, zullen h elaas niet m eer 
in vervulling gaan. M aar niemand  
m inder dan hij zelf w as overtuigd  
dat, bescheiden als hij w as, zijn vele  
w erk slech ts een geringe bijdrage 
betekende tot het ontraadselen van  
de vele problemen, die deze interes
sante plantengroepen nog steeds in 
zich verbergen.
Een A drom ischus, een Anacamp- 
seros, een Conophytum en een Por
tulaca (uit U ruguay) dragen zijn 
naam ; zelf hadden wij het genoe
gen een H aworthia te zijner ere 
te benoem en en zijn naam  aan het 
genus P o e l l n i t z i a  (Aloinae) te 
verbinden. M aar ook zonder dat zou 
zijn p aam  onafscheidelijk aan de 
geschiedenis der succulenten zijn 
verbonden.

A. J. A. UITEWAAL.

__________________69

C o r r e c t i e :  Door een typographische vergissing is op pag. 51 een zelfde regel 
twee maal gedrukt. Men gelieve alinea 4, van onder af, als volgt te lezen:
—  var. minima (A it) Uitew. trans. nov. [var 3 granata (W illd ) Bak. l.c.]; 
Pag. 54, alinea 15 van boven, is een verkeerde auteursnaam tussen haakjes ge
plaatst; men gelieve te lezen:
pentagona —  var. spiralis (H aw .) Uitew. trans. nov.
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„Nuttige wenken 9 voor November en December
door G. D. D u u r s m a

O  P een prachtige zomer, zo rijk aan zonneschittering als maar zelden 
voorkomt, volgde een even mooie herfst, ’t Was ideaal weer voor onze 
succulenten, wat te merken was aan goede groei en milde bloei.
Maar nu staat de winter voor de deur. Gelukkig zij, die een verwarmbare 
kas hebben met voldoende brandstof om de temperatuur op peil d.w.z. boven 
het vriespunt te houden. Dan kan zelfs midden in de barre koude nog volop 
van de planten genoten worden. Enkele soorten, zoals lidcactus, sommige 
Kalanchoe’s en Kleinia’s zijn uitgesproken winterbloeiers; andere, vooral 
Cactussen en Euphorbia’s vragen altijd de aandacht door haar soms regel
matige, vaak ook grillige vormen. En juist in de winter, als buiten alles 
kaal en doods is, lijkt het succulentenschoon des te rijker.
Niet minder groot zijn thans echter de zorgen. Vooral wanneer men op 
verzorging in de kamer is aangewezen. De kachel zal nog niet nacht en dag 
gestookt kunnen worden, en dan kan de situatie bij sterke vorst hachelijk 
worden. Veel genot hadden wij vroeger altijd van z.'g. kamerkastjes: een
voudige kistjes, afgedekt door schuinliggend glas. Voor kleine plantjes 
hadden we vlakke kistjes, hogere al naar de grootte der oudere planten. In 
zulke kasjes, op een tafel voor een zonnig raam gezet, hebben de succulenten 
het zeer naar de zin; ze krijgen geen last van kamer stof en evenmin van 
de droge kamerlucht. Is ’s nachts de kachel uit, dan kan men tegen bedtijd 
het glas met couranten afdekken.
Met watergeven moet men in de winter heel voorzichtig zijn. In een warme 
omgeving mag de aarde niet geheel uitdrogen, de bevochtiging regele men 
echter naar de standplaats. In een warme kas, waar veelal ook andere 
tropische planten een onderdak vinden, kan met minder vocht worden vol
staan dan in de speciale succulentenkas met meer droge atmosfeer. Phyllo’s, 
lidcactussen en Rhipsalissen mogen nooit geheel droog staan, met Euphor
bia’s, tere Cactussen en ultra-succulente Crassula’s betrachte men de 
uiterste vorzichtigheid. Nooit vergete men de planten af en toe nauwkeurig 
te bekijken, vooral wolluis is in de winter een grote vijand, waarop ijverig 
jacht moet worden gemaakt. Bestrijdingsmiddelen gebruikt men nu bij 
voorkeur niet, alleen zouden erg aangetaste planten heel licht met D.D.T.- 
poeder bestoven kunnen worden; dit middel werkt ook uitstekend tegen 
thrips. Vertoont zich slechts een enkele wolluis, dan verwijderen we'deze 
met een puntig aangesneden houtje.
In de lange winteravonden verzuimen we niet enige studie van de succu
lenten te maken. De verenigingsbibliotheek bevat een rijke verscheidenheid, 
zowel van studieboeken als handleidingen voor het kweken van succulenten. 
Pasbeginnenden moeten niet verzuimen de oude jaargangen van „Succu
lenta”  en van „Cactussen en Vetplanten” aan te vragen. Deze bevatten alles, 
wat de beginneling nodig heeft om te worden ingewijd in de vele vragen en 
problemen, welke zich voordoen. En wie met moeilijkheden te kampen heeft 
schrijve gerust aan de redactie of de bestuursleden van onze vereniging.

*  *  *

Met de „Nuttige Wenken” voor Nov. en Dec. zijn we nu het hele jaar rond. 
Wij zijn er zeker van, dat de lezers met de veeljarige ervaringen van de heer 
Duursma hun voordeel hebben kunnen doen en hem voor zijn wenken dankbaar 
zijn. Moeten wij nu weer van voren af aan beginnen?
Wij hebben iets anders bedacht, dat toch hetzelfde doel nastreeft, n.1. zowel 
de leek als de gevorderde liefhebber te laten profiteren van de ondervindingen 
en ervaringen van elkeen, die meent op enigerlei wijze een gunstig resultaat 
te hebben bereikt, dat verband houdt met de verzorging van de zo door ons 
bevoorrechte succulente planten. Hieraan kan dus iedereen medewerken, maar 
wij zouden toch in het bijzonder een beroep willen doen op hen, die over 
langdurige ondervinding beschikken.
Wij hopen deze nieuwe rubriek „Uit eigen ervaring” spoedig te kunnen 
openen. RED.
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„Uit de Cactuswereld”

D ank zij de g as tv rijh e id  v an  enige 
E n g else  v rien d e n  w as ik  in  de gelegen
heid  een  bezoek  a a n  hun  lan d  te  b re n 
gen. De o n tv a n g st w as  b ijzonder 
h a r te lijk , en  m en  h ee ft zich  alle 
m oeite  gegeven  m ijn  v e rb lijf  zo a a n 
g e n a a m  en n u ttig  m ogelijk  te  m ak en . 
Al onze E n g e lse  v rien d en  hebben , 
persoon lijk  alsook  bij m onde v an  de 
b e s tu re n  van  de beide E ngelse  V er
en ig ingen, m ij de o p d rac h t gegeven 
hun  h a rte lijk e  g ro e te n  en  b es te  w ensen 
voor B e stu u r en L eden  v a n  S uccu
le n ta  over te  b rengen .
De e e rs te  d ag en  logeerde ik  bij de 
h e e r  W. T. S t  e a r  n, b ib lio th ecaris  
v a n  d e  L ind ley  L ib ra ry  d e r  R oyal 
H o rtic u ltu ra l S ociety , die in  de om 
geving  v a n  K ew  w oont. N a tu u rlijk  
gold m ijn  e e rs te  bezoek de b e ro em 
de K ew -G ardens, m a a r  a lv o ren s  de 
tu in  en  d e  k assen  te  bezich tigen , b e 
zocht ik  h e t H e rb a r iu m  om  stu d ie 
m a te r ia a l  te  v e rz a m e le n ; alle fac i
lite iten  w a re n  m ij door de D irec teu r 
w elw illend verleen d . H e t h e rb a riu m , 
m e t zijn  door vele  w e n te ltra p je s  v e r 
bonden  verd iep ingen , w aa ro p  h e t 
m a te r ia a l  sy s te m a tisc h  (n a a r  K lassen ,

Bij de foto’s: boven, groep Gasteria’s in de 
kassen der Kew-Gardens, op de voorgrond de 
zeldzame Gast. bicolor; daarnaast Miss Fer- 
gusson Kelly, die de plantenschat der K.G. 
verzorgt; midden, Mr. Roan in zijn fraaie 
kas; onder, de uitgebreide Mammillaria-col- 
lectie van Mr. Shurly.
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Orden, enz.) is verdeeld in duizenden laden en vakjes, maakte op mij een 
imposante indruk. Het herbarium-materiaal wordt geconserveerd door 
indroging. Het is te begrijpen, dat deze methode in het algemeen 
weinig voldoening geeft voor succulente planten; er zijn echter plannen om 
voor dergelijke planten een „nat-herbarium” op te bouwen, de planten dus 
in spiritus te conserveren. Type-planten en authentieke specimina, ook die 
van vroegere verzamelaars aan de Kaap, alsmede vele van Haworth s 
planten worden in Kew bewaard. Bovendien is er een grote verzameling 
van origihele tekeningen, foto’s enz. Wij zagen er prachtige, gekleurde 
aquarellen van planten, die Haworth’s verzameling en die de Koninklijke 
tuinen te Kew hebben gesierd. Ik zocht speciaal naar afbeeldingen van 
Haworthia en Adromischus (Cotyledon); menige plaat was voor mij een 
openbaring! Het gedroogde materiaal stelde erg teleur; aan dat van 
Adromischus was bijna niets meer van de oorspronkelijke vorm of tekening 
te herkennen, mogelijk was dit ook gedeeltelijk te wijten aan mijn geringe 
routine in het onderzoek van zulk materiaal. Er stonden voor de tuin en 
het herbarium 2 dagen op mijn programma, om alles rustig te bezien en te 
bestuderen waren 2 weken nauwelijks voldoende geweest. Ik heb de tuin 
en de kassen dan ook slechts vluchtig bekeken. Daar is eerst de ongeveer 
60 M. lange cactuskas met zijn grotendeels zeer oude planten, die op gezette 
uren geopend is en een attractie vormt voor het grote publiek. Miss 
F e r g u s s o  n-K e 11 y, die voor de uitgebreide collectie succulenten met 
grote kundigheid zorg draagt, ontsloot daarna voor mij het z.g.n. Sherman 
Hoyt House; kas en planten zijn het geschenk van een Californische dame. 
De collectie uitgezóchte importplanten staat hier opgesteld tegen een ge- 
schilderde achtergrond, die het werkelijk prachtig ,,doet , maar de hele 
collectie is dan ook met gesteente en zand van verschillende kleuren zo 
kunstig opgebouwd, dat voor- en achtergrond soms bijna onmerkbaar in 
elkander overgaan. Vlak naast deze kas bevindt zich een kas met Zuid- 
Afrikaanse succulenten; een grote collectie Karroo-planten is zo natuur
getrouw mogelijk uitgeplant. Dan toonde Miss Kelly mij nog een kweekkas, 
waarvan een kant geheel is ingenomen door een grote collectie Haworthia s 
e.d. In dit kasje zag ik ook de succulente planten, die door de burgemeester 
van Kaapstad aan de Koningin van Engeland waren geschonken; een prach
tige verzameling verschillende planten, waaronder vooral enige zeer onge
mene Euphorbia’s sterk opvielen. Ik wil nog opmerken dat, met uitzondering 
van de grote exemplaren in het middentablet van de grote cactuskas en de 
Karroo-collectie, de planten niet in zand, turfmolm o.i.d. waren ingegraven, 
maar de potten op de tabletten bovenop een laag niet al te grof grint waren 
geplaatst; een, zoals ik later zag, in Engeland veel gevolgde methode. 
De Engelse liefhebbers, die in de omgeving van London wonen zijn om zulk 
een gemakkelijke gelegenheid planten te zien en te bestuderen, wel zeer te 
benijden Samen met de Heer Stearn bracht ik nog een bezoek aan de 
bibliotheek van de Roy. Hort. Soc., waar ik gelegenheid vond om notities te 
maken uit werken, die ik in Hollandse bibliotheken niet heb kunnen vinden. 
Tussendoor heb ik op een avond nog een vergadering bijgewoond van de 
Cact. and Succ. Soc. of Gr. Britain, waar een 50-tal leden aanwezig was. 
De voorzitter, die mij hartelijk welkom heette, gaf mij onverwacht het 
woord. De eerste maal van mijn leven, dat ik Engels moest spreken in 
gezelschap van méér dan twee personen! Ik heb verteld van onze Vereni
ging (voor de oorlog meer dan 1000 leden!) en de moeilijkheden die wij, maar 
trouwens ook zij, nog hebben te overwinnen en ik heb ten slotte, hoewel 
zonder speciale opdracht, de groeten gedaan van ons allen Er waren door 
de leden vele planten meegebracht, de heer B o a r d e r  besprak aan de 
hand van het aanwezige materiaal hun meerdere of mindere geschiktheid 
voor een „exhibition” . Heel leerzaam. Wanneer men nl. in Engeland aan een 
plantenkeuring deelneemt, kan men zich voor bepaalde klassen laten in
schrijven; er zijn afzonderlijke klassen voor b.v. 3 cactussen, 3 andere 
succulenten van een bepaald geslacht, 3 succulenten (haar keus), of cac
tussen of andere succulenten gekweekt uit zaad, onder de 2 jaar en oudeie 
weer in een afzonderlijke klas, enz. Misschien heeft U wel eens afbeeldingen 
van zo’n show gezien, de planten in hun potten keurig netjes op tafels, de
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groepen afgescheiden door wat er uit ziet als witgeschilderde miniatuur- 
hekjes. Tijdens de vergadering die avond heeft een der dames mij nog met 
het insigne van deze Vereniging vereerd; het was een zeer gezellige bijeen
komst. , , ,
Mijn volgend bezoek gold de heer E. S h u r l y ,  redacteur van de zoeven 
genoemde Vereniging, waar ik enige zeer genoeglijke dagen heb doorge
bracht. Specialisten hebben altijd veel te praten, meestal zijn het overeen
komstige problemen, die hen bezighouden. Bij zijn afwezigheid overdag heb 
ik naar hartelust in zijn fraaie, uitgebreide boekenverzameling gesnuffeld; 
louter succulenten-litteratuur. Daar de heer Shurly in Mammillaria specia
liseert was er in zijn mooie, grote kas ( ’s winters electrisch verwarmd met 
automatische in- en uitschakeling!) op dit gebied veel te bewonderen. Het is 
in dit korte bestek ondoenlijk al de mij in het bijzonder opgevallen planten 
op te noemen, die ik in de Engelse verzamelingen heb gezien. Zowel de 
eenvoudigste liefhebbersplanten als gracilis, Wildii, bocasana, alle vormen 
van elongata, etc., als meerkoppige exemplaren, waaronder Parkinsona, 
Morganiana, Karwinskiana, tot zeldzame, langdoomige soorten als Win- 
teriae tolimensis, enz. waren hier te bewonderen. Maar al specialiseert de Heer 
Shurly, bij Mammillaria’s alleen! blijft hij niet; o.m. noteerde ik alleen al een 
vijftal Kalanchoës, die ons vrijwel onbekend zijn, verder Chamaealoe afncana, 
een interessante plant der Aloinae. Ook zag ik jonge plantjes van een bonte 
Crassula argentea (ook bekend als C. portulacea), waarvan een groter 
exemplaar een prachtstuk moet zijn.
De heer Shurly houdt er van, zijn planten in grote potten te kweken; een 
Echinopsis b.v. van ca. 12 c.m. in doorsnede stond in een pot van wel 25 c.m. 
middellijn. Deze kweekwijze gaf aanleiding tot verschil van mening, 
maar de heer S. heeft er nu eenmaal behoorlijke resultaten mede. 
Nu ging mijn reis Noordelijk, naar Leeds, waar ik de gast was van de 
heer H. M. R o a n ,  redacteur van de National Cact. and Succ. Soc., wiens 
herhaalde uitnodiging mij feitelijk tot deze reis heeft doen besluiten. Bijna 
elke dag heeft de heer Roan mij in zijn auto meegenomen en zo in staat 
gesteld veel collecties te bezichtigen. Zijn eigen verzameling is niet minder 
dan een bezienswaardigheid, bijna elk geslacht is er royal vertegenwoordigd. 
Ik kan niet nalaten weer het een en ander op te noemen: de Mammillaria’s 
waren een verzameling op zichzelf; hetzelfde mag van de Mesembryan- 
themaceae gezegd worden, Lithops, Conophytums, fraaie Ophthalmophyllums 
waarvan ik Schlechteri, Triebneri, Jacobsenianum en Edithae noteerde. 
Dan o.a. een mooie verscheidenheid van Titanopsis en 14 soorten van 
Faucaria die een prachtige groep vormden. Hier zag ik eerst goed, wat 
Crassula een interessant geslacht is. Verder mag ik een mooie groep 
Euphorbia’s niet vergeten, waarbij een soort uit Madagascar met albast-rose 
bloemen, die maar niet uit mijn gedachten wil gaan.
Ook de Cactussen waren rijkelijk vertegenwoordigd; het ontbreekt aan 
ruimte, om ook hiervan alles op te gaan noemen, maar voor een paar héél 
bijzondere maak ik een uitzondering: Machaecereus eruca, velen van ons 
zal wel dat plaatje bekend zijn, waarop de liggende, over de bodem krui
pende takken van deze soort er uit zien als reusachtige rupsen; Echino- 
cactus mandragorus, Schum., met een knolvormige! wortel; Cephalocereus 
Giesbrechtii Schum. waarvan ik eerlijk gezegd, nooit gehoord had, maar 
die ik nu dan wel heb gezien, de stam is kort geleed, waardoor ze er uit 
ziet als met bijna kogelvormige, op elkander geplaatste leden; een hoogst 
zeldzame verschijning. Maar genoeg, alleen nog iets over de kas met haar 
neon-verlichting en ventilator (warm en koud!). In de kas bevindt zich aan 
weerszijden in de bodem onder het tablet een waterreservoir, beide staan 
met elkander in verbinding; ze worden gevoed door een buiten de kas, hoger 
gelegen regenreservoirs, een badkuip! Om aan de ,,wet van de commu
nicerende vaten”  tegemoet te komen was een ingenieuze inrichting bedacht, 
n.1. doordat aan de toevoerleiding in een der boven in de kas gelegen reser
voirs een kraan was aangebracht, waaraan een drijver was verbonden 
(hetzelfde systeem als de kraan, die het reservoir van „een zekere plaats 
vult) en waardoor dus de beide reservoirs automatisch worden bijgevuld. 
Achteraan, waar de kas breder is, is een show-tablet, dat er wezen mag,



SUCCULENTA74
daarvan nog even vlug noemen: een miniatuur Carnegia gigantea, Penio- 
cereus Greggii op eigen wortel!, Idria columnaris en een flinke Testidunaria 
sylvatica. Dat ik bij: deze verzameling even langer heb stilgestaan
komt, omdat ik ze op mijn gemak heb kunnen bekijken.
Op onze tochten naar andere liefhebbers was onderweg van verveling geen 
sprake; ik heb de heer Roan van het nut van specialiseren trachten te 
overtuigen, hij heeft mij er van verteld hoe het mogelijk was, zijn nog jonge 
vereniging waarvan hij tevens secretaris is, in zo betrekkelijk korte tijd tot 
bloei te brengen. Van de verzamelingen, die wij bezochten noem ik eerst 
die van de stad Manchester, vroeger bekend als de „Darrah-collectie” . 
Van deze, in een straal van aaneengebouwde kassen ondergebrachte, uitge
breide collectie behoorlijk iets te vertellen is ondoenlijk; ze werd overigens 
meerdere malen gekatalogiseerd en wij komen er later nog wel eesn op terug. 
Van de oudere, zeldzame soorten, waardoor deze collectie indertijd zo 
beroemd was, is vrij veel verloren gegaan, zoals trouwens ook vele lief
hebbers collecties in Engeland gedurende de oorlog hebben geleden door 
kolentekort, bombardementen, enz.
Nu nog iets over de privé-verzamelingen: collecties van liefhebbers vind ik 
wel het meest interessant, ze hebben zo iets persoonlijks en vaak zo veel 
bekoorlijks. Mr. B a y n e s uit Shipley heeft zijn planten tot de rand van 
de pot in as verzonken, opvallend mooi is zijn collectie Echeveria’s. de 
Mesems heeft hij kunstig gecamoufleerd met groenachtig gekleurde stenen. 
Tussen de planten zag ik hier en daar een pad zitten, die de planten tegen 
ongedierte beschermen. Maar op mijn vraag, of ze de planten niet schaden, 
floot de Heer Baynes zachtjes tussen zijn tanden en... daar kwamen zo 
waar van tussen de planten uit ook nog verschillende hagedissen naar ons 
toegekropen, hopend op een extra-lekker hapje! Mr. C a m e r o n, eveneens 
te Shipley, bezit een kleine, maar wèlverzorgde verzameling in een keurig, 
blinkend wit kasje, dat hij met zijn vrouw samen deelde; de helft was met 
tomaten beplant. Mr. I v e s was niet thuis, maar de deuren van de kas 
stonden wijd geopend; in Engeland kan men dat doen! Mr. K a n e te Bingley 
was evenmin thuis, maar ook hier konden we de planten zonder meer bewon
deren. In het voortuintje, langs het pad dat daar naar de deur leidt, is nl. 
een buitengewoon fraai bed gemaakt van succulenten, die in de zomer 
buiten kunnen staan. Echeveria’s en brokken witte steen markeerden het 
bed en zijn indeling, over de aarde was een laagje gebroken, rode baksteen 
gestrooid; een fleurig, aantrekkelijk gezicht, dat vele passanten trekt en een 
succesvolle propaganda voor de vereniging is gebleken. Mr. W i c k s in 
Birkenshaw bemint de volle-grondcultuur, wij kunnen het best begrijpen; 
zelfs de grote Opuntia’s en Cereussen (zouden wij ook niet liever van Cerei 
spreken!) waren uitgeplant, maar daarvoor moet je de kas natuurlijk 
steeds voldoende kunnen verwarmen. Het bezoek aan de heer G r a n t te 
Cleethorpes, nabij Grimsby aan de Oostkust, heeft onze reis dubbel en dwars 
beloond. Na eerst kennis gemaakt te hebben bij het drinken van een kopje 
thee in de prachtige Engelse tuin, met zijn mooi gazon en fraaie bloem
bedden, gingen we de planten bezien die in 2 kassen zijn ondergebracht. In 
de ene hoofdzakelijk Aloë’s, Agave’s e.d., hier zag ik voor het eerst de mooie, 
kleinblijvende Aloë longistyla, die een voor Aloë’s merkwaardig gedrongen 
bloeiwijze heeft. In de andere kas viel het eerst een fraaie verzameling 
Echeveria op, ca. 1100 stuks! Ik behoef haast wel niet te zeggen, wat een 
weelde van tere tinten dat was; van Pach. oviforme heb ik nimmer zulke 
schitterende exemplaren gezien; Ech. gibbiflora var. cristata is een prach
tige variëteit met aan de rand sterk gekroeste bladeren; en dan de echte 
cristaatvormen! Verder was er een heel fraaie collectie Haworthia’s te 
zien en vooral mag ik de Euphorbia’s niet vergeten, waarvan de heer 
Grant een uitstekend kenner is; ik zag Euph. pseudoglobosa geënt op Euph. 
submammillaris ! En ik zou als bijzonderheid haast vergeten te vertellen, 
dat de potten, die zoals in zo vele collecties op een laag grint stonden, 
bedekt zijn met een laagje fijn, zilverkleurig grint hetgeen een prachtig 
effect maakt. Wij namen nog een plant van Kalanchoë tomeniosa mee, een 
schitterende soort, dicht zilvergrijs behaard met roodbruine vlekjes aan de 
randen nabij de toppen. Wat hebben ze in Engeland toch een mooie ver-
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scheidenheid van Kalanchoë’s!, de genoemde soort is daar, en trouwens 
ook in Amerika, vrij algemeen bekend, ze groeit en stekt gemakkelijk; ik 
begrijp eigenlijk niet goed, hoe het komt, dat deze fraaie plant hier nog een 
onbekende is.
In Leeds heb ik eveneens een druk bezochte vergadering van leden-liefheb- 
bers uit deze streek bijgewoond. Als onderwerp voor die avond was 
„Haworthia”  gekozen. Gelukkig was ik met mijn Engels toevallig goed op 
dreef. Ik heb de vragenstellers uitvoerig beantwoord, een bioloog in spé 
ging op bestuiving dieper in. Het was een gezellige avond en dat, behalve 
de Voorzitter, ook nog iemand mij namens de vragenstellers nog eens extra 
bedankte, heeft mij aangenaam getroffen. Ook hier spelde een der dames 
mij het insigne van deze vereniging op de borst. Leuk, die insignes, zo iets 
moesten wij eigenlijk hier ook hebben!
Mijn tijd vloog voorbij en ik moest eerst nog terug naar London, waar ik 
nog enige verzamelingen hoopte te zien. Opnieuw genoot ik gastvrijheid bij 
de heer Shurly, die in een voorstad van London woont. Van hier uit bezocht 
ik de heer R. K. B y r d, die aan een andere kant van London woont. Hij 
specialiseert Lithops, maar ik vertel U iets van zijn boekenverzameling. Dat 
men zo’n grote verzameling boeken bijeen kon brengen, waarin over succu
lenten iets te vinden is, had ik haast niet kunnen denken. Maar verwacht je 
ook zoveel oude boekwerken als ik hier heb gezien: Hermann’s Catalogus van 
de Leidse Hortus (1687); van Miller’s Gardeners Dictionary drie edities, 
waaronder de beroemde 8e editie (in Nederland vergeefs gezocht!); De 
Candolle’s Plantes Grasses; Jacquin; dan twee ( !)  complete exemplaren van 
Masson’s Stapeliae, ’t klinkt alles haast onwaarschijnlijk. Maar ook de 
nieuwste, tijdens de oorlog in Amerika verschenen werken kan men daar 
raadplegen, dus ook Cactaceae van Marshall and Bock. Ik geloof, dat de 
boeken Mr. Byrd’s beste vrienden zijn; books cannot die (boeken kunnen 
niet dood gaan!), zo zeide hij, waarbij hij ongetwijfeld op minder goede 
ervaringen met zijn planten doelde. Maar het mooiste wat ik gezien heb, 
moest nog komen. In een van zijn brieven had de heer Byrd mij beloofd dat, 
mocht ik ooit eens in Engeland komen, hij mij mee zou nemen naar een 
goede kennis, die een verzameling Haworthia’s bezit, zoals ik er nog nooit 
een had gezien en die ongetwijfeld de mooiste in Europa is, Kew, etc. 
inbegrepen. Eerlijk gezegd heb ik gedacht: fantasie! Nu zouden we er dan 
samen heengaan. En werkelijk, bij de heer J. T. B a t e s in Hounslow kreeg ik 
een collectie Haworthia’s (tussen haakjes óók Conophytums en Lithops) te 
aanschouwen, zoals ik nog nooit had gezien. Grotendeels importmateriaal 
uit Zuid-Afrika en ook typemateriaal van vroeger naar Europa ingevoerde 
en beschreven soorten. Ik vond het werkelijk een voorrecht, deze verzame
ling te mogen bezichtigen en welk een genoegen dat mij, die de Haworthia’s 
al zoveel jaren kweek en bestudeer, heeft gegeven, kunt U zich nauwelijks 
indenken. Planten, waarvan ik mij slechts door de beschrijvingen een beeld 
had kunnen vormen, zag ik nu in levende lijve. Het mooiste van alles was 
nog, dat de heer Bates er verstand van had, en hoe! Ik zal U niet vermoeien 
met de opsomming van die soorten, die voor mij een sensatie waren. Jam
mer, dat de heer Bates niets publiceert van zijn kennis en ervaringen; hij 
gaat stil en eenvoudig zijn eigen weg. In de kamers, die ik door moest, 
zag ik en passant nog meer van zijn liefhebberijen, kastjes met vlinders, 
torren en kevers tot aan het plafond; niet voor niets is „hobby”  ’n Engels 
woord. Ik hoorde nog, dat de heer Bates een vriend van Dr. N. E. Brown 
is geweest, die Conoph. Batesianum N. E. Br. hem ter ere zo genoemd heeft.

Ook was ik die middag van plan Mrs. Vera Higgins te bezoeken, maar tot 
mijn spijt hoorde ik, dat ze met vacantie was. Het programma bevatte, als 
laatste, nog een bezoek aan de heer P. V. C o 11 i n g s, voorzitter van de 
afdeling London. Eerst weer een prachtige tuin (zoals bekend ontwikkelden 
de Engelsen een eigen stijl) met een kunstmatige vijver met reusachtige 
goudvissen. De heer Collings haalde ergens een verborgen handle over en 
even later hoorde en zag ik water naar de vijver vloeien vanaf een hoger 
gelegen rotspartij. Achter in de tuin stond de kas met in een halve cirkel 
gebogen spanten. Binnen pronkte een ongetwijfeld reeds oude, schitterende 
plantenverzameling, er waren zeer grote exemplaren bij, echte showplanten.
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dus, w a a rm e e  he t hele, ze e r  g ro te  m id d e n ta b le t gevuld  is. Ook h ie r w ee r 
de p la n te n  in potten op een la a g  g rin t, dus n ie t ingegraven . De plan ten  w a te r  
te  geven , zó da t h e t voldoende diep in  de g ro te  po tten  doo rd rin g t, leek  m ij 
n o g a l ee n  gedu ldsw erk je , m a a r  ik  v e rn a m , d a t de po tten , beh a lv e  d e  a l le r 
g ro o ts te , om  b eu rten  in  een b ak  m e t w a te r  w orden  gezet om  zich  vol te  
zu igen . D it doet m ij e r  a a n  denken , d a t ik  nog v e rg e te n  heb te  zeggen, d a t 
m e n  in  E ngeland  a ls  po tg rond  opvallend  v ee l leem  g eb ru ik t en  n ie t e rg  
m e t b ladg rond  dw eep t; over he t v e rsc h il in kw eekw ijze w il ik  nog eens een 
k e e r  afzonderlijk  sch rijv en . N a h e t bez ich tigen  v a n  de p lanten , toonde de 
h e e r  Collings m ij nog, onder een gezellige „ d r in k ” de cups (zw are  b ek e rs  
v a n  ec h t z ilv er!)  die hij m e t zijn p lan ten , te re c h t verd iend , op ten toonstel
lin g en  had  gew onnen.
P e r  „ F ly in g  D u tch m an ” ging he t d e  d a g  d aa ro p  w ee r h u isw a a rts , m e t vele 
p re tt ig e  en d an k b a re  h erin n e rin g en  aa n  onze E n g e lse  v rien d en  en  h e t vele 
d a t  ik  bij hen gezien, genoten  en g e lee rd  heb , d a n k  zij onze w ederz ijdse  
„ h o b b y ” voor succu len te  p lan ten .

? WAT IS HET ?

V
J a , w a t d en k t U  w el w a t d it is ?  
W ij w illen  zo n u  en d an  U w  k e n 
n is op succu len tengeb ied  eens 
te s te n  en  h e t  is dus a a n  onze 
leze rs  om  d it te  raden . (M aa r w ie 
h e t w eet, m a g  ook m eedoen!!) 
E en  m icroscopische v e rg ro tin g  is 
h e t n ie t; d an  is ze lfs de kop  van  
een lu c ife r o n h erk en b aar. Wij 
hebben  h e t U  dus gem akke lijk  
w illen  m aken .
V oor de 3 b este  op lossingen  s te l
le n  wij e lk  een fra a ie  p rijs  be
sch ik b aa r. U itg eb re id e  gegevens 
(behalve  dus de ju is te  n aam !) 
w orden  nog  eens e x tra  op prijs 
geste ld .
O plossingen  in  te  zenden vóór 
1 D ecem ber a a n  de red ac tie .

☆

WERFT LEDEN!
dan kunnen we GEREGELD 
met 16 pagina’s verschijnen



Verenigingsnieuws
Afdeling Amsterdam. — Bijeenkomst op Maandag 24 November te 8 uur, 
ten kantore van „Willen is Kunnen” , Prinsengracht 674. De Heer T i m m e r 
m a n s  zal een lezing houden over kruisingen, terwijl de Heer D r a a i s m a 
zal spreken over „de mogelijkheden van kasverwarming door middel van 
electriciteit.”
Amersfoort en Leiden. — Bij de tot standkoming van de fusie bestonden er 
in onze Vereniging vijf afdelingen, met name Amsterdam, Deventer, ’s-Gra- 
venhage, Haarlem en Zaanstreek.
Het heeft ons grote voldoening geschonken, dat wij in de loop van dit jaar, 
onze zesde en zevende afdeling, Amersfoort en Leiden, een hartelijk welkom 
konden toeroepen.
Het secretariaat ontving 24 April 1947 een schrijven van de Heer H. J. ter 
Beeke te Amersfoort, dat „De Amersfoortsche Cactusvrienden” gaarne lid 
wensten te worden van Succulenta. Met deze uitbreiding, enkele maanden 
reeds na het samengaan van beide verenigingen, waren wij zeer verheugd. 
Afdeling Amersfoort telt thans 14 leden. Het bestuur heeft zich als volgt 
samengesteld: voorzitter, J. Lohmeijer, secretaris H. J. ter Beeke, penning
meester A. Jellema, bestuursleden D. Stam en J. Lagerwaard.
Het initiatief tot oprichting van de afdeling Leiden werd genomen door de 
heren de Groot, Prins en v. d. Reijden. In het bijzonder moeten wij een 
woord van hulde brengen aan het adres van de heer de Groot, die zich 
voor de totstandkoming van deze afdeling zeer verdienstelijk heeft gemaakt. 
Op 6 Mei 1947 werd een vergadering gehouden, waar de oprichting van 
afdeling Leiden een feit werd.
Bij acclamatie werden als bestuursleden gekozen: voorzitter, L. R. de Groot, 
secretaris, J. J. v. d. Reijden, penningmeester, B. M. F. Prins. Op deze 
avond sprak de heer Janse over verschillende succulenten, met vertoning 
van prachtig gekleurde lichtbeelden.
Na deze oprichtingsvergadering volgden nog meerdere avonden en enkele 
excursies, die alle zeer geslaagd zijn. Met 10 leden begonnen, telt de afde
ling Leiden thans 20 leden, wat zeer zeker een prachtig resultaat genoemd 
kan worden.
Onze Vereniging heeft thans met deze jongste aanwinsten 7 afdelingen. 
Mogen nog vele afdelingen volgen tot bloei van onze Nederlandse Vereniging 
van liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten, Succulenta!

Lidmaatschap.
S e c r e t a r e s s e .

Leden, die hun lidmaatschap niet wensen te bestendigen, worden, om on
aangenaamheden te voorkomen, er aan herinnerd, dat het lidmaatschap 
moet worden opgezegd vóór 1 December aan het secretariaat of aan het 
bestuur van de afdeling. (Art. 7 Huish.Reglement.)
BIBLIOTHEEK
Boeken uit de bibliotheek van Succulenta kunnen worden aangevraagd bij 
Mevr. L. W. B u i n i n g-K r o e z e, te Hamersveld (Utr.)

succulenten
J. KROON Caciuskweker —  Voorschoten
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Geef uw zaad aan Succulenta
Toen ik vele jaren geleden begonnen ben zaad aan te bieden ten voor
dele van Succulenta, wist ik niet, dat deze verkoop veel geld zou opbrengea 
Als ik U zeg, dat de zadenverkoop dit jaar ruim ƒ 253.— opbracht, waarvan 
na aftrek van portokosten een batig saldo van ƒ 243.— overblijft en dat het 
verkopen van plantjes op de jaarvergadering te Haarlem en op een kring
vergadering aldaar ruim ƒ 45.— ten voordele van het clichéfonds heeft 
opgeleverd, dan zult U het met me eens zijn, dat dit onze verenigingskas 
ten zeerste versterkt.
Het is voor hen, die hun planten hebben bestoven of wanneer planten door 
zelfbestuiving zaad hebben voortgebracht, een kleine moeite dit zaad te 
verzamelen en aan ondergetekende toe te sturen. Zij dienen daarmede een 
tweeledig doel; zij verschaffen hun medeleden goed zaad, want eigen gewon
nen zaad is meestal goed kiemkrachtig en zij bevoordelen het clichéfonds. 
Dit fonds betaalt foto’s en cliché’s voor het tijdschrift en soms ook boeken 
voor de bibliotheek, zoals het pas verschenen werk „Lithops”  van Prof. Nel. 
Het fonds beschikt momenteel over ruim ƒ 700.—.
Dus, Leden, stuurt Uw zaad naar Apeldoorn, opdat wij in het begin van het 
volgende jaar een rijkvoorziene zadenlijst kunnen aanbieden. Het zaad 
moet afkomstig zijn van planten, waarvan men zeker weet, dat, wanneer 
zij kunstmatig zijn bestoven, dit werk nauwgezet is gedaan. Hybridiseren 
kan zijn nut hebben voor de wetenschap, maar onoordeelkundig hybridiseren 
is verkeerd en het zaad, dat daarbij ontstaat, mag niet zonder meer in 
omloop worden gebracht.

J. J. E. VAN DEN THOORN,
„De Ruwent”, Elburgerweg - Apeldoorn.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen
J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n ,  „de Ruwent”, Apeldoorn, vraagt ter over
name alle jaargangen van Cactussen en Vetplanten, de jaargangen vóór 
1930 van Succulenta en verder alle Succulenten-boeken- of tijdschriften, 
behalve de Verkade-albums en Succulenten in Beeld en Woord.
M a m m i l l a r i a ’s g e v r a a g d .
Sinds een 30-tal jaren maak ik studie van het geslacht Mammillaria. Als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden heeft mijn collectie zeer geleden. 
Zonder voldoende materiaal kan ik niets beginnen. Importeren uit Amerika 
is nog niet mogelijk, maar ik heb een vergunning om uit Holland 200 planten 
te importeren. Kwekers of liefhebbers, die ook maar enigszins menen mij te 
kunnen helpen, worden verzocht zich in verbinding te willen stellen met
E. S h u r 1 y, 7 Deacons Hili Road, E 1 s t r e e, Herts, England.
B o e k e n  g e v r a a g d !  Privé verzamelaar van succulenten-litteratuur 
vraagt: alle jaargangen van „Succulenta”  en „Cactussen en Vetplanten” ; 
v. d. Houten: Cactussen, Vetplanten; Monatschr. f. Kakteenk. 1921 en 1922; 
Berger: Liliaceae (Aloineae), Die Entwicklungslinien der Kakt.; Schelle: 
Handb. der Kakt. kultur; Haage: Kakteen, Crassulae; Schumann: Blühende 
Kakt.; Vaupel: Die Kakteen; Bödeker: Ein Mammill. Vergleichschlüssel; 
de werken van Salm-Dyck e.a.
Aanbiedingen aan R. K. B y r d, 5 Livingstone Road, So u t h a 11 , Middle- 
sex (England). Eventueel in ruil voor de nieuwste Amerikaanse of Engelse 
boekwerken!
F. F. V e n e m a, Rijperweg 7,- Bloemendaal vraagt te koop, Succulenta, 
jaargang 1 t/m 11, jaargang 14 no. 4 en jaargang 19 t/m  het stopzetten.

A. ASHER & Co., Herengracht 386, Amsterdam-C
S P E C IA L IT E IT

DIER- EN PLANTKUNDE Antiquariaat
W IJ ve rzo e ke n  d e  le d e n , d ie  to e z e n d in g  V O O r  B i o l o g i s c h e  W e i e i l S C h a p p e i 1

van o nze  ca ta log u s  o p  p r ijs  s te lle n , ons 
hun naam  en adres  te  w il le n  o p g e ve n



INHOUD 1947-1948
Het Rom. cijfer (I) verwijst naar jaargang 1947, (II) naar jaargang 1948

Activiteit ( I I ) ........................... 31, 46 Euphorbia atrispina ( I ) .............................63
Adressen Hoofdbestuur (II) . . . .  12 „  ferox ( I ) ............................. 30
Adressen voorl. Hoofdbestuur (I) . . 4 „  Hislopii ( I I ) ........................77
Aioe Sladeniana ( I ) .................................2 „  inconstantia (I) . . . .  61
Aloe succotrina ( I I ) ...........................59 „  lactea ( I ) ............................. 56
Amstelflora ( I I ) ......................................58 „  meloformis (II) . . . .  45
Anthacantha-Euphorbia’s (I) . . . 61 „  Morinii ( I ) ........................62
Aprica ( I ) ...........................................53 „  multiceps (II) . . . .  35
Astroloba ( I ) ..................................... 53 „  pseudocactus (I) 56
Bloeiende steentjes ( I ) ...........................12 „  splendens (I) . . . 31, 65
Bodemwarmte bij het zaaien Euphorbieae ( I I ) .................................. 9

van Mesems (II) 18 Federatie van Europ.
Bodemwarmte ( I I ) ........................... 48 verenigingen (I) 67, (II) 27
Boekbespreking (II) . . .  9, 21, 73 Ferocactus Wiszlizenii (II) . . . .  42
Brandstof aanvragen ( I I ) ................. 85 Fossile cactus ( I I ) ....................................... 13
Brasilocactus ( I ) ............................ 45 Fotografeert uw planten! (II) . . .  44
Buitenlands verenigingsnieuws (I) Frithia pulchra ( I I ) ......................... 81

21, 22, 34, 57, 58 Gasteria caespitosa ( I I ) ........................ 29
Buitenlands verenigingsnieuws (II) „  Lutzii ( I ) .................................27

26, 27, 42, 75, 90 Graptopetalum paraguayense (I) . . 27
Cactus and other succ. plants (II) . 74 Harrisia Jusbertii ( I ) ............................. 14
Cactusjacht in New Mexico (II) . . 67 Haworthia en Aprica ( I ) ........................51
Cactustuin G. W. v. d. Bundt (II) . 89 „  x Mantelii (I) . . . .  37
Cactuswereld op zijn best! (II) . . .  36 „  nigra ( I I ) .................................51
Carnegia gigantea ( I I ) ...........................42 „  obtusa ( I I ) ............................50
Conophytum truncatellum (I) . . . 12 „  tenera ( I I ) ............................52
Contributie ( I ) ...........................  24, 48 Hersengymnastiekoefening (II) . . .  76
Correctie (I) 23, 69, ( I I ) .....................90 Het woord is aan U ( I ) ........................12
Crassula argentea ( I I ) .......................... 54 Hoogsucculent ( I ) ...................................14

„  lactea (I)  13 Iets over electrische verwarming (II) 3
December 28/1946 ( I ) ................ 1 In Memoriam Dr. Karl v. Poellnitz (I) 68
Desert Plant Live (I) 58, (II) . . .  26 In Memoriam
Doorns of stekels? ( I I ) ......................70 Ymkers, Kautz, Beerenborg (I) 23
Echinocactus Graessneri (I) . . . 4 5  Is de naam „hoogsucculent”  te ver-

„  Grossei (I) . . . .  50 vangen door een betere? (I) . . . 32
„  Haselbergii (I) . . 46 Karsten (Mej.) in Zuid Afrika (I) 22, 59
„  ingens ( I ) ...................... 5 Kasverwarming ( I I ) ............................ 63
„  nigrispinus (I) . . . 50 Last van wolluis? ( I I ) ..........................85
„  Schumannianus (I) . . 49 Lithops ( I I ) ........................................... 21

Echinocereus ( I I ) .............................15 Lithops en Mesemzaailingen (I) 8, (II) 37
„  Engelmannii (II) . . 43 Lithops gracilidelineata (II) . . . .  61
„  rigidissima (II) . . .  43 „  Vanzijlii ( I I ) .......................... 60

Echinopsis (II) .................................91 Mammillaria (I) 39, (II) 10, 24, 39, 65
Een goed voorbeeld ( I I ) ..................... 76 Melkkleurig dikblad ( I ) ....................... 13
Eenvoudige kasverwarming (II) . . 63 Neue und seltene Sukkulenten (I) . . 34
Ei van Columbus ( I I ) ...........................85 Nieuwe en minder bekende
Electrische verwarming (II) . . .  3 Notocactussen (II) 47
Eopuntia Douglassii ( I I ) ..................... 13 Notocactus (I) 28, 45, (II) . . . .  47
Epiphyllum ( I ) ..................................... 45 Notocactus Ottonis var. Schuldtii (II) 47
Epiphyllum Handbook (I) 34, (II) . 73 Nuttige wenken (I) 20, 35, 47, 55, 70
Eriocactus ( I ) ..................................... , 4 9  Omstreeks Kerstmis en Nieuwjaar (II) 79



Onopgelost raadsel (I) 14
Opgelet! ( I I ) ..................................... 60
Oplossing van „W at is het?” (11) 5
Opuntia basilaris (II) . . . . 42, 84
Othonna Herrei (II) . . . . 5, 20
Peniocereus Greggii (II) . 43
Personalia Roissevain (I) . 58

„ Dinter (I) . 58
„ Schönland (I) . 57

v. Poellnitz (I) . . 68
Phyllocactussen en Epiphyllum (I) . 76
Phyllocactussen stekken (I) . 43
Plantenterminologie (II) . 43
Radiopraatje ( I I ) ........................ 28, 60
Reisindrukken van een Cactusliefh. in

Italië II) 6
Reisverslag Uitewaal (I) . . .
Revisie nomenclatuur Haworthia en

71

Aprica (I) 51
Revisie nomenclatuur enkele

Haworthia’s (id 49
Stekken en snoeien van Phyllo-

cactussen (I) 43
Succulenta 1948 (II) . . . . 1

Succulenten in huis ( I I ) ..............................86
Sukkulentenkunde ( I I ) ............................. 27
Succulente Euphorbieae (II) . . .  9
Teratologische mededelingen (II) . . 52
The succulent Euphorbieae (I) 22, (II) 9 
Toumeya papyracantha (II) . . . .  32
Uit de Cactuswerelld (I) 21, 34, 57, 71 
Uit de Cactuswereld (II)

26, 42, 58, 75, 89
Uit eigen ervaring ( I I ) ................................7
Verslag oprichtingsvergadering (I) . . 11
Verenigingsnieuws (I) 24, (II) . . .  12
Verzorging van Lithops- en

Mesemzaailingen (II) 37 
Vlekken aan Phyllocactussen (I) . . 33
W at is eigenlijk een succulent? (I) . . 65
W at is het? (I) 76, ( I I ) ................................5
W ilcoxia Poselgeri ( I I ) ................................2
Yucca brevifolia ( I I ) ................................... 44
Zaaien van Lithops e.a. Mesems (I) . 8
Zaaien van Mesems ( I I ) ..............................18
Zaaien van succulenten (II) . . . .  7
Zygocactus ( I ) ................................................44

A F B E E L D I N G E N
Aloe Sladeniana (I) 2

„ succotrina (II) . . . . 60
Areolen ( I I ) .................................... 72
Bladbekers ( I I ) .............................. 52, 53
Brasilocactus Haselbergii (I) 46
Cactustuin Mrs. Bullington (II) . 67

,, v. d. Bundt (II) . . 89
„ Mrs. Mikelson (II) . 67

Doorns ( I I ) ..................................... 71
Echinocactus ingens (I) . 5
Echinocereus pectinatus (II) . 17

pulchellus var.
amoenus (II) 15

,, stramineus (II) 69
„ triglochidiatus (II) 67

Echinopsisbloemen (II) . 91
Electrische verwarming (II) . 4
Eopuntia Douglassii (II) . 14
Euphorbia aggregata (I) . 64

,, atrispina (I) 64
„ Caput Medusae (II) . 6
„ cyathia (I) . . . . 62

ferox (I) . . . . 31
heptagona (I) . 64
Hislopii (II) 78, 79

,, meloformis (II) . 45, 46
„ Morinii (I) . 64
„ multiceps (II) . 35
„ pseudocactus (I) . 56

Ferocactus Wislizenii (II) . 67, 68
Fritia pulchra ( I I ) ........................ 82

Gasteria caespitosa ( I I ) ...................... 29
„ Lutzii (I)  25

Gasteria’s Kew Gardens (I) . . . . 71
Harrisia Jusbertii-raadsel (I) . . . . 15
Hawortliia x Mantelii (I) 37

„ obtusa ( I I ) ...................... 49
Kas Mr. Roan ( I ) ...................................71
Kasverwarming ( I I ) .............................63
Lithops gracilidelineata (II) . . . .  61
Mammillaria applanata (II) . . . .  65

„ chionocephala (II) . . 37
„ magnimamma (I) . . . 40
„ Parkinsonii (II) . . .  39

Mamm. collectie Mr. Shurley (I) . . 71
Notocactus Haselbergii (I) . . . .  46

Ottonis var.
Schuldtii (II) 47, 48 

Schumannianus var.
nigrispinus (I) 29, 49

Opuntia basilaris ( I I ) ....................................84
Othonna Herrei ( I I ) ....................................20
Phyllocactus ( I ) ................................................43
Portret Dr. Karl v. Poellnitz (I) . . 68
Rhipsalis Houlletiana (II) . . . .  80

„ pachyptera (II) . . . .  68
Rhipsalidopsis rosea ( I I ) ..............................87
Succulenten wintertuin (II) . . . .  86
Toumeya papyracantha (II) . . . .  33
W at is het? ( I ) ................................................76
W ilcoxia Poselgeri ( I I ) ................................2
Zaaitesten boven radiator (II) . . .  37
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