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Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan

PO KON
in d e  o ude, U  b e k e n d e  k w a liie it

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!

A ls U plantenvoedsel gaat halen vraagt U dan niet naar 
Kunstm est doch naar POKON .
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Een moeilijk jaar ligt achter ons, het eerste levensjaar van onze nieuwe vereniging. 
Onder energieke leiding van de heer U i t e w a a 1 kon ons tijdschrift zes maal 
verschijnen. Het aantal nummers dat in 1948 zal verschijnen, hebt U zelf in Uw 
handen. Slechts door het werven van nieuwe leden kan onze vereniging tot bloei 
gebracht worden. Het moet toch mogelijk zijn, dat elk lid in 1948 een nieuwe 
liefhebber aanbrengt. Doet Uw best daarvoor want de algemene activiteit is tot 
dusverre beslist onvoldoende.
Een aantal leden zou ons maandblad gaarne anders samengesteld willen zien. Ik 
zou deze leden willen verzoeken hun ernstig doordachte denkbeelden aan ons 
kenbaar te maken, of zelf artikelen te schrijven. Er zijn plannen genoeg, maar 
slechts uitvoerbaar bij voldoende medewerking, ook Uwerzijds.
Ook dit jaar zullen er weer zaden aan de leden worden aangeboden. Maakt allen 
zoveel mogelijk gebruik hiervan. Zaailingen ruilen of ten geschenke geven maakt 
vrienden en nieuwe liefhebbers. Het is de beste propaganda voor onze vereniging. 
Aan importen van planten hoeft men voorlopig niet te denken. Daarom zaait 
dit voorjaar zoveel mogelijk en werft elk minstens één nieuw lid.
Verder zou ik een beroep willen doen op de botanici in Nederland. Dit jaar zal 
waarschijnlijk een Federatie van Europese Succulentenverenigingen tot stand 
komen, die vooral het wetenschappelijke werk zal trachten te stimuleren. Moet 
Nederland met zijn bekwame botanici hierbij achter blijven? Verenigt U met ons, 
zoals dat in vele andere landen gebeurt. Geeft U ons iets van Uw kennis, wij geven 
U ons enthousiasme als succulentenkwekers. Wij stellen veel belang in Uw onder
zoekingen, steunt ons bij het stichten van deze Federatie, die een oplossing kan 
brengen voor onze internationale samenwerking op succulentengebied. Zij die 
geen of nauwelijks belangstelling hebben voor wetenschappelijke vragen, zullen 
dan in het maandblad vrijwel geen wetenschappelijke publicaties meer vinden. 
De botanici en de liefhebbers met studiezin kunnen, door tevens lid te worden 
van de federatie, in de publicaties en in stellingen van deze federatie hun studie- 
en onderzoekingslust bevredigen. Laten we hopen, dat het in Europa thans moge
lijk zal zijn op deze wijze samen te werken.
Met de allerbeste wensen voor onze vereniging en voor de leden veel vertrouwen, 
geloof en voorspoed, roep ik U  allen op tot grote activiteit en belangstelling 
voor Succulenta.

A. F. H. B U IN IN G ,

Voorzitter.
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Wilcoxia Poselgeri (Lem.) Br. & R.
door J. A. J a n s e

Wilcoxia Poselgeri (Lem.) Br. & R. in 
Contr. U. S. Nat. Herb. xii, io , 434 
(19 0 9 ); Echinocereus Poselgeri Lem., 
Cact. 57 (1868); Cereus Poselgeri Coulter 
in Cont. U. S. Nat. Herb. iii, 398 (1896) ; 
Cereus tuberoSuS Poselg. in Allgem. 
Gartenz. xxi, 135  (18 53) non Pfeiff.
Enum. Cact. ( 18 3 7 ) ; Echinocereus tube
rosus (Poselg.) Riimpl. ed.ii, 783 (1886).

Op de laatste door de afd. Haarlem 
gehouden excursie naar de kwekerij 
van de firma K r o o n  te Voorschoten 
konden de deelnemers naast vele 
andere interessante cactussen en vet
planten prachtige jonge geënte exem
plaren bewonderen van bovenbe
schreven soort en velen hebben dan 
ook die gelegenheid aangegrepen om 
hun collectie met deze mooie cactus 
uit te breiden.
Wij vinden deze plant onder twee 

namen verspreid en dit behoeft dus wellicht enige toelichting.

De eerste auteur, die deze plant beschrijft is de Berlijnse arts Dr. H. P o s e 1 g e r, 
die van 1849— 1852 reisde in Mexico en de Zuidelijke Verenigde Staten, ten
einde planten voor zijn collectie te verzamelen. Hij noemde de plant om haar 
knolvormige wortel tuberosus d.w.z. knolvormig. Hij zag daarbij echter over het 
hoofd, dat reeds een voorganger die naam gebruikt had, nl. L u d w i g 
P f e i f f e r  in 1837 . L e m a i r e noemde de plant daarom in 1868 Poselgeri en 
bracht de plant in het geslacht Echinocereus onder. Tenslotte hebben B r i 1 1  o n 
en R o s é  er een nieuw geslacht, Wilcoxia, voor opgesteld genaamd naar Gen. 
W  i 1 c o x, een enthousiast cactusliefhebber.

Uit de knolvormige wortels komen nauwelijks 1 cm. dikke rolronde takken voort 
met fijnwollige, zachtgestekelde areolen. De prachtige rosé bloemen, die veel op 
die van de Echinocerei gelijken, komen meestal in groot aantal aan het eind der 
takken te voorschijn. Vooral groeit de plant goed, als ze geënt wordt gekweekt. 
Op eigen wortels groeit ze veel zwakker en is zeer gevoelig voor vocht.

De W ilcoxia’s komen uit Zuidelijk Eexas en Coahuila in Noord Mexico. Enkele 
andere soorten zijn ook uit Sonora en Beneden Californië beschreven. Van de 
andere species is vooral ook de witwollige Wilcoxia Schmollii (Weingart) Back. 
in cultuur, doch nog slechts sedert kort. Deze soort werd in 19 3 1  door W  e in 
g a  r t in het Monatsschrift der D .K .G . beschreven.

S a f f  o r d deelt ons nog mede in zijn „Cactaceae of N .E. and Central Mexico” 
(1909) dat W. Poselgeri in de provincie Nuevo Leon onder de naam „sacasil”  
bekend staat.

W ilc .  P o se lg e ri ( fo to : Janse)
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Iets over electrische verwarming.
De verwarming van kassen en tabletten is voor velen van ons nog een probleem. 
Dit probleem kan echter op verschillende manieren worden opgelost.
Ten eerste door het plaatsen van een kolenkachel in de kas. Deze methode is voor 
de meesten van ons wel de eenvoudigste. Zij heeft echter enige nadelen. In de 
eerste plaats de bediening. De kachel moet op tijd bijgevuld worden, moet uit
gehaald worden, wat meestal gepaard gaat met het verspreiden van belangrijke 
hoeveelheden as en stof. In de tweede plaats is de temperatuur in de kas niet 
gelijkmatig.
Een tweede, veel beter methode is de verwarming door middel van warm water 
de z.g. centrale verwarming. Het warme water wordt vanaf een centraal punt, 
de ketel, door een buizenstelsel geleid. De temperatuurverdeling kan hier volledig 
aan de te stellen eisen voldoen. Wordt nu de stookgelegenheid buiten de kas 
opgesteld, dan wordt ook geen hinder ondervonden van as en stof. Het moeilijkste 
punt blijft dus de bediening, ook speelt hier de financiële zijde een zeer belang
rijke rol, daar de aanschaffing van een dergelijke installatie vrij kostbaar is.
Een derde methode is de verwarming door middel van electriciteit. Deze is wel 
de meest ideale; eenvoudige en gemakkelijke bediening. Deze bediening kan met 
de hand geschieden, doch het is ook mogelijk geheel automatische bediening toe 
te passen. Geen stof en geen as. Gelijkmatige temperatuur in de kas die zeer goed 
regelbaar is. Bovendien is op elk gewenst punt in de kas, al naar behoefte, de 
mogelijkheid geschapen meer warmte toe te voeren.
De aanleg van een electrische verwarming is betrekkelijk eenvoudig. De kosten 
zijn in vergelijking met de centrale verwarming veel lager.
In de zeer kleine, z.g. kamerkasjes met een inhoud van ong. één kub. meter, kan 
men volstaan met het aanbrengen van één of meer (al naar behoefte) kooldraad- 
lampen van ongeveer 8 N .K. Heeft men hinder van de brandende lampen dan 
kunnen deze zwart gelakt worden. De oplossing voor deze kleine kasjes is dus 
al zeer eenvoudig.
Voor de verwarming van tabletten in de winter kan men gebruik maken van 
bodemverwarming al of niet in combinatie met ruimteverwarming.
De ruimteverwarming in de kas kan op tweeërlei wijze worden opgelost.
1) Door het plaatsen van z.g. ribbenbuiskachels, dat zijn geheel gesloten buizen 
met koelribben. In de buis is het verwarmingselement aangebracht. De max. tem
peratuur, welke de ribbenbuiskachels bereiken, is ongeveer 75 graden Celsius. 
Open straalkachels zijn niet aan te bevelen, met het oog op brandgevaar.
2) Door gebruik te maken van een verwarmingskabel, de z.g. ozurietkabel. Dit 
is een kabel van speciale samenstelling. Inplaats van een koperen stroomgeleider, 
waarbij de warmteontwikkeling zoveel mogelijk wordt tegengegaan, wordt als 
stroomgeleider een weerstanddraad gebruikt, welke zodanig gekozen wordt, dat 
de gestelde temperatuur niet overschreden wordt. Deze weerstanddraad is ge
ïsoleerd door een speciaal geprepareerde gummilaag, welke tegen warmte bestand 
is; het z.g. Ozuriet. Als bescherming tegen mechanische beschadiging is een lood- 
mantel om de ozurietlaag aangebracht. De practische toepassing van deze ver
warmingskabel is zeer eenvoudig. Door middel van beugeltjes wordt zij op korte 
afstand van de muur bevestigd.
Deze beide toepassingen vereisen een netspanning van 220 of 127 volt. In de 
tabletten, waaraan wij dikwijls staan te werken, is het aanwezig zijn van een
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spanning van 220 volt uit veiligheidsoverwegingen niet aan te bevelen. Daarom 
moet voor verwarming in of boven de tabletten een lage spanning toegepast 
worden door tussenschakeling van een transformator. Deze spanning mag niet 
meer dan 30 volt bedragen.
Hierbij worden voor ons doel nieuwe mogelijkheden geschapen.
1) Als verwarmingsdraad kan bij toepassing van lage spanning ijzerdraad ge
bruikt worden; 2) de verwarmingsinstallatie in het tablet en de bodemverwarming 
in de kas kan voor een zeer belangrijk gedeelte door ons zelf gemaakt worden, 
al is hierbij dan enige voorlichting nodig; 3) het nodige materiaal is ook nu te 
verkrijgen.

De bedoeling is de tabletten zodanig te verwarmen, dat geen gevaar voor vorst- 
schade ontstaat. De temperatuur behoeft daarom niet hoger te zijn dan 4— 5 gr. C. 
Het is zelfs gewenst niet hoger te gaan met de temperatuur daar anders de planten 
neiging vertonen om te gaan groeien.
Om van de warmte zoveel mogelijk profijt te trekken wordt boven het tablet een 
kap gemaakt van glas (als dit weer wat ruimer voorhanden is); van papier kan 
het ook. Bijv. zoals fig. 2 aangeeft. De opstijgende warmte uit het tablet wordt 
nu onder de kap vastgehouden. Het is nu zaak te zorgen, dat de temperatuur niet 
te hoog oploopt. Dit kan op twee manieren gebeuren, nl. door a) het vermogen 
van de verwarmingsdraad zodanig laag te nemen, dat geen verdere temperatuurs- 
verhoging optreedt dan 5 gr. C ;  b) door een temp.schakelaar welke, ingesteld 
op 5 gr. C. de electrische stroom uitschakelt.

De montage van een verwarmingsdraad is aangegeven door fig. I. De vorm van 
het tablet is niet van belang, het kan in elk tablet gemaakt worden. Voor een 
tablet van 1 m2 oppervlak is ongeveer 40 watt nodig. Hiervoor wordt gebruik
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gemaakt van ijzerdraad met een diameter van i m.m. en 13  meter lang. De trans
formator moet dan berekend zijn voor een secundaire spanning van 10  volt en 
het vermogen dat de transformator kan leveren ong. 100 watt. De einden van 
het ijzerdraad worden door de wand van het tablet naar buiten gevoerd en op een 
klemblokje vastgeschroefd. Voor het geval dat door een of andere oorzaak de 
stroom in de verwarmingsdraad te hoog wordt, is hiervoor een zekering geplaatst, 
welke bij overschrijding van de gestelde waarde doorsmelt. Het plaatsen van de 
zekering is aangegeven in fig. 1 . Van het klemblokje gaat een snoer naar de 
aansluiting van 10  volt op de transformator. De 220 volt aansluiting kan ge
schieden via een stopcontact van de huisinstallatie.
De bodemverwarming voor de broeikas is in principe gelijk aan die voor tabletten, 
doch hierover in een volgend nummer van ons tijdschrift, waarbij dan tevens een 
voorbeeld gegeven zal worden voor het verwarmen van een broeikas.
Waar voor elk geval afzonderlijke gegevens gelden in verband met de afmeting 
van het tablet is het niet goed mogelijk in deze beschrijving meer technische 
gegevens te verstrekken.
W ie nog inlichtingen wenst omtrent het bovenstaande, schrijve met bijvoeging 
van een postzegel voor antwoord, aan ondergetekende,

R. D RA A ISM A , 
Veeteeltstraat 14 1 , A ’dam-Oost.

Oplossing van „Wat is het ?”
Het aantal deelnemers aan de prijsvraag was enigszins teleurstellend, bovendien 
heeft geen der inzenders de oplossing gevonden. Het spijt ons, dat wij geen der 
prijzen (iste prijs een gratis retourvlucht per K .L.M . naar het land van herkomst 
van de plant op de foto!) hebben kunnen uitreiken.
De foto stelt voor de stam van Othonna Herrei Pillans, afgebeeld in Jacobsen’s 
Succulent Plants en in Desert Plant Life.
Het geslacht Othonna bestaat uit vele, in bouw zeer uiteenlopende soorten, de be
kendste in onze verzamelingen is Oth. crassijolia. Deze planten behoren tot de 
familie der Composieten. Naar onze persoonlijke smaak is Oth. Herrei een der 
wonderlijkste en fraaiste van alle succulente planten. Wij hopen binnenkort een 
artikel te kunnen plaatsen van de hand van de Heer H. H e r r e, de vinder van 
deze plant, die toen hij haar vond eerst dacht met een Caralluma te doen te hebben. 
Dit was ook de mening van de Heer W. v a n D ij k, Overveen; Dr. E. J  o a k i m, 
Villeneuve Zwitserland dacht, dat het een vergroting was van een lid van Euphor
bia viperina; de Heer H. v a n  d e r  V e l d e ,  den Haag, was de mening toege
daan, dat het de stam is van Cotyledon calcalioides.
Gezien het feit, dat de heer H e r r e de plant voor een Caralluma heeft gehouden, 
hebben wij gemeend, dat de oplossing van de heer v a n  D ij k wel voor een 
troostprijs in aanmerking mocht komen.
Enkele dagen na het verschijnen van ons tijdschrift brachten leden van de afd. 
Amsterdam een bezoek aan de Hortus Botanicus, waar deze plant omstreeks die 
tijd elk jaar met haar typisch gevormde bladeren en fraai gekleurde gele bloempjes 
staat te prijken. Ik zou toch wel eens willen weten, wat de Amsterdammers eigen
lijk wel die Zondagmorgen in de cactuskas hebben uitgevoerd! Waarom niet 
wat meer belangstelling getoond óók voor planten die men zelf niet heeft? Red.
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Reisindrukken van een 
Cactusliefhebber in Italië

door J. A . J a n s e

Het is geen wonder, dat het zonnige Italië, dat aan elke toerist zoveel natuur
schoon te genieten geeft, op de cactusliefhebbers een bijzondere bekoring uitoefent. 
Ik wil hier slechts een kort verslag geven van de meest interessante dingen, die 
mijn aandacht hebben getrokken.

C a p r i :  Vóór alles zou ik van dit sprookjesachtig mooie eiland willen vertellen, 
dat het in December van het vorig jaar, toen Holland reeds in de strenge greep 
van Koning Winter gekluisterd was, nog een zomerse indruk maakte. Het meest 
interessante voor mij was de in het wild groeiende Euph. dendroides L, een 
struikje met dunne twijgen, dicht bezet met langwerpige bladeren. Het bloeit pas 
in de late winter, terwijl het ’s zomers kaal is. Deze soort komt op Capri voor op 
de zonnige, rotsachtige kust en is daar zeer algemeen. Volgens B e r g e r  komt 
deze plant overal langs de Middellandse Zeekust voor, doch ik zag haar aan de 
Golf van Napels nergens. Verwilderd komen hier ook enkele Afrikaanse Aloë’s 
voor, o.a. A. saponaria met prachtige oranjerode rechtopstaande bloemtrossen.

R o m e :  De Botanische Tuin te Rome maakt een enigszins verwaarloosde indruk, 
doch door het gunstige klimaat gedijen vele succulenten die buiten geplant zijn, 
er goed. De collectie bevat enkele mooie soorten, ik noteerde o.a. een exemplaar 
van Euph. abyssinica R. van 3V2 Meter hoogte. Toevallig leerde ik hier een cactus
liefhebber kennen, Prof. v o n  H e r 11 i n g, professor in de Kerkgeschiedenis, 
die een mooie collectie met zorg bijeengebracht heeft. Hij nodigde mij tot een 
bezichtiging uit en ik vond er een aardige verzameling Opuntia’s, bloeiende 
Echinopsis, een aantal Stapelia’s met hun karakteristieke rechtopstaande vruchten, 
die later hun talrijke pluizige zaden wijd en zijd verspreiden, ’s Zomers (d.w.z. 
van Maart-Nov.) blijven alle planten buiten, alleen in de diepste wintermaanden

B IJ DE FOTO'S:
links: Cer. peruvianus f. monstr.
rechts: Euph. Caput Medusae.
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gaan de teerdere soorten naar binnen. Hebben wij vaak gebrek aan zon hier 
krijgen ze wel eens te veel van het goede en alleen door regelmatig en r.jkehjk
gieten kan men de planten in de zomer goedhouden.
Prachtig zijn enkele zeer grote cactussen in de tuin van de V illa Serventi , Via 
Casilina, een oude Romeinse buitenplaats, thans een kweken]. Een rotscactus 
(C. peruv. monstruosus) zag ik van bijna 3 M. hoogte en een Opuntia tunicata

R ^ è r a ^ n  San Remo bezichtigde ik ten eerste de mooie cactuskwekerij van 

de fa S t e r n ,  een Zwitser, die reeds vele jaren deze speciale cultuur beoefent. 
Prachtige grote exemplaren zijn hier te zien, o.a. een Ecb. Grusonu van 75 cm 
middellijn Daar succulenten in Italië veel voor tuinbeplanting worden gebruikt 
ziet men vaak grote exemplaren, die in verhouding tot wat wij gewend zijn, niet 
duur zijn. Ik kwam in het gelukkige bezit van enkele interessante Euphorbia s, 
E Ammak met prachtige lange bruine doornen, E. Erythraea met golvende kanten 
en E. xylophylloides Broign. een zeer eigenaardige soort met platte phyllocladien, 
die enigszins aan een Phyllocactus doet denken.
L a  M o r t o l a :  Niemand die de Italiaanse Rivièra Ponente bezoekt mag ver
zuimen dit prachtige landgoed te bezichtigen, waaraan voor altijd de naam van 
A  1 w i n B e r g e r verbonden zal blijven, die aan deze plantentuin van 1908—  
1 91 5  als curator werkzaam was. ‘ ) Het is wel jammer, dat van de uiterst belang
rijke collecties, die deze hoogst verdienstelijke botanicus bijeengebracht heeft, 
weinig meer over is; vooral de gebeurtenissen gedurende de laatste wereldoorlog, 
toen La Mortola enige tijd het mikpunt der vijandelijke artillerie was, hebben een 
nauwelijks te herstellen schade aangebracht en o.a. het glas van de kassen vern 
zodat de tere gewassen verloren zijn gegaan. Dit neemt met weg, dat er nog een 
zeer bezienswaardige collectie in de volle grond gekweekt wordt, prachtige grote 
Agaven, deels in bloei, Aloë’s en grote cactussen, o.a. een mooie groep E. Grus° nt!’ 
Ferocactus-soorten, prachtige Euphorbias etc. Ik noteerde een mooi ontwikkeld 
exemplaar van E. Caput-Medusae, dat de natuurlijke groeiwijze vertoonde, nl. 
de hoofdstam geheel in de grond verborgen, en de talrijke zijtakken dicht opeen 
tui de grond oprijzend. Het stemt tot vreugde, dat de tegenwoordige bezitster 
Lady Dorothy Hanbury alles in het werk stelt om deze unieke plantenverzame- 
üng, die bijeengebracht is op een der mooiste plekjes van de Italiaanse Riviera, 

weer in haar oude glorie te herstellen.

„ Uit eigen ervaring \
Wanneer men bij het zaaien van succulenten geen of slechts een gering succes 
heeft wordt dit in 9 van de 10  gevallen aan het zaad geweten. De ervaring heeft 
mij échter geleerd, dat het al of niet welslagen in 99 van de 100 gevallen aan 
het zaaien, d.w.z. aan de behandeling van het zaad of de verzorging van de juist

ontkiemde zaden te wijten is. . ,.
Ik »a met deze bewering niet over ijs van één nacht. Mijn ondervinding op dit 
gebied is minstens 15  jaar oud en dateert uit de tijd, toen ik voor de eerste maa 
op een kringbijeenkomst in Den Haag zaad heb verkocht. Eerst gaven wij het 
zaad cadeau; toen hoorden wij nooit klachten; een gegeven paard ziet men nu

t) Voor een uitvoerige beschrijving van 
p. 165 e.v.

La Mortola zie men Succ. Vol. 12  (1930)
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eenmaal niet in de bek, doch daarna gingen wij het zaad verkopen ten bate van 
de kas van de kring. Het eerste zaad, dat ik verkocht voor io  cent het pakje was 
Stapeliazaad, afkomstig van een van mijn eigen planten.
Op de volgende vergadering kwam er een lid naar mij toe die zeide: ,,U had 
dat zaad niet mogen verkopen, want het is steriel” en hij liet doorschemeren, 
dat hij vond, dat ik het ontvangen geld terug moest geven. Omdat ik daar niets 
voor voelde, zeide ik: „Het spijt mij, dat ik steriel zaad heb verkocht. U moet dat 
dubbeltje maar beschouwen als een offer op het altaar van de kring” , waarop hij 
ontevreden zijns weegs ging. Onmiddellijk daarop sprak mij een ander lid aan, 
deze vertelde: „Dat zaad van U is wonderlijk kiemkrachtig; er staat op het pakje 
20 zaden en ik heb 25 plantjes. Natuurlijk vroeg ik toen: „Gaat U alstublieft 
eens aan die meneer vertellen, die zoeven met mij sprak.” Hetgeen geschiedde. 
De naam van de onfortuinlijke zaaier ben ik allang vergeten; de goede zaaier 
was de heer Lindeyer, die toen ter tijd zijn sporen op succulentengebied al had 
verdiend.
Zo was het 15 jaar geleden en zo is het tot heden gebleven, de een heeft steeds 
succes met het zaaien, de ander brengt er niets of weinig van terecht. Het laatste 
jaar verkocht ik Astrophytumzaad. Enkele leden schreven, dat er van dit zaad niets 
was opgekomen, de Heer Bommeljé, Voorzitter van de afd. Den Haag, schreef 
mij: „D e zaden, die U mij zond, zijn prachtig opgekomen, als ik ze kan houden 
is het een mooie uitbreiding van mijn Astrophytum-sortiment.” Een ander had 
klachten over het Leninghausiizaad. De Heer J. Noirot, secretaris van de Pereskia- 
club te Antwerpen, schreef: „Het Leningshaussiizaad, dat ik van U kreeg, is 
werkelijk het grootste succes geworden van mijn zaai-experimenten van dit jaar. 
De oogst is 80 gezonde zaailingen! Het kiemde reeds na 24 uur in mijn zaai- 
toestel. Ook de Lithopsen doen het schitterend, ik heb nooit geweten, dat mimicry 
zaaien zo’n succes kon hebben.”
Zaaien is de mooiste manier om een verzameling uit te brengen, maar zaaien 
moet men leren en alleen door ondervinding wordt men een meester in de kunst. 
Voor het ontkiemen van de ene soort is meer vocht of een hogere temperatuur 
nodig dan voor de andere. Dit geldt voor alle planten en zeker voor succulenten, 
die uit de meest uiteenlopende streken van de wereld afkomstig zijn. Jeugdige 
cactussen houden van gespannen lucht, pas ontkiemde Mesems kunnen daar niet 
goed tegen. Zo zijn er vele kleine invloeden, die van grote invloed zijn op het 
resultaat van het zaaien.
Wat voor alle soorten nodig is, dat is oplettendheid en geduld. Zorg er voor, dat 
het zaad en de pas ontkiemde plantjes nooit tè nat, nooit tè koud, nooit tè droog 
en nooit tè heet staan. Er zijn zaden, die evenveel uren nodig hebben om 
te ontkiemen als andere dagen of weken. De zaden van eenzelfde soort ontkiemen 
bijna nooit alle tegelijk. Er zijn soorten, die zó onregelmatig opkomen, dat men al 
plantjes kan verspenen terwijl er ook nog pas ontkiemde zaden in het bakje te 
vinden zijn.
Het is verstandig niet te vroeg te zaaien, als men niet over ondervinding, een 
goed verwarmbare ruimte of een zaai-inrichting met bodemwarmte beschikken 
kan. Men mag ook niet te laat zaaien, want dan zijn de plantjes nog te klein als 
de winter in aantocht is. In de herfst groeien zaailingen niet veel meer.
De meeste cactuszaden hebben geen bijzonder hoge temperatuur nodig om te 
ontkiemen, n.1. 20° C tot 30° C. Deze temperatuur bereikt men gemakkelijk in 
een verwarmde kamer op een zonnig plaatsje in de vensterbank op het eind van 
Maart of in April; ’s nachts moet men dan de zaadbakjes van het venster ver-
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wijderen. In de goede oude tijd, toen 's nachts de kachel aan bleef kon men in
Maart,Stea w ach ten d  S/ 5 MeSCms 2aaien’ nu doet ™ n  beter tot half
vertrek of een nTet fe  r warmte ^en in een onverwarmd
nodali K verwarmde kas met met zaaien beginnen voor April en dan
20° C n o d i ^ t f T 5^  WeCr' MeSemS hebben ° m te ontklemen ook ongeveer 
20 C nodig. De temperatuur mag s nachts niet veel onder 15 °  C dalen **
bestdd v a ^ r a T n l T  ^  V“  ^  hart’ In ^ 4 7  hebben:* 5 6 pennen zaad 

steid van de aanbieding in ons orgaan. Bij dit aantal waren precies 12 nieuwe 
adressen de anderen waren alle mijn bekende oude klanten. P

u k°ê  n° 0lt Van de 2aadaanbleding profiteerden: hebt vertrouwen in het 
L t „ “  ' bt V" ' r° “W"  ™ U”  om h «  zaaioo “ 1 1 “

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

Boekbespreking.
l i l  e Ï ^ D y e r  ^ o y ' d T  S l o ^ "  W h i t e ,  R.

Sf s E B “ n £ è ba- 2 £ a p^ A" i jS ; r 5?bestaande u.t 2 delen in 4 ° met 26 gekleurde platen en „ 0 2  illustraties 

R o s SeCr “ m a n n 'S Ĝ samheschre‘hung der Kakteen verscheen B r i 1 1  o n and

een bhdvelde h Z r T  ° P 7*‘ ë "  W1,“  Het Z,’ n G u m e n ten , dieJ vende herinnering zullen vormen aan de planten die in dit w erk he
^ “ e T ^ i j ^ r h ^ d - ^ ™ ^ ”  f d0emd 2 jn 0m in de natuur te ver-'
Alhoewef d Vd d'ge ?nn,S Van dle Planten voor altiJd wordt vastgelegd 
Alhoewel de verschijning van dit werk reeds 7 jaar geleden plaats vond i het
och voor ons nog betrekkelijk nieuw, daar de oorlog ons belette mei de n euwe

literatuur kennis te maken. Van al de nieuwe werk», die in die ooriogsperTode
dd een deenrlêa l l r b T n l  ^  “  The Succulent E“ Ph°rbieae ongelwij

mnnn u allerbelangrijkste, met alleen omdat het een zo volledig moeel.ik 
monographisch opgezet werk is, doch ook omdat het een zeer intereslanfe K  
groej? betreft, die vaak veel te stiefmoederlijk behandeld werd A l w i n  B e t e e r
dlenstelidc hef1 ook°is Z  - T

£■ z * *
. een schat van mooie afbeeldingen, zowel natuur-opnamen als foto’s van n,l 

^  aa0tal schetstekeningen en'

De tekst is ook voor de ontwikkelde liefhebber zeer bevattelijk. Een determinatie 
tabel stelt ons m staat de planten te determineren, hetgeen evenwel niet zo ne
I I  H C |I,kfhS kt!S het i61 0Pi heu eefSte ge2kht Uit2iet' Doch in ieder geval brefgt 

j de liefhebber wel in de buurt van die soorten, waarbij het te determineren
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exemplaar thuishoort en kan men dan door nauwkeurige vergelijking der soort
beschrijvingen verder komen, waarbij ook de fraaie afbeeldingen goede diensten 

bewijzen.
Naast een uiteraard enigszins droge tekst bevat het werk een schat van interes
sante gegevens, niet alleen in de inleidende hoofdstukken over oecologie, morpho- 
logie en geschiedenis, doch ook achter elke soortbeschrijving.
Wij kunnen het werk daarom niet genoeg aanbevelen aan allen die in Euphor- 
bia's geïnteresseerd zijn. Ondanks dit alles mene men niet, dat hiermede de studie 
der systematiek der Euphorbia’s voorlopig beëindigd is! Integendeel, tal van 
vragen zijn nog onopgelost, doch niemand meer dan hij, die zich met deze studie 
bezighoudt, kan beter beseffen, dat dit terrein feitelijk nooit afgesloten wordt, 
dat steeds nieuwe gezichtspunten oprijzen, waarmede ons inzicht zich steeds meer 

verdiept.
Voor het moeizame compilatiewerk, dat de schrijvers zich getroost hebben, moet 
men de grootste bewondering hebben en vooral voor hen, die niet de beschikking 
hebben over een uitgebreide bibliotheek, zal het werk een buitengewoon waarde- 
volle leidraad zijn bij het bestuderen van deze uitermate belangwekkende planten-

groep.
J. A. JA N SE.

Mammillaria’s
door E. S h u r 1 y 

(Vervolg)

S t e n g e l :  de vorm hiervan is voldoende behandeld in Britton & Roses defi
nitie van het geslacht, doch een belangrijk kenmerk is de groeiwijze. De gewone 
indeling is „enkelvoudig” en „kussenvormend” , waarbij soms nog de groep „vork
achtig vertakt” (dichotoom) wordt gevoegd. „Enkelvoudig” betekent, dat een 
plant nooit zijspruiten vormt, zij plant zich voort door zaden. In Haworth s dagen 
werden de Mammillaria’s verdeeld in „enkelvoudige” en „spruitende ; de eerste 
hebben nooit zijspruiten (vandaar „simplex’ ) terwijl de andere deze overvloedig 
vormen (vandaar „prolifera” ). Het is mogelijk, dat deze auteurs een verdeling van 
het geslacht in „spruiters”  en „niet-spruiters” als „kenmerk” voorzweefde meer 
dan als „naamgeving” .
„Dichotoom” betekent, dat bij sommige planten zoals M . Parkinsonii, in plaats 
van normale zijspruiten, de kop zich verdeelt in twee koppen.
Aan deze groepen zou ik nog een andere groep willen toevoegen, n.1. „twin . 
Sommige planten zijn kussenvormend (caespitosa) op de gewone wijze, andere 
verdelen zich als de vingers van een hand, zoals bijv. Mam. elongata.
Om deze redenen zou men de planten naar de groeiwijze kunnen verdelen als 
volgt:
i )  enkelvoudig, 2) kussenvormend (alle of zekere delen v. d. plant), 3) „twin 
(de planten met zijtakken als vinger van een hand) en 4) „dichotoom” of vork
vormig vertakt.
T u b e r k e l s :  Deze organen kunnen naar hun vorm in verschillende groepen 
worden verdeeld, doch een oppervlakkige studie zal hen verdelen in „cylin- 
drische” en „terete” . Het zal blijken, dat alle vormen, die anders zijn dan „cylin- 
drisch” , slechts variaties zijn van „terete” .
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De enige mogelijke uitzondering is die welke „gedrukt” genoemd wordt, doch 
wanneer men „gedrukte” tuberkels onderzoekt, dan blijkt het, dat zij de rolronde 
zó benaderen en hun vorm een gelijke rol vervult, dat ik ze in de „terete” sectie 
heb ingelast. Cylindrische tuberkels worden gevonden bij planten met pen- 
wortels. De rechte opstaande zijkanten van de geheel ronde cylindrische tuberkels 
houden de regen niet op, terwijl de „terete” gevormde tuberkels schuin aflopen 
en de regen ophouden, die van de plant afgehouden wordt. Ik beveel een ver
gelijking aan van M. magnimamma en Wildiana. Bij magnimamma zijn de tuber
kels „terete” ver van elkaar staand en de voet van de plant is in de grond gedrukt,

Mam. Parkinsonii (foto: Ed. Becht)

zodat regen die van de plant afdruipt niet direct de wortels bereikt, daar de 
wortel niet van het penworteltype is, waardoor de regen, om zo te zeggen, van de 
wortels wordt afgehouden en overtollige regen wordt afgevoerd in de poreuze 
grond en dus het blijven staan van vocht wordt voorkomen, alhoewel de wortel 
al het voedsel in oplossing heeft opgenomen, dat nodig was. Deze „open” typen 
van Mammillaria’s hebben geen penwortels.
Aan de andere kant heeft M. Wildiana cylindrische tuberkels, dicht opeen ge
plaatst en de voet van de plant is afgerond en is niet in de grond gedrukt, zodat 
het water langs de stam kan passeren en de penwortel direct bereikt. Zelfs in 
gevallen wanneer de plant niet in de grond hurkt, bereikt de grote tandvormige 
penwortel de zijden van de stam, de plant in staat stellend zoveel mogelijk van 
het afdruipende vocht op te nemen. Wildiana is harig, terwijl magnimamma dat 
niet is. De haren hinderen niet in de landstreek van Wildiana, waar regen over-
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vloedig is, doch de haren houden iets van de regen vast, die anders verloren zou 
gaan, terwijl zij het afvloeien van de regen niet belemmeren, ja zelfs nog meer 
vocht verzamelen, dat snel wordt verbruikt. Wij willen er op wijzen, dat de 
wortels het vocht opzamelen door capillaire opzuiging, dat wil zeggen, dat de 
regen kleine aarddeeltjes omsluit; het opzuigen van water door het dichtstbijzijnde 
aarddeeltje heeft tengevolge, dat als een kralensnoer het water van de verder 
afliggende deeltjes begint toe te vloeien tot de opzuiging ophoudt wanneer de 
plant verzadigd is. Het vrije water tussen de aarddeeltjes wordt niet door de wor
tels opgenomen, zodat hieruit blijkt, dat grond met water doortrokken geen 
waarde voor de plant heeft.

O k s e l s :  de ruimte tussen de voet van de tuberkels. Het is gewoonlijk de
plaats, waar in verschillende hoeveelheden haren voorkomen; dikwijls zijn er 
ook enkele borstels. Wanneer de planten leven op een groeiplaats waar een over
vloed van water is, dan kan men waarnemen, dat de oksels naakt of slechts spaar
zaam behaard zijn. Op droge groeiplaatsen nemen de haren en borstels toe totdat 
bij sommige soorten de gehele ruimte is ongevuld zoals bij M. bombycina. Op de 
tuberkels, okselharen en borstels, doorns, etc. worden aldoor zeer kleine haren 
gevonden, die hun rol spelen in de voedseleconomie van de plant.

(W ordt vervolgd)

Verenigingsnieuws :
Kring ’s-Gravenhage. Voor de vergaderingen worden voortaan geen persoonlijke convocaties 
meer verzonden.
Donderdag 19 F e b r u a r i  wordt ieder verzocht aanwezig te zijn in H o t e l  C a r l t o n ,  
Boschlaan 1, waar verder iedere 3e (derde) Donderdag der maand, om 8 uur, zal worden 
vergaderd.
Daar in de volgende maanden telkens de plannen voor de a.s. Algemene Vergadering met 
Congres en de Tentoonstelling ter sprake zullen komen is het dringend gewenst, dat ieder 
zo trouw mogelijk alle bijeenkomsten bezoekt.

HET KRINGBESTUUR.

Adressen Hoofdbestuur :
A. F. H. B U IN IN G , „Hohorst” , Hamersveld (Utr.), Voorzitter.
G . j .  MOL, Mr. P. N. Arntzeniusweg 94, Amsterdam, 2e Voorzitter.

Mevr. J. G RU LLEM A N S v. BERGHEM , Heereweg 19, Lisse, Secretaresse.

Mej. J. J. E. v. d. TH OO RN , Elburgerweg 57, Apeldoorn, 2e Secretaresse.
G. D. DUURSM A, „Vijversberg” , Rijperkerk, Fr., Penningmeester, Postgiro 

J . A. JA N SE , Loosterweg III no. 1, Hillegom. no. 133550 .

J. A. W A K K A , Heerengracht 58, Zaandam.
A. J. J. v. HOORN, Kruisstraat 60, Eindhoven.

* * *

R e d a c t e u r :  A. J. A. U ITEW A A L, Alex. Boersstraat 25I1S, Amsterdam. 

B i b l i o t h e e k :  Mevr. L. W. B U IN 1N G-KRO EZE, Hamersveld (Utr.).



Ruil- en Verkoopaanbiedingen
Voor de meestbiedende te koop: Succulenta, jaargang 3 t.m. 10 in kartonnen band. 
Succulenta, jaargang 1 1 ,  12 , 13  (met uitz. van no. 6), 14 t/m 16 in afleveringen. 
Aanbiedingen aan J . L  a g e n d ij k, Amsterdamscheweg 155, Amstelveen.
Het secretariaat is dringend verlegen om de navolgende nummers van het tijd
schrift „Cactussen en Vetplanten” , 1935, no. 1  en 2 (iste jaargang); 1941, no. x 
en 4 (7de jaargang); 1942, no. 3 (8ste jaargang). Wie kan helpen? Eventueel 
in ruil voor zaden of planten. Aanbiedingen aan de secretaresse, Mevr. G  r u 11 e- 
m a n s, Heereweg 19, Lisse.
In ruil aangeboden: Ech. Ottonis; Mam. glochidiata, erythrosperma, gracilis, 
gracilis pulchella, pygmaea, pusilla, camptotricha, rufocrocea, densa; Echinocer. 
procumbens, stramineus; Op. cylindrica f. cristata; Cer. peruvianus glauca f. 
crist; Haw. fasciata; A. spiralis; Rhipsalidopsis rosea; diverse soorten Crassula, 
Mesembr., Sedum, Adromischus, Cotyledon, Echeveria en Opuntia.
Gevraagd: Lithops, Conophytums e.a. ultra-succulenten, Mammillaria’s, Rebutia’s, 
etc. D. M e ij e r, Klokstraat 13, Leeuwarden.
Mej. H. C. H i l v e r s ,  Barchemscheweg 44, Lochem, biedt te koop aan een 
cactuskasje, in prima staat, 84 x 53 x 50 cm.

Mutaties Ledenlijst
NIEUW E LEDEN
D. F. Z  w a m a, Kelders 3, Leeuwarden.
Mevr. N. T. H. d e  W it  h-S c h u 1 1 e, Witte Singel 8, Leiden.
J .  R. P. v a n  H o e y S m i t h ,  Straatweg 164, Hillegersberg.
P. A. F l o r s c h ü t z ,  Oosterstraat 3, Utrecht.
J. V e r m e u l e n ,  Lauriergracht 29, Amsterdam-C.
M; C a t o r, Pieter Baststraat 20, Amsterdam-Z.
J. A. v. W i l l i g e n ,  Zeeweg 291, IJmuiden-O.
P. C. H u t c h i s o n, 2606 Bancroft Way, Berkeley 4, Calif., U.S.A.
F. S c h m o 11, Cadereyta, Qro., Mexico.
W. T a y l o r M a r s h a l l ,  Box 647, Tempe, Arizona, U.S.A.
W. J a n s e n ,  Oude Graafscheweg 214, Nijmegen.
Mevr. v. d. P 1 a s-L a n g e v e 1 d, Oude Graafscheweg 218, Nijmegen.
Mevr. A. W  e e r s-L ij d i n g, Kastanjelaan 40, Nijmegen.
Mevr. M o n s h o u w e  r-G e r r i t s e n ,  Vermeerstraat 3, Nijmegen.
G. D o r e s t a d t ,  Sparrestraat 16, Nijmegen.
P. v. d. B r o e k, Sweelinckstraat 6, Nijmegen.
D. J. R  o m e ij n, Hortulanus, Nieuwe Gracht 195, Utrecht.

A D RESW IJZIGIN GEN
G. S t u n n e n b e r g ,  voorheen Nijmegen, Willemsweg 166, thans Nijmegen, 

Huize Levensavond, Kwakkenbergweg.
F. J. T  o g n i, voorheen Voorschoten, Haagwijk 4, thans Leidschendam, Prinses 

Julianaweg 88.
A. V e r e ' l s t ,  voorheen Antwerpen, Lange Leemstraat 13 1 ,  thans Antwerpen, 

Verdussenstraat 9.
C. v a n  d e r  S l u y s ,  voorheen Sydney (Austr.) 255 A  George Street, thans c/o.

Mr. F. Tomaine, Wattle Road, Brookvale, Australia.
Dr. J. Z  e v  en, voorheen Alkmaar, Spoorstraat 13 , thans Heiloo, Laan van Fo- 

reest E 68.
Mej. L. R o s k a m ,  voorheen Westenholte I 169, post Zwolle, thans Zwolle, 

Vondelkade 24.



Zaad-aanbieding ten bate van het Clichéfonds:

30 Lithops Peersii ...................  ƒ 0.20
31 „  Marthae (inornata) „0.25
32 „  Aucampiae ............  »0.20
33 „  Lerichiana ................  „  0.20
34 „  Edithae .........................   0.25
35 „  olivacea .................... ,,0.20
36 „  Comptonii ................ ,, 0.20
37 „  salicola ....................  „  0.30
38 „  opalina ....................  ,, 0.20
39 „  Elisabethae.....................   0.25
40 „  mickbergensis ..............  0.20
41 „  Bromfieldii ............. «0.30
42 „  Herrei ................   „0.20
43 „  localis .................. 1 . „0.30
44 „  Fülleri ..................... ,, 0.20
45 „ fulviceps ................. „  0.20
46 „  Mennellii ............  „0.30
47 „  turbiniformis -   „0.25
48 „  Triebneri ................. „  0.20
49 „ umdausensis ...........  „0.20
50 „  Dinteri ..................... „  0.30
51 „  summittata ............. „0.20
52 „  bella — ..................... „  0.20

> 53 Lithops 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

>c 60 „  floris albis ............ „  0.20
61 „  Erniana ...................  „  0.20
62 „  kuibisensis ...............  „0.20
63 „ pulmonuncula .............   0.20
64 „  Otzeniana ................ „  0.30

S 65 „  Vanzylii ................ „  0.20
66 Titanopsis calcarea ........... „  0.30
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

X74 Bylia cana ........................... „  0.20
75 Frithia pulchra ................... „  0.25

De pakjes bevatten minstens 30 zaden. Toezending volgt na ontvangst van het ver
schuldigde bedrag, vermeerderd met ƒ 0.15 voor verzendkosten.
Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving of storting 
op postgirorekening 398972 ten name van mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n  te Apel
doorn. *
W e zullen in het volgende nummer ook cactuszaden kunnen aanbieden.
Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan mej. J. J. E. van den Thoorn, Elburger- 
weg 57, Apeldoorn.

Contributie 1948
Gelieve Uw contributie, waarvan het minimum is gesteld op ƒ 4.00, zo spoedig moge
lijk te storten op postgiro no. 133550 ten name van Penningmeester Succulenta te 
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 —  A. JELLEMA, Celciusstraat 4, Amersfoort.

„  Amsterdam —  J. B. JANSEN, Mr. P. N. Arntzeniusweg 7ohs, Amsterdam.
„ Deventer —  W. H. ANDREE, Langestraat 82, Deventer.
„  ’s-Gravenhage —  W . H. NOTEBOOM, v. Halewijnlaan 33, Voorburg,

Postrek. 440000.
„  Haarlem —  Mevr. VAARBERG v. HELDE, Rijksstraatweg 523, Santpoort.
,, Leiden —  B. M. F. PRINS, Tesselschadestraat 1, Leiden.
„  Zaanstreek —  Mevr. V A N  BEEK, Botenmakersstraat 84, Zaandam.

Succulenten
J. KROON Caciuskweker Voorschoten
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Gelukkig
kunnen wij U weer volop helpen aan

PO KON
in  d e  ou de , U  b e ke n d e  k w a lU e ii

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.
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Eopuntia Douglassii C l ïaney
ee n  fo ss ie le  cactu s 

door P. A. F l o r s c h ü t z .

In 1944 verscheen in Amerika van de hand van W . C h a n e y een publi
catie over de eerste vondst van een fossiele cactus (American Journal of 
Botany Vol. 3 1 , 1944, pag. 507). Deze belangrijke ontdekking leek me 
waard in Succulenta te refereren.
De fossielen waren in 1926 gevonden in de staat U  t a h in N.-Amerika. 
De laag, waarin de afdrukken verzameld werden, is van Eocene, dus oud- 
tertiaire ouderdom. Wegens de grote gelijkenis met de nog levende Opun- 
tia’s, werd dit geslacht Eopuntia gedoopt (letterlijk vertaald: dageraad- 
Opuntia). De soortsnaam is ter ere van de vinder D o u g l a s s .
De beschrijving (in het kort) is als volgt:
Stengelleden (schijven) rondachtig tot omgekeerd eivormig, soms smal 
wigvormig, soms breed afgerond, ongeveer 7 c.m. lang en 2,5 tot 5,5 c.m. 
breed, vlezig en middelmatig dik; areolen cirkelvormig, ongeveer 1 m.m. 
met een lidteken in het midden, dicht bij elkaar en spiraalvormig verspreid. 
Het gevonden fossiel met slechts enkele bladeren, doorns gering in aantal, 
dun, tot 7 m.m. lang. Vruchtbeginsel alleenstaand, bolvormig met een 
stengelvormig ondereinde, 6— 8,5 c.m. lang (steel 4 c.m.), 4 c.m. breed 
(steel 1,5  c.m.). De vrucht is op het steelvormig uiteinde na met areolen 
bezet.
Uit deze beschrijving kan men opmaken, dat dit fossiel inderdaad veel ge
lijkenis vertoont met de nog levende Platyopuntia-soorten. Men kan dit ook 
op de gereproduceerde foto duidelijk waarnemen.
De bloembladeren zijn helaas bij de fossilisatie verloren gegaan. De auteur 
is er niet zeker van of het steelvormig uiteinde van het vruchtbeginsel ste
riel was dan wel dat het vruchtbeginsel hierin doorliep. In ieder geval is een 
steel bij de bloemen van levende cactussen alleen bekend van de Peireskiae. 
Slechts enkele doorns zijn bewaard gebleven (a). Voorts vormt het vaat- 
bundelverloop, dat aan andere in de buurt gevonden afdrukken duidelijker 
te zien was, een sterk verschil met de nog levende Opuntia-soorten. We 
treffen een soortgelijk verloop van de vaatbundels slechts aan bij de Peires
kiae en enkele Cereoideae. Ook de dichtheid van de areolen op het boven
deel van het vruchtbeginsel is veel groter dan wij bij de levende Opuntia’s 
aantreffen.
Het klimaat, waarin de plant geleefd heeft, kan men opmaken uit de
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E spuntia D ouglasii C haney

vondsten van andere plantenfossielen in de buurt. Het moet een klimaat ge
weest zijn, dat zeer geschikt was voor cactusgroei. Het zou namelijk veel 
gelijken op het klimaat, dat wij thans nog kennen van het Mexicaans Pla
teau, t.w. met jaarlijks een lange, droge periode.

Met deze primitieve kenmerken als het vaatbundelverloop en de vele areolen 
op het vruchtbeginsel, vertoont de plant verder dus een hoge specialisatie 
door zijn groei met afgeplatte stengelleden. Het is dan ook zeer waar
schijnlijk niet de „oercactus”, die men zo graag zou vinden. Daarom is het 
ook niet mogelijk om aan de hand van dit fossiel uit te maken of de cac
tussen hun oorsprong in Noord-Amerika gehad zullen hebben. Het is even
goed mogelijk, dat de cactussen uit het Zuiden gekomen zijn en zich steeds 
meer aan droogte aangepast hebben om tenslotte een groot deel van Amerika 
te gaan bewonen. Dit laatste veronderstelt B e r g e r  ook al afgaande op 
het feit, dat primitieve genera als Peireskia en Peireskiopsis nu nog in het 
Zuiden voorkomen.
Zolang er niet meer fossiele cactussen gevonden worden kan men hierover 
slechts hypothesen maken.
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E.pulchellus var. amoenus (foto: v. Hoorn)

In onze verzamelingen niet veel voorkomend of meestal enigszins stief
moederlijk behandeld, hebben de Echinocerei mijn inziens niet die popu
lariteit verworven, die ze verdienen. Erus Salm-Dyckianus, Scheerii of Knip- 
pelianus ziet men nog wel eens, maar de andere — 60 soorten komen niet 
veel voor. De meest voorkomende klachten over de Echinocerei zijn, dat ze 
onderaan lelijk worden, en dat ze z.g.n. kruipen gaan, wat in onze ver
zamelingen meestal niet zo graag gezien wordt. Dit kruipen komt bij Erus 
gauw voor, door hun slappe, zachtvlezige structuur, waardoor ze bij het 
langer worden doorbuigen. Doch dit wordt meestal weer goed gemaakt 
door de stekken, die ze dan maken, waardoor op de duur zoden met vele 
koppen ontstaan. Zo’n grote pot met vele koppen is voor vele Echinocereus 
een karakteristiek verschijnsel.
De meeste Echinocereus zijn mooie, dikwijls dankbaar en reeds klein bloeien
de planten.
Erus subtnermis, Knippelianus en pulchellus zijn de meer bolvormig 
groeiende, die alle de moeite van het kweken waard zijn. Vooral een varië
teit van de laatste, Erus pulchellus var. amoenus (Forst), is een zeer dank
bare, ieder jaar vele mooie bloemen gevende plant. Erus subinermis is de
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zeldzaamste, een mooie, doch evenals Erus. Knippelianus weinig bedoornde 
soort. Erus Scheerii, Salm-Dyckianus, papillosus, procumbens, cinerascens, 
enneacanthus enz. groeien meer in de lengte en vormen, door aan de onder
kant groeiende stekken, soms uitgebreide zoden.
Vooral de wit bedoornde Erus. cinerascens is een mooie verschijning. En 
dan de hierbij behorende Erus de Laetii met haar lange witte haren, waar
door zij vroeger voor de bekende Cereus senilis (de Grijsaardcactus) werd 
aangezien. Doch als de bloem verschijnt kan men direct zien, dat het een 
Erusbloem is met zijn karakteristieke groene stempel, bedoornde buis en 
vrucht
Erus Poselgerianus, Scheerii en Salm-Dyckianus bloeien soms al aan stekken 
van ±  io  c.m. grootte.
De mooiste Echinocereussoorten zijn wel de meer rechtop groeiende, meestal 
dicht bedoornde, welke ook meer alleen groeien zoals pectinatus, Reichen- 
hachii, viridiflorus, dasyacanthus, sciurus, Fitchii, Baileyi, enz.
Erus viridiflorus en chloranthus zijn de enige, met kleine, ±  sB/i c.m. grote 
groengele bloempjes bloeiende soorten.
Viridiflorus is een zeer interessante plant, meestal banden vormend, van 
rode en witte of anders gekleurde doorns. Een van de exemplaren, die ik 
hiervan heb, vormt ieder jaar een rode en een witte band, en bloeit bijna 
ieder jaar met haar groene bloemen. Pectinatus, dasyacanthus, e.a. hebben 
zoals de meeste Echinocereus prachtige grote bloemen, die enkele dagen 
goed blijven. Ook Erus Fitchii en sciurus bloeien groot en graag; Erus Fitchii 
reeds als plant van ±  7 c.m. met karmijnrode en ongeveer even grote bloem. 
Erus Baileyi is met de lichtgele doorns, welke op de rechte ribben in elkaar 
grijpen, en zo de gehele plant bedekken, een prachtplant, die ook elk jaar 
gemakkelijk bloeit.
Vroeger werd ook 1Vilcoxia tuberosa tot Echinocereus gerekend, doch deze 
is tegenwoordig bij het geslacht Wilcoxia ondergebracht. Ik heb in mijn 
verzameling een Wilcoxia Scbmollii. Een dunne leden vormende ( ±  1 c.m. 
dik), wit behaarde plant. Deze plant, die ook gemakkelijk en jong bloeit, 
heeft de volgende eigenaardige gewoonte. Als de bloem verdort blijft de 
zaadbes zitten; uit deze zaadbes komt een nieuwe bloem, en uit de zaadbes 
van deze komt weer een bloem (tussen haakjes een mooie bloem, die ver
schillende dagen open blijft) en uit de zaadbes van die weer een bloem enz. 
Ik had zodoende al 4 aaneengeschakelde zaadbessen met een bloem, toen 
mij een ongelukje overkwam, of liever de plant kreeg een glasplaat op haar 
kop en ging bijna geheel verloren. Nu is het overschot weer aan het uit
lopen, zodat ik hoop, dat zij het volgend jaar weer gaat bloeien, met hope
lijk hetzelfde resultaat. Hierop hoop ik later nog eens terug te komen. 
D e kleur van de Echinocereusbloemen variëren van diep karmijnrood tot 
rosé, enkele zijn geel, groen of wit, soms met diep rood hart, doch alle met 
de meestal donkergroene, grote stempel. De bloembuis is bedoornd en ook 
de zachtvlezige vrucht heeft doorns, die bij het rijpen gemakkelijk afvallen. 
De knoppen verschijnen boven de areolen. Diep uit de plant kan men deze 
in het voorjaar door de opperhuid zien breken, waarna een pluis zichtbaar 
wordt. Groter wordend vertoont zich een knop waarvan de buitenste bloem
bladen bovenaan als een touwtje in elkaar gedraaid zitten.
De cultuur van de Echinocerei is betrekkelijk makkelijk. Als ze groeien, 
volop water geven, ’s Winters als ze rusten geheel droog en vorstvrij hou
den. Desnoods in het donker plaatsen, dat hindert de planten niets.
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Om het bloeien te bevorderen houd ik ze meestal in het voorjaar kurkdroog 
tot de bloemknoppen ±  i  c.m. groot zijn, want het komt wel voor, dat als 
ze te vroeg water krijgen de pluisjes blijven zitten en er geen bloemen ver
schijnen. Verder kunnen ze veel zon en warmte verdragen, ik zou bijna 
zeggen nooit te veel. Het best staan ze vlak tegen het glas, onbeschaduwd. 
Bij het water geven geheel over de kop spuiten. Gaat er een rood worden, 
dan ligt dat zo goed als zeker aan de wortels, en wordt verpotten aan
bevolen.

Echinocer-pectinatus

De meeste Erus houden van een beetje zandige aarde, want als ze in te 
goede aarde staan willen ze wel eens gaan barsten, en dit is altijd een 
lelijke beschadiging. Er zijn nog enkele cactussen, die hiertoe wel eens de 
neiging vertonen en volgens mijn ervaring is de oorzaak, dat ze het te 
goed hebben. Er komt dan een scheur in de opperhuid, welke breed uit
scheurt, meestal aan de zonkant.
Inkrimpen van het corpus deert de Erus niet, zodra ze weer aan de groei 
zijn en voldoende water krijgen, zijn ze snel volgezogen en staan er dan
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weer gezond bij. Mijn pi anten overwinter ik droog en 20 goed als in het 
donker bij een temperatuur van o tot io °  C. In het voorjaar komen ze bijna 
precies zo te voorschijn als ik ze weggezet heb; 20 goed als niets ingedroogd. 
De meeste Erussoorten heb ik geënt, meestal op C. spachianus. Ze worden 
dan forser en behouden toch hun habitus. Vorig jaar heb ik een flinke Erus 
pectinatus op een Cereus Schickendantzii geënt.
Om nu het stekken maken van deze onderstam te voorkomen, ben ik als 
volgt te werk gegaan. Van de entstam heb ik van de grond af tot ±  5 c.m. 
daarboven alle areolen afgesneden. Nadat ik deze wonden enkele weken 
had laten drogen, heb ik de entstam afgesneden ±  4 c.m. boven de grond 
en de Erus pectinatus daarop geënt. Enige tijd daarna heb ik het geheel iets 
dieper opgepot, zodat mijn Erus pectinatus nu een mooi wortelgestel heeft 
zonder dat ik ooit last zal krijgen, dat er stekken aan de entstam komen. 
Het onderstuk laat ik nu staan om stekken van te kweken voor eventuele 
liefhebbers. Ditzelfde heb ik ook gedaan met mijn bont bedoornde Erus 
viridiflorus, waarvan reeds vele om een stek gevraagd hebben; Nu heb ik 
daar ook een onderstuk van si aan, zodat de vermeerdering nu niet zo lang 
meer op zich zal laten wachten. Ik hoop, dat dit artikel voor velen een 
opwekking zal zijn, om ook enkele Echinocerei te kweken en ik wens U  er 
veel succes mee.

Bod emwarmte hij net zaaien van M esem s
door D r. H. W. d e  B o e r .

Gaarne voldoe ik aan het verzoek, om mede te delen, op welke wijze door 
mij „bodemwarmte” wordt aangewend bij het zaaien van zaad van Lithops 
en van andere Mesems.
Ik schreef reeds, dat niet iedereen het voorrecht heeft, over „bodemwarmte” 
te beschikken, alhoewel ik mij deze winter gedeeltelijk ook geholpen heb 
op een wijze, welke door velen kan v/orden toegepast.
Ik heb namelijk op 10  Dec. '47 twee testen met gezaaid zaad, bedekt met 
een stuk glas (en ieder op een bord, want de gedrenkte zaaitesten lekken!) 
op de schoorsteenmantel geplaatst, netjes met een doek ingestopt. Met de 
nu en dan voor dit doel „geleende” kamerthermometer kon ik controleren, 
dat overdag en ’s avonds de temperatuur 19  tot 2 1 0 C. en, terwijl de kachel 
’s nachts uit was, toch de volgende ochtend, misschien ook dank zij de 
zachte winter, nog 15  a 16 0 C. bedroeg. Het zaad kwam bij deze tempera
tuur na ±  een week op; de stukken glas werden verwijderd en nu werden 
de zaaitesten overdag op de vensterbank geplaatst, terwijl ze na zonsonder
gang weer verhuisden naar de schoorsteenmantel, om daar tot de volgende 
ochtend te blijven staan. Thans (op 3 Febr. '48) blijken 3 der gezaaide 
soorten (2 Argyroderma’s en 1 Gibbaeum) zeer goed te zijn opgekomen, 
de 4e soort (een Lithops) maar zeer matig.
Mijn gewone zaai wij ze, welke ik elk najaar op vrij grote schaal toepas, is 
echter als volgt: Boven op een radiator van de centrale verwarming, welke 
radiator zich vlak onder een raam bevindt, is een soort bankje bevestigd, on
geveer 30 c.m. boven de radiator, dat van een aantal gaten is voorzien. Op 
dit bankje kan ik een 8-tal zaaitesten plaatsen; de zaaitesten worden ,,om- 
spoeld” door de warme lucht, welke door ,de in het bankje gemaakte ope- 
ningen omhoog stijgt. Op de 4 hoekpunten van het bankje steken 4 latjes
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±  i j  a 20 c.m. omhoog; de toppen dezer latjes zijn door een strak gespan
nen touwtje verbonden; over deze touwtjes wordt nu een tafellaken van 
cellophaan gelegd, dat aan de raamkant tot op de vensterbank, aan de 
kamèrkant tot voorbij de bovenkant van de radiator neerhangt. In de ruimte 
onder het cellophaan, waarin de zaaitesten nu staan, overdag goed verlicht, 
omdat het cellophaan practisch alle licht doorlaat, heerst een vrij constante 
temperatuur, welke ik door regeling van de radiator op 20 a 250 C. houd. 
Door de zaaitesten elke dag te drenken in water van dezelfde temperatuur, 
wordt gezorgd, dat ze goed vochtig blijven; met het oog op de lekkage 
wordt elke zaaitest op een bord of grote schotel geplaatst.
Het resultaat is elk jaar weer zeer bevredigend. Wanneer na ongeveer 
1 maand verwacht kan worden, dat alles is opgekomen, wordt het cellophaan 
verwijderd . . . doch dit behoort bij de verdere behandeling der zaailingen, 
waaraan een apart artikel wordt gewijd.

Dr .  H. W.  d e  B o e r .

P.S.
Bij hetgeen ik in het Januarinummer van Succulenta over het zaaien van Lithops 
schreef kunt U de raad lezen, om deze mooie plantjes niet te vroeg te zaaien. Aan 
een Engelse succulentenvriend, die Mesemzaden had ontvangen en die vroeg: „W an
neer moet ik ze zaaien?” antwoordde ik met een versje, dat ik in mijn schooltijd 
had geleerd met verandering van het eerste woord:

„Sow when spring touches with gentle fingers 
The snow, that lingers amongst the hills 
When to our home-stead return the swallows 
And in the hollows bloom daffodils.”

Ik gaf hiermede dus de raad: „Zaai wanneer de lente in het land is."
D  r. W . H. d e  B o  e r, die altijd zo goed is zijn Mesemzaden voor de leden van 
Succulenta beschikbaar te stellen en die toevallig van mijn raad hoorde, schreef mij: 
„U w  versje met de raad te gaan zaaien als de narcissen bloeien is aardig en de meeste 
mensen zullen ook wel in de lente zaaien, maar ik zaai zelf al Mesems in November 
en het nagekomen zaad in December of Januari.
Ik kan de November-zaailingen in Mei, als ze het eerste gekleurde bladpaar hebben, 
verspenen, en de lente-zaailingen veelal pas ir. Ju li of Augustus. De November- 
zaailingen zijn in de eerstvolgende herfst al stevige knaapjes, die de winter veel 
beter doorkomen (zonder te veel gieten) dan de in Augustus verspeende kleine 
lente-zaailingen. Daarom zaai ik liever als de zwaluwen ons pas verlaten hebben en 
de daffodil-bollen worden geplant. Als de zwaluwen terug komen en de daffodils 
bloeien zijn mijn Mesemkindertjes al hele jongelui.
Men moet echter om in November te kunnen zaaien over b o d e m w a r m t e  be
schikken en dat voorrecht heeft niet ieder in deze tijd, ook moet men met de Kerst
dagen niet uit logeren gaan en de zaailingen droog en koud thuis laten.”
Hoe Dr. de Boer zijn „Mesemkindertjes" helpt in hun eerste strijd om het bestaan 
heeft u in het bovenstaande artikel kunnen vinden.

J . J . E. v. d. T  h o o r n.

______ _ WERFT LEDEN! _______
voor de Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van Cactussen e.a. Vet
planten ,SU C C U LEN T A ” . Het lidmaatschap biedt U  voor ƒ 4.—  per jaar

EEN GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT
waarin U  artikelen over succulente planten en hun kweekmethode aantreft 
alsmede allerlei wetenswaardigheden ter bevordering van onze liefhebberij.

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans-Berghem. Heerenweg 19 , Lisse.
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Othonna Herrei Pillans
Een van «Ilo mooiste Otlionna’s wal daar is.

Othonna Herrei Pillans (foto: Uitewaal)

Die geslag Othonna is beperk tot Afrika en daar is omtrent 60 soorte van 
hulle in Suid-Afrika. Die naam Othonna is reeds deur P l i n i u s  aan som
mige soortgelijke piante gegee. Terwyl sommige van die soorte taamlik ve: 
versprei is, het ons plant egter net ’n baie klein woongebied: vernaamlik 
die suidelike gedeelte van die Richtersveld, waar dit op die berge tussen 
klinpskeure groei. Dis familie van O. triplinervis en is sonder twyfel een 
van die fraaiste van almal. Daar is ’n gekleurde prent van ons plant gepu- 
bliseer in „The Flowering Plants o f South Africa" vol. X V II. ( 19 35 )  plaat 
no. 676, waar dit nageslaan kan word.
Die stam van hierdie soort vertak dikwels en kan tot omtrent 30 sm. hoog 
word. Die stam en takke is met groot bruin vratte bedek en kan 2— 3 sm. 
dik wees. Die blare is altyd meer langs die punt van die stam en takke.
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Hulle is 4.5 tot 7 sm. lank en 1.5  tot 3 sm. breed, omgekeer eiervormig, 
na die voet toe spits, effens getand, glad en taamlik dun, d.w.s. nooit 
sapprg nie. Die steeltjie is maar kort. Die rand van die blare is dikwels 
gegolfd. Die kleur is groen en daaroor is die blaar van ’n blou, wasagtige 
oortreksel voorsien. Nadat dit geblom het, val die blare gewoonlik af en 
gedurende die somer is daar net die interessante stam te sieii, waarvolgens 
’n mens dit maklik vier een van die Caralluma armata soorte kan beskou. 
Die blomstingels staan ook aan die toppe van die stam en takke en daar 
word meestal twee van hulle bymekaarstaande gevorm. Elkeen van hulle 
kan tot 10  sm. lank word en dra 3-5 hofies, wat omtrent 1.5  sm. in deur- 
snee is. Die kleur van die enkele baie klein blommetjie is geel en dus ook 
die van die hofie. Gewoonlik maak hulle saad wat gou ryp word, maar 
heelwat daarvan beteken niks nie. Net ’n paar goeie korrels ontkiem en 
die klein plant) ies groei maklik verder. Hierdie soort kan natuurlik ook deur 
steggies gekweek word.
Oor die algemeen groei dit goed en gee nie moeite nie, as n mens dit na 
die blomtyd ’n goeie rustyd gee. Dit kan baie son verduur en sal nooit 
verbrand nie. In die kolleksies lyk dit altyd fraai a.g.v. sy interessante voor- 
koms en dit maak geen saak, of dit gedurende die groei of rus is nie. Elk
een, wie dit eers gesien het, wil dit graag hê, want dis iets buitengewoon- 
likes. Dit was reeds gedurende my eerste reis na die R i c h t e r s v e l d  in 
September 1929, dat ek dit ontdek het. Gedurende daardie tyd groei en 
blom dit mos, maar ook anders sal ’n mens dit maklik oplet en saamneem, 
want dis so aantreklik, dat ’n mens nooit daaraan sal verby stap nie. Die 
grootste plant wat ek ooit daarvan gekry het, is 35 sm. hoog en beslaan ’n 
ruimte van 65 x  35 sm. en groei reeds vir amper tien jare op ons rotstuin 
in die Namakwaland-broeikas.
Die kiekie wat deur Mnr. U  i t e w a a 1 meesterlik geneem is, gee die plant 
beter weer, as lange beskrywings dit ooit sal kan doen.

H. H e r  re .
Kurator van die • Botaniese Tuin,
S t e l l e n b o s c h ,  Suid-Afrika.

Boekbespreking
Lithops, door Prof. G. G. Ne l .  Uitg.: Pro Ecclesia-boekwinkel, Plein
Street, S t e l l e n b o s c h ;  prijs 5 guineas ( ±  ƒ65.— ).

Tot dusver hadden de succulenten-liefhebbers in ons land de beschikking 
over een tweetal werken, namelijk: „D ie Sukkulenten” van H. J a c o b s e n .  
waarin behalve het geslacht Mesembryanthemum een groot aantal andere 
„succulenten” worden behandeld, en „Mesembryanthema van B r o w n, 
T i s c h e r  en onze (vroegere) landgenote Mej. K  a r s t e n, welk laatste 
werk alleen het geslacht Mesembryanthemum behandelt.
Daarnaast is nu het boek „Lithops” van Prof. N  e l  verschenen, waarin uit
sluitend de Lithops-soorten worden beschreven. Moeten in „Mesembryan
thema” de Lithops met een bescheiden plaats genoegen nemen (er worden 
slechts een 16-tal soorten in behandeld), in de Duitse uitgave van „D ie Suk
kulenten’ ’ worden reeds een 36-tal, in de Engelse uitgave nog enkele soorten 
meer beschreven.
In het standaard-werk „Lithops” behandelt Prof. N  e 1 niet alleen alle tot 
dusver bekende Lithops (kort voor en in de laatste oorlog zijn er nog weer
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een aantal nieuwe Lithops-soorten ontdekt), hij brengt bovendien alle tot 
dusver onder een eigen naam beschreven varianten terug tot de sqort, de 
species, waartoe ze volgens de schrijver behoren.
In de inleiding wordt o.m.' gewezen op de buitengewone wijze, waarop de 
kleur en de tekening der Lishops kunnen variëren en tevens op de moeilijk
heid, om uit een beschrijving de juiste soort te herkennen; met behulp van 
foto’s gelukt dit reeds beter; aan de hand van het materiaal zelve echter 
eerst geheel goed. In het boek „Lithops” vervangen nu zeer goed gekleurde 
tekeningen, welke noch geflatteerd, noch gestyleerd zijn, het levende mate
riaal, zodat het met behulp van dit boek voor iedereen mogelijk is, om met 
zekerheid uit te maken, of de zich in zijn (haar) verzameling onder bepaalde 
namen bevindende Lithops soortecht zijn. Tot dusver was zulks, zelfs met 
behulp van de goede foto’s, welke in „D ie Sukkulenten” van Jacobsen voor
komen, niet altijd mogelijk. Zo heb ik reeds thans kunnen constateren, dat 
de zich in mijn verzameling bevindende Lithops Bromfieldii moeten worden 
omgedoopt, omdat het Lithops insularis zijn; mijn Lithops Mennellii zijn 
echter Lithops Bromfieldii!
De 50, door Prof. N e l  erkende species zijn: Lithops Aucampiae, bella, 
brevis, Bromfieldii, chrysocephala, Comptonii, dendritica, Dinteri, divergens, 
Dorqtheae, Eberlanzii, Errtiana, Franciscii, Fülleri, fulviceps, Geyeri, gracili- 
delineata, Gulielmi, Helmutii, Herrei, Inge, insularis, Julii, karasmontana, 
kuibisensis, kunjasensis, Lesliei, lineata, margigata, marmorata, Marthae, 
Mennellii, Meyeri, Ngfii, olivacea, optica, Otzeniana, pseudotruncatella, 
Ruschiorum, salicola, Schwantesii, terricolor, Triebneri, turbiniformis, mj- 
kosensis, Vallis-Mariae, van Zijlii, Venteri, verruculosttia en Wefgeri. 
Van Lithops brevis en L. insularis is het echter niet geheel zeker, dat dit 
aparte soorten zijn; L. brevis is misschien identiek met L. Dinteri; L. insu
laris kan een variante vorm zijn van L. Bromfieldii.
Welke, tot dusver als aparte species beschreven, Lithops-soorten worden door 
Prof. N e l  niet meer als zelfstandige soort erkend? W e wisten reeds, dat 
L. Mundtii, L. farinosa-en L. pulmonuncula varianten zijn van L. pseudo
truncatella; dit is echter volgens dit werk ook het geval met L. alpina en 
Elisabethae, terwijl hij zich betreffende L. Edithae van beoordeling onthoudt. 
Miĵ  persoonlijk was het reeds enkele jaren bekend, mede door correspon
dentie met Prof. N e l ,  dat L. localis en L. Peersii varianten zijn van L. 
terricolor; dit wordt nu bevestigd. Dat L. Framesii identiek is met L. um- 
d au sensis had ik ook reeds lang uit mijn cultures gemerkt. Prof. N  e 1 laat 
beide namen vervallen en noemt de soort: L. marmorata.
Dat echter L. karasmontana zo buitengewoon variabel is, heeft wel niemand 
kunnen denken. Onder L. karasmontana worden namelijk tevens gerang
schikt: L. mickbergensis, L. facobseniana, L. summitata, L. lateritia, L. 
opalina en L. rugosa!
Het is nooit goed, de habitus van een bepaalde soort te willen afleiden van 
die van één exemplaar, dat men toevallig in zijn bezit heeft. Door mij wor
den echter, in navolging van de bij uitstek goede Lithops-kenner d e H a a s, 
grote cultuurschalen met 30 tot 60 stuks van elke Lithops-soort gekweekt; 
ik heb mijn „populations” van paarsblauwe L. rugosa, van grijze L. opalina, 
zonder enige tekening op de lobben, van L. summitata met bijna ononder
broken bruinrode vensters, van dakpan-kleurige L. lateritia, van donker 
bruin en breed geaderde L. facobseniana, van laag blijvende, vrij platte L. 
mickbergensis nog eens naast mijn grijs-gele, van donkere, smalle groeven
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voorziene L. karasmontana geplaatst; zowel de eenjarige zaailingen, als de 
oude, meerhoofdige exemplaren van al deze niet meer als zodanig erkende 
soorten zien er zeer verschillend uit; het zijn volgens Prof. N e l  echter alle 
variante vormen van L. karasmontana! L. Lerichiana is echter een variant 
van L. bella.
Aan de andere kant worden in dit werk aan drie, volgens de foto en de ge- 
kleurde tekeningen wel wat op elkaar gelijkende soorten, drie verschillende 
namen gegeven, n.1. L. Ruschiorum, L. lineata en L. Melii. In onze verzame
lingen komt tot dusver alleen L. Ruschiorum voor; L. lineata en L. Melii 
zijn nieuwe soorten, die, voor zover mij bekend is, nog niet in Nederlandse 
verzamelingen worden aangetroffen. Ook L. Gulielmi wordt als een aparte 
soort beschouwd; de exemplaren, welke zich in mijn verzameling bevinden, 
gelijken iets op L. lactea, een variant van L. Julii. Eveneens wordt L. Schwan- 
tesii, die veel op L. kuibisensis gelijkt, als een zelfstandige soort erkend. 
Geheel nieuw voor de meesten van ons zijn: L. cbrysocephala, L. dendritica, 
L. Dorotbeae, L. Gejeri, L. Inae, L. lineata, L. marginata, L. Melii, L. Ven
ten en L. verruculosHia. L. Dinteri, L. divergens, L. Otzeniana, L. salicola 
en L. Weberi werden reeds voor de oorlog ontdekt en zullen in vele ver
zamelingen wel reeds voorkomen.
Indien we gedacht hadden, in dit werk nu eens een'uitvoerige beschouwing 
over aanpassing aan de omgeving en mimicry te vinden, dan vergissen we 
ons. Aan deze onderwerpen wordt slechts 1V2 pagina besteed. Prof. N e l  
waagt zich niet aan allerlei fantastische verklaringen en zegt liever: ignora
bimus (wij zullen het niet weten).
Aan het eind van het werk bevindt zich een sleutel, om de verschillende 
soorten te kunnen determineren. De Lithops worden, om te beginnen, ver
deeld in I. A f e n e s t r a t a e  (zonder venster) en II. F e n e s t r a t a e  
(met venster of vensters); de F e n e s t r a t a e  worden weer onderverdeeld 
in A. R u b r o-c o 1 o r a t a e (met rode vlekken of lijnen) enB. A r u b r a  e 
(zonder rode vlekken of lijnen). De wit en de geel bloeiende Lithops zijn 
over A f e n e s t r a t a e  en F e n e s t r a t a e ,  en bij deze laatste zowel over 
de R u b r o-c o 1 o r a t a e als over de A r u b r a e  verdeeld. De kleur der 
bloemen is dus geen hoofdkenmerk voor de onderscheiding der soorten, 
m.a.w. de Lithops worden in deze sleutel niet verdeeld in 2 groepen: wit- 
bloemigen en geelbloemigen.
Wat de uitvoering betreft: hieraan kan in elk opzicht de hoogste lof worden 
toegekend. De beschrijvingen zijn in het Latijn, in ’t Engels en in het Zuid- 
Afrikaans, zodat ook de Nederlanders, die de Engelse taal niet machtig 
zijn, de Zuid-Afrikaanse tekst toch goed zullen kunnen volgen.
De foto's, zowel van de planten in haar natuurlijke omgeving als van de 
gecultiveerde exemplaren zijn zeer duidelijk; één van de vele mooie foto s, 
namelijk van L. van Zijlii, is afkomstig van onze landgenoot D r. H a r 
de r s .  Van de gekleurde tekeningen krijgt men niet genoeg; hoe meer men 
ze bekijkt, nu eens op een afstand, dan weer van dichtbij, hoe meer de af- 
gebeelde planten beginnen te leven; vooral de verscheidenheid in kleur en 
tekening bij verschillende exemplaren van dezelfde soort komt duidelijk 
naar voren. We moeten er echter wel rekening mee houden, dat de kleuren 
van de in ons klimaat gecultiveerde Lithops soms minder levendig kunnen 
zijn dan van de in Zuid-Afrika in het wild groeiende of gecultiveerde 
planten. Vooral in de winter (ik schrijf dit op 27 Jan.) munten onze Lithops 
nu niet bepaald uit door schitterende kleuren. Wanneer echter straks in Mei
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en Juni de nieuwe bladparen zullen zijn verschenen, zullen we de kleuren 
van onze Lithops eerst recht goed kunnen vergelijken met de prachtig ge
kleurde afbeeldingen in dit werk.
Is er, nu een niet onaanzienlijk aantal L i t h o p s ,  die we tot dusver als 
aparte soorten hebben beschouwd en volgens Prof. N e l  slechts varianten 
van een andere species zijn, voor ons geen reden meer, om die varianten te 
cultiveren? Zullen we de mooie koperkleurige L. Elisabethae nu maar opzij 
zetten, omdat dat maar een variatie is van L. pseudotruncatella? Zullen we 
geen L. Peersïi en L. localis, geen L. opalina of L. rugosa meer in onzie 
verzameling kweken, omdat dat geen zelfstandige soorten zijn? Zeer zeker 
niet! Het kweken van al die varianten, die soms, zowel in hun jeugdvorm 
als in elk ouder stadium zoveel van elkaar verschillen, dat een leek daarin 
geen gelijkenis kan zien, zal des te aantrekkelijker zijn. Zet al uw variaties 
van L. karasmontana eens naast elkaar en ge zult er geen een van willen 
missen. Onze verzamelingen zullen in waarde stijgen, indien we zorgen, 
dat alle bestaande varianten van elke species daarin aanwezig zijn en we 
zullen bij de bestudering daarvan telkens weer naar het kostelijke werk 
„Lithops” van Prof. N e l  grijpen.

D r. H. W . d e B o e r.

Mammillaria
door E. S h u r 1 y 

(Vervolg)

A  r e o 1 e n: dit zijn de kussens, direct onder de doorns en op de top van 
de tuberkels. Zij vervullen eenzelfde taak als de haren en borstels van de 
axillen. Een interessant feit is, dat de doornkrans zeer oppervlakkig in de 
tuberkels geplant is en dat deze van de tuberkel kan worden afgenomen: 
het kussen en de doornkrans lijken als het ware gezet op de top van de 
tuberkel. Het is waar, dat het moeilijk is de tuberkel van de opperhuid te 
scheiden zonder een deel van de opperhuid van de tuberkel af te scheuren. 
S a p :  de soorten worden verdeeld in waterhoudende en mekachtige. Als 
de epidermis van een waterhoudende plant wordt doorgeprikt, dan vertoont 
de wond geen uitvloeiing. Als het sap melkachtig is, treedt het sap direct 
uit de wond als de huid wordt doorgeprikt en vroeger of later, doch gewoon
lijk direct, vloeit het sap er uit en in aanraking met de lucht verstart het 
in een kalkachtige substantie, die de wond afsluit. Bij sommige soorten 
vloeit de melk sneller uit dan bij andere en bij weer andere soorten hebben 
slechts enkele delen van de plant melksap, soms alleen de stam, soms alleen 
de tuberkels.

Het is tamelijk vreemd, dat alle planten met melkachtig sap bruine zaden 
hebben en meestal geen pen wortels, hetgeen een aanwijzing is dat ze op 
min of meer vochtige plaatsen groeien. Dit schijnt wel vast te staan, daar 
het duidelijk is, dat het risico van infectie, rotten, etc. groter is in een 
vo chtige atmosfeer dan in een droge omgeving.
S p i r a l e n :  Wanneer men een Mammillaria bekijkt, dan ziet men duidelijk 
de aanwezigheid van diagonale spiralen naar links en naar rechts. Deze 
spiralen worden gevormd door de tuberkels. Indien men ze telt, door een 
lucifer in de eerste te steken, dan vindt men dat de aantallen zijn 3 X  s. 
5 X 8 ,  8 X  B i  13  X  2 1, 2 1 X  34. Het aantal spiralen valt samen
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met de bladstand bij normale planten en geeft een goede ondergrond voor 
de stelling, dat de doorns geatropheerde bladeren 2ijn. Dit zou een onder
werp voor een intensieve studie kunnen zijn.
D o o r n s :  Deze kunnen verdeeld worden in randdoorns en midden-
doorns. Zij zijn vaak gelijk van vorm, doch natuurlijk zijn er bij de ene soort 
opvallender verschillen dan bij andere. Randdoorns komen soms alleen voor, 
zonder vergezeld te zijn van middendoorns. Soms staan ze horizontaal af, 
dan weer zijn ze bijna loodrecht opgericht en ook kunnen ze iedere hoek 
maken tussen horizontaal en loodrecht afstaand. In kleur zijn ze zeer ver
schillend, meestal wit of een tint van wit, doch soms hebben ze vele kleuren, 
de basis heeft dan een lichtere kleur, het middengedeelte is wat donkerder, 
terwijl het gedeelte juist onder de spits nog donkerder kan zijn met op de 
top de donkerste van alle, zoals bijv.: basis geel voor 1/3, centraal gedeelte 
bruin en top zwart. Dikwijls als de doorn van één kleur is, is toch de spits 
van een donkerder kleur, zwart, rood of bruin.
Ik kom nu aan randdoorns, die geheel kaal lijken. Waanneer we hen onder 
een loupe bekijken, ziet men dat zij met meestal zeer kleine haren bedekt 
zijn, doch bij sommige soorten kan men dit met blote oog zien, zoals bij 
M. plumosa, waar 2e de vorm van een veer aannemen, vandaar de naam 
,,plumosa” . De beharing van de doorns neemt toe bij planten, afkomstig 
van droge plaatsen.
Middendoorns verschijnen in het midden van de randdoorns en zeer dikwijls 
geven de beschrijvingen alle doorns als randdoorns op, doch dit is veelal 
niet juist. Gewoonlijk zijn middendoorns uitgestrekt en goed in het midden 
van de randdoornring geplaatst, doch vaak is er één, gewoonlijk de hoogst- 
o f laagstgeplaatste neerliggend en deze wordt dan voor een randdoorn ge
houden.
De middendoorns zijn altijd donkerder van kleur en forser van bouw dan 
de randdoorns. En zeer apart kenmerk is waar te nemen, wanneer ze haak- 
vormig gebogen zijn. Meestal vertoont de laagst geplaatste deze haak doch 
minder vaak is er meer dan één haakvormig. Bij sommige soorten is de 
middendoorn gebogen, een overgang vertonend tussen recht en haakvormig. 
Randdoorns zijn nooit haakvormig. Het komt voor bij alle doorns, doch bij 
middendoorns meer dan bij randdoorns, dat de doorns een gezwollen 
basis hebben.
B l o e m e n :  Ze verschijnen nooit in het groeipunt van de plant, doch
wel op alle andere plaatsen van het topgedeelte, ook wel op de ronding 
van het plantenlichaam, soms op het middengedeelte en op lagere plaatsen 
van de zijkanten. Op vlakgroeiende planten schijnen zij werkelijk vanuit 
de basis te ontspruiten. Sommige auteurs menen, .dat D o l i c h o t h e l e  
bij Mammillaria behoort te worden ingelijfd en als dit juist is, dan is 
D. longhnamrna een zeer goed voorbeeld van deze wijze van bloeien.
In vorm zijn de bloemen zonder uitzondering klokvormig, hoewel sommige 
de buisvorm benaderen. De bloemen zijn voorzien van sepalen, petalen, 
meeldraden, stijl stempel en vruchtbeginsel. Het vruchtbeginsel is altijd 
aan de voet van de bloembuis en als men een bloem ontleedt kan men de 
zaadknoppen er in vinden als witte korreltjes.
De definitie geeft de kleur aan die gewoonlijk voorkomt, doch er zijn nog 
een paar andere kleuren nl. groen (M. viridiflora)  en bruin (M. Louisae). 
De sepalen zijn gewoonlijk groen en in het basale gedeelte, zoals ook de 
bloemdekbladeren onderaan lichter zijn. (Wordt vervolgd)
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„Uit de Uactuswereld
In het Amerikaanse Cact. a. Succ. Journ. van Maart 1943 vonden wij tot 
onze grote voldoening vermeld, dat aan Mr. A l a i n W h i t e ,  Mr.  B o y d, 
L. S 1 o a n e en Dr.  R.  A l l e n  D y e r  door het bestuur van de Zuid-Afri- 
kaanse Biologische Vereniging de „Capt. Scott Medal”  is toegekend voor 
hun bijdragen tot de kennis der Zuid-Afrikaanse flora, hiermede erkennende 
de grote prestatie, die zij met de publicaties over de Stapelieae en de succu
lente Euphorbieae hebben verricht. Sinds de instelling van deze bijzondere 
onderscheiding was deze nog slechts twee maal aan buitenlanders toegekend, 
onder welke D  r. N . E. B r o w n  (in 19 2 1 ) . Een welverdiende onder
scheiding, die door al onze lezers, voor zover zij dit nog niet wisten, met 
genoegen zal worden vernomen.

*  *  *

Ons lid, de heer C. v a n  W o e r d e n ,  is einde van het vorige jaar weer 
naar Indië teruggekeerd, nu als hortulanus, verbonden aan ’s Lands Planten
tuin te Buitenzorg (Java). Veel leden zullen zijn fraai, leerzaam en aardig 
geïllustreerd, in 1939  gepubliceerd werkje „Cactussen en hunne cultuur in 
Nederlandsch-Indië” (Uitgave K o lff  en Co.), ongetwijfeld wel kennen. De 
heer van Woerden specialiseert bovendien in Haworthia’s e.d., geen wonder 
dus, dat we ons, tijdens zijn kort verblijf alhier, menig uur prettig hebben 
onderhouden. De door hem toegezegde bijdragen voor ons tijdschrift 
zien we met belangstelling tegemoet.

In Australië is ook een Vereniging van liefhebbers van succulente planten 
opgericht. —  De Franse Vereniging zou al bijna 700 leden tellen. —  D e 
National Cact. a. Succ. Soc. (Edit. Mr. H. M. R o a n) hoopt binnen af
zienbare tijd haar duizendste lid in te schrijven. De contributie in Engeland 
bedraagt £ 1 ,—  per jaar, d.i. ca. 10  gulden! —  Het Amerikaanse tijdschrift 
belooft in het komende jaar kleurenfoto’s te brengen van Haworthia’s!

In „Desert Plant L ife ’’ (Am .) verscheen van de hand van uw redacteur een 
„eerste proeve het geslacht Haworthia naar kenmerken van de bloeiwijze 
onder te verdelen” . Dit is gezien de algemeen vermeende uniformiteit van 
de bloeiwijze van dit geslacht voor velen zeker een verrassing. Men mene 
nu evenwel niet, spoedig aan de hand van de bloemen elke soort te kunnen 
bepalen. Verre van dat; toch worden twee groepen naar de vorm van 
de bloemen duidelijk onderscheiden, de ene waarvan het bloemdek duidelijk 
6-hoekig is en waaronder vrijwel alle planten met lederachtig taaie, ondoor
zichtige bladeren vallen, de andere waarvan het bloemdek 3-hoekig is en 
waartoe vrijwel alle planten met min o f meer doorzichtige bladeren gerekend 
moeten worden. De eerste groep wordt verder onderverdeeld; de tweede is 
moeilijker naar bloemkenmerken verder onder te verdelen, hetgeen, naar 
schrijvers mening, op nauwere verwantschap wijst.
In ieder geval werd hier de eerste stap gedaan morphologisch en erfelijk 
vaster gefixeerde kenmerken, namelijk die der bloemen, in de onderver
deling van dit geslacht te betrekken; elk kenmerk, dat een duidelijke schei-
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ding tussen twee groepen aangeeft, is hiervoor van belang. Zolang we bij 
dit geslacht niet met zekerheid weten, welke vegetatieve kenmerken voor de 
soortbepaling werkelijk voldoende constant zijn (de rangschikking van de 
tuberkels b.v. is dat meestal niet), zolang blijft een systeem, hierop gebouwd, 
van twijfelachtige waarde. Moge ook elk van de beide systemen afzonder
lijk uiteindelijk niet toereikend zijn, saamgevoegd kunnen ze tot een be
vredigend resultaat leiden.

'k  ;!;

Van de Zwitserse Vereniging verscheen Juni '47 deel I van het jaarboek 
„Sukkulentenkunde” . Het bevat een keur van leerrijke artikelen en ziet er 
goed verzorgd uit; prachtig papier en fraaie afbeeldingen. Vermelden we 
hier de beschrijvingen van 2 nieuwe variëteiten, namelijk Reb. senilis var. 
Iseliana Krainz, met oranjerode bloemen, die nauw verwant is aan Reb. 
senilis var. Kesselringiana Bew. met gele bloemen. Verder beschrijft de heer 
K r a i n z  een nieuwe Lobivia, n.1. Lob. Vatterii, de eerst bekende Lobivia 
met zuiver witte bloemen en een zwarte keel, terwijl dezelfde auteur een 
complete lijst van soorten geeft van de geslachten Mediolobivia, Aylostera 
en Rebutia, waarbij van elke soort de voornaamste kenmerken worden aan
gegeven. Naast artikelen over cultuur, nomenclatuur, etc. is ongetwijfeld 
het belangrijkste stuk dat van Prof. G . S c h w a n t e s ,  hetwelk een inlei
ding vormt tot het werk van de auteurs H. H e r r e en P r o f. O. H. V  o 1 k, 
die namelijk tot de opstelling van een zelfstandige familie, namelijk die der 
Mesembryanthemaceae, zijn overgegaan, zulks nadat de afscheiding van de 
Aizoiceae op overtuigende wijze gerechtvaardigd schijnt. De sleutel tot deze 
familie, welke in 2 onderfamilies, 6 groepen, vele ondergroepen en 
een groot aantal geslachten is verdeeld, ligt besloten in de sterk 
afwijkende structuur van de vruchten. Een intensieve beoordeling 
van dit ongetwijfeld zeer belangrijke werk moeten wij aan experts overlaten. 
In los verband met dit werk, dat zonder meer de vele geslachten in de voor 
hen bestemde plaats in de familie onderbrengt, zouden we het volgende 
willen opmerken. Het komt ons voor, dat sommige geslachten van deze 
familie berusten op dusdanige twijfelachtige en nietige verschillen, dat deze 
nauwelijks genoeg waarde bezitten om een nieuwe soort, laat staan een nieuw 
geslacht op te stellen. Zeker, wij weten, dat men hierover van mening kan 
verschillen, maar het zal ons toch benieuwen of deze geslachten zich op de 
duur werkelijk staande zullen houden.

$  *1» ¥

Van het Bestuur van de Zwitserse Vereniging ontvingen wij een ontwerp 
voor de statuten van een op te richten Europese Cactus-Vereniging. Het 
samengaan van verenigingen op ons gebied met als doel de wetenschap te 
dienen en bevorderen, kunnen wij niet anders dan ten zeerste toejuichen. 
Onder de tegenwoordige omstandigheden en gezien de huidige stand van 
de wetenschap op dit gebied is samenwerking van de experts tot het op
lossen van de vele nog open gebleven vraagstukken, waarbij die betreffende 
de systematiek een voorname plaats innemen, niet alleen nuttig, maar ook 
noodzakelijk geworden. Daarvoor is het ongetwijfeld beter mèt elkander, 
dan naast elkander te werken.
Ook van het Bestuur van „Succulenta” , de Nederl. Vereniging, ontvingen 
wij een voorstel, dat hetzelfde doel beoogt, maar in internationaal verband.
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Dit laatste komt mij veel beter voor; samenwerking niet alleen van Euro
pese landen, maar elk land, dat zich hierbij wenst aan te sluiten. Daaren
boven gaat het Nederlandse voorstel er van uit zich eventueel te voegen in 
een reeds bestaande wetenschappelijke organisatie, namelijk de internationale 
commissie voor taxonomie, die een onderdeel uitmaakt van de „International 
Council of Scientific Unions” . Dit lijkt mij een gezonde basis.
Het komt mij niet gewenst voor op de huidige stand van zaken vooruit te 
lopen, maar een opmerking over het Zwitserse voorstel zij mij hier nog geoor
loofd. Hoewel Duits, Frans alsmede Engels als officiële taal zullen gelden, 
wil men de wetenschappelijke publicaties bij voorkeur in de Duitse taal uit
geven met Franse en Engelse uittreksels. Ik vrees, dat dit punt 
in de ogen van de Engels sprekende landen wel weinig genade zal kunnen 
vinden. Dit doet mij overigens herinneren aan de Duitse uitgave (Nürn- 
berg, 1819) van het bekende werk van onze grote succulentenkenner 
H a w o r t h, namelijk diens „Synopsis Plantarum Succulentarum” 1812, 
waarin de vertaler, na er in zijn voorwoord op gewezen te hebben, dat 
Haworth zijn opmerkingen in het Engels had geschreven, verder zegt 
„es musz aber einem Deutschen eben sowohl erlaubt sein, das Englisch 
nicht zu verstehen, als dem Englander kein Deutsch zu verstehen.”
Men zou het even goed kunnen omdraaien!

❖ ❖ ❖

Ondanks de oorlog en al zijn gevolgen schijnen er nog fraaie collecties te 
bestaan, waaronder die van de heer S m u l d e r s  te Eindhoven. Ofschoon 
twee maal vlak bij hem in de buurt een bom ontplofte, die veel glasschade, 
maar vooral ook het verlies van vele, zeldzame planten veroorzaakte, kan 
ik niettemin uit zijn schrijven opmaken, dat hij nog steeds over een van de 
mooiste collecties in Nederland mag beschikken. Hij verzamelt bijna uit
sluitend Echinocactus, dus geen Mammillaria, Cereus e.d. Hij is de geluk
kige bezitter van ca. 800 „Echinocactus’ -soorten, alle zuiver op naam ge
bracht, vooral voor dit laatste hebben wij alle respect! Een groot aantal van 
zijn planten heeft de Heer Smulders zelf in bloei gefotografeerd, ik heb maar 
enkele foto’s gezien, maar die waren prachtig. Zijn grootste voorliefde ge
nieten Gynnocalyciums, waarvan hij er meer dan 100 bezit, ook weer zorg
vuldig op naam gesteld. Een collectie dus, die er wezen mag. Hij is een 
waar liefhebber en kenner van zijn planten, die bovendien al velen aan een 
fraaie stek geholpen heeft. Wij zouden het alleen erg op prijs stellen, wan
neer de heer S. ons nog wat meer van zijn kennis en ervaringen ontsluierde, 
want ongetwijfeld heeft hij beide ruimschoots opgedaan.

} * *  *

Zondagmorgen 25 Jan. half negen (we hadden de wekker op dat uur ge
zet!) heeft onze voorzitter, de heer B u i n i n g, voor de radio, in de zend
tijd van de Vara, een praatje gehouden over onze liefhebberij. In de hem 
toegewezen tien minuten heeft hij getracht daar zoveel mogelijk over te 
vertellen; over het nut van liefhebberen in onze tijd, over onze liefhebberij 
zelf, die soms kan uitgroeien tot een ware passie (cactus-koorts!), over de 
mysteriën van het oerwoud, over zaaien en levende steentjes en wat al niet 
meer. Alles bijeen genomen was het een heel interessant praatje, dat, on
danks het vroege uur, ook nog een bevredigend resultaat, in de vorm van 
nieuwe leden, voor onze Vereniging heeft opgeleverd.



R u il- en V erko o p aan b ied in gen
L. C. K o r  e v a  a r , Sneeuwbalstraat 60 te Den Haag, wiens verzameling en 
boekerij door het bombardement verloren ging, vraagt ter overname: Blatter fur 
Kakteenforschung van K . Backeberg; Kakteen van A. Berger; Kaktus A B C  door 
Knuth; Kakteenkunde van de D . K . G .; Crassulaceae van Berger en Harms.

* **
A. T i m m e r m a n s ,  Slatuinenweg 65 te Amsterdam biedt aan een verwarmings- 
kachel en buizen.

*  *
*

H. L  a n s i n k, Leliestraat 17  te Enschede verzoekt leden, die cactussen willen 
ruilen, zich met hem in verbinding te stellen met opgave van beschikbare en 
daarvoor eventueel in ruil gewenste soorten.

V  eren igingsn ieuw s
O N ZE AC H TSTE A FD E LIN G .
Kort nadat wij in het December-nummer van ons tijdschrift melding konden maken 
van de oprichting der afdelingen Amersfoort en Leiden, ontving het secretariaat een 
schrijven van de heer A. Boers te Nijmegen, dat men aldaar bezig was leden te win
nen om tot oprichting van een afdeling te komen. Deze actie werd met succes bekroond 
en zo kon men op 10  Januari jl. tot de oprichting overgaan. Onze Voorzitter, de heer 
A  F H B u i n i n g  was aanwezig en heeft door vertoning der prachtige planten- 
afbeeldingen van Prof. W e r d e r m a n n ,  de schoonheid der succulenten laten zien. 
Een lid der Vereniging stelde een aantal planten ter beschikking, wat door de leden 
der opgerichte afdeling zeer gewaardeerd werd. Vele vragen over succulenten moesten 
door de heer Buining worden beantwoord.

Afdeling Nijmegen heeft thans n  leden. Het bestuur heeft zich als volgt samen
gesteld: voorzitter, H. v a n  A  s c h, secretaris A. B o e r s ,  penningmeester G .D  o r e-

W ij verwelkomen afdeling Nijmegen hartelijk als de achtste afdeling van de Neder
landse Vereniging van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten, Succulenta. 
Mogen spoedig andere plaatsen in ons dit goede voorbeeld volgen!

0 1  Cprrpfo fPCCP

B EST U U R SM ED ED ELIN G EN .
Volgens artikel II van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar een derde der 
leden van het hoofdbestuur af. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Volgens het opgemaakte rooster zijn dit jaar aan de beurt van aftreding:
1. Mevr. J . G r u l l e m a n s v a n  B e r g h e m  te Lisse.
2. Mej. J . J . E. v a n d e n T h o o r n t e  Apeldoorn.
3. De heer J .  A. W  a k k a te Zaandam.
De bovengenoemde periodiek aftredende hoofdbestuursleden stellen zich wederom 
beschikbaar voor hun functie in het hoofdbestuur.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden kunnen can-
didaten stellen.
De namen van de eventuele candidaten 
secretariaat zijn binnengekomen.

moeten voor of op de eerste April bij het 

Secretaresse.

Succulenten J. KROON
Cactuskweker  

____V o o rs c h o te n
D O N K L A A N 17



ten bate van het Clichéfonds:Zaad-aanbieding
I Echinopsis Eyrisii ................ ƒ 0.20 38 Lithops opalina .................... „  0.20
2 Melocactus oreas.................... „  0.25 39 „ Elisabethae ............ „  0.25
3 Gymnocalycium Monvillei „  0.25 40 99 mickbergensis ....... „  0.20
4 „  denudatum „  0.25 41 99 Bromfieldii ............ „  0.30
5 „ gibbosum „  0.25 45 99 fulviceps ................ „  0.20
6 „  platense ... „  0.25 47 99 turbiniformis ....... „  0.25
7 „ Quehlianum „  0.25 48 99 Triebneri ................ „  0.20
8 Notocactus pampeanus ....... „  0.20 49 99 umdausensis ............ „  0.20
9 „  apricus ............. „  0.20 50 Dinteri .................... „  0.30

10 „ Ottonis 5 i 99 summitata ................ „  0.20
„ 0.20

I I Notocactus mamulosus ....... „  0.20 53 99 rugosa .................... „  0.20
12 „  tabularis ............ „  0.20 55 99 terricolor ................ „  0.20

13 „  concinnus ....... „  0.20 56 99 Helmutii ................ „  0.20
1 4 Aylostera deminuta .............. „  0.20 - 57 99 kunjasénsis ............ „  0.20
15 Rebutia minuscula ................ „  0.15 59 99 karasmontana ....... „  0.20
l 6 „  chrysacantha ............ „  0.20 60 99 floris albis ........... „  0.20
17 Frailea Dadakii .................... „  0.25 6 l 99 Erniana .................... „  0.20
18 „  pumila .................... „  0.20 62 99 kuibisensis ................ „  0.20

19 Hamatocactus setispinus ... „  0.20 63 99 pulmonuncula ....... „  0.20
20 Ferocactus alamosanus ....... „  0.30 64 99 Otzeniana ................ „  0.30
21 Carnegia gigantea ................ ,, 0.30 65 99 Vanzylii ................ „  0.20
22 Coryphantha macromeris ... 0.30 67 Lapidaria Margaretae ....... „  0.30

23 Anacampseros filomentosa . „  0.15 68 Dinteranthus microsperma „  0.20
30 Lithops Peersii .................... ƒ 0.20 69 99 inexpectatus „  0.20
3 1 „  Marthae (inornata) „ 0.25 70 „ Pole Evansii „  0.30
32 „ Aucampiae ............ „  0.20 74 Bylia cana ............................. „  0.20

33 „  Lerichiana ................ „  0.20 75 Frithia pulchra .................... „  0.25

34 „  Edithae .................... „  0.25 76 Astrophytum, gemengd ....... „  0.25

35 „  olivacea .................... „  0.20 77 Notocactus scopa.................... „  0.25
36 „  Comptonii ................ „  0.20 78 Gymn. Ourselianum ............ „  0.25

„ 0.25

De pakjes bevatten minstens 30 Mesem- en 20 Cactuszaden. Toezending volgt na ont-
vangst van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met ƒ 0,15 voor verzendkosten. 
Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving of storting 
op postgirorekening 398972 ten name van mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n  te Apel
doorn.
Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan mej. J. J. E. van den Thoorn, Elburger- 
weg 57, Apeldoorn.

Contributie 1948
Gelieve U w  contributie, waarvan het minimum is gesteld op ƒ 4.00, zo spoedig moge
lijk te storten op postgiro no. 133550 ten name van Penningmeester Succulenta te- 
Rijperkerk (F r.i Leden, die in plaatsen wonen, waar afdelingen zijn gevestigd, worden, 
verzocht hun contributie te voldoen aan de penningmeester(esse) van hun afdeling.

Afd. Amersfoort —  A. JELLEMA, Celciusstraat 4, Amersfoort.
„  Amsterdam —  J. B. JANSEN, Mr. P. N . Arntzeniusweg 70I1S, Amsterdam.
„  Deventer —  W . H. ANDREE, Langestraat 82, Deventer.
„  ’s-Gravenhage —  W . H. N O TEBO CM , v. Halewijnplein 33, Voorburg,

Postrek. 440000..
„  Haarlem —  Mevr. VA AR B ER G  v. HELDE, Rijksstraatweg 523, Santpoort.
„  Leiden —  B. M. F. PRINS, Tesselschadestraat 1, Leiden.
„  Nijmegen —  G . DO RESTAD T, Sparrestraat 16, Nijmegen.
„  Zaanstreek —  Mevr. V A N  BEEK, Botenmakersstraat 84, Zaandam.
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De grootste
cactus ter wereld
Als we alle cactussen ter wereld zouden 
meten, dan was er één de grootste. 
Kunnen wij ook plantenvoedsel meten ? 
Ja! In de hele wereld is ook een maatstaf 
in gebruik voor het meten van waarde- 
gevende plantenvoedende bestanddelen. 
Wist U dat POKON de hoogste waarde 
heeft van alle samenstellingen ter wereld? 
Wat betekent de hoogste samenstelling ? 
Wel, dat alle vulstoffen eruit gehaald zijn, 
zodat het 100 %  zuiver is. De vulstoffen 
worden in vaktermen genoemd: 
schadelijke ballast.

POKON bevat 0 %  schadelijke ballast, waardoor ieder risico 
voor Uw plant is verdwenen. Bovendien is POKON 100%  
direct en totaal oplosbaar in water. Yan een oplossing POKON 
bevat daardoor de bovenste en onderste druppel in Uw gieter 
of fles precies evenveel POKON.
POKON heeft geen bezinksel dat op de potgrond blijft liggen 
en de lucht afsluit.
Bovendien is POKON nog het goedkoopste in gebruik, daar 
U  er zo weinig van nodig heeft, en geen ballast koopt. 
Cactussen eten per jaar voor ongeveer 1 cent aan POKON. 
Gunt U  ze dat?
Eist dan POKON en tracteert Uw planten regelmatig op een 
POKON diner. Ze zullen U  hun dankbaarheid betuigen door 
prachtige groei en volop bloei.
Niettegenstaande POKON U alle voordelen biedt, laat men 
zich soms nog wat anders opdringen. Komt voor Uw planten 
op, weigert mindere kwaliteit dan de wetenschappelijk gemeten 
hoogste kwaliteit ter wereld: „POKON” .

POKON enig ter wereld!!
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S U C C U L E N T A
Gasteria caespitosa Poelln.

door A. J. A. U i t e w a a 1

Gast. caespitosa Poelln. (foto: Uitewaal)

ASTERIA caespitosa is een fraaie, klein blijvende soort welke door 
Dr. K. v. P o e 11 n i t z voor het eerst werd beschreven en afge- 
beeld in Kakteenkunde 1937, p. 163. Het is een plant, die zeer 
gemakkelijk spruiten maakt, iets dat bij Gasteria’s weliswaar 
geen zeldzaam voorkomende eigenschap is, maar deze soort maakt 

een overvloed van jonge plantjes en vormt heel spoedig een flinke zode; 
haar soortnaam caespitosa, hetgeen in zoden groeiend betekent, duidt daar 
trouwens duidelijk op.
Het is een zeer aantrekkelijke, mooi gevlekte soort en zoals de meeste 
Gasteria’s gemakkelijk in cultuur; dus een waardevolle aanvulling voor 
onze verzamelingen of voor de vensterbank. De originele diagnose werd 
gemaakt naar planten, die door Mrs. v a n  d e r  B ij 1 in Somerset East 
(Z. Afr.) waren verzameld, maar haar aanwezigheid in sommige collecties 
dateert reeds van omstreeks 1930. Bij ons ziet men ze nog maar weinig,
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maar ongetwijfeld zal een ruimere verbreiding niet lang meer op zich laten 
wachten, want reeds werden verscheidene plantjes onder de liefhebbers 
gedistribueerd. De jonge spruiten zijn werkelijk „schattig” , een plantje 
dus om liefhebbers mee te winnen.
Laten we ze echter vooral niet verwarren met een andere, eveneens tame
lijk klin blijvende soort die, ik moet het eerlijk bekennen, bijna even fraai 
is en die men vrij veel in onze verzamelingen aantreft. Deze heeft veel 
smallere blaadjes, wel de helft smaller, die bovendien min of meer spiraal- 
of schroefvormig geplaatst zijn. Niemand kent de juiste naam, zelfs 
experts konden mij daaromtrent niets met zekerheid zeggen; niettemin 
hoop ik er spoedig meer van te kunnen vertellen en een afbeelding te pu
bliceren.
Gast. caespitosa heeft tamelijk dicht opeenstaande bladeren, die in 2 elkan
der tegenoverstaande rijen zijn geplaatst, de jongere opgericht, de oudere 
uiteengespreid, volgens de originele beschrijving is ze stamloos maar zeer 
oude exemplaren schijnen op de duur toch een, zij het kort, stammetje te 
vormen, terwijl de bladeren ook een gedraaide stand innemen. De bladeren 
zijn ca 10 tot 14 cm lang en 2 cm aan de basis breed, naar de top geleidelijk 
versmallend en uitlopend in een driehoekige bladtop welks uiteinde door 
een scherp stevig spitsje gekroond is. Aan beide zijden zijn de bladeren 
een weinig convex, naar de top echter vlak; de randen zijn glad maar 
bovenaan tuberkelachtig ruw; de top is omzoomd door een smal, glad 
of enigszins ruw hoornachtig randje. De tamelijk donkergroene bladeren 
zijn opvallend gevlekt met talrijke, ca 2 a 4 mm lange en brede, óf lang
werpig gevormde vlekken van een groenachtig witte (men zou ook kunnen 
zeggen lichtgroene) kleur; deze vlekken staan zelden afzonderlijk maar 
vloeien meer cf minder ineen, waardoor ze soms een brede dwarsband 
vormen, waarin de afzonderlijke vlekken bijna niet meer zijn terug te 
vinden. Vooral op de onderzijde der bladeren is het aantal vlekken zeer 
talrijk.
De bloemstengel is enkel of kort vertakt, en draagt over een vrij lange 
afstand van de stengel de typische Gasteria-bloemen; hangend, gekromd, 
gezwollen basis (deze rose-rood, onduidelijk groen gestreept), een buis
vormig gedeelte (dit iets korter, bijna wit en met brede, groene strepen) en 
korte (weinig uitstaande) slipjes.
Mag ik ten slotte nog even Uw aandacht op de foto vestigen. Wij hebben 
de te fotograferen plant ongeveer zo opgesteld als ik in ons eerste nummer 
zelf heb voorgeslagen naar aanleiding van de door de heer B r o w n ver
vaardigde fraaie foto van Aloë Sladeniana, die helaas door het slechte 
papier niet tot haar recht kwam. Het resultaat mag er m.i. gerust zijn; 
maar wat speciaal technische foto’s betreft, dus zulke, waar het om elk 

'klein detail gaat, zouden we toch aan een minder opdringerige achtergrond 
de voorkeur geven.

reeds een nieuw lid aangebracht?
^ J
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! A C T I V I T E I T  !
„ D e  a l g e m e n e  a c t i v i t e i t  i s  b e 
s l i s t  o n v o l d o e n d e ”  schreef onze 
voorzitter in het hoofdartikel van het 
Januari-nummer. Hoe daar verandering in 
te brengen? Eenvoudig door meer enthou
siasme en een intensivere samenwerking 
van de: leden. Hoe dat te bereiken? Succu
lenten kweken is gemakkelijker dan het aan
kweken van meer activiteit. En toch, er 
moet iets gedaan worden. De leden van 
het dagelijks bestuur hebben al een niet 
gemakkelijke taak op zich genomen, som
mige besturen van afdelingen en verschil
lende leden spannen zich in, om onze 
liefhebberij tot grotere ontwikkeling te 
brengen, ook uw redacteur draagt het zijne 
bij, maar een te groot aantal van onze 
leden staat onverschillig ter zijde. Men 
vergeet zelfs wel eens, dat zij, op wie reeds 
een taak rust, dit louter en alleen uit lief
hebberij doen.
Al meermalen heeft de redacteur een beroep 
op uw medewerking gedaan, helaas steeds 
met een te gering succes. De voornaamste 
taak van Succulenta is opbouwend werk 
te verrichten; de kennis der planten en 
alles, wat daarmee samenhangt op een hoog 
peil te brengen en allen die dit nodig 
hebben van voorlichting te dienen. Onder 
de lezers telt het tijdschrift zowel de 
eenvoudige liefhebber als de meer gevor
derde en de expert. Het tracht elk van 
deze categorieën tevreden te stellen; ogen
schijnlijk ligt het zwaartepunt soms bij 
beide laatstgenoemde groepen. Slechts ogen
schijnlijk, want bijna alle artikelen zijn 
door leken geschreven. De gevorderde 
liefhebber weet maar al te goed, dat we 
nog jaren van achterstand hebben in te 
halen; vooral op dit terrein ligt een grote 
taak voor ons tijdschrift. De kennis op 
cactusgebied staat niet stil; Succulenta mag 
niet achterblijven.
Liefhebbers zijn er in vele schakeringen, 
maar de ware liefhebber zal, gedreven 
door enthousiasme, zich steeds moeite 
geven, zijn liefhebberij naar zijn beste 
kunnen en vermogen zoveel mogelijk te 
vervolmaken. Anders zou hij immers geen 
echte liefhebber zijn. Hij zal dankbaar 
profiteren van hetgeen de meer gevorderden 
(ook eens leken!) van hun ondervinding 
hebben te boek gesteld; de leken-liefhebber 
heeft maar een boek of tijdschrift op te 
slaan en zonder veel inspanning zal hij de 
allereenvoudigste kennis vergaren. Een 
uitgebreide bibliotheek staat zelfs kosteloos 
te zijner beschikking; op goedkope wijze 
kan hij zich de zaden verschaffen, die de 
zaadverkoop hem bijna elk jaar biedt; op

afdelingsvergaderingen kan hij raad inwin
nen en iedere gevorderde liefhebber zal 
hem gaarne metterdaad ter zijde willen 
staan. Behalve dit alles zal hij in Succulen
ta geregeld iets naar zijn gading kunnen 
vinden, want met zijn, de liefhebber aan
geboren weetlust zal hij trachten, zich 
zoveel kennis eigen te maken als mogelijl^ 
is De leken-liefhebber, zo mogen wij dus 
wel gerust zeggen, verkeert in een bevoor
rechte positie. Het is alleen te betreuren, 
dat de ongunstige tijdsomstandigheden onze 
inspanning en ons werk nog te zeer belem
meren.
Wat kunnen we individueel doen? In de 
eerste plaats onze kennis naar ons beste 
vermogen trachten te verrijken door het 
lezen en bestuderen van boekwerken en tijd
schriften en verder door het aandachtig 
beschouwen van onze planten. Wij kunnen 
corresponderen en ons in geregelde ver
binding stellen met gelijkgezinden, wij 
kunnen een dagboek bijhouden en daarin 
alles noteren wat ons belangrijk toeschijnt. 
Heeft u al eens een dagboek van uw ver
zameling aangelegd? Het is een nuttige 
en leerzame bezigheid, we kunnen er van 
alles in vastleggen, over verpotten en de 
samentelling van de aarde, over zaaien en 
enten, over groei en bloeitijd, gieten en 
wat al niet meer. Natuurlijk kan men ook 
trachten nieuwe leden te winnen: „W erft 
minstens elk een nieuw lid” is wel is waar 
een wat afgezaagde leuze, maar deze blijkt 
toch altijd nog actueel te zijn. Een nieuw 
lid winnen is vaak gemakkelijker dan u 
denkt. Durft u met de hand op het hart 
te beweren, dat u het wel eens ernstig ge
probeerd heeft? Daar het geven van jonge 
planten en stekken aan nieuwe leden een 
waardevol propagandamiddel is, heeft het 
bestuur kortelings besloten, aan nieuwe 
leden gratis stekken te verschaffen. Ook 
zal binnenkort een fraai geïllustreerd vlug- 
schift verschijnen, dat aan de succulenten
liefhebbers, die geen lid van Succulenta 
zijn, zal worden toegestuurd; de secretaresse 
zal gaarne de adressen van deze personen 
van u ontvangen.
Wat kunnen we door samenwerking be
reiken? Veel meer dan tot nu toe, vooral 
in Kringverband. Het is natuurlijk jammer, 
dat verspreid wonende leden van het Kring- 
leven heel weinig kunnen profiteren en er 
ook weinig toe kunnen bijdragen, maar zij 
kunnen prachtig werk doen door te trach
ten in hun woonplaats of omgeving een 
nieuwe afdeling te stichten. Een kleine 
oproep in een plaatselijk blad doet soms 
wonderen. — Niet altijd zijn er „sprekers”
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te vinden, maar er zijn nog vele andere mo
gelijkheden om een prettige avond te ver
zekeren. Het regelmatig houden van plan- 
tenkeuringen is daarvan een van de voor
naamste, er ontstaat een eervolle wedijver 
en de aanwezigheid van plantenmateriaal 
verleent een feestelijk tintje aan de bijeen
komst. En dan hebben we tegenwoordig de 
hersengymnastiek, een in Engeland geliefde 
bezigheid op vergaderingen van succulenten
liefhebbers. De leden verdelen zich in twee 
groepen, die een vooraf opgestelde vragen
lijst beantwoorden. De leden kunnen ook 
hun besturen testen! Verder is er in elke 
afdeling wel een lid te vinden met wat 
talenkennis, die interessante artikelen uit 
buitenlandse tijdschriften op de vergadering 
zou kunnen bespreken. En dan nog de 
plantenstudie! Wat kunnen we op dit gebied 
gezamenlijk al niet voor nuttig werk doen; 
leden met studiezin zouden een studiegroep 
kunnen vormen. Nog dit: vergeten we 
vooral niet om van een belangrijke avond 
een kort verslagje naar de krant te sturen; 
een schitterende propaganda voor uw a f
deling, de meeste bladen zullen het gaarne 
opnemen.
Ik kom nu nog even terug op de , sprekers” . 
Het bestuur zou het bijzonder op prijs stel
len te vernemen, wie van onze lezers bereid 
is, in een voorkomend geval in een der 
andere kringen te spreken of een lezing te

houden. Nu komt alles op enkele personen 
neer, die zich steeds weer bereid verklaren, 
als sprekers op te treden, maar dat kan 
niet altijd van hen gevergd worden. D aar
om: geeft u op aan het bestuur of de 
redactie, liefst met vermelding van de 
onderwerpen of planten, waarover gij wenst 
te spreken, met vermelding van datgene 
wat gij nodig meent te hebben, bijv. 
epidiascoop, projectie-apparaat of iets der
gelijks. Het is niet nodig dat u een lezing 
houdt: wanneer u beschikt over een col
lectie fraaie plaatjes wordt het ook zeer 
op prijs gesteld, wanneer u bereid bent, 
die te vertonen en daarbij een enkel woord 
te zeggen. Ook moet het mogelijk gemaakt 
worden, dat experts of meer gevorderden 
zich beschikbaar stellen om vragen te be
antwoorden, waaromtrent men op de 
afdelingsvergadering geen oplossing heeft 
kunnen vinden; zulke vragenlijsten worden 
vanzelfsprekend tijdig ingediend. De krin
gen vergoeden gaarne de reiskosten.
Dit is een poging om de activiteit te ver
groten. Toont dat ge dat begrijpt en werkt 
mede! Meldt U  per omgaande, opdat 
onze liefhebberij zich kan uitbreiden en 
een steeds grotere kring van personen 
leert genieten van het vele schone, dat 
onze gedoomde succulente vrienden hun 
verzorgers willen schenken.

Red.

Toumeya papyracantha (Eng.) Br. e. R.

door A. J . A. U i t e w a a l

Een van de mooiste cactussen, waarmede onze verzamelingen in de laatste 
jaren verrijkt zijn is ongetwijfeld deze Toumeya. Van een van onze Am
sterdamse leden kreeg ik, in het begin van het vorig jaar, een geënt exem
plaar, dat nog hetzelfde jaar bloeide met 6 achtereenvolgens verschijnen
de bloemen. Weliswaar zijn de enkele cm grote bloemen niet opvallend 
van kleur, maar de papierachtige, grote en brede doorns maken de plant 
tot een der begerenswaardigste aanwinsten. Daarbij komt dat ze, geënt, 
heel gemakkelijk groeit, zelfs zo gemakkelijk dat ik me afvraag, of wij 
ze niet net zo goed ongeënt zouden kunnen kweken.
T . papyracantha werd het eerst door E n g e 1 m a n n (in Pl. Fendl. II, 
1849) als Mammillaria beschreven naar een door F e n d l e r 1) gevonden 
plant. Later werd ze door S c h u m a n n  bij Echinocactus ondergebracht, 
maar B r i t t o n  en R o s e  (in Cactaceae III, 91) stelden voor haar het 
geslacht Toumeya1) op en plaatsten dit in hun systeem tussen Pedio- 
cactus en Epithelantha. Lange tijd bleef dit geslacht monotypisch (dus 
slechts één soort bevattend); volgens de door M a r s h a l l  (in C.a.S. 
Journ. Am. 1947) voorgestelde en gewijzigde opvattingen van dit genus 
is T. papyracantha de leidende soort van een geslacht, dat intussen met 
een vijftal andere soorten is uitgebreid en waarvan de meeste vroeger tot
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Strombocactus werden gerekend. In „Kakteenkunde”, Oct. ’37, geeft Prof. 
W e r d e  r m a n n een uitvoerige beschrijving van een exemplaar, dat 
hij uit Amerika had ontvangen en kort daarna bloeide. Prof. Werdermann 
meende deze soort, te oordelen naar de bouw van de bloem en vorm van 
de doorns, in de buurt van Leuchtenbergia te moeten plaatsen, aan het 
einde van de Lepidanthi (Berger). Leuchtenbergia bezit sterker uitgespro
ken tepels of tuberkels en, in tegenstelling met T . papyracantha,  een groot 
verspreidingsgebied in het midden van Noord Mexico.

Toum. papyracantha  (Eng.) Br. e. R. (foto: Uitewaal)

T. papyracantha  is altijd een zeldzame plant geweest, tot het einde van 
de vorige eeuw werden slechts 4 exemplaren gevonden. In 1935 had de 
heer J. D. W h i t e m a n  het geluk opnieuw een plant te vinden in de 
omgeving van Santa Fé in Nieuw-Mexico, de oorspronkelijke vindplaats. 
Op het vernemen van dit bericht toog een gezelschap liefhebbers er op 
uit om meer exemplaren van deze soort te gaan zoeken. De nacht tevoren 
was er echter veel sneeuw gevallen en, ofschoon men zich toch veel moeite 
gaf, geen enkele plant werd gevonden. Van dit gebeuren geeft het Cact. 
and Succ. Journal (Am.) Mrt. ’36 een interessant relaas, waarbij ook voor 
de eerste maal een foto van deze soort wordt afgebeeld.
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Later is gebleken, dat deze fraaie plant al ongeveer een half jaar eerder 
ook door de heer B u m s t e a d  was gevonden in de omgeving van Show- 
low, Navajo, in Arizona. De hier gevonden exemplaren weken iets af 
van Engelmann’s oorspronkelijke beschrijving, de middendoorns waren 
tamelijk wit en glanzend, bovendien op de bovenzijde gegroefd; deze ge
groefde doorns zijn mogelijk een bijzondere eigenschap van de in Arizona 
groeiende planten.
De zoeven genoemde heer Whiteman wilde de moed nog niet opgeven en 
hoopte in dezelfde omgeving, waar hij zijn eerste plant gevonden had, er 
misschien nog meer te zullen vinden. Wetend, dat deze soort op haar 
natuurlijke groeiplaatsen zo moeilijk te vinden is, wachtte hij de bloeitijd 
af, hopend dat ze zich door de bloemen gemakkelijker zouden verraden. 
Samen met nog twee andere liefhebbers verzamelden ze, zij het dan 
ook vaak in de war gebracht door de bloemen van andere laaggroeiende 
planten, op een dag niet minder dan 5 exemplaren, maar de andere dag 
was alle zoeken opnieuw tevergeefs. Sommige van de gevonden planten 
waren niet dikker dan een potlood, maar al dapper met een bloem ge
tooid. Later is ook nog een andere vindplaats bekend geworden, n.1. nabij 
Albuquerque, eveneens in New-Mexico.
Voor zover mij bekend is deze soort bij ons door de heer S m u l d e r s ,  
te Eindhoven, voor het eerst ingevoerd, die ze in ’38 uit Tsjecho-Slowakije 
van de heer Wenzel heeft besrokken. Daar ze vrij gemakkelijk zijspruiten 
maakt heeft ze ook bij ons haar weg in de collecties reeds gevonden. 
Volgt nu een korte beschrijving naar planten op hun natuurlijke groei
plaats: Plan tenlichaam gewoonlijk slank-eivormig, soms cylindrisch of 
ook wel omgekeerd-eivormig, tot 12 cm hoog en 3—5 cm in doorsnede, 
met een peenvormige wortel. Tuberkels dicht opeen, ong. i  cm lang en 
dik (aan de basis), intens groen, in verticale en spiraalsgewijze rijen ge
rangschikt, de axillen kaal, areolen op de top, met doorns, de jonge tuber
kels duidelijk van witte wol voorzien; randdoorns normaal 7, bijna wit, 
2—5 mm lang, de onderste het langst en enigszins afgeplat, horizontaal 
afstaand, middendoorns normaal 3, bleekgrijs tot lichtbruin (bij jonge 
planten), plat en dun als papier, spits, 2—3'/2 cm lang, de middelste tot 
3 mm breed, de andere twee ongeveer half zo breed, gewonden en zelfs 
gekruld, twee schuin opgericht en iets teruggekromd, de ander daaronder 
meer naar voren gestrekt en neerwaarts gebogen. De kleur der bloemen 
varieert volgens de beschrijvingen van wit, groenachtig of bruinachtig wit 
tot roseachtig.
De papierachtige middendoorns (waarop overigens de soortnaam duidt) 
waarvan er twee in de vorm van een eewei naar boven gericht staan, 
maken ongetwijfeld haar grootste aantrekkelijkheid uit. Ze zijn zo dun als 
gewoon schrijfpapier, hun kleur zou ik, a'thans van onze cultuurplant, het 
best met stro-geel kunnen aanduiden, de kleur der bloemen als vuil-wit. 
Britton en Rosé beschrijven de bloem als wit, de vrucht als kogelvormig; 
een nadere aantekening in Dr Rose’s handschrift bevestigd aan het her
barium specimen, geeft de kleur van de bloemen als bleek-rose aan.
t) A u g u s t  F e n d l e r ,  geb. 1813 gest. in Trinidad 1883; een Duits reiziger, die 

verscheidene malen de Verenigde Staten bereisde om planten te verzamelen en 
vooral Nieuw-Mexico bezocht.

2) Genaamd naar de verzamelaar D e a n  J a s .  W. T  o u m e y.
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Euphorbia multiceps Berger
door J. A. J a n s e

Euphorbia multiceps Berger, in Mo- 
natsschrift f. Kakteenk., xv, 182 (1905); 
idem in Sukk. Euph., 109 (1907); Dyer 
in Euph. Monogr., i. 459 (1941); N. E. 
Br. in Flora Cap., v, ii, 340 (1915).

Euphorbia’s determineren is moei
lijk, dat zal iedereen, die zich er 
mede bezig gehouden heeft, vol
mondig toegeven. Vandaar, dat 
men zich vaak lang afvraagt, of de 
naam, die de plant in de collectie 
draagt, wel goed is en soms tot 
naamwijziging overgaat, om deze 
later nog eens te wijzigen.
Dit is mij al herhaaldelijk over
komen en tenslotte komt men wel 
uit de moeilijkheden of blijft de 
plant staan met een naam en een 
vraagteken en blijft zij min of 
meer een raadsel.
Des te verblijdender is het als ten
slotte het streven met succes wordt 
bekroond en men zeker is eindelijk 
de juiste naam te hebben gevonden. 
Zulk een geschiedenis is voor mij 
aan de plant verbonden, wier naam 
boven dit artikel staat. Gebrek aan

Euph. multiceps (foto: Uitewaal) materiaal ter vergelijking was wel
de grootste handicap, terwijl bo

vendien de planten in andere collecties ook zeer vaak met een zekere 
nonchalance zijn geëtiketteerd. Vaak toch neemt men die namen over, 
waaronder men de plant bij anderen ziet of onder welke men de plant 
heeft ontvangen.
Onze redacteur heeft sinds lang gewezen op het grote belang van het 
specialiseren; hierdoor komt men vanzelf tot de studie van het kleine 
groepje, dat de kern der collectie gaat uitmaken en begint men op de 
duur critisch te denken, in de eerste plaats „zelfcritiek”  uit te oefenen.
Ik ontving deze plant uit de kwekerij van Mej. v a n  T i l b u r g  te Dor
drecht in 1941 onder de naam E. Muirii. De jonge plant bestond toen nog 
uitsluitend uit een rolronde hoofdstam dicht bezet met spiraalsgewijs 
staande podariën, welke na het afvallen van het spatelvormig-lijnvormige 
blad, een wit lidteken vertonen. In „Cactussen en Vetplanten”  8, p. 19 
(1942) gaf ik een paar afbeeldingen van plant en cyathia onder de naam 
E. Muirii. Later zag ik in de succulentencollectie van de Palmengarten te 
Frankfort gelijksoortige planten onder de naam E. Meyeri; deze naam 
behoort echter aan een geheel andere soort.
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In de loop van de laatste jaren begon de enkelvoudige hoofdstam echter 
steeds meer kleine zijspruiten uit de oksels der tuberkels te ontwikkelen 
en begon ik langzamerhand aan de juiste benaming te twijfelen. Het 
duurde echter tot 1946 toen ik een bezoek bracht aan Kew en daar met 
een Engelse liefhebber, Mr. G r a n t uit Cleethorpes, van gedachten wis
selde over verschillende Euphorbia’s in die vermaarde collectie. Ook daar 
vond ik wederom een jonge plant, die vrijwel dezelfde was als mijn plant. 
Mr. G r a n t maakte mij erop opmerkzaam en meende hierin E. multiceps 
te zien en hij verwees mij naar een afbeelding in de nieuwe Euphorbia- 
monographie van D e y e r ,  W h i t e  en S l o a n e .  Inderdaad wordt bij ge
noemde auteurs in fig. 475 een jonge plant uit een Californische collectie 
afgebeeld, welke volgens de auteurs tot E. multiceps behoort 
Hoe de plant in mijn collectie zich thans ontwikkeld heeft, blijkt uit bij
gaande, kortgeleden gemaakte, afbeelding. Uit de bovenste oksels der 
podariën hebben zich talrijke korte zijspruiten ontwikkeld, welke de top 
meer en meer omhullen en in deze toestand gaat de plant geleidelijk de 
vorm aannemen van volwassen exemplaren, die echter nog veel dikker en 
zwaarder kunnen worden.
Een groot sieraad van de plant zijn de prachtige cyathia, wier klieren 
duidelijk tandachtige uitsteeksels vertonen.
E. multiceps werd door B e r g e r  in 1905 voor het eerst beschreven. Hij 
ontving het eerste exemplaar van Dr. M a r 1 o t h, die het bij M a t j e s -  
f o n t e i n  had ontdekt op 950 m boven de zee.
Korte beschrijving: Uit een dikke hoofdstam, welke bij jonge planten 
duidelijk met spiraalgewijs geplaatste podariën dicht is bezet, ontspruiten 
talrijke korte dikke, eveneens met tuberkels bedekte zijspruiten, zodat de 
gehele plant een kegelvormige omtrek verkrijgt. Podariën kegelvormig 
met een sterk naar voren springende punt met een wit lidteken. Bladeren 
spatel-lijnvormig, stomp, met aootvormige bovenzijde, meestal krom naar 
boven gebogen, lichtgroen en tamelijk lang aan de plant blijvend. Cyathia 
tweeslachtig met 5 heldergroene klieren aan welker rand 2—4 witte, 
tandvormige aanhangsels staan. Stempels breed lichtgroen. Gehele breedte 
der cyathia 7—8 mm. Zij komen op een dikke bloemsteel tot ontwikkeling 
die later enigszins verhout doch op de duur afvalt.
E. multiceps werd gevonden in Namaqualand, hoogvlakten bij O’o k i ep ; 
Calviana District; t. N. van C a 1 v i a n a bij de grens van Bushmanland; 
Ladismith District: tussen B a r r y d a l e  en L a d i s m i t h ;  Riversdale 
Distr. en in het Laingsburg District bij M a t j e s f o n t e i n .

De „C actusw ereld" op zijn best!
Op een bijeenkomst van de Oakland Cactus and other Succulent League, 
een afdeling van de grote Amerikaanse Vereniging, heeft de heer P. C. 
H u t c h i s o n  gesproken over de moeilijkheden, waarmede de Neder
landse Succulentenliefhebbers tijdens de oorlog te kampen hadden, met het 
gevolg, dat vele verzamelingen verloren gingen. De leden van de afdeling 
Oakland stelden $ 10 beschikbaar om daarvoor zaden te kopen, welke 
aan Succulenta zullen worden aangeboden.
Wij stellen dit bewijs van medeleven van onze overzeese onbekende 
vrienden zeer op prijs.
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De verzorging van Lithops- en Mesem-zaailingen
door Dr H. W. de B o e r

In een eerder verschenen artikel behandelde 
ik uitvoerig het zaaien van Lithops en 
andere Mesem-soorten.
Alvorens nu de verzorging van de opge
komen zaailingen te bespreken, moet ik 
mijn vorig artikel op één punt en wel op 
een belangrijk punt aanvullen. Men moet, 
zoals ik schreef, de testen, waarin is ge
zaaid, elke dag drenken, teneinde te voor
komen, dat het grondmengsel (gezeefde 
bladaarde en zand), uitdroogt. Men kan 
echter, en ik heb dit deze winter voor het 
eerst en met succes toegepast, de zaaitesten 
ook in een diep bord vol water plaatsen en 
ze daarin eenvoudig dag en nacht laten

7.aaitesten boven een radiator van dc cen
trale verwarming. (foto Dr de Boer)

staan, zorgdragende dat het water elke dag 
even wordt bijgevuld. Men voorkomt dan 
veel gemakkelijker elk begin van uitdroging 
en wanneer de zaailingen na i k z maanden 
alle zijn opgekomen, kan men de zaaitesten 
droger houden, door geen water meer in 
de borden te gieten; men moet dan echter 
de zaaitesten om de 2 of 3 dagen drenken, 
door ze tot de rand in lauw water te 
plaatsen.
Wanneer nu de zaailingen zijn opgekomen, 
behoeft men voorlopig alleen te zorgen, dat 
ze op een niet al te koude plaats (17 i  
20° C is voldoende) en in het volle daglicht 
blijven staan. De opgekomen plantjes 
groeien dan wel enigszins scheef naar het 
van buiten komende licht toe, maar dat 
hindert niet veel. Wel heb ik deze winter 
gemerkt, dat door de vele donkere dagen 
in December en Januari, de zaailingen van 
enkele soorten iets spichtig werden; ik heb

dit gecorrigeerd, door zoveel gedroogd en 
steriel zand (zie vorig artikel) over en tussen 
de plantjes te strooien, dat vooral de zeer 
spichtige weer goed met de voet in het zand 
kwamen te staan en daardoor verhinderd 
werden scheef te zakken en om te vallen. 
Men late zich niet verleiden, gedurende de 
eerste maanden de jonge plantjes te be
sproeien; daardoor vallen ze om en de 
omgevallen zaailingen, die plat op het zand 
komen te liggen, gaan vrij spoedig ten 
gronde. Merkt men bij het opkomen der 
zaailingen na enige weken, dat hier en 
daar een plantje niet rechtop staat, doch 
bezig is, in min of meer liggende houding 
te groeien, dan kan men dit verhelpen, 
door bijv. met de punt van een potlood 
het hoofdje van het plantje even op te 
heffen en terzelfder tijd met een lepeltje wat 
droog (en steriel) zand aan het voet-eind 
aan te brengen. Indien men merkt, dat 
door het vele drenken gaten en spleten 
tussen het grondmengsel en de rand van 
de zaaitest ontstaan, kan men deze op
vullen, door ze met droog en steriel zand 
vol te gieten.
Een enkele keer merkt men, dat in een 
bepaalde test een deel der zaailingen be- 

• gint weg te smeulen; ze worden dan blijk
baar door het een of andere micro-organis- 
me aangetast en sterven. Zodra men dit 
merkt, drenke men de zaaitesten inplaats 
van met water, met een oplossing van 
chinosol, waarvan men 1 gram in elke 
gebruikte liter water oplost. Deze chinosol- 
oplossing 1:1000 wende men 2 of 3 keer 
om de andere dag aan; meestal is de ziekte 
dan wel tot staan gekomen; er zijn geen 
bezwaren om deze behandeling zo nodig 
nog eens te herhalen. Pas als alle zaailingen 
stevig zijn geworteld, wat al naar de meer 
of minder snelle groei 3 a 4 maanden duurt, 
kan men de zaailingen „over de kop , dus 
van boven sproeien; ik verricht zulks be
halve met lauw water ook gaarne een enkele 
keer met bovengenoemde chinosol-oplossing. 
Het is verrassend om te zien, hoe fris, hoe 
gezond en stralend de jonge zaailingen er 
na zo’n deiinfectie-bad met chinosol-op
lossing uitzien. Maar men wende een derge- 
liike sproeiing „over de kop”  niet al te 
dikwijls aan; alle overdrijving schaadt. De 
zaailingen staan dikwijls mannetje aan 
mannetje; 100 il 250 zaailingen van één 
soort op een vierde gedeelte van een zaaitest 
is meer regel dan uitzondering; men sproeie 
dus alleen des ochtends als men er zeker 
van is, dat de zon de gehele dag zal schij-
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nen en de zaailingen tegen de avond weer 
geheel droog zullen zijn; hoe dichter de 
zaailingen staan, hoe langer het duurt, eer 
ze weer volkomen droog zijn.
De gewone struikvormige Mesems en ook 
Pleiospilos, Nananthus, Titanopsis e.d. 
kunnen verspeend worden, zodra men de 
plantjes bij het eerste, bladpaar met de 
vingers goed kan aanpakken, dat is veelal 
3 ^ 4  maanden na het uitzaaien. Ik verspeen 
liefst zo laat mogelijk; al te jonge plantjes 
beschadigt men zo licht bij het verspenen 
en dan gaan ze onherroepelijk ten gronde. 
Indien in het begin van November wordt 
gezaaid, kunnen de eerste struikvormige 
Mesems, Pleiospilos e d. soorten tegen 
i Maart worden verspeend. Met de Lithops, 
Argyroderma’s, Conophytums, Gibbaeums 
e.d. wacht ik liever nog een maand langer, 
n.1. totdat de Lithops het eerste bladpaar 
vertonen en de Argyroderma’s kogelvormi
ge bolletjes zo groot als een kleine erwt 
zijn geworden. Alle plantjes worden met 
duim en vinger aangepakt, met een of 
ander puntig stokje maakt men telkens een 
klein plantgaatje en het verspenen kan 
beginnen. Als grond hiervoor neem ik 
weer een mengsel van gezeefde bladaarde 
en zand, waaraan nu echter een weinig 
goed fijngeklopte, oude metselkalk is toe
gevoegd. De plantjes komen op een afstand 
van o,; k i cm van elkaar te staan; ze 
nemen dus nogal wat meer ruimte in. Men 
plante vooral niet te diep; alleen de wortel 
en het alleronderste deel van de voet komt 
in de grond, de rest er boven. Nadat ze 
verplant zijn, worden de plantjes nu steeds 
,over de kop”  gesproeid; daarna strooi ik 

het allerfijnste grind, dat ik kan krijgen 
(i a 2 mm), tussen de verspeende plantjes, 
waardoor aan de ene kant wordt bereikt, 
dat na elke besproeiing het bovenste laagje, 
dus het grind, waarin zich de planten- 
lichaampjes bevinden, snel opdroogt, terwijl 
aan de andere kant de, met het grind 
bedekte, grond, waarin zich de worteltjes 
bevinden, langer vochtig blijft. Het is n.1. 
langzamerhand April-Mei geworden en bij 
zonnig weer kan onze kas, waarheen de 
testen met zaailingen zijn verhuisd, al 
aardig warm en droog worden.
Gedurende de zomer merkt men, bij de 
ene Lithops-soort in meerdere, bij de andere 
in mindere mate een eigenaardig verschijn
sel, n.1. dat de kleine plantenlichaampjes 
geheel in het laagje grind wegkruipen; ze 
groeien als het ware naar beneden in het 
grind en alleen het bovenste deel van het 
bladpaar komt juist even uit de oppervlakte 
van het grind kijken. Bij het sproeien spoelt 
dikwijls grind over de plantenlichaampjes, 
die dan geheel onder het grind zijn verscho

len. De plantjes beschermen zich als het 
ware tegen de felle zonnestralen en de 
warmte door in de bodem weg te kruipen, 
evenals zij dit in vrije natuur doen. 
Eerst in September, wanneer het warmte- 
gevend vermogen van de zon merkbaar 
begint te verminderen en de jonge Lithops 
nog een flink zetje doen, komen ze weer 
boven het grind uitkijken. In October, soms 
bij donker weer reeds eerder, begint men 
minder dikwijls te sproeien. Geheel droog 
behoeven de jonge Lithops eerst in Decem
ber te zijn. Over het algemeen is het goed 
zolang het vriest en het dus vooral des 
nachts koud is in onze kassen, serre’s of 
kamers, ook de jonge Lithops aan de droge 
kant te houden. Indien ze echter te sterk 
beginnen te schrompelen, is het goed, de 
éénjarige zaailingen ook in de winter wat 
water te geven; deze schrompeling door te 
grote droogte neemt men bij sommige 
soorten, als Lithops Comptonii, spoedig, 
bij andere soorten, als Lithops bella, eerst 
veel later waar. Ik verlaat in de winter bij 
de éénjarige zaailingen het „over de kop” 
gieten weer en zet de testen een paar 
minuten in lauw water, doch nooit zo lang, 
dat de grond ook boven aan vochtig wordt 
Door dit gedurende de winter een enkele 
keer te herhalen, voorkomt men te sterke 
inschrompeling, blijven de plantjes heel 
langzaam doorgroeien en zijn ze beter 
bestand tegen ziekten. Het gelukt veelal 
hele schalen vol Lithops-zaailingen door 
de winter te krijgen, zonder dat er meer 
dan een enkel plantje weg valt. Ziet men 
echter een stervend of gestorven exemplaar, 
dan verwijdere men dit terstond.
Het hangt nu het volgend voorjaar geheel 
af van de gezondheidstoestand van zo’n 
schaal met zaailingen, of men tot een 
tweede verplanting moet overgaan. Heeft 
men tijd en ruimte, dan behoeft men het 
niet te laten, ook al is er geen abnormale 
sterfte en ook al zijn de plantjes vrij van 
wortelluis. Is er echter in de loop van de 
winter meer dan een enkel plantje wegge
vallen of merkt men, dat de gevreesde 
wortelluis de cultuur heeft aangetast (veelal 
is het eerste het gevolg van het tweede), 
dan gaat men tot verplanting over; ook 
doet men zulks, indien de plantjes zo sterk 
zijn gegroeid (en zo dicht waren geplant) 
dat ze elkaar raken. De al dan niet ver
plante éénjarige zaailingen laat men nu nog 
een jaar rustig groeien. Bij goede verzor
ging begint in het derde jaar van enkele 
Lithops-soorten een enkel exemplaar te 
bloeien. Bij de meeste Lithops moet men nog 
een jaartje langer geduld hebben om de 
eerste bloemknoppen en bloemen te zien 
verschijnen.
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Mam. chionocephala (foto: Ed. Becht)

Als men de bloem ontleedt, ziet men, dat de schijf van het bloemdekblad 
gedeeltelijk is samengegroeid tot een bloembuis en dat slechts het bovenste 
gedeelte vrij is.
De verscheidenheid van kleuren, die in de definitie genoemd is, kan 
tamelijk verbijsterend zijn en men zal vinden, dat vele soorten nog varië
ren in het détail in plaats van in de kleur. Zowel sepalen en petalen 
variëren ook in kleur aan de randen, middengedeelten, middenribben, etc. 
Deze variaties leveren een prachtig gezicht op als de planten in volle bloei 
staan. De randen zijn gaaf (zonder enige franje) en gewimperd en de rand 
kan op verschillende wijze ingekerfd zijn, gewoonlijk getand. De stijl 
is een lang orgaan in het midden van de bloem, en aan de top vindt men 
de meestal lijnvormige stempelslippen. De stijl wordt omgeven door zeer 
vele dunne meeldraden aan welke uiteinden zich de helmknoppen bevin
den. Als men de helmknoppen onderzoekt, ziet men dat het gele of 
oranje stuifmeel aan de ingezwollen helmknop kleeft, welke altijd van 
een lichtere kleur is. De stempellobben zijn zondter uitzondering met 
haren bedekt, welke gewoonlijk anders geklurd zijn dan die der stempel
lobben.
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V r u c h t e n :  Zoals cpgegeven werd, is de vrucht rood of rose-rood van 
kleur, doch paarse, witte of bijna witte vruchten komen soms voor. De 
vruchten verschijnen op verschillende tijd, soms in hezelfde seizoen als de 
bloemen, doch bij andere soorten verschijnen ze eerst als de bloemen van 
het volgende seizoen uitkomen. Als bloemen en vruchten samen ver
schijnen, wordt de schoonheid van de plant zeer verhoogd.
Z a a d :  Alle Mammillaria-zaden zijn ongeveer niervormig of helmvormig 
rond met een samengesnoerde basis, doch zij variëren in kleur en eveneens 
in oppervlakte-sculptuur. Voornamelijk is de kleur zwart en bruin, slechts 
enkele zijn geel of oranje. Ik ben er van overtuigd, dat de kleur in de 
grond hetzelfde is. Ik heb planten gehad van M. prolifera van Cuba, die 
normaal beschreven worden met zwarte zaden en in de vruchten van deze 
planten was een mengsel van zaden sommige helder bruin, sommige git
zwart met een huid van putjes, doch sommige met een gemengde bruine 
en zwarte huid met putjes. Dit betekent stellig, da: de natuurlijke kleur 
van al deze zaden bruin is. De bruine huid is met een netvormige tekening 
van zwakke, donkere lijnen bedekt. Als het zaad opdroogt en krimpt, 
zinken de gedeelten tussen de donkerder lijnen in en worden tot putjes, 
terwijl de overblijvende huid zwart wordt door de meer intense kleuring, 
doch als het zaad zwelt en de geschrompelde huid zijn samengetrokken- 
heid verliest en de putjes opzwellen, krijgt het zaad zijn natuurlijke bruine 
kleur terug. Als men de putjes van de zwarte zaden met een loupe onder
zoekt, kan het aparte bruine weefsel worden waargenomen.
Op droge plaatsen verhardt en krimp* het zaad en verkrijgt daardoor een 
zwarte kleur. In meer regenachtige districten, waar hard worden en in
schrompelen niet voor komt, blijft de bruine kleur behouden. Men kan dus 
zeggen, dat het milieu de kleur van het zaad beïnvloedt. Behalve de net
vormige- en putjes-typen zijn er nog ander als „rugosa” (gerimpeld) dat 
een overgang is tussen de bruine en zwarte zaden met putjes.
Ik heb reeds gezegd, dat deze soorten in alle typen van groeiplaatsen 
groeien van de droge tot de vochtige en dat dientengevolge haar habitus 
de verschillende phasen vertoont overeenkomend mee de groeiplaatsen. 
Dat er een zeer uitgesproken evolutie voorkomt, is zeer duidelijk en een 
weinig studie zal de gevolgtrekkingen nog accentueren. Vastgesteld kan 
worden, dat het gemis van penwortels, open bouw, onbehaarde stengels 
(stammen), rolronde tuberkels, weinig behaarde oksels en areolen, het 
ontbreken van middendoorns en haakdoorns, aanwijzingen zijn voor voch
tige, natuurlijke groeiplaatsen, terwijl penwortels, haakdoorns en wollige 
beharing een zekere graad van droogte aantonen in het vaderland van 
deze planten.
Het is nu erg riskant om bepaalde variëteiten aan te bevelen voor cultuur, 
daar onder de huidige omstandigheden de kwekers niets kunnen impor
teren en geen uitgebreide voorraad hebben, zij kunnen dus niet erg rijk 
gesorteerd zijn. Daarom, plaag Uw handelaar niet door verzoeken om soor
ten, maar als U hun lijsten krijgt, kijk dan uit naar de soorten, die hieron
der opgegeven worden en dan kunt U die bestellen.
Indien U geïnteresseerd bent in Mammillaria’s als studie-object, dan kan 
alleen een complete collectie voldoening geven, doch de gemiddelde ver
zamelaar verlangt slechts mooie soorten, die aan deze eisen voldoen. Dat
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wil niet zeggen, dat er geen andere mooie Mammillaria’s zijn, doch ik ben 
nogal conservatief in mijn keuze en vermeld alleen die planten, waarvan 
ik persoonlijke ervaring heb en die ik ten volle kan aanbevelen. De eerste 
keuze is:

p se u d o p e rb e lla e lo n g a ta E sa u ss ie r i
d e n s isp in a m e rca d e n sis m icro h e lio p sis
p lu m o sa C a r r e t i i V a u p e lii

ia komt de hoofdlijst:
a lb esce n s f r a i le a n a p h ita u ia n a
a lb ic a n s G a te s ii p o to s in a
a r m il la ta g e m in isp in a P rin g le i
b a r b a ta G o o d r id g e i p y g m a e a
B a u m ii G iilz o w ia n a r h o d a n th a
b ic o lo r H a a g e a n a se tig e ra
B lo s s fe ld ia n a H a h n ia n a S a f fo r d i i
b o c a sa n a h e m isp h a e r ica S c h e id w e ile r ia n a
b o m b y c in a H u m b o ld t ii S c h e lh a se i
c a la c a n th a k ew en sis S c h ie d e a n a
c a n d id a K lis s in g ia n a S c r ip p s ia n a
ca rn e a K u n z e a n a S e id e lia n a
C e ls ia n a la n a ta se m p e rv iv i
c e p h a lo p h o ra la s ia c a n th a S h e ld n o ii
co llin a len ta S o lis i i
c o ro n a r ia lo n g ico m a sp h a c e la ta
c ru c ig e ra lo n g if lo ra sp in o siss im a
d e n u d a ta M a rtin e z ii S w in g le i
D ie tr ic h a e m a z a tla n e n s is tr ic h a c a n th a
d isc o lo r m ic ro c a rp a u m b rin a
D o n a t ii m icro h e lia v e tu la
d u risp in a M ille r i v i l l i f e r a
e c h in a ria m u lt ifo rm is v ip e r in a
E ic h la m ii m u lt ih a m a ta v ir id i f lo r a
e le g a n s n iv o sa W ilc o x ii
e ry th ro sp e rm a N u n e z ii w o b u rn en sis
fa s c ic u la t a o c a m p o n is W  rig h tii
fe r t il is o c c id e n ta lis Z e ilm a n n ia n a
f la v o v ire n s
fo rm o sa
f r a g i l i s

O liv ia e
P a in te r i
P a rk in so n ii

z e p h y ra n th o id e s

Indien U deze planten kunt krijgen, dan kunt U er zeker van zijn een 
collectie te hebben, die in schoonheid met elk andere kan worden ver
geleken.
Het zal niet lang duren, wanneer U een voldoende aantal soorten van 
Mammillaria bijeen hebt, of gij wordt er U van bewust, dat er zekere orde 
moet worden geschapen, al is het slechts voor de opstelling, omdat U de 
planten wilt kunnen terugvinden en tenslotte, en dat hoop ik, is dit het 
punt waartoe U vroeg of laat komt, n.1. om een studie te maken van de 
planten en dan is een indeling absoluut noodzakelijk.
Men kan een of ander boek als gids nemen en de planten indelen als daarin 
wordt aanbevolen; men kan ze in alphabetische volgorde houden of in een 
andere overzichtelijke opstelling, die U bevalt. Het is ook interessant de 
planten op te stellen naar de determinatie-tabellen van de verschillende 
auteurs.

(wordt vervolgd)
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„U it de Cactuswereld”
„A  r i z o n a  H i g h w a y s”  is een Ame
rikaans tijdschrift, dat ons zelden of nooit 
onder de ogen komt, omdat het zelfs in 
Amerika bij zijn maandelijks verschijnen 
dadelijk is. uitverkocht. Mevr. Grullemans 
gaf ons het Jan.-nr 1947 ter inzage en ter 
bespreking. Naast vele zwart-wit foto’s en 
een aantal technisch perfecte tekeningen 
bevat dit tijdschrift een schat van kleuren
opnamen (Kodachrome) van cactussen in 
de woestijn van Arizona. Vooral de foto’s 
van de heer en mevr. P r o c t o r, goede fo
tografen en experts op het gebied van cac
tussen, zijn ongewoon fraai. Indrukwek
kende landschappen, waarin machtige Sa- 
guaro’s (Carnegia giganten) hun reuzen
armen ten hemel strekken, groeiend op 
berghellingen, temidden van een veld van 
rijkbloeiende, gele slaapmutsjes (Californian 
Poppy), doen er ons naar haken dit alles 
eens met eigen ogen te mogen aanschouwen. 
Een andere kleurenfoto laat ons de met 
bloemen en knoppen bezette top van zulk 
een woestijnreus zien; wat kunnen de bloe
men van cactussen toch mooi zijn! Deze 
foto is naar onze smaak wel de mooiste in 
dit nummer, ofschoon het feitelijk moeilijk 
is uit te maken, welke van deze fraaie af
beeldingen nu de mooiste is. De eerste bloe
men van C. giganten verschijnen pas als de 
langzaam groeiende plant 60—70 jaar oud 
is!
Het is de officiële, nationale bloem van 
Arizona. Andere landschappen schilderen 
ons deze reusachtige Saguaro’s, die 12 a 15 
m ten hemel stijgen, naast nietige „spelde- 
kussentjes”  (Cactussen), „stekelperen”  (O- 
puntia’s, zo genoemd om haar stekelige, 
peervormige vruchten) of andere woestijn- 
vegetatie. Een van de mooiste Opuntia’s, 
vanwege haar bloemen, is Op. spinosior. 
Deze typisch vertakte plant, met cylinder- 
vormige leden, wordt gewoonlijk 3 k 4 m 
hoog en draagt als een kroon een regenboog 
van fraai gekleurde bloemen rondom de 
toppen van de doornige leden; de kleuren 
der bloemen variëren in kleur van bleek
geel, oranje, rood, koperkleurig en kastan
jebruin, overgaand in bruin, purper en rosé 
met bruinachtig purpere of blauwachtige 
tinten. Het aspect van de plant zelf is grijs, 
welke onder bepaalde omstandigheden 
(temperatuur, vochtigheidsgraad) kan ver
anderen in purperachtig groen.
De schijf-opuntia’s, waarvan een massa 
vormen bestaan, hebben een zeer groot ver
spreidingsgebied over de Verenigde Staten, 
Mexico en Canada, hetgeen ze te danken

hebben aan hun bijna onbegrijpelijk vermo
gen zelfs bij een temperatuur van omstreeks 
6o° C nog te groeien, en in koudere streken 
tegen een temperatuur van verscheidene 
graden onder het vriespunt nog bestand 
te zijn. De in Arizona meest voorkomende 
is Op. Engelmannii, met uitgelezen bloemen 
van citroengele kleur, welke kleur in de 
loop van de dag varieert tot oranje en 
zelfs rood, gevolgd door een diep-purperen 
tint. De vrucht van deze Opuntia wordt al 
sinds honderden jaren door de Indianen 
genuttigd en maakt ook heden ten dage 
nog deel uit van hun dagelijks menu. Een 
van de mooiste Opuntia’s is en blijft toch 
wel Op. basilaris. Ook in onze verzamelin
gen behoort ze tot de mooiste, die ik ken; 
een niet zo erg groot wordenden soort, die 
feitelijk in geen enkele cactuscollectie mag 
ontbreken. De schijven hebben eeen lange 
stekels, zijn ongeveer omgekeerd-eivormig 
en zien er enigszins fluweelachtig uit; men 
noemt ze wel eens de „beverstaart-cactus” 
(een bever heeft een platte staart!). In 
Arizona is ze inheems. Maar al hebben de 
schijven geen lange stekels, zo onschuldig 
als ze er uit zien zijn ze niet; haar areolen 
bestaan uit ontelbare, korte, bruine glochi- 
den, die gemakkelijk los laten en bij aan
raking in onze huid dringen, waar ze 
weliswaar weinig kwaad doen, maar toch 
verbazend hinderlijk kunnen zijn. De schij
ven van Op. basilaris, met hun korte, dwar
se rimpeltjes, hebben een blauwgroene 
kleur, in de volle zon gekweekt krijgen ze 
een rode gloed; de bloemen hebben een 
briljante, diep-rose kleur en op hun na
tuurlijke groeiplaats zijn de blauwgrijze 
topleden geheel door bloemen bedekt.
Een andere imposante verschijning van de 
Arizona-Desert is de , ton-cactus” , Fero- 
cactus Wiszlizenii. die in grote getale het 
landschap tussen Tucson en Benson siert 
De grootste zijn i |  m hoog; zo’n bolcactus- 
je weegt ca. 200—300 pond. De top is 
gekroond met geel gekleurde bloemen, via 
oranje overgaand in rood, maar alle met een 
fraaie, metaalkleurige gloed. We kennen 
wel het verhaaltje van de dorstige woes- 
tiinbezoeker, die, na de top van zulk een 
plant te hebben afgeslagen, zijn dorst met 
deszelfs inhoud laaft. (Een verhaaltje dat 
meer op verbeelding dan op waarheid be
rust.! Maar Feroc Wiszlizenii is de plant, 
waarvan ook snoepgoed gemaakt wordt, 
de zgn. cactus-candy. Het vlezige gedeel
te wordt in blokjes gesneden, een nacht 
in water gezet, gekookt tot het gaar is,
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daarna weer gekookt in sterke suikerstroop 
met citroen- en sinaasappelschillen tot het 
van siroop verzadigd is, dan op vetvrij 
papier gelegd en gedroogd. Het moet heel 
smakelijk zijn (anderen beweren van niet); 
ik verheug me al op de avond, dat wij 
op een van onze bijeenkomsten deze heer
lijke candy zelf gaan keuren, als mijn 
Wiszlizenii’s groot genoeg zijn geworden. 
Want verbeeldt U, cactusliefhebbers of 
cactuskwekers, die nog nooit cactus-candy 
of cactusvijgen hebben gegeten. Ónmoge
lijk!
Maar we keren terug naar Arizona, want 
hier worden ons nog meer specialiteiten ge
presenteerd. Onder de kleinblijvende, echte 
liefhebbersplanten neemt om zijn prachtige 
btdoorning de „regenboogcactus” , Echino- 
ccreus rigidissimus, een bijzondere plaats in. 
Haar groeiplaatsen zijn tamelijk beperkt, en 
het is daarom gewetenloos deze plekken 
van hun aanwezigheid te beroven, temeer 
daar hen in cultuur meestal toch geen 
lang leven beschoren is. Uit zaden zijn ze 
evenwel gemakkelijk te kweken, ze bloeien 
wanneer ze een vijftal jaren oud zijn. Hun 
grootste aantrekkelijkheid is de in kringen 
afwisselend gekleurde bedoorning. Maar 
dit alles wordt overschaduwd wanneer de 
toppen van deze plant getooid zijn met 
haar roodachtig-purper gekleurde bloemen! 
Een andere Echinocereus, die in Arizona 
thuis behoort, is E. Engelmannii, die in 
kleine groepjes van slechts enkele stammen 
of in grotere klompen groeit die geheel 
bedekt zijn door een netwerk van tot y\ 
cm lange, gevaarlijk uitziende doorns; dé 
bloemen 7 J— 10 cm in doorsnede, bedekken 
vrijwel de gehele plant. In Arizona wordt 
ze de „aardbei-cactus”  genoemd; de met 
doorns bezette vruchten vallen, als ze rijp 
zijn, af; de pulpachtige, rosé gekleurde 
massa wordt gegeten met suiker en room en 
is een smakelijk vervangingsmiddel voor 
.aardbeien met slagroom” !!!
Als laatste wil ik hier nog de „Koningin 
der Nacht van Arizona”  noemen. Hoe
veel cactussen worden al met deze sprook
jesachtige benaming aangeduid? Zeker, 
volksnamen zijn bekoorlijk en aantrekke
lijk, maar nu eenmaal meestal niet geschikt 
om met zekerheid een bepaalde botanische 
soort aan te duiden. Deze Maan-Koningin 
is, U zult het nooit gedacht hebben, Penio- 
cereus Greggii, die op enigszins beschaduw
de plekken groeit, waardoor ze beschermd 
is tegen de brandende zomerzon. Ze wordt 
gemakkelijk over het hoofd gezien (over
dag althans!) want haar bovengrondse 
delen zien er uit als dood hout. Ze heeft 
een dikke, peenvormige in de grond ver

borgen wortel die van oudere planten 
wegen een pond of 50!, het is de voorraad
schuur van voedsel en vocht voor de plant, 
welke haar in staat stelt in de zomer de 
bloemen te ontwikkelen, of het regent of 
niet. In cultuur is het bij ons geen ge
makkelijke plant en daarom moet ze geënt 
worden. Maar zoals al eerder in de „Cac
tuswereld”  opgemerkt werd, zagen wij in 
Engeland een grote plant op eigen wortsl 
het ook goed doen en zoals ik nu pas van 
onze voorzitter vernam, heeft hij deze soort 
gezaaid (zaden blijven lange tijd goed!) 
en hiervan ook een plant op eigen wortel 
gekweekt. P. Greggii bloeit met 10— 15 cm 
grote bloemen, de buitenste bloembladen 
in een wonderlijke harmonie van kleuren, 
variërend van wit tot een heel teer rose- 
of blauwachtige tint: ze verspreiden een 
zoete, pikante geur, waarmede de lucht 
enkele tientallen meters in het rond be
zwangerd is.
Dit alles, en nog veel meer wordt U, ik 
zou haast willen zeggen in geuren en kleu
ren in „Arizona Highways”  aan de hand 
der fraai gekleurde platen en smakelijk 
opgediste artikelen voor ogen getoverd. 
De „Desert” , of woestijn in onze vertaling 
geheten, wordt ons hier als een bovenaards, 
genoeglijk oord afgeschilderd, waarin de 
overspannen mens of elke andere patiënt 
genezing en rust zou kunnen vinden, heel 
anders dus dan de dorre, kale woeste vlakte 
met een koperen zon, zoals men zich in 
zijn verbeelding de woestijn meestal voor
stelt. Voor de minnaar van zijn flora is 
de Desert van Arizona het beloofde land! 
Een opsomming van alle in deze staat voor
komende cactussen geeft „The Cacti of 
Arizona”  University of Arizona Biological 
Science, Bulletin no, 5, gepubliceerd door 
de Universiteit te Tucson. In Bulletin no. 
1 schrijft Dr. H. L. S h a n t z „Desert- 
planten behoren tot de hoogst ontwikkelde 
vegetatie der wereld” . Wanneer wij dit 
aanhalen laten we een expert en beroemd 
botanist spreken.
Een nieuweling op cactusgebied vroeg eens 
aan een oude woestijnrat w it nu eigenlijk 
cactussen waren. „Ga barrevoets”  was het 
antwoord; een effectieve manier om cac
tussen te leren kennen! Een feit is het, dat 
de cactussen, die er het gevaarlijkste uit
zien, meestal de mooiste bloemen ontvou
wen. En na dit fraaie tijdschrift gezien te 
hebben, vragen wij ons af, hoe het mogelijk 
is, dat er nog mensen zijn, die niet van 
cactussen houden. Zijn het de doorns, die 
hen afschrikken? Men vroeg mij eens: U 
bent een expert op cactusgebied (dit is niet 
geheel juist, maar men dacht het!), vertel
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me nu eens, waarom hebben cactussen 
eigenlijk doorns? De vragensteller, dat 
voelde ik instinctief, was géén cactuslief
hebber. Mijn misschien wat scherpe ant
woord kwam als ingegeven: om zich de 
mensen van het lijf te houden, die hen niet 
goed gezind zijn!
Hier wilde ik eigenlijk een einde maken 
aan deze toch al reeds uitvoerige beschou
wing van dit mooie tijdschrift, maar ik kan 
niet nalaten nog een artikel te memoreren 
van Lloyd Mason S m i t h over een der 
zonderlingste en indrukwekkendste verschij
ningen in de woestijn, in dit geval de 
Mojava Desert, namelijk de Josua-boom. 
Een zeer merkwaardig bevruchtingsproces 
speelt zich af, wanneer deze plant in het 
late voorjaar bloeit. Reeds duizenden van 
jaren voeren deze bomen een taaie strijd 
tegen de verzengende zonnestralen en het 
dreigende gevaar van uitdroging. Haar bo
tanische naam is Yucca brevifolia, door 
Engelmann in 1871 voor het eerst beschre
ven; steen cactus dus, al zijn deze haar met
gezellen in de woestijn. Ze behoort tot de 
familie der Lelieachtigen maar een reuzen
lelie van ca. 10 m hoogte, en een stam van 
een paar voet dik. Haar jaarlijkse groei 
bedraagt slechts een paar centimeters; gro
tere exemplaren van ca. 15 m zijn 700 a 
800 jaren oud. De olant, gevonden op de 
type vindplaats (Date Creek) heeft slechts 
10 h 12 cm lange bladeren, maar gewoon
lijk zijn de bladeren tussen 25 en 50 cm 
lang. De stam begint zich eerst op een 
hoogte van ca. 2 m te vertakken; de bin
nenste vertakkingen groeien min of meer 
recht op, de buitenste buigen heel ongelijk 
naar beneden, deze groeiwijze verleent 
haar een opmerkelijk uiterlijk. De bladeren 
zijn smal en lopen geleidelijk nauwer toe, 
ze gelijken dus op reusachtige stekels, en 
zijn aan de randen getand. In plaats van 
spoedig af tevallen, wanneer ze afsterven, 
buigen ze zich tegen de stam en blijven 
nog lang zitten, alvorens af te vallen, waar
na de ruw ingekerfde stam zichtbaar 
wordt. Merkwaardig is dat haar versprei
dingsgebied de Mojava Desert, die zich 
door Californië, Nevada en Arizona, om 
de voornaamste staten te noemen, precies 
omgrenst.
De bloemen van Yucca brevifolia verschij
nen in een samengestelde tros, de onderste 
vertakkingen zijn wat langer en bloeien 
eerder dan de bovenste; zulk een tros va- 
rië'ert van 30 tot 50 cm lengte en is ca. 30

cm aan de basis breed. De bloemen zijn 
vrij groot, wit, 2 a 3 cm in doorsnede. En 
nu het bevruchtingsproces met medewerking 
van de Yucca-vlinder, Pronuba synthetica 
geheten. De vlinder verschijnt plotseling 
zodra de Josua-boom in bloei komt; het is 
een nachtvlinder, die eerst tegen de avond 
of bij nacht actief wordt. Met haar voor
poten verzamelt ze het stuifmeel, dat de 
helmknoppen van de bloemen rijkelijk 
voortbrengen, vormt daarvan een klein 
balletje en vliegt van bloem tot bloem 
tot dit balletje een bepaalde grootte heeft. 
Dan zet ze zich zo dicht mogelijk bij het 
vruchtbeginsel van een bloem neer, boort 
met haar legboor een opening in de groene 
laag en deponeert daar een eitje in. Dat is 
het loon voor haar werk! Dan klimt ze 
naar de stempel, die het vruchtbeginsel 
kroont en brengt bedachtzaam het stuifmeel 
in de opening van de stempel, aldus be
vruchting bewerkstellend, Is dit gedaan, 
dan vliegt ze opnieuw uit om stuifmeel te 
verzamelen; dit proces herhaalt zich de 
gehele nacht. Wanneer het eitje (er kunnen 
er verscheidene in een bloem gebracht zijn) 
uitkomt voedt de larf zich met de zaden 
(ze eet hiervan slechts een klein kwantum) 
en wanneer ze volwassen is, knaagt ze zich 
door de vruchtwand heen en valt op de 
grond, waarin ze een weg boort, zich later 
verpopt, om weer als vlinder te voor
schijn te komen in het volgend voorjaar 
om zo deze ongewone kring te sluiten. 
Zonder de vlinder zou de Josua-boom uit
sterven, zonder de Josua-boom zou de 
vlinder niet kunnen leven. Ondoorgronde
lijke wegen der natuur!
De schrijver van dit artikel, dat nog vele 
interessante details bevat, zegt nog, dat 
men om de Josua-boom goed te leren 
kennen en waarderen een tijdje tussen hen 
moet doorbrengen. „Slaap onder haar 
schilderachtige silhouetten; luister naar de 
woestijnbries, ritselend door haar doornig 
bladerdak; zie hoe het steeds wisselende 
maanlicht hen bezielt; zoek hun schamele 
bescherming tijdens een zandstorm, maar 
behoed U voor afbrekende takken, die 
krakend neerkomen; zet U onder hun scha
duw wanneer de namiddagzon schijnt en 
laat Uw blik glijden over de woestijnvlakte
met haar groteske lijnen...........”
Wij zullen ons deze raad terdege herinne
ren, mocht onze weg ons ooit naar Arizona 
leiden!

FO TO GRA FEERT UW PLANTEN!, opdat U er op voorbereid zijt, mede te dingen 
aan een foto-wedstrijd, die wij van plan zijn uit te schrijven, en waaraan zeer 
fraaie prijzen verbonden zullen worden. De ingezonden foto’s zullen worden ten
toongesteld en in de afdelingen circuleren. — Een goede foto is een document!



V eren ig ingsn ieuw s
BESTU U RSM EDEDELIN GEN
Het Congres zal een aanvang nemen op 

VRIJDAGAVOND 25 JUNI 1948, 
des avonds 8 uur, in zaal 8 van het 
gebouw „Amicitia” , Westeinde 15, 

te Den Haag.
Amicitia is te bereiken vanaf Hollandse 
Spoor Station met K-bus tot halte Sint- 
Jacobskerk, dan nog 40 meter lopen. 
Vanaf Staatsspoor Station met lijn 3, 
uitstappen Groenmarkt, dan nog 50 m 
lopen.
Na de opening van het Congres door de 
Voorzitter van de Vereniging, de heer 
A. F. H. B u i n i n g , zal een inleiding 
worden gehouden over „Het probleem 
van de systematische plaats der Cacta- 
ceae” door de heer P. A. F l o r s c h ü t z .  
Leden, die van veraf gelegen plaatsen in 
ons land, het congres willen bijwonen 
en Vrijdagavond in Den Haag willen 
overnachten, kunnen zich in verbinding 
stellen met het secretariaat der Vereni
ging. Bij leden der afd. Den Haag is 
plaats voor 8 personen, eventueel echt
paren.

De A l g e m e n e  V e r g a d e r i n g  
wordt gehouden op ZATERDAG 
26 JUNI 1948, des namiddags twee 
uur in zaal 8 van het gebouw Ami

citia, Westeinde 15 te Den Haag. 
AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen der vorige vergadering.
3. Verslag over de werkzaamheden der 

vereniging in het afgelopen jaar.
4. Rekening en verantwoording van 

het financieel beheer over het afge
lopen verenigingsjaar.

5. Benoeming van drie periodiek aftre
dende leden van het hoofdbestuur.

6. Begroting voor het komende vereni
gingsjaar.

7. Vaststelling contributie 1949.
8. Benoeming commissie van twee le

den voor het nazien der rekening en 
verantwoording van het afgelopen 
verenigingsjaar.

9. Vaststelling plaats volgende Alge
mene Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen.
11. Rondvraag en sluiting.
De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden hebben 
het recht om voorstellen te doen aan de 
Alg. Vergadering. Deze voorstellen moe
ten worden ingediend vóór 1 Juni a.s. 
bij de secretaresse.
Iedere afdeling heeft het recht een afge
vaardigde en een plaatsvervanger te be
noemen. De namen van de afgevaar

digde en diens plaatsvervanger moeten 
worden medegedeeld vóór 1 Juni a.s. 
aan de secretaresse.
De periodiek aftredende leden zijn:
1. Mevr. J. G r u l l e m a n s  v a n  B e r -  

g h e m  te Lisse.
2. Mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n  te 

Apeldoorn.
3. De Heer J. A. W a k k a te Zaandam. 
De afdeling Den Haag heeft verzocht de 
Heer C. B o m m e l j é t e  Den Haag, can- 
didaat te stellen in de plaats van de 
Heer J. A. W a k k a te Zaandam. 
Zaterdagmorgen 26 Juni excursie.
10 u. aanwezig bij de cactuskwekerij van 
de heer Janse, Leyweg 24, Den Haag.

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

HET 15-JARIG  B E ST A A N  D E R  A F D E 
L IN G  Z A A N ST R E E K .
Zaterdagmiddag, 20 Maart 1948, heeft de 
herdenking plaats gevonden van het 15- 
jarig bestaan van de afdeling Zaan
streek. Des namiddags drie uur waren 
vele leden van de Vereniging en bijna 
het voltallig hoofdbestuur verzameld in 
de „Posthoorn” te Zaandam. Het zaaltje 
gaf een feestelijke indruk door vele 
bloemstukken. Het welkomstwoord werd 
gesproken door de voorzitter der afde
ling, de Heer J. A. W a k k a. Daarna 
gaf de secretaris, de Heer W. H a r -  
d o n k een uitgebreid verslag van de 
groei en bloei der afdeling. Dit verslag 
was uitermate interessant, doch plaats
gebrek noodzaakt ons hierover geen 
mededelingen te geven. Vervolgens 
kwam de penningmeesteresse, Mevrouw 
v a n  B e e k  aan het woord, met 
een financieel overzicht gedurende al 
die jaren, hetwelk ons toonde, hoe 
nauwkeurig in de afdeling de boeken 
worden bijgehouden. Gelegenheid werd 
nu gegeven voor gelukwensen door le
den van het hoofdbestuur en afgevaar
digden der andere afdelingen, ook tal 
van schriftelijke gelukwensen waren in
gekomen. Nadat het officiële gedeelte 
was afgewerkt, werd de verdere middag 
een gezellig samenzijn. Mevr. v. B e e k ,  
die enkele liedjes zong, verraste ons met 
haar prachtige stem en M i e k e  v a n  
B e e k  met haar bijzonder mooi piano
spel. Tractatie na tractatie volgden 
totdat het tij d werd huiswaarts te 
gaan. De voorzitter sprak tot slot 
enkele woorden van dank tot de aan
wezigen. Wij danken de afdeling Zaan
streek nogmaals hartelijk voor de gulle 
ontvangst en hopen dat zij nog vele 
jubilea in ons midden moge vieren.

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

Succulenten j. kroon
. ---------------------------------------------------------------- Cactuskweker
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Zaad-en Plantenverkoop ten bate van het Clichéfonds - 1947
I n k o m s t e n . U i t g a v e n .

Saldo 1946 ........................... ƒ 527,33 Porti zaadverkoop ....... .......  ƒ 10.77
Zaadverkoop .................... 253,88 161.19

654,85Mesemverkoop Alg. Verg. . 
Platenverkoop afd. Haarlem

» 34,30
4.30

Procenten afgestaan door
J. Kroon op Alg. Verg........ 7,—

ƒ 826,81
Accoord,

ƒ 826,81

Apeldoorn, 1 Jan. 1948. Voorburg, 19 Maart 1948.
J. J. E. v. d. THOORN. NOTEBOOM.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen
Wie heeft voor mij in ruil voor Pette’s 
album of eventueel te koop de volgende 
jonge planten of stekken: C. Martinii,
C. Martianus, C. leptophis, C. Regelii, C. 
Mallisonii, C. Mac-Donaldiae, Mam. plu
mosa, M. cephalophora, M. Kunzeana, 
M. spinosissima, Op. vestita, Op. Raup- 
piana, Phyllo’s of Epiphyllum. Mevrouw 
B o o n - W e n g e l a a r ,  Riouwstraat 21, 
Wormerveer.

*  . *

W. J. v a n  K e m p e n ,  Driehuizerweg 
327, Nijmegen, biedt te ruil of te koop 
aan de navolgende cactussoorten: Cereus 
Strausii, Cereus azureus, Echinoc. Maas- 
sii, Mam. elegans, Mam. pusilla, Stapelia 
variegata, Aloe variegata, Crassula lyco- 
podioides.

*  „ *

Aangeboden: Löss (Limburgse klei), lei- 
steengruis (met succes gebruikt in 
grondmengsel voor Lobivia’s, Cereussen, 
e.d.) en mergel (kalkhoudend zand, te 
gebruiken i.p.v. kalkpuin), in ruil voor 
stekken en (of) zaailingen van cactus
sen. J. P l u y m e r s ,  Stationstraat 8, 
Spaubeek (L.).

*  *  *

Wegens verhuizing te koop aangeboden 
door S. v a n  R o m u n d e ,  Rijksweg C. 4 
te Heesch bij Oss: Kas (bodemoppervl. 
3,60x7 M.) met uitgebreide collectie 
Cactussen en andere succulenten, w.o. 
zeer mooie, zeldzame exemplaren.

Capt. L e o  M. D a l y ,  2945 Kenwood 
Ave., Los Angeles 7, Calif., U.S.A., zou 
gaarne willen corresponderen en stek
ken ruilen met liefhebbers van Epiphyl
lum (Phyllocactus). Hij bezit een 
fraaie en uitgebreide collectie, w.o. de 
3-kleurige Pride of Bell, een der fraaie 
Californische aanwinsten, en zoekt som
mige Europese variëteiten, waaronder 
ook die van Knebel.

Voor de meest biedende te koop, op
brengst ten bate van het Clichéfonds, 
Succulenta 1930, compleet met inhoud 
en ongebruikt. Aanb. aan M e j. J. J. E. 
v. d. T h o o r n , de Ruwent, Apeldoorn.

F. H o o g v l i e t ,  cactuskweker, Rockan- 
je Z.H., vraagt in ruil voor cactussen en 
vetplanten, stekken van Echinopsis en 
andere bolcactussen.
Nieuwe Leden
W. KAMP, Beukenallee A42, Spoolde, 

Zwollerkerspel.
W. H. N. DEKKER, Ittersum B 320,3, 

Zwollerkerspel.
H. DE WILDE, Provenierssingel 9, Rot

terdam.
Mej. E. v. VRIJBERGHE DE CONINGH, 

Waldeck Pyrmontkade 37, Den Haag 
Prof. Dr. W. M. DOCTERS v. LEEU

WEN, Burg. v. d. Boschlaan 159a, 
Leersum.

Mevr. J. KOELEMEY, B 44, Westwoud. 
Mevr. de Wed. M. C. v. ALPHEN—VAN 

DER GRAAF, Tromplaan 2, Baarn. 
Mevr. H. A. SCHOUTEN-BIJLSMA, De 

Zilvergors, Wissel A 126 IX, Epe, 
Gelderland.

D. POS, van Boetzelaerlaan 152, Den 
Haag.

F. ZWIKKER VINK, Wilhelminastr. 10,
Zaandijk.

J. J. HOMBORG, Louis Bothastraat 19II, 
Amsterdam-O.

E. DRAAISMA, Veeteeltstraat 141,
Amsterdam-O.

Mej. M. J. VAN GEUNS, Rubensstraat 
20, Amsterdam-Z.

G. HANA, Huize Den Hoek, Bunscho- 
terweg 2, Nijkerk.

H. G. KONING, Papaverstr. 2, Utrecht.
O. J. DEKKER,Homeruslaan 63, Utrecht. 
J. ZANDBERGEN, Sumatrastraat 9,

Zwolle.
UNIVERSITEITS-BIBLIOTHEEK,

Singel 421, Amsterdam.
Dr P. VERMEULEN, Wodanstraat 14, 

Amsterdam-Z.
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België.
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Kapellen, België.
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Berchem-België.
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De . .grootste
cactus ter wereld
Als we alle cactussen ter wereld zouden 
meten, dan was er één de grootste. 
Kunnen wij ook plantenvoedsel meten ? 
Ja! In de hele wereld is ook een maatstaf 
in gebruik voor het meten van waarde- 
gevende plantenvoedende bestanddelen. 
Wist U dat POKON de hoogste waarde 
heeft van alle samenstellingen ter wereld? 
Wat betekent de hoogste samenstelling ? 
Wel, dat alle vulstoffen eruit gehaald zijn, 
zodat het 100 %  zuiver is. De vulstoffen 
worden in vaktermen genoemd: 
schadelijke ballast.

POKON bevat 0 %  schadelijke ballast, waardoor ieder risico 
voor Uw plant is verdwenen. Bovendien is POKON 100%  
direct en totaal oplosbaar in water. Van een oplossing POKON 
bevat daardoor de bovenste en onderste druppel in Uw gieter 
of fles precies evenveel POKON.
POKON heeft geen bezinksel dat op de potgrond blijft liggen 
en de lucht afsluit.
Bovendien is POKON nog het goedkoopste in gebruik, daar 
U  er zo weinig van nodig heeft, en geen ballast koopt. 
Cactussen eten per jaar voor ongeveer 1 cent aan POKON. 
Gunt U ze dat?
Eist dan POKON en tracteert Uw planten regelmatig op een 
POKON diner. Ze zullen U hun dankbaarheid betuigen door 
prachtige groei en volop bloei.
Niettegenstaande POKON U alle voordelen biedt, laat men 
zich soms nog wat anders opdringen. Komt voor Uw planten 
op, weigert mindere kwaliteit dan de wetenschappelijk gemeten 
hoogste kwaliteit ter wereld: „POKON” .

POKON enig ter wereld!!
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Euphorbia m elo form is A ito n

door J. A. J  a n s e

Euph. meloformis Ait. (Foto: Janse).

Een van de algemeenste Euphorbia-soorten in onze collecties is wel 
E. meloformis Ait., een plant, die door T h u n b e r g  reeds in 1773 aan 
de Zwartkopsrivier werd gevonden. Ook L e V a i 11 a n t, een Frans 
reiziger, die een interessante beschrijving van zijn reizen, gedurende 
1783—’85 in Zuid-Afrika, heeft uitgegeven, beeldt deze soort af onder 
de naam „Euphorbe a cote de melon”
E. meloformis, komt in de zuidelijke Kaapprovincie in de districten 
Uitenhage, Port Elizabeth, en Albany voor.
B e r g e r  deelt mede, dat in 1907 alleen mannelijke exemplaren bekend 
waren, sindsdien is echter ook het andere geslacht meermalen ingevoerd. 
Op de hierbij gereproduceerde foto zijn ze beide afgebeeld. Duidelijk zijn 
bij de linkse plant de 3-delige stijlen van de vrouwelijke cyathia te zien. 
Euph. meloformis kan met verwante soorten gekruist worden, o.a. met 
E. obesa.
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Wat we onder de naam meloformis samenvatten is een zeer gevarieerd 
gezelschap. Vorm en tekening van de planten kunnen zeer verschillend 
zijn. Soms zijn de kanten vrij scherp, dan weer meer afgerond; de banden, 
zo duidelijk te zien op het rechter exemplaar zijn bij andere planten veel 
zwakker en kunnen ook geheel ontbreken. Even variabel is de groeiwijze. 
Sommige planten vertonen in het geheel geen neiging zich te vertakken, 
terwijl dit bij andere exemplaren wel in meerdere of mindere mate het 
geval is. Ook de bloemstelen zijn dan weer sterk, dan weer veel zwakker 
ontwikkeld.
De onderzoekingen in Zuid-Afrika hebben aangetoond, dat wij hier met 
een zeer veelvormige soort te doen hebben, terwijl er niet gesproken kan 
worden van een uiteenvallen der soort in geographische vormen. Men kan 
op de vindplaatsen, bijv. in de naaste omgeving van Grahamstown, zeer 
afwijkende vormen vinden, die gezellig door elkaar groeien. D y  e r ,  
W h i t e  en S l a o n e  beelden in de Euphorbia-monografie zulk een serie 
af (afb. 610).
Euphorbia meloformis vertoont aan de ene kant overgangen naar E. obesa, 
aan de andere kant naar E. valida. Deze laatste is in de regel meer 
cylindrisch van groeiwijze, vertoont eveneens de dwarse, lichtere strepen 
en heeft ook de houtig wordende bloemstelen.

Wij geven hierbij ook een schets 
van de mannelijke en vrouwehj- 
ke cyathia. De vrouwelijke, ter 
linkerzijde afgebeeld, zijn breder 
dan hoog, en iets kleiner dan 
de mannelijke, welke ook forsere 
bracteeën dragen. Deze schets 
is gemaakt naar de cyathia der 
exemplaren, die hierbij zijn af
gebeeld. Een ander vrouwelijk 
exemplaar in mijn bezit met 
veel rondere kanten en practisch 
zonder houtige bloemstelen, 
heeft de cyathia geheel overeen
komend. Hieruit meen ik wel 
te mogen besluiten, dat D y e r 

gelijk heeft als hij zegt, dat ondanks de grote variabiliteit van andere 
kenmerken, de cyathia geen opleveren die duidelijk verschillen en dus 
een onderverdeling van de soort meloformis in diverse benaamde vormen, 
zoals N. E. B r o w n deed, geen aanbeveling verdient.

C yathia van  Euph. m eloform is Ait.; links 
vrouw elijke, rech ts m annelijk  cyathium  

m et m ann. bloem.

! A C T I V I T E I T  !
Op blz. 31 van de vorige aflevering staat 
een verzoek tot meer actieve medewerking 
door de leden van Succulenta.
Een waardevol propagandamiddel waar
aan bijna iedereen kan medewerken is het 
gratis verstrekken van stekken of zaai
lingen aan nieuwe leden Het bestuur heeft 
dan ook besloten de nieuwe leden in het 
vervolg enkele stekken of zaailingen aan

te bieden en verzoekt hierbij de medewer
king der oude leden.
Zij die bereid zijn stekken of planten af 
te staan, worden verzocht hiervan mede
deling te doen aan Mevr. J .  G r u l l e -  
m a n s  v a n  B e r g h e m  Hereweg 19, 
Lisse. Werkt allen mede om het bestuur in 
staat te stellen de beloofde stekken aan 
nieuwe leden te kunnen geven.
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Nieuwe en minder bekende Notocactussen

Ir K. G. K r e u z i n g e r
Ongeveer 8 jaren geleden had ik het plan opgevat tot publicatie van deze 
serie van nieuwe beschrijvingen en critische beschouwingen; begonnen werd 
met de beschrijving van Notocactus minimus Fric et Kreuzinger; manu
scripten en foto’s werden klaargemaakt; de teen ontstane toestanden ver

hinderden echter mijn 
voornemen.
Uit het puin en de res- 

v ten, die in de afgelopen 
jaren nog gered wer
den, wil ik trachten 
deze serie voort te 
zetten. Van het studie
materiaal van levende 
planten, het herbarium 
van bloemen, planten 
en zaden, de fotover- 
zameling, het archief, 
de bibliotheek, het 
kaartsysteem, enz. enz., 
zijn nog slechts brok- 

Notocactus O ttonis var. Schuldtii (Type) stukken Over. Zo zal
(Photo: 1305) deze serie tot mijn spijt

anders worden, dan in 1940 verwacht werd.
Notocactus Ottonis (Lehm) Berger var. Schuldtii Kreuzgr. var. nov.
Simplex, 45-90 mm lata, 25-55 mm alta. Epidermis laete viridis. 
Costae 5-8, areolis 3-4(-7) praeditae. Aculei radiales 5(-7). Aculei 
centrales 0(-l). Tubus floris et ovarium pilosus et aculeatus. Flos 
nitens citrinus. Stamina flavo-aurantiaca, antherae albido-flavae. 
Pistillum flavescens, stigma 9-partitus, rubescens. Fructus globosus, 
10-15 mm diam. Semen phaeum.
Typus: Herbarium Fric et Kreuzinger, Egra: nr. 0062. Herbarium 
semina Kreuzinger, Egra: nr. 367H (S). Orbis pictus cactac. Kreu
zinger, Egra: nr. 1303, 1304, 1305.
Vindplaats: Brazilië, provincie Rio Grande do Sul, zonder nadere 
aanduiding.

Tussen een kleine zending importplanten, die ik in November 1932 van 
de zaad- en importfirma A l b e r t  S c h e n k e l  in Hamburg-Blankenese 
ontving, bevonden zich o.a. 13 planten, die verwant leken aan Notocactus 
Ottonis (Lehm.) Berger en die door de weinige dikke ribben en spaarzame 
bedoorning direct opvielen en daarom „pro domo als „Notocactus denu
datus” werden aangeduid.
In mijn in 1935 verschenen „Verzeichnis” heb ik deze Notocactus op 
pagina 22 onder nr. 473 als „Notocactus Ottonis var. Schuldtii Kreuzgr. 
1933” kort in het Duits beschreven en ook afgebeeld. Sedert dien zijn 
gedurende drie generaties de kenmerken constant gebleven, welke deze 
variëteit van de mij tot dusverrre bekende variëteiten duidelijk onderscheidt:
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Notocactus Ottonis var. Schuldtii (Type) (Photo: 1303)

slechts 5-8 ribben met relatief weinig areolen, die ieder slechts ongeveer 
5 doorns dragen.
Gekweekt groeien de zaailingen en planten goed, zodat enten nauwelijks 
nodig is. Helaas is deze fraaie variëteit ten gevolge van de buitengewoon 
ongunstige omstandigheden der laatste 10 jaren bij mij uitgestorven.
Deze plant heb ik genoemd naar de heer H a n s  S c h u l d t ,  de eigenaar 
van de zaadhandel Albert Schenkel in Hamburg-Blankenese, daar deze 
de kennis van cactussen en succulente planten door talrijke importen 
bevorderde en omdat hij zijn beroepseer altijd boven zijn resultaten als 
koopman stelde.

6 Mei 1948.

BODEMWARMTE
Na lezing van het interessante artikel van 
Dr d e B o e r over het zaaien van Lithops 
eh andere Mesems heb ik als nieuw lid ge
zocht naar de meest eenvoudige toepassing 
van bodemwarmte.
Toen ik voor mijn aquarium stond, dacht 
ik, als ik nu eens van een tweede aquarium 
een broeikas maakte; er een kap op zette 
en het plaatste op mijn aquarium met tro
pische vis; dan had ik twee vliegen in één 
klap; n.1. mijn vissen in het onderste en 
mijn zaad in het bovenste aquarium.
Zo gedacht, zo gedaan. Op deze manier

krijg ik voor mijn zaad een temperatuur 
van 20° C ’s nachts en van 20° tot 30° C 
overdag, een temperatuur, die zeer geschikt 
is voor het zaaien van succulenten. Ik heb 
het zaad van Cactussen en Lithops in 
kleine cactuspotjes gezaaid en met zeer 
veel genoegen zie ik de plantjes met de dag 
groeien, ik breng tevens langs deze weg 
dank aan Mej. v.d. T  h o o r n voor het 
zaad, dat zij mij heeft aanbevolen, dat ik 
in goede staat heb ontvangen en goed is 
opgekomen.

H. G. K  o n i n g.



SUCCULENTA 49

Revisie van de nomenclatuur 
van enkele Haworthia's (ii)

door A. J. A. U i t e wa a 1.

Er is geen twijfel aan, dat verscheidene als „soort” beschreven Haworthia’s onvol
doende specifieke kenmerken bezitten, waardoor ze zich van andere reeds beschreven 
soorten onderscheiden. Zolang we niet weten welke kenmerken voldoende constant 
zijn om met zekerheid het ene individu van het andere als afzonderlijke soort te 
onderscheiden, zolang heeft men met verschillende opvattingen rekening te houden. 
De uniformiteit in de bloeiwijze, de enorme variabiliteit der uiterlijke plantenvor- 
men, het zou er op kunnen wijzen, dat we met een groep van zeer nauw verwante, 
variabele planten te doen hebben. Wanneer we het soortbegrip wat ruim nemen, en 
daar zal men o.i. in de toekomst beslist toe moeten overgaan, zou men dit geslacht 
gemakkelijk tot een betrekkelijk gering aantal soorten kunnen terug brengen. Het 
ligt evenwel niet in onze bedoeling hier nader op in te gaan, maar wij willen alleen 
enkele onjuiste benamingen verbeteren, die in strijd zijn met de botanische regels. 
Bij het examineren van de collectie aquarellen, die zich bevinden in het herbarium van

j

Haworthia obtusa Haw, 
reprod. naar aquarel in Kew-herbarium.

de Kew-Gardens (Eng.), welke platen veelal afbeeldingen zijn van type-planten, vie
len ons onmiddellijk twee platen op, waarin wij ons bekende planten herkenden die 
heden echter een andere soortnaam dragen. Een daarvan geeft de afbeelding van 
Haw. obtusa, beschreven door H a wo r t h in Philos. Mag., 1825, p. 282. De plaat is 
gedateerd 14 Febr. 1824, en voorzien van de opmerking „Ontvangen van Mr B o w i e 
in 1823 van de Kaap de Goede Hoop” . Een onbekende heeft (in ander handschrift) 
verder op deze plaat geschreven: „Haw. cymbiformis Haw. var.” Het is dan ook onder 
de naam Haw. cymbiformis var. obtusa (Haw.) Baker, dat wij deze plant heden ver
meld vinden maar iedereen, die met dit geslacht enigszins bekend is, ziet onmiddel
lijk, dat de plant op de afbeelding geen gelijkenis met H. cymbiformis vertoont. Zo 
ook Dr N. E. B r o w n (zijn handschrift herkenden wij dadelijk) die daarnaast op de 
plaat noteerde „certainly not” (beslist niet) en verder: „a native of King Williams- 
town”, daarmede de groeiplaats aanduidend. Er is naar onze mening en volgens 
andere Haw.-kenners dan ook geen twijfel aan, dat de plant van de afb. een zeer 
nauw verwante vorm is van Haw. pilifera Bak. (1870). De langwerpige bladvorm, de 
stomp-driehoekige, enigszins gezwollen bladtop met de (hoewel tamelijk korte) eind-
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borstel, het doorzichtige bovenste bladgedeelte, dat vrij plotseling van het overige 
groene gedeelte gescheiden is en voorzien van weinig of niet verbonden overlangse 
lijnen, dit alles wijst op Haw. pilifera. De voornaamste, maar betrekkelijk onbedui
dende afwijking is, dat de randen en kiel geen tandjes of borstels te zien geven. Van 
Haw. pilifera zijn trouwens later verschillende vormen beschreven, sommige met, 
sommige zonder tandjes aan de randen; de meeste, waaronder die zonder tandjes, 
hebben opgerichte bladeren, die van de plant op de plaat zijn eerder afstaand, het
geen aan abnormale cultuurinvloed te wijten mag zijn. Daardoor is het evenwel 
niet met absolute stelligheid uit te maken, tot welke der beschreven vormen van 
laatstgenoemde soort H. obtusa behoort, maar dat ze in deze vormenreeks thuis hoort, 
staat o.i. vast. De vindplaatsen van vormen met tandjes hebben, voor zover bekend 
is, hun verspreidingsgebied van Port Elisabeth tot King Williamstown, die zonder 
tandjes in Somerset East, Adelaide, Beaufort West en eveneens King Williamstown. 
De oorspronkelijke beschrijving van H. obtusa door H a w o r t h was gebrekkig en 
ongetwijfeld daardoor misleidend. Wij geven daarom hieronder, behalve de nieuwe 
combinaties, die door de verwantschap van beide meergenoemde soorten noodzake
lijk zijn geworden, een verbeterde beschrijving van de soort. Nog danken wij Sir 
Edward S a l i s b u r y ,  Dir. van de Roval Botanie Gardens te Kew voor de repro
ductie van de plaat die wij, met toestemming, duidelijkheidshalve gedeeltelijk hier
bij weergeven, en de Directie van de Hortus Botanicus te Amsterdam, die zo vrien
delijk was voor de taalkundige correctie van de Latijnse diagnose zorg te willen 
dragen.

Haworthia obtusa Haw. emend. — Acaulis; folia rosulatim multifaria, juniora 
fere erecta, seniora ±  patentia, oblonga vel subobvato-oblonga, apicem versus 
incrassata, abrupte et obtuse acuminata, ca. 2\ cm (vel plus) longa, supra 
apicem versus subconvexa, subtus valde convexa apicemque versus carinata, 
luride viridia, in triente superiore supra subtus que paene abrubte distincte 
pellucida multisque lineis longitudinalibus quae summum apicem non vel 
raro attingunt percursa; apice in setam ca 5 mm longam terminante. 
Haworthia obtusa ex descriptione Haworthii in Philos. Magaz. (1825) 282 dif- 
ficuliter intelligitur. Descriptio emendata est ex figura in Horto Kewensi 
servata.
Haw. obtusa var. pilifera (Bak.) Uitew. comb. nov., =  llaio. pilifera Bak. in 
Sound Ref. Bot. IV (1870) t. 234.
Haw. obtusa var. columnaris (Bak.) Uitew. comb. nov., =  Haw. pilifera var. 
columnaris (Bak.) Poelln.
Haw. obtusa var. Dielsiana (Poelln.) Uitew. comb. nov.,  ̂ Haw. pilifera var. 
Dielsiana Poelln.
Haw. obtusa var. Dielsiana form. acuminata (Poelln.) Uitew. comb. nov. 
Haw. obtusa var. Gordonia (Poelln.) Uitew. comb. nov. =  Haw. pilifera var. 
Gordonia Poelln.
Haw. obtusa var. salina (Poelln.) Uitew. comb. nov., =  Haw. pilifera var. 
salina Poelln.
Haw. obtusa var. Stayneri (Poelln.) Uitew. comb. nov., =  Haw. pilifera var. 
Stayneri Poelln.

Bij het opslaan van de plaat die Haworthia nigra (Bak.) Haw. voorstelt, welke oor
spronkelijk door H a w o r t h  (in Philos. Magaz. 1824, p. 44) als Aprica nigra 
beschreven is, viel ons oog op een aan deze plaat gehecht briefje, waarop in het 
handschrift van Dr K a r l  v. P o e l l n i t z  en gedateerd Febr. ’37 de volgende 
synoniemie vermeld stond:

Aprica nigra Haw. 1824.
Aloe nigra Roem. et Schuit. 1829.
Haworthia nigra (Haw.) Bak. 1880.
Haw. Schmidtiana v. Poelln. 1929.
Haw. marginata Hort. Afr. Austr. ex v. Poelln.

Hieruit blijkt dus, dat de heer v. P o e l l n i t z  destijds van mening was, dat zijn 
Haw. Schmidtiana en Haw. nigra beide synoniem zijn. Verwonderen deed ons zulks 
niet, want al eerder hadden wij v. Poellnitz geschreven, dat ook wij deze mening 
waren toegedaan en kregen dan ook dezelfde synoniemie toegezonden in een schrij
ven van 14 Februari 1937. De gelijkenis van de vorm der beide genoemde soorten 
is onbetwistbaar.
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Wel echter verbaasde het ons, dat hij in zijn publicatie van Oct. ’37 in „Kakt. u.a. 
Sukk.” beide tóch als twee verschillende soorten heeft behouden! Hem vragend naar 
de reden daaromtrent, was het antwoord: „Wir miissen uns zunachst daran halten, 
dass Haw. sagt: Blatter vielreihig. Bei Schmidtiana dagegen immer 3-reihig.” 
Wanneer we nu de originele diagnose van Haw. Schmidtiana naslaan zien we, dat 
van de bladstelling in het geheel niets gezegd wordt; wij zijn van mening dat, als 
het toen voorhanden materiaal duidelijk 3-rijïg was geweest, hij dit beslist vermeld 
zou hebben.
Deze kwestie bleef dan rusten tot v. P o e 11 n i t z in Desert Plant Life, Mei ’39, zijn 
Haw. Ryneveldii publiceerde, een plant met dezelfde specifieke kenmerken als 
Haw. Schmidtiana maar met veelrijïg geplaatste bladeren. Nog wordt de volgende 
opmerking gemaakt: „near nigra but leaves not ovate-acute and tubercles not con
color.” De nauwe verwantschap met H. nigra wordt dus erkend; de bladvorm en 
tekening passen echter geheel bij H. Schmidtiana, welke tamelijk vormenrijk is, 
komen trouwens ook volkomen overeen met die van de plant die afgebeeld is op de 
zich te Kew bevindende aquarel, de grijsachtig getinte tuberkels van H. Ryneveldii 
als importplant nemen in cultuur vrijwel dezelfde kleur aan als die van de bladeren. 
Ons bevreemdde het alleen, dat er van zulke in uiterlijke kenmerken volkomen over
eenstemmende planten, twee vormen zouden bestaan, n.1. één met 3-rijïg en een 
veelrijïg geplaatste bladeren. Van H. Ryneveldii zijn ons 2 afbeeldingen bekend, een 
in Desert (1939) p. 89 en een in C. a. S. Journ. (Am.) 1945, p. 164; weliswaar zijn de 
bladeren op deze afbeeldingen schijnbaar naar alle kanten gericht, maar bij aan
dachtige beschouwing kan men zonder al te grote moeite de bladeren tot 3 rijen 
terugbrengen. De heer J. T. B a t e s (Eng.) die van deze soort eveneens materiaal 
bezit, schreef ook dat 3 rijen, door individuele blaadjes onderbroken, duidelijk te 
herkennen zijn.
Geen twijfel dus, dat H. Schmidtiana en H. Ryneveldii passen in de vormenreeks 
die H. nigra (zoals ook later gebleken is) aanneemt. De soortnaam nigra heeft echter 
wegens prioriteitsredenen de voorkeur, waardoor de volgende synonieme en nieuwe 
combinaties ontstaan:

Haworthia nigra (Haw.) Bak. =  Haw. Ryneveldii Poelln.
Haw. nigra var. Schmidtiana (Poelln.) Uitew. comb. nov., =  Haw. Schmidtiana 
Poelln.
Haw. nigra var. angustata (Poelln.) Uitew. comb. nov., — Haw. Schmidtiana 
var. angustata Poelln.
Haw. nigra var. diversifolia (Poelln.) Uitew. comb. nov., ~  Haw. Schmidtiana 
var. diversifolia Poelln.
Haw. nigra var. diversifolia form. nana (Poelln.) Uitew. comb. nov.
Haw. nigra var. elongata (Poelln.) Uitew. comb. nov., — Haw. Schmidtiana 
var. elongata Poelln.
Haw. nigra var. pusilla (Poelln.) Uitew. comb. nov., =  Haw. Schmidtiana 
var. pusilla Poelln.
Haw. nigra var. suberecta (Poelln.) Uitew. comb. nov., — Haw. Schmidtiana 
var. suberecta Poelln.

De afbeelding van H. nigra op de aquarel te Kew geeft blijkbaar slechts het top
stuk van een plant te zien, met niet meer dan een 6-tal blaadjes; de tekening geeft 
ook de bloeiwijze weer, duidelijk die van het Haworthia-type en overeenkomend 
met H. Schmidtiana en haar vormen. Materiaal van deze soort was onder de naam 
nigra al geruimen tijd in onze verzamelingen aanwezig vóór v. P o e l l n i t z  zijn 
Schmidtiana beschreef; volgens ons verstrekte inlichtingen was dit materiaal af
komstig van de bekende Darrah-collectie te Manchester.

Achteraf is gebleken dat we in onze vorige rivisie (zie Succ. ’47 pp. 51 54) de
ombenaming van een vrij goed bekende soort over het hoofd hebben gezien, n.1. die 
van Haw. minima Bak. (180). Een Haw. minima, een plant dus met dezelfde soort
naam, werd reeds beschreven door Du v a l  in 1809, gevolgd door H a w o r t h  in 
1812. Het is dezelfde plant die we vandaag kennen als Haw. margaritifera (L.) var. 
minima (Ait) Uitew., of nog beter onder de oude, maar onwettige, naam van Haw. 
margaritifera (L.) var. granata (Willd.) Volgens de botanische regels is Haw. minima 
van Baker een later homonym van Haw. minima van Haworth, waardoor die van 
eerstgenoemde onwettig is.
Een later synoniem van Haw. minima van Baker is Haw. tenera Poelln.; de heer
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v on P o e l l n i t z  had laatstgen oem d e eerst v o o r een  a fzo n d erlijk e  soort aangezien, 
doch la te r b leek , dat ze m et Haw. m inim a  van  B a k e r id en tiek  w as. W ij d ien en  dus 
v oortaan  de soortn aam  tenera  v o o r deze soort te gebru ik en . V o o r de soort en haar 
beide  v arië te ite n  on tstaan  de vo lgen d e  n ieu w e com bin aties en synoniem ie.

Haw. tenera  P o elln . =  Haw. m inim a  B ak., non H aw orth!
Haw. tenera var. confusa (Poelln .) U itew . comb. nov., =  Haw. m inim a var. 
confusa  P o elln .
Haw. tenera var. major (P oelln .) U itew . comb. nov., =  Haw. m inim a var. 
m ajor  P o elln .

H et is jam m er, dat w e  a lw e e r  van  zo ’n a lgem een  beken d e en geëigen d e soortnaam  
als m inim a  afstan d  m oeten  doen; g e lu k k ig  is de n aam  tenera,, d.w.z. ten ger o f teder, 
ook goed v an  toepassin g op de h abitu s v a n  deze soort.

Teratologische mededelingen
door J. J. V e r b e e k  W o l t h u y s

D ip h y lle  b la d b ek e r v a n  Cot. ausana.

Nog altijd is het raadsel van het ont
staan van monstruositeiten en cristaties 
bij de Succulenten niet opgelost, maar 
wel blijkt men over het algemeen steeds 
meer geneigd om de oorzaak niet meer te 
zoeken in uitwendige invloeden, doch in 
erfelijke aanleg. Immers uitwendige in
vloeden kunnen aanleiding zijn dat het 
verschijnsel, als het erfelijk in de planten 
aanwezig is, tot uiting komt, maar tot nu 
toe hebben alle mogelijke pogingen om

(foto: v a n  B u u re n ).

kunstmatige cristaties te verwekken gefaald. 
Hieruit blijkt ten duidelijkste dat deze 
vormen niet het werk zijn van menselijke 
willekeur of blind toeval, maar het ge
volg van —  nog vrijwel onbekende maar 
—  naar mijn mening noodzakelijke wetten. 
Vandaar dat de indruk die zij maken wèl 
curieus is, maar ook, dat deze vormen 
volgens vaste plannen en onontkoombare 
wetten zijn opgebouwd.
Ik geloof niet dat het thans nog nodig is
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Diphylle bladbeker van Cotyledon spec.
(foto: Cossee).

veel te zeggen over het uiterlijk der af
wijkingen, mij dunkt ieder heeft wel een 
of meer monstervormen, en cristaten (hane- 
kammen) in zijn collectie. Wel zou ik er de 
aandacht op willen vestigen dat er buiten 
deze teratologische verschijnselen nog 
veel andere bestaan, waarvan ik op het 
ogenblik alleen wil wijzen op de ,,blad- 
bekers”  (ascidiën).
Daar wij cristaten als permanente ver
schijnselen moeten aanmerken, immers: 
zolang de plant leeft blijft zij deze vorm 
behouden, zijn de ascidia van meer tijde
lijke aard daar zij, als alle bladeren voor
bijgaande aanhangselen zijn, die slechts 
betrekkelijk korte tijd aan de plant aan
wezig blijven. Een bladbeker heeft geen 
langer leven dan een normaal gevormd 
blad, het uiterlijk van de plant wordt er 
dus tijdelijk door beïnvloed.
Een zeer scherp opmerker op het gebied 
van teratologische verschijnselen is de heer 
F. J .  T  o g n i te Leidschendam die er niet 
gemakkelijk een over het hoofd ziet. Uit 
zijn verzameling bezit ik reeds lange tijd 
een tweetal foto’s van zeer verscheiden 
vormen van bladbekers, waarvan hierbij 
de reproducties zijn afgebeeld.
Dit zijn een monophylle- en een diphylle 
bladbeker, d.w.z. de eerste foto stelt een 
monophylle (uit i blad ontstane) bladbeker 
voor op Adromischus maculatus en de an
dere een diphylle (door 2 bladeren gevorm
de) op Cotyledon spec.

Bij de eerste afbeelding is er ongetwijfeld 
enig nadenken nodig om zich de veran
dering die heeft plaats gegrepen te reali
seren, er is iets aan de bladtop anders 
dan bij de normale, vrij platte, bladeren 
maar menigeen zal aan het geval voorbij
gaan zonder het op te merken, toch moet 
bij nadere beschouwing de belangrijkheid 
van de wijziging meer treffen indien men 
er op let, dat de effen rand van de normale 
bladeren gewijzigd is in een bijna zuivere 
cirkelvorm aan de top van de beker. Het 
normaal platte, schelpvormige blad heeft 
dus plaats moeten maken voor een cylin- 
dervormig blad met een inzinking aan de 
top. Men denke hierbij aan de minimale 
verschillen onder de honderdduizenden 
bladeren aan b.v. een iep of een beuk om 
tot een goede waardering van de zaak te 
komen. Gelijk blijkt uit de foto, van de 
Cotyledon, waar de beker 2 bladeren om
vat, vormde zich bij deze plant een sier
lijk kelkvormig voorwerp waarin het 
vegetatie- (=  groei-) punt doodloopt. 
Verdere groei ter plaatse is niet meer mo
gelijk en nu zien wij iets eigenaardigs ge
schieden: de plant moet het normale ve- 
gatatiepunt opgeven en ontwikkelt, dicht 
daaronder, 2 zijdelingse nieuwe groeipunten. 
Dit laatste behoeft niet het geval te zijn 
bij een monophylle beker, daarbij kan de 
as van de plant gewoon verder groeien 
maar bij de diphylle schijnt het usance te 
zijn want ook in de jubileum-uitgave van 
de werken van Prof. H u g o  de  V r i e s  
(Opera e periodicis collacta, Vol. $ pag. 
543) wordt van een, in 1889 voorgekomen, 
analoge afwijking op Crassula arborcscens 
mededeling gedaan.

Monophylle bladbeker van
Adromischus spec.

(foto: Cossee).
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Het was eveneens het geval met het in 1852 
door M o r r e n  (zie Masters Teratology) 
afgebeelde exemplaar en het is weder zo 
met een plant van Cotyledon ausana die 
ik, op de laatste Kring-vergadering te 
’s-Gravenhage, van de heer J. K r o o n  te 
Voorschoten, ten geschenke ontving, Ik 
ben de gever daar erkentelijk voor, want 
het is het schoonste voorbeeld van een di- 
phylle bladbeker, dat ooit onder mijn aan
dacht kwam.
Het is een kleine plant (de afbeelding 
vertoont de werkelijke grootte) die bijna 
uitsluitend uit de beker bestaat, de nieuw 
gevormde zijscheut begint pas aan de voet 
te ontwikkelen. De beker is ±  4 cm diep en 
zowel aan de binnen- als buitenzijde, door 
de bedauwing, van een fraaie licht-grijs- 
groene kleur waarmede het ook op de 
foto duidelijk sprekende roodachtig-bruine 
randje om de mond prachtig contrasteert, 
Inderdaad mag deze beker buitengewoon 
mooi genoemd worden en menige faience- 
fabrikant zou terecht trots kunnen zijn 
indien hij een vaas of dergelijk voorwerp

in de handel kon brengen waarvan vorm 
en kleur zich met deze ausanabeker zouden 
kunnen meten. Maar het bezit ervan is 
een weinig bezwarend, want wel is het 
onmogelijk om te schatten hoe lang deze 
beker stand zal houden, maar daartegen
over staat de zekerheid dat hem, hoe mooi 
hij ook is, slechts een tijdelijk bestaan be
schoren is.
Er zijn twee oplossingen mogelijk, de eerste 
is: er een museumvoorwerp van te maken 
en de plant in een van de lucht afgesloten 
conserveringsvloeistof onder te brengen en 
zo te bewaren. De tweede is: af te wachten 
wat de natuur zal doen, het is namelijk 
lang niet uitgesloten dat deze plant, bij in 
leven blijven, later verdere ascidiën zal 
voortbrengen; daarvan zijn ook voorbeel
den bekend. Ik zal trachten een tussenweg 
te bewandelen, d.w.z. door, als de beker 
een allereerst begin van verwelking gaat 
vertonen beker en verdere plant te scheiden 
de beker kan dan geconserveerd worden 
en het plantje verder groeien. . . .  als alles 
goed gaat!

Crassula argentea Thunb.
door A. J. A. U i t e w a a 1

C RASSULA A RG EN TEA  is een der populairste soorten van dit geslacht.
Men vindt ze in bijna elke verzameling, zelfs de meest bescheidene, ze 

prijkt op talloze vensterbanken en de meeste bloemisten maken een 
dankbaar gebruik van haar grote sierwaarde als hoger opgroeiend ornament 
bij het opmaken van schalen, uitsluitend met succulente planten gevuld. Als 
potplant maakt ze een schitterend, decoratief effect, vooral op zonnige 
plaatsen waar de zon de tamelijk hardgroene bladeren een bronzen gloed 
verleent en met een rede rand versiert. Grotere planten zijn bijzonder ge
schikt om een achtergrond op te vullen.
Minder bekend dan de plant zelf is haar juiste naam en misschien nóg minder 
bekend zijn haar bloemen. Het is enkele jaren geleden, dat ik voor het eerst 
een plant in de Hortus Botanicus te Amsterdam in bloei heb gezien, het was 
omstreeks Januari. Ze stond daar abusievelijk benaamd als Cotyledon pa- 
niculata, maar de bloempjes waren duidelijk van het type Crassula. De plant 
een mooi, groot exemplaar, was toen bijna uitgebloeid en ik nam mij voor 
hfet volgend jaar bijtijds een foto van de bloeiende plant te maken. Het jaar 
daarop bloeide ze echter niet, maar de afgelopen winter had ik meer succes; 
het resultaat ziet men op bijgaande afbeeldingen. Tezelfdertijd stond niet 
ver vandaar ook Cr. lactea in de bloei (zie Succ. 1947, p. 13), tussen de 
bloempjes van de beide planten waren geen grote verschillen, hetzij dan het 
verschil in kleur. De bloempjes van Cr. lactea melk-wit, die van Cr. argentea 
lichtrose.
In onze litteratuur wordt Cr. argentea maar sporadisch, en dan nog slechts 
in het voorbijgaan genoemd, een afbeelding heb ik tevergeefs gezocht.
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Misschien is het daarom nuttig ze eens wat uitvoeriger te bespreken. De 
planten, zoals wij ze hier kennen, hebben een dikke, vlezige, geringde, 
grijsbruine stam, die vrij dicht boven de grond tamelijk sterk vertakt; 
oudere bladeren vallen af zodat de meeste bladeren zitten nabij de toppen 
van de takken, ze zijn tegenovergesteld en daarbij kruisgewijs geplaatst, 
meestal omgekeerd-eivormig, tamelijk frisgroen van kleur en aan de randen

Cr. argentea Thunb., exem plaar in H ort. Bot. te  A m sterdam .
(foto: U itew aal).

grotendeels rood aangelopen. (Een meer gedetailleerde beschrijving geef ik 
aan het slot van dit artikel.) De kleur der bladeren van planten, bij ons in 
cultuur en die van de natuurlijke groeiplaatsen is geheel verschillend; de 
naam argentea, =  zilverwit, duidt daar op. In Afrika, waar deze plant 
hoofdzakelijk groeit in de Oostelijke Kaapprovincies tot in Natal, vallen 
deze planten reeds in de verte op door hun zilverachtig witte bladeren, 
welke kleur wordt veroorzaakt door de witte waslaag, die de planten 
afscheiden. In cultuur verdwijnt deze waslaag bijna geheel, slechts aan de
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voet van het blad kunnen we soms nog een dun, schilferachtig laagje terug 
vinden. Wanneer we zulk een blad door een loupe bezien, ontdekken we 
ontelbare, fijne, witte stippeltjes, ongetwijfeld de punten waar op de 
natuurlijke groeiplaatsen de was sterk te voorschijn treedt; ook ontdekken 
wij vrij talrijke, over het bladcppervlak regelmatig verdeelde ondiepe 
putjes (huidmondjes?). Met geweld laten de jongere bladeren moeilijk los, 
ze zijn aan de voet half-stengel-omvattend en dringen diep de stengel in. 
Afgevallen bladeren laten dan ook duidelijke ringen in de stengel achter 
die deze blijvend het typisch geringde karakter verlenen.
Om hier ook een plant of althans een tak te kunnen afbeelden, zoals ze 
in het wild groeit, had ik de heer H e r r e (Stellenbosch) verzocht deze 
Crassula toe te willen voegen aan andere planten, die ik door zijn vrien
delijke bemiddeling dit jaar ontving. Helaas waren echter de takjes zo ver 
ingedroogd, dat ik ze niet eens meer aan de groei krijg. De verdroogde 
bladeren en de vele verkruimelde was, die nog in het papier lag, waarin 
de takken verpakt waren, lieten echter nog duidelijk zien, dat de bladeren 
met een flinke waslaag bedekt moeten zijn geweest.
Op haar natuurlijke groeiplaatsen is het een ca 3 m hoge struik- of boom
vormige soort met een indrukwekkende stam van ca 30 cm dikte en ver
takkingen, die daarmede in verhouding zijn. In cultuur blijft ze belang
rijk lager maar wat sterker vertakt. De dikke stammen, de dikke blaadjes, 
de dikke waslaag aan deze plant duiden er op, dat zij er op berekend is, 
zoveel mogelijk voedsel en vocht te verzamelen en op te slaan, om aan de 
andere kant daarvan zo weinig mogelijk af te staan. Zulke wonderlijke 
aanpassingen aan de natuur maken het de succulenten mogelijk, het jaren 
zonder water te stellen en dan nog bladeren, ja zelfs bloemen voort te 
brengen.
Cr. argen tea  Thunb. treft men soms ook aan onder de naam Cr. portu la cea  
Lam. volgens de litteratuuropgaven zijn beide benamingen synoniem, maar 
heeft eerstgenoemde prioriteitsrechten., Ze behoort tot de familie der 
Crassulaceae, die, evenals de Cactaceae, uitsluitend succulente planten 
omvat. In het bekende werk der Crassulaceae van A. B e r g e r  vormt ze 
in de onderfamilie Crassuloideae, Sectie II Stellatae, samen met Cr. 
arborescens de groep der Arborescens (=  boomvormende). Berger geeft 
slechts een zeer korte beschrijving en bovendien weinig bijzonderheden. 
De oudste afbeelding geeft De C a n d o l l e  in zijn bekende Plantes 
Grasses (woordelijk vertaald „vetplanten”) met daarbij een vrij ge
detailleerde diagnose. M a r 1 o t h, in „das Kapland” geeft afbeeldingen van 
planten cp haar natuurlijke groeiplaatsen. Ook in buitenlandse literatuur 
van de laatste tijd zijn afbeeldingen en bijzonderheden te vinden. In het 
Amerikaanse Cact. and Succ. Journal, Aug. 1943, vinden we, ten geleide 
van een artikel door R. A. D y e r op p. 119 een foto van een pad, dat 
leidt naar de ingang van het National Herbarium te Pretoria, aan weers
zijden begroeid met prachtig bloeiende exemplaren. De auteur zegt daarover, 
dat een paar dagen, nadat de foto gemaakt was, een nachtvorst van 10° C 
(begin Juni!) een einde maakte aan deze glorie. Op pag. 120 vindt men een 
een afbeelding van een bloeiende potplant, zoals deze er in ’t klimatologisch 
zo gunstige Californië uit ziet. De omslag van hetzelfde nummer geeft ons 
een bonte vorm van deze soort te zien, bladeren met gele, groene of witte
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banden, of zelfs soms geheel wit; een begerenswaardig object voor lief
hebber en kweker! In Desert Plant Life, 1946, een ander Amerikaans 
tijdschrift, vinden we op pag. 23 een combinatie van verschillende foto’s 
aan de hand van een bijdrage door de uitgeefster. Een van deze planten, 
die in de volle grond werd gekweekt, valt op door de mooi gedrongen 
habitus en haar rijke bloei. Het zou ook wel iets voor onze botanische 
tuinen zijn dit eens te proberen: uitplanten in een gematigde kas met 
volop zon en frisse lucht. Zelfs felle zon zal een plant, mits in de volle

Bloeiende tak  van een vorm  van B loeiende tak  van Cr. argentea.
Cr. argentea m et scheef gedraaide (foto: U itew aal)

bladeren.
grond uitgeplant, niet schaden. Nog gunstiger zou het natuurlijk zijn; 
indien we ze buiten zouden kunnen uitplanten, maar in ons klimaat is 
dat uitgesloten.
Cr. argentea bloeit bij ons eerst op vrij hoge leeftijd en daarna, naar het 
schijnt, tamelijk onregelmatig. Eenmaal op deze plant bijzonder attent 
geworden, heb ik eens bij de heer D u u r s m a geïnformeerd of hem meer 
bloeiende planten bekend waren. Hij schreef mij zelf ook, vele jaren 
geleden, een plant van 50 cm hoogte in bloei te hebben gehad, en ook 
in de Hortus te Utrecht een bloeiend exemplaar gezien te hebben. Tot mijn 
grote verrassing trof ik op de laatst in Amsterdam gehouden bloemen
tentoonstelling in de collectie van de bekende succulentenkweker K. 
M a n t e l  een bloeiend exemplaar aan. Voor zover mij bekend, bloeit 
deze soort eerst wanneer ze ca. 20 iaar oud is. de heer Mantel verzekerde
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mij, dat zijn (niet buitengewoon grote) plant niet ouder dan 10 jaren was. 
Ik kan niet nalaten nog te vermelden, dat ik in dezelfde verzameling 
een fraaie Cotyledon paniculata zag, ook met een dikke stam, maar 
met geheel anders gevormde bladeren die, wanneer zij bloeit, hangende, 
rode bloemen heeft.
Bestaan er verschillende vormen van Crassula argentea? Of zijn het soms 
andere soorten? In de Hortus Botanicus te Amsterdam vond ik zeker 
twee, misschien wel drie verschillende vormen; een daarvan met enigszins 
schroefvormig scheef gedraaide bladeren. Ook dit exemplaar stond in 
bloei; de bloempjes waren bijna van dezelfde vorm, de blcemslippen 
alleen een ietsje smaller en naar de spits wat levendiger rosé getint. Een 
afbeelding van de bloemen van deze plant geef ik hier eveneens, vooral 
omdat de foto, wat de bloemen betreft, het beste gelukt is.
Dat Cr. argentea in cultuur geen bijzondere eisen stelt, is haast overbodig 
hier nog te zeggen; elke gezonde aarde kan men gebruiken, bij voorkeur 
een leemhoudende grond. Vroeger heb ik eens van een plant, die mij te 
groot geworden was, alle takken afgesneden en eenvoudig in de tuin 
geplant. Ze deden het prachtig; tegen de winter heb ik ze aan passerende 
belangstellenden uitgereikt!
Uitvoeriger beschrijving van een cultuur-exemplaar van Crassula argentea 
(uit Hort. Bot. te A’dam):
Stam onderaan ca. 8 cm dik, vlezig, grijsbruin, niet ver boven de grond vertakkend, 
naar boven geleidelijk dunner wordend, met ringvormige lidtekens. Bladeren (aantal ca io) 
tamelijk dicht opeen nabij de toppen van de takken, tegenovergesteld en kruisgewijs 
geplaatst, enigszins blauwachtig frisgroen, door de zon met een bronzen gloed 
overwaasd, de randen grotendeels rood gekleurd, omgekeerd-eivormig tot breed om- 
gekeerd-eivormig tot bijna ovaal, ca. 2 U - 3 J  cm lang en bijna 2—z\ cm breed, naar de 
voet meestal plotseling enigszins versmald, vooral de jongere bladeren, aan de voet 
kort gesteeld half stengel-omvattend, diep in de stengel dringend en daarop een 
ringvormig lidteken achterlatend, aan de top stomp of met een onduidelijk spitsje, 
soms ook zwak uitgerand, tamelijk dik en vlezig, a.d. top 2 a 3 mm dik, naar de voet 
iets dikker wordend (tot 4 mm), beiderzijds lichtelijk gewelfd, aan de onderzijde naar 
de top vaak enigszins afgeplat, naar de randen dunner wordend en vooral nabij de top 
scherp, met gave rand.
Bloempjes in een samengestelde tros van ca. 5 cm lang; bloemstengel en zijstengels fris
groen. Bloemkelk ca. 2 mm lang en ruim 3 mm breed, met bijna 1 mm lange, vrijstaande 
breed-driehoekige slipjes, groen. Bloemen tot 1 }  cm in diam, aantal bloemblaadjes, 
meeldraden, vruchtbladen (alsmede dat der kelkslipjes) even groot, n.1. 5; bloemblaadjes 
stervormig, horizontaal uiteengespreid, langwerpig ei-lancetvormig, de randen naar de 
top meestal iets opgebogen, de onderzijde zwak gekield, ca. 7 mm lang en 2 J tot bijna 
3 mm breed, aan de top met een heel klein nerfspitsje, licht rosé gekleurd, bij het 
uitbloeien met een lichte purperachtige waas; vruchtbladen en meeldraden (uitgezonderd 
het helmknopje) wit.

„Uit de Cactuswereld”
De 25e Maart opende de bloemententoon
stelling „De Amstelflora”  wijd haar poor
ten om die de 2e Paasdag weer te sluiten 
nadat een record-aantal bezoekers deze 
hadden gepasseerd Het was de grootste en 
mooiste tentoonstelling die ooit in een over
dekte hal werd gehouden. Uitvoerige ver
slagen over hetgeen daar te zien is geweest 
heeft U in de bekende Tuinbouwbladen

kunnen vinden. Een regen van gouden me
dailles was het loon voor de inzenders; deze 
en de initiatiefnemers hebben alle hulde 
verdiend. Jammer dat onze vereniging niet 
met een inzending vertegenwoordigd was; 
een beter reclame ware niet denkbaar ge
weest.
De voornaamste inzendingen van succu
lente planten willen wij hier even kort
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memoreren. De H o r t u s  B o t a n i c u s  
te Amsterdam had een belangrijke collectie 
xerophytische planten (droogte-planten) 
ingezonden. Naast de ons zo bekende suc
culenten troffen we ook planten aan als 
Testudinaria elephantipes, de olifantspoot, 
en Beaucarnea recurvata c f de fles-Dra- 
caena, welker stam de vorm van een fles 
heeft, de bewaarplaats van reservevoedsel. 
Trots is de Hortus op zijn fraaie ver
zameling oude Cycadeën. Behalve kleinere, 
fraaie soorten van Agave, was dit geslacht 
door een van de grootste vertegenwoordigd 
n 1. Agave coccinea. De plant van de Hortus 
is ca. 2} m in doorsnede, weegt meer dan 
een ton en is ca 100 jaar oud, doch heeft 
nog niet gebloeid! Het transport naar de 
tentoonstelling was niet zo eenvoudig, 
motor-politie escorteerde haar op haar weg, 
om in de straten ruim baan te maken. Een 
andere opvallende Agave was A. attenuata, 
een van de zeer weinige Agaven (of is het 
de enige?) die een flinke stam vormt. 
Yucca’s, Sansevieria’s, grote en kleine 
Aloë’s, waarvan sommige in bloei, Euphor- 
bia’s (een geweldig, bloeiend exemplaar 
van Euph. Boieri) en vele soorten Cactussen 
en andere vetplanten maakten deze prachtige 
wetenschappelijk waardevolle inzending, 
die goed geëtiketteerd was, tot een leerzaam 
studie-objcct, waarvan men zich niet ge
makkelijk los kon maken. De inzending 
van de Rotterdamse Diergaarde , B 1 ij - 
d o r p ”  stelde een woestijnlandschap voor; 
veel zand hier en daar rotsblokken en 
hier en daar Cereussen, Echino’s, Opuntia’s 
Agaven of Aloë’s. Met een betrekkelijk ge
ringe hoeveelheid materiaal was hier op 
een vrij grote ruimte een gunstige en 
smaakvolle oplossing gevonden. Opvallend 
was verder de pilaarversiering met een 
groot aantal Rhipsalis-soorten De inzen
ding van de firma K M a n t e l  (uit Nieuw- 
Vennep) gaf de cactusliefhebber natuurlijk 
zeer veel te genieten. De planten waren 
tussen rode steenslag uitgeplant en alle 
van haar juiste naam voorzien Ónmogelijk 
om in dit korte bestek ook alleen maar de 
mooiste te noemen; het sortiment Neopor- 
teria’s (Chilenia, Bckbg.) was uniek, enkele 
bloeiden reeds maar ze waren nog piet op 
hun hoogtepunt.
Een Crassula argentea had nog enkele 
bloemresten, vlak daarbij stond een fraai 
exemplaar van Cotyledon paniculata; heeft 
men éénmaal deze beide soorten gezien 
dan is het onmogelijk ze ooit met elkander 
te verwarren. Dat deze firma de kunst 
van kweken verstaat zagen we vooral aan 
verschillende bekende vetplantjes, die bui
ten in de volle zon gekweekt waren; mooi 
gedrongen van vorm en prachtig van kleur,

ware juweeltjes. Groots was verder de 
inzending van de Amsterdamse dierentuin 
(Artis), feitelijk min of meer de privé- 
verzameling van de heer K  r ij g e r . Grote 
exemplaren van Cereus, een groote ver
scheidenheid Euphorbia’s, forse Agaven, 
w.o. een prachtig exemplaar van de zeld
zame Agave ferox, etc. Ongetwijfeld een 
van de weinige privé-verzamelingen die 
op zulke grote en oude exemplaren van 
succulente planten kan bogen Enkele fir
ma’s gaven ons nog zeer artistiek opge
maakte schaaltjes met cactussen of vetplan
ten te zien; een bijzonder fraai opgemaakte 
grote, koperen schaal met succulenten 
toonde d e f a . H o o g e n w e r f f  K r o o n  
uit Voorschoten.

*  *  *

De heer G. W. R e y n o l d s ,  een Zuid- 
Afrikaans specialist in Aloë’s, zond ons 
enige overdrukken van zijn publicaties in 
The Journal of South-African Botany. 
Reeds een 20-tal jaren maakt hij een uit
gebreide studie van deze interessante plan
tengroep, hij heeft vele duizenden mijlen 
kris en kras door Afrika gereisd en een 
zeer groot aantal foto’s gemaakt van bloei
ende planten op haar natuurlijke groeiplaat
sen. Dit alles ter voorbereiding van een 
nieuw werk over de Zuid-Afrikaanse Aloë’s 
dat wij met spanning tegemoetzien. Van 
zijn laatste publicatie (Jan. ”48), die uit 
geschiedkundig en nomenclatorisch oogpunt 
interessant is, n l. over Aloë succotrina 
Lam-, geven wij hier een kort uittreksel. 
Van de vele verschillende synoniemen die 
de planten van dit geslacht dragen, heeft 
geen zo’n verwarde, maar toch interessante 
achtergrond als deze.
Er wordt gezegd, dat het sap van Aloë, 
voor geneeskrachtige doeleinden aangewend, 
reeds 4 eeuwen voor de jaartelling, als 
een product van het eiland Socotra aan de 
Grieken bekend was (Bot Mag. 1881, t. 
6596), terwijl D e  C a n d o l l e  (Plant, 
grass. 1799) beweert, dat Aloë Soccotrina 
in 1508 op dat eiland ontdekt was. Het 
grote kruidboek van T. G e r a r d, 1597, 
was een der eerste werken, dat de naam 
Aloë succotrina gebruikte; het eiland So
cotra wordt niet genoemd als de plaats 
van herkomst, maar de afbeelding geeft 
Aloe vera L. weer. D a p p e r ’ s „Naukeu- 
rige Beschijvinge der Afrikaansche gewes
ten” , 1668, is een der eerste werken waar 
de naam Aloë succotrina wordt gebruikt 
om de Aloë aan te duiden, die op het eiland 
Socotra gevonden wordt. De Aloë, die in 
grote hoeveelheden daar gevonden wordt 
is echter Aloë Perryi Bak., een soort die 
kenmerkend verschillend is van Aloe vera
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èn van Kaapse soort bekend als Aloë suc- 
cotrina.
De eerste afbeelding van Aloë succotrina 
geeft P l u k e n e t  in Phytographia, 1691, 
onder de beschrijvende naam van Aloë atne- 
ricana ananafoliis jlorib., sauve rubentibus.

Aloe succotrina in Hort. Bot. te A ’dam.
(Foto: Uitewaal).

De naam suggereert, dat de plant uit Ame
rika afkomstig zou zijn, maar de afb. wijst 
duidelijk op A. succotrina van de Kaap, 
vooral door de lengte der bloemsteeltjes. 
De tweede, die deze plant afbeeldt is 
C o m m e l i n ,  in Hort. Amstelod. 1697, 
t. 48; hij vermeldt, dat hij een jonge plant 
had gekregen van Simon van Beaumont 
en dat ze gezonden was uit Oost-Indië. 
De aanduiding Oost-Indië uit die dagen 
moet ruim worden opgevat, daar deze vaak 
ook de Kaap omvatte; daar het eiland 
Socrota niet is vermeld, moet de plant aan 
de Kaap verzameld zijn. Het was de 
eerste Zuid-Afrikaanse Aloë die in Europa 
werd gekweekt, bloeide in de Medicijnhoff 
in Febr. van de jaren 1689 en '90. Com
melin bevestigt, dat deze Aloë verschilt 
van de „ware Aloë Succotrina” . . . .  de

welke echter naar alle waarschijnlijkheid 
Aloe vera was!
L i n n a e u s , die betrekkelijk weinig 
aandacht aan de Aloe’s schonk en de 
meeste als variëteiten onder Aloë perfo- 
liata verenigde, beschrijft ook A. succotri
na als variëteit hiervan en citeert Plukenet 
en Commelin als synoniemen.
De eerste, die overeenkomstig de botani
sche regels aan de Kaap Aloë succotrina 
haar geldige naam gaf is L a m a r c k ,  in 
diens Encyclopédie (1784). Het vreemde 
aan dit geval is echter weer, dat Lamarck 
beweert, dat ze van het eiland Socotra 
afkomstig is! Zijn beschrijving evenwel 
klopt met de Kaapse soort, en niet met 
Aloë Perryi van Socotra.
Het duurde niettemin tot 1906 eer de 
juiste plaats bekend was waar Aloë suc- 
cctrina in het wild groeit. M a r 1 o t b vond 
ze op de hellingen van de Tafelberg, op 
een reusachtig veld met gesteente. R e y 
n o l d s  noemt nog enkele andere vind
plaatsen, w.o. Karbonkelberg, Glencairn- 
heuvels, op de oude weg naar Simonstad. 
Aloe purpurascens toont, volgens de heer 
Reynolds, geen specifiek verschil met Aloë 
succotrina; Aloë’s varieëren op de ver
schillende groeiplaatsen en onder verschil
lende climatologische omstandigheden.

*  !*t *

Donderdag 20 Mei hield de heer J .  A. 
J  a n s e voor de radio een praatje over 
onze liefhebberij. Na gewezen te hebben 
op de groeiende belangstelling voor de le
vende natuur en het opvoedende daarvan, 
besprak hij in het bijzonder het verzame
len en kweken van succulente planten. 
Verzamelen mag geen verzamelwoede 
worden, liefhebberij moet geleerd worden; 
.Succulenta”  is U  daarbij behulpzaam! 

Hopelijk hebben vele aan deze goede 
raad gehoor gegeven.

*  *  *

Wij ontvingen ter inzage het Maart-num- 
mer van „Lacerta” , het tijdschrift van de 
Ned. Ver. van Terrariumhouders, waarin 
de heer V e r b e e k  W o l t h u y s  een 
kleine serie artikelen vervolgt over het 
beplanten van een droog terrarium met 
succulenten. Dat de succulenten ook voor 
dit doel gebruikt worden, was voor ons 
een verrassing.

O P G E L E T !
Vele leden hebben dit jaar Lithops 
Vanzijlii gezaaid met een verrassend goed 
resultaat. Aangeraden wordt, het eerste 
jaar deze zaailingen niet te verspenen, 
doch de plantjes dicht op elkaar te laten 
staan.



V e re n ig in g sn ie u w s
De afdeling Haarlem zal met een geza
menlijke inzending succulenten deelne
men aan de Jubileum-tentoonstelling, 
die zal worden gehouden op 3, 4 en 5 
September a.s. onder auspiciën van de 
afd. Haarlem der Kon. Ned. Mij. voor 
Tuinbouw en Plantkunde in het Kre- 
lagehuis te Haarlem.

De afdeling Leiden zal zeer waarschijn
lijk deelnemen met een gezamenlijke 
inzending succulenten aan de Bloemen
tentoonstelling te Leiden, die zal wor
den gehouden van 25—28 Augustus a.s., 
uitgaande van de afd. Leiden der Kon. 
Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant
kunde.

*  .  *

De afdeling Nijmegen hield een schit
terende propaganda-avond. Begin Juni 
bloeide de nachtcactus in de verzame
ling van de Heer van Kempen. Een 
berichtje werd geplaatst in de plaatse
lijke dagbladen, met het resultaat, dat 
’s avonds honderden belangstellenden 
de plant kwamen bewonderen. Het ge
volg was, dat het ledental zich vermeer
deren kon. Bravo, afd. Nijmegen!

Afd. Den Haag: de afdeling Den Haag 
vergadert elke derde Donderdag van de 
maand in gebouw Amicitia, Westeinde 
15, Den Haag, behalve in de maand 
Augustus.
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Ruil- en Verkoopaanb ied ingen
H. J. B u y s , Wilhelminastraat 26, Am
stelveen biedt aan in ruil voor andere 
cactussen: Etus stellatus en Kurtzianus; 
Reb. senilis en minuscula; Cor. bumam
ma; Lob. Hertrichiana, pseudo-cachen- 
sis, Steinmannii, Binghamiana en Alle- 
graiana; Gymn. lafaldensis; Op. vestita; 
Cer. Straussii; Erus cinerascens, Salm- 
Dyckianus en Scheerii; verder cristaat- 
vormen van Lob. lateritia, Epsis multi
plex en Schickendantzii, Cer. Straussii 
en Silvestrii; Mam. bocasana en Wildii; 
Op. vestita; Etus scopa-candida.

* .  *
R. P. B r i l m a n ,  arts, W. Rooyaards- 
straat 12, te Amsterdam, biedt ter over
name aan een kamerkas, breed 59 cm, 
lang 85 cm en grootste hoogte 75 cm. 
Prijs ±  f 25.—.

* , *
Wegens plaatsgebrek ter overname aan
geboden: Agave americana, in kuip, 
breed ±  130 cm, hoog 75 cm; Cer. ser
pentinus (4 stammen lengte 170, 160, 
110 en 85 cm; Cer. peruvianus, 170 cm; 
Cer. Bridgesii, 83 en 72 cm; Cer. Jama- 
caru, 118 cm; Cer. Martinii, stammen tot 
150 cm; Aloe ferox, hoogte 58 cm; Gast. 
verrucosa (volwassen); Etus Lening- 
hausii, hoogte 20 cm. Voor de koper 
gratis verschillende bewortelde phyllo- 
stekken en event. volwassen zaailingen. 
W. v a n  D ij k , Krommelaan 7, Over- 
schie.

Voor een buitenlands liefhebber te koop 
gevraagd „De behandeling onzer Cac
tussen e. a. Succulenten van maand tot 
maand”, door G. D. Duursma, versche
nen als no. 155 der serie „Weten en 
Kunnen”. Aanb. aan de redacteur.

• *  *

Aangeboden stek en zaailingen van: 
Ereus albispinus, Blankii, melanocen- 
tra, pectinatus, purpureus, Salmdyckia- 
nus, Scheeri, sciuris, stramineus, viridi- 
florus; Gymnocalycium denudatum, gib
bosum, lafaldense, leptanthum, Quehlia- 
anum, Venturianum, Notocactus muri
catus, pampeanus; Anhalonium Willi- 
amsii; Mammillaria camptotricha, pusil
la, id. haitiensis, id. texana; Rebutia 
aureiflora brevistita, grandiflora, Haa- 
gei Kreuzinger, Marsoner II, Marsoner 
Hahn, minuscula cristata, Peter Seimii, 
pseudo-minuscula, pygmaea longispina, 
Winter V; Lobivia Backebergii, brachy- 
antha, densispina, Haagei, haematantha, 
lateritia, Nealeana, Pentlandii, oruren- 
sis, pseudo-cachensis, Schneideriana; 
Cereus Bonplandii, Emoryi, jamacaru, 
peruvianus, id. monstruosum, silvestri 
cristata, Straussii, Pragochamaecereus 
Sinatni Pres. bakraday, Friedr. Bö- 
decker, Kreuzinger, Opuntia aurantia- 
ca, Bigelowii, cylindrica, id. cristata, 
brasiliensis, campestris, corrugata, erec- 
toclada, microdasys, id. albida, id. rufi- 
da, Salmiana, subulata, vestita, id. cris
tata; Aeonium glutinosum; Aloë cilia
ris, mitriformis, vera; Gasteria macula
ta, minima, pulchra; Haworthia cuspi
data, cymbiformis, translucens; Kalan- 
choë crenata; Kleinia acaulis; Nanan- 
thus laxiflora; Oliveranthus elegans; 
Pachyphytum clavifolia, id. cristata, 
oviferum; Sedum guatamalensis, Nelso- 
nii, Nuszbaumeri, Palmeri; Tradescan- 
tia navicularis; Anacampseros rufes
cens; Bryophyllum crenatum; Crassula 
portulacea, pyramidalis, Justus Corde- 
ray, Schmidttii; Cremnophyla nutans; 
Echeveria globosa, metallica, spiralis, 
Scheideckeri; Lithops floris albis, bella; 
Pleiospilos Hilmarii; Faucaria tubercu
losa, lupina; Trichodiadema bulbosa; 
Rhipsalidapsis rosea; Euphorbia caput 
medusae, id. cristata, fimbriata. Ruil
lijsten zenden aan P. F. D i e m e 1, Rjjn- 
laan 133, Utrecht.

Export Gactussen en

telefoon 3 3 2 5 5 6  
postrekening 1 7 2 4 4 6

andere Succulenten
F. Jansen
Leyweg 24 post Loosduinen

„La Quinta
FERNANDO SCHMOLL

specialist in cactussen en andere vetplanten
Correspondentie: - .  „  ,  ,
Frans. Engels,Duits. Spaans Cadereyta de Montes, t^ro„ M exico

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P.-6448 
verschijnt deze uitgave 8 X  per jaar en 
is de omvang van dit nummer 20 pagina’s, 
formaat 16 X  24,5 cm.

Druk: A. N. Govers N .V . — Den Haag



SUCCULENTA

Nederlandse Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetp lanten

Nummer 5
September —  O ctober 1 948

Redactie-adres:

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

Secretariaat.

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



De grootste
cactus ter wereld
Als we alle cactussen ter wereld zouden 
meten, dan was er één de grootste. 
Kunnen wij ook plantenvoedsel meten ? 
Ja! In de hele wereld is ook een maatstaf 
in gebruik voor het meten van waarde- 
gevende plantenvoedende bestanddelen. 
Wist U  dat POKON de hoogste waarde 
heeft van alle samenstellingen ter wereld? 
Wat betekent de hoogste samenstelling ? 
Wel, dat alle vulstoffen eruit gehaald zijn, 
zodat het 100 %  zuiver is. De vulstoffen 
worden in vaktermen genoemd: 
schadelijke ballast.

POKON bevat 0 %  schadelijke ballast, waardoor ieder risico 
voor Uw plant is verdwenen. Bovendien is POKON 100%  
direct en totaal oplosbaar in water. Van een oplossing POKON 
bevat daardoor de bovenste en onderste druppel in Uw gieter 
of fles precies evenveel POKON.
POKON heeft geen bezinksel dat op de potgrond blijft liggen 
en de lucht afsluit.
Bovendien is POKON nog het goedkoopste in gebruik, daar 
U  er zo weinig van nodig heeft, en geen ballast koopt. 
Cactussen eten per jaar voor ongeveer 1 cent aan POKON. 
Gunt U  ze dat?
Eist dan POKON en tracteert Uw planten regelmatig op een 
POKON diner. Ze zullen U  hun dankbaarheid betuigen door 
prachtige groei en volop bloei.
Niettegenstaande POKON U alle voordelen biedt, laat men 
zich soms nog wat anders ópdringen. Komt voor Uw planten 
op, weigert mindere kwaliteit dan de wetenschappelijk gemeten 
hoogste kwaliteit ter wereld: „POKON” .

POKON enig ter wereld!!
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S U C C U L E N T A
Lithops gracilidelineata Dtr.

door Dr H. W. d e  B o e r

Lith. gracilidelineata Dtr. (foto: Dr de Boer).

Deze licht gekleurde, vrij kleine Lithops is het eerst gevonden door 
E. R u s h  in Augustus 1927 en wel in Hereroland bij de Brandbergen; 
zo ver naar het Noord-Westen was nog geen Lithops gevonden. Door 
T r i e b n e r werd deze Lithops enige tijd later wat zuidelijker n.1. bij 
Arandis en bij Pforte, 50 km ten N.O. van Swakopmund gevonden; het 
gelukte Triebner echter niet, de soort terug te vinden bij de Brandbergen 
in Hereroland.
Een korte beschrijving er van is te vinden in „Südwestafrikanische Lithops- 
Arten” van K. D i n t e r. In het nieuwe werk „Lithops” van G. C. N e l 
komen, behalve een iets meer uitvoerige beschrijving, enige foto’s en 
gekleurde tekeningen voor van L. gracilidelineata.
De hoofdjes van deze Lithops-soort hebben in volwassen toestand een 
doorsnede van 2 a 3 cm; zij steken daarbij nauwelijks 1 cm boven de grond
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uit; meerhoofdige exemplaren komen zelden voor; alle, op bijgaande 
foto voorkomende exemplaren, waarbij er zijn van 7 tot 10 jaar oud, zijn 
nog éénhoofdig. De kleur is volgens D i n t e r  die van „heller Milchtee”; 
volgens de gekleurde tekeningen in N e l ’s „Lithops” is de kleur licht 
bruingeel met een min of meer paarsachtige tint; volgens de door N e 1 
gegeven beschrijving in de „sleutel voor de soorten” is de kleur lichtgeel, 
witachtig tot oranje-geel of iets bruinachtig.
Bij de in ons land gekweekte exemplaren blijft de kleur veel lichter; de 
vele exemplaren van mijn verzameling zijn alle licht-grijs van kleur. De 
hoofdjes zijn van boven vrij vlak tot lichtgewelfd, waarbij het bovenvlak 
met een zachte ronding in het zijvlak overgaat. Het bovenvlak is niet 
voorzien van een of meer vensters (deze soort behoort volgens N e 1 dan 
ook tot de Afenestratae), doch vertoont een sierlijke, lijnvormige tekening 
(vandaar de naam gracilidelineata). De in groeven in het bovenvlak 
lopende donker roodbruine lijnen doen zich op zijn fraaist voor als klein 
vertakte riviertjes, die haar oorsprong aan de rand hebben en die uitmon
den in de nauwelijks 2 mm diepe spleet tussen de 2 bladlobben; bij 
andere exemplaren, die minder fraai zijn getekend, moet men naar de 
samenhang van deze riviertjes en bijriviertjes zoeken en bestaat de teke
ning uit min of meer samenhangende streepjes. Soms ontbreken ook de 
groeven, waarin deze tekening verloopt en voelen de hoofdjes van boven 
volkomen glad aan.
Volgens de afmeting der zaden is deze soort verwant aan de pseudotrun- 
catella-groep (L. pseuclotruncatella, L. pseudotruncatella var. Mundtii, L. 
alpina, L. pulmonuncula, L. farinosa, L. Edithae en L. Elisabethae; vol
gens N e l geen afzonderlijke soorten, doch alle slechts varianten van 
L. pseudotruncatella). Jonge exemplaren van L. gracilidelineata gelijken 
soms op exemplaren van L. farinosa en omgekeerd. Bij volwassen exem
plaren is het onderscheid in kleur en tekening echter zeer duidelijk. Wan
neer men, zoals enkele verzamelaars dit doen, van elke Lithops-soort 
slechts één enkel exemplaar kweekt en men heeft toevallig een wat meer 
geelachtige L. gracilidelineata, die met niet samenhangende lijntjes is 
getekend en men bezit daarnaast een wat licht gekleurde L. farinosa, 
waarvan de tekening uit wat meer samenhangende lijnen bestaat, dan kan 
men, zoals het een mijner Engelse kennissen verging, van mening zijn, dat 
er geen verschil tussen L. gracilidelineata en L. farinosa bestaat. Indien 
men er echter van elke soort een „population”, een verzameling van 40 a 60 
of meer exemplaren, op na houdt en men plaatst deze „populations naast 
elkaar, dan ziet men dat L. gracilidelineata niet tot de pseudotruncatella- 
groep behoort, al is ze er, via L. farinosa, dan misschien in de verte aan 
verwant.
De bloemen zijn geel; de bloeitijd valt bij ons in Juli, dus tussen de bloei
tijd van de pseudotruncatella-groep (Juni) en die van de andere geel 
bloeiende Lithops-soorten (Aug.-Sept.) in; ook hieruit zou misschien enige 
verre verwantschap met de pseudotruncatella-groep kunnen blijken, even
als uit de vindplaats; behalve L. Ruschiorum  en L. karasmontana komen 
n.1. alleen de leden van de pseudotruncatella-groep zo ver naar het Noor
den voor.
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Eenvoudige kasverwarming

De ervaring heeft geleerd, dat vele liefhebbers, die in het bezit zijn van een niet te 
grote kas, behoefte hebben aan een eenvoudig verwarmingssysteem. Reeds meer dan 20 
jaar verwarm ik mijn kasje, dat een oppervlakte heeft van ongeveer 10 m2, met petroleum 
en in al die tijd heb ik, zolang er petroleum te krijgen was, geen verliezen door koude
geleden. ....
Verwarming met petroleum zonder afvoer der onverbrande gassen is wel mogelijk, wan
neer men uitsluitend cactussen heeft; andere vetplanten gaan in de bedorven lucht 
sterk achteruit, behalve ultra-succulente Mesems. Deze ondervinden van een verwar
ming met petroleum geen nadeel. De Heer Swüste gebruikte voor zijn mooie mesern- 
verzameling een gewone petroleumkachel zonder afvoer van de verbrandingsgassen. 
Maar men brengt zelf olielucht mee in huis, zodat deze methode niet aan te raden is.

Na vele proefnemingen is het hier vol
gende systeem ontstaan, eenvoudig en 
betrouwbaar.
Het verwarmingstoestel is een zoge
naamde blauwbrander (Haller) met twee 
pitten. De meer moderne vergassers zijn 
ook te gebruiken, doch deze zijn niet zo 
soliede. Op het oliestel staat een trechter
vormige bus van gegalvaniseerd ijzer of 
stevig blik gemaakt, waarop de buizen 
met een elleboog aansluiten. De buizen 
moeten minstens een middellijn van 6 cm 
hebben en bij voorkeur van gegalvaniseerd 
ijzer zijn, deze buizen zijn in de handel 
verkrijgbaar. Ook buizen van plaatijzer 
zijn bruikbaar en kunnen, om roesten te 
voorkomen, met radiatorenverf geschil
derd worden.
De buis loopt tot buiten de kas, zodat alle 
schadelijke dampen afgevoerd worden, ter

wijl de buis in de kas de warmte afgeeft. Van belang is de wijdte en de lengte van 
de buis. Is de buis te nauw, dan geeft hij niet voldoende warmte en is de buis te 
kort, dan gaat de meeste warme lucht naar buiten.
Mijn kas is aan de bovenzijde ’s nachts gedekt met luiken van half duims hout, terwijl 
de wanden voorzien zijn van dubbel glas, waartussen een isolerende luchtlaag van 
3 cm. De horizontale buis in de kas is 4 meter lang, aan het einde is hij bijna koud, 
er is dus heel weinig warmteverlies. Wanneer bij strenge vorst de beide pitten blauw 
branden, daalt de temperatuur niet onder de 45 ° Fahr. en dit is voldoende voor de 
meeste plcinten.
De enige zorg bestaat dan in het regelmatig vullen van het reservoir en vooral ook 
het schoonhouden van de pitten. . ,
Voor hen die geen centrale of electrische verwarming kunnen aanschatten is dit 
systeem zeker te verkiezen boven een kolenkachel, die altijd een onregelmatige warmte 
geeft en waarvoor men soms ’s nachts uit het bed moet. De temperatuur in de kas is 
overal gelijk, de verwarming is eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar.

C. B o m m e l j é .

Ik kan in verband met de door de heer B o m m e l j é  beschreven eenvoudige kasver
warming niet over een ervaring van 20 jaar spreken, doch slechts over een ervaring 
van 20 weken, maar mijn ervaring is zo gunstig, dat ik ook een steentje wil bijdragen 
om onze leden met deze verwarming in kennis te brengen.
In Den Haag bezat ik een goed gebouwde kas met een uitstekende centrale verwarming, 
waarop ik bij de strengste vorst volkomen vertrouwen kon. Nu bezit ik een wankel 
kasje van dunne planken met de de hierboven beschreven petroleum verwarming, doch 
deze verwarming is veel gemakkelijker en vereist veel minder moeite en zorg dan de 
goede centrale verwarming van vroeger. .
Gedurende de wintermaanden van 1947—48 was de temperatuur vaak om het vriespunt 
en ’s nachts enkele graden onder nul. Hier buiten op de heuvels van het Wiesselse Veld,
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waar mijn woning is gelegen, vriest het altijd veel harder dan elders in ons land 
Ondanks de verwarming daalde de temperatuur in het kasje ’s nachts heel vaak tot 
slechts even boven nul. De reden hiervan vertel ik u straks.
Bij lichte vorst is mijn petroleum-installatie ideaal. Het stel blijft, als het goed gevuld 
is en ais men een pit aansteekt, acht en veertig uren achtereen branden, zonder dat 
men er naar behoeft te gaan kijken. Het geeft een regelmatige rustige warmte. Na 
twee dagen branden moet men het stel vullen en de pit even met een lapje afwrijven. 
Dat is alles. Geen kolen gesleep, geen as uithalen, geen kachel, die men voor de nacht 
moet laten doorbranden of die men moet temperen, omdat ze anders te hard gaat bran
den. De door de heer B o m m e l  j é  beschreven petroleum-installatie geeft een maxi
mum van gemak bij een minimum van werk en onkosten.
En nu komt de ervaring, welke ik hierbij wereldkundig wil maken om anderen moge- 
lijke teleurstelling te besparen.
Bij strenge vorst is mijn installatie onvoldoende en dat, terwijl bij de heer B o m m e l j é  
m 20 jaar nooit een plant door vorst verloren ging en mijn kasje aan alle kanten voor
zien kan worden van schutten, gemaakt van dennestammetjes en dakvilt. Mijn petro- 
leumstel, geen Iïaller, doch een Graetz van hetzelfde model als op de tekening van de 
heer B. is aangegeven, is door ouderdom geen blauwbrander of vergasser meer; het is 
een geelbrander geworden en mijn kasje is te klein, n.1. 2.50 m lang en op de hoogte 
van het tablet 1.60 m breed. De buis is slechts 2 m lang, en deze lengte is te gering, 
om het kasje voldoende te verwarmen bij strenge vorst. De buis is ook nog warm, als 
deze de kas verlaten heeft. Bezitters van kleine kassen moeten er dus rekening mee 
houden, dat de lengte van de buis een voorname factor is, en dat een blauwbrander 
meer warmte geeft dan een gewoon petroleumstel.

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

Inderdaad, een lange reeks van jaren heb ik de doeltreffendheid van de zeer eenvou
dige, doch betrouwbare verwarmingsinstallatie van de heer B o m m e l j é  van nabij 
kunnen gadeslaan en steeds heeft het mij getroffen in welk een prachtige conditie zijn 
planten verkeren, vooral zijn specialiteit: Astrophytum-hybriden is een lust voor het oog. 
Naar mijn mening geeft de heer B. veel te weinig publiciteit aan zijn belangrijke proef
nemingen op het gebied der Astrophytums; dit slechts terloops hier opgemerkt!

v. d. V e l d e .

Toevallig heb ik zelf ook ervaring op dit gebied, daar ik nog nooit anders dan met 
petroleum heb verwarmd. Ik bezit een zogenaamde blauwbrander met 2 rechte pitten; 
hoog opgedraaid geven de pitten een blauwe vlam (de petroleum vergast en geeft dan 
veel hitte), laag gesteld branden de pitten gewoon geel, in het eerste geval verbruiken 
ze ongeveer het dubbele. Er was geen afvoer voor de verbrande gassen, mijn Hawor- 
thia’s en Gasteria’s schaadde dit niet noemenswaard, andere vetplanten (zoals Cotyledon 
en Adromischus) echter wel, zodat een afvoer zoals de heer B o m m e l j é  aangeeft, wel 
noodzakelijk blijkt. Voor mijn kasje, bijna 4 m lang en gedeeltelijk in de grond ge
bouwd (waardoor minder warmteverlies ontstaat), is verwarming met petroleum steeds 
voldoende gebleken. Bij temperaturen van 5 tot 0° C. kon ik volstaan met 1 of 2 pitten 
geel te laten branden, bij 0 tot ongev. -5° C. brandde 1, of voor zekerheid soms 2 pitten 
blauw en bij strenge vorst liet ik beide pitten voortdurend blauw branden. Zelfs bij zeer 
strenge vorst behoeft geen plant verloren te gaan, indien we althans de kas met riet
matten of houten schotten goed inpakken. Het verbruik was bij temperaturen tot en om 
het vriespunt ca. 2 L. per dag, bij strengere vorst ca. 4 L. petroleum per dag. Daar ik 
niet voldoende petroleum kon krijgen, heb ik de planten uiteindelijk tóch binnen moe
ten halen! Maar voor de eenvoudige liefhebber met een kleine kas is het verwarmen 
met petroleum gemakkelijk en misschien het minst kostbaar. Voor grotere kassen is 
men natuurlijk op een kolenkachel, centrale verwarming of electriciteit aangewezen. 
Oordelend naar hetgeen ik gezien en gehoord heb, is verwarming door middel van 
electriciteit (met automatische in- en uitschakeling) voor ons liefhebbers de meest 
ideale. Althans zodra de kolenpositie in ons land het gebruik van electriciteit weer on
beperkt toelaat; de hogere kosten worden door het grote gemak en de betrouwbaarheid 
ruimschoots goed gemaakt.

A. J. A. U i t e w a a 1.
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M am m illaria
door E. S h u r 1 y 

(slot.)

65
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Elke verzamelaar heeft wel planten zonder naam in zijn collectie, öf hij 
heeft ze zo ontvangen, óf de etiketten zijn weggeraakt. Sommigen geven 
daar niet om, als de plant er maar mooi uitziet, is dat voor hen goed genoeg 
en de namen komen er niet op aan, maar als Uw interesse serieus is, wilt 
U precies weten, wat U hebt en bovendien alles, wat er meer van te weten 
valt. Om U behulpzaam te zijn hebben de botanici determinatie-tabellen 
klaargemaakt, zodat U een opeenvolging van gegevens hebt, die U zullen 
helpen bij de naamsbepaling, en in belangrijker werken zal de auteur zijn 
beschrijvingen doen voorafgaan door deze tabellen of sleutels. Zij zijn 
tamelijk moeilijk te begrijpen als U niet bekend bent met botanie, doch na 
enige studie en met een beetje inspanning zult U er wel achter komen. Dat 
is zeker de moeite waard, want het is een zeer interessante materie.
Ik heb zelden een sleutel ontmoet, die direct tot een bepaald soort voert, 
doch meestal komt men wel uit op een beperkt aantal soorten en met het 
bestuderen van de illustraties en beschrijvingen van de soorten dezer 
beperkte groep in het werk, is men wel in staat de plant te determineren. 
Sleutels moeten altijd worden beschouwd als kunstmatige hulpmiddelen, 
door middel waarvan een geslacht in secties verdeeld wordt, die groepen 
van planten aanwijzen met dezelfde of op elkaar gelijkende kenmerken. 
Wij zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd voldoende wetenschappelijk

Mam. applanata Engelm. (foto: Ed. Becht).
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bewijsmateriaal te verzamelen om een geheel complete sleutel op te 
bouwen; de toetssteen is nog niet gevonden, alhoewel alle sleutels goede 
zijden hebben; zij kunnen de ontdekker de oplossing van zijn problemen 
aan de hand doen.
S a l m - D y c k ,  in 1850, hierin gevolgd door L e m a i r e in 1868 geeft 
de eerste uitvoeriger indeling in groepen.
S c h u m a n n ,  in 1898, gevolgd door B e r g e r  in 1929 en B o r g  in 
1937, verdeelt ze in waterbevattende en melksaphoudende, elke groep 
Weer onderverdeeld.
B o e d e k e r ,  1933, volgde dit systeem in het algemeen, doch zijn volg
orde is iets anders.
In 1923 gaven B r i t t o n  & R o s é  hun sleutel verdeeld in: midden- 
doorns haakvormig en niet-haakvormig. De sectie „met haakdoorns” werd 
verdeeld in bruine zaden, zwarte zaden, melksaphoudend en melksaphou- 
dend in de stengel. De andere sectie wordt verdeeld in bruinachtige 
(onderverdeeld in waterhoudende en melksaphoudende) en zwartzadige 
met waterachtig sap.
In 1942 publiceerde B a c k e b e r g  een uitvoerige en gecompliceerde 
sleutel verdeeld in sectie, subsecties en daaraan weer ondergeschikte 
reeksen.
Dr C r a i g in 1945 publiceerde de volgende indeling: melksaphoudende, 
zaden bruin; geen, rechte of haakvormige middendoorns. Half-melksap- 
houdende, zaden bruin; rechte of haakvormige middendoorns. Water
achtige, zaden meestal zwart; geen, rechte, soms haakvormige, of steeds 
haakvormige middendoorns.
Ik heb deze materie meer dan twintig jaren bestudeerd en ben tot de 
conclusie gekomen, dat het een onoplosbaar probleem is. Ik heb sleutel na 
sleutel getoetst, en als ik klaar was, zag ik, dat sommige details niet de 
vereiste correlatie vertoonden. De liefhebber zal ervaren, dat van alle sleu
tels, die van het genus Mammillaria gepubliceerd zijn, geen enkele gehéél 
bevredigend is.
Dan moet men bedenken, dat de onderzoeker, die zich op de natuurlijke 
groeiplaatsen bevindt, over een veel grotere kennis beschikt om de sleutels 
samen te stellen, dan hij, die ver van deze groeiplaatsen verwijderd woont. 
Veldkennis is voor dit werk van grote betekenis.
Wat wij hier ook doen in Europa is steeds „gekleurd”, d.w.z. onder de 
invloed van onze geheel verschillende klimaatsomstandigheden en het 
feit, dat wij moeten kweken in een kas. Onder deze omstandigheden ver
anderen de planten sterk, dat is algemeen bekend.
In het algemeen kan ik accoord gaan met het principe van de secties, zoals 
die door velen zijn aanvaard, hoewel ik van mening ben, dat de wortels 
zeer zijn verwaarloosd, en dat hun waarde in de samenstelling der sleutels 
niet tot uitdrukking komt.
(Vertaling J. A. J  a n s e).

„SUCCULENTA” kost op het ogenblik ongev. 75 cent p. nummer. 6 X 0.75 =  ƒ 4.50. 
Er moet dus nog geld hij! Contributieverhoging is alléén te vermijden, wanneer u 
onthoudt:

1) dat ons ledental aanzienlijk omhoog moet; hoe groter de oplaag, des te geringer 
de kosten per nummer;

2) dat de contributie, vastgesteld op 4 gld. per jaar, maar een minimum-bijdrage is!
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Cactusjacht in New M exico
door Mrs. M. G. M i k e l s o n .

In het begin van April 1947 hebben Mrs. B u l 
l i  n g t o n en ik twee weken lang planten gezocht 
in New Mexico en Texas. We hadden een auto met 
chauffeur, die ons behulpzaam kon zijn bij het uit
graven en vervoeren van grote planten, wat geen 
gemakkelijk werk is. Wij waren op zoek naar enkele 
grote exemplaren voor de Botanische Tuin te Phoe
nix. De kleinere wilden we zelf behouden.
Laat ik u eerst vertellen waaruit onze uitrusting 
voor deze tochten bestond.
Dicht aan de grote weg staan geen cactussen en 
daarom moet men gekleed zijn voor klimpartijen en 
voor wandelingen op ongebaande wegen. Over-alls 
en een paar goede schoenen is wat men nodig 
heeft. Voor de cactussen nemen wij een gewone 
kartonnen doos, maken spleten in de zijkanten, 
trekken een stevige lap door een spleet, onder langs 
de bodem van de doos, daarna door de andere 
spleet en als we dan de uiteinden van de lap goed 
vastbinden, hebben we een lus waardoor we onze 
arm kunnen steken.
Op een der foto’s ziet u, op de veranda van Mrs. 
Bullington, zo’n doos en het zaad, dat we verza
melden. We hebben steeds een mijnwerkershouweel 
bij ons om de planten uit te graven en nemen altijd 
een veldfles water en wat boterhammen mee, als 
we de auto verlaten en de wildernis ingaan. Het 
kan erg warm zijn en we kunnen honger krijgen, 
voordat we weer bij onze auto terug zijn.
We zoeken net zo lang planten tot de doos te 
zwaar wordt om te dragen en dan gaan we naar de 
auto terug. Ik moet hierbij opmerken, dat het in 
Arizona verboden is planten te verzamelen binnen

Bij de foto’s: boven rechts, planten, zaden (in teil), 
enz. op de veranda bij Mrs. Bullington; boven links, 
de cactus-tuin van Mrs Mikelson; daaronder resp., 
de cactus-tuin van Mrs. Bullington; een grote cris- 
taat van Feroc. Wislizenii, en Echinoc. triglochidia- 
tus, beide op hun vindplaatsen in New Mexico.

(foto’s Mrs. Mikelson).
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Feroc. Wislizenii in de woestijn in New Mexico. (foto: Mrs. Mikelson)

de grenzen van de Staat. In New Mexico en in Texas bestaan nog geen wetten op dit 
gebied.
Ik wil u nu iets vertellen over een plaats, waar we kwamen, zowat een uur gaans van 
de hoofdweg, gelegen op een berg bij het White Sands Monument in New Mexico; het 
ligt ongeveer 5000 voet (ruim 1500 m) hoog. De bodem is zandig, vol kiezel en steen
gruis, door regenwater naar beneden gevoerd. Hier vonden we Echinocactus horizon- 
thalonius op zijn best. Langs smalle ravijntjes, uitgeslepen in het gebergte, vonden we 
planten, die zich in een holletje van de bodem genesteld hadden. Ze hebben een vlezige 
wortel en je hebt een klein houweel nodig om ze uit te graven. Hier vonden we ook 
verscheidene Echinocerei, meestal met witte doorns en een of twee Escobaria’s. Terug 
komend van een hoger gelegen terrein vonden we veel Echinocereus triglochidiatus. 
Nadat we een kist volgepakt hadden om naar Phoenix te zenden, vertrokken we naar 
Texas, waar zoveel verschillende soorten te vinden zijn langs de Rio Grande, welke de 
natuurlijke grens vormt tussen Texas en Mexico. Het is een droge streek en de planten 
zijn sterk bedoornd ter zelfverdediging tegen de hitte van de zon en tegen klein 
gedierte. Men vindt in Texas zeker wel twee of drie verschillende soorten op iedere 
mijl, die men aflegt en men behoeft zich niet eens ver van de hoofdweg te verwijderen. 
Van El Paso tot Alpine vonden we verscheidene Echinocereussoorten o.a. Fendleri, 
stramineus, Fitchii, pentalophus, chloranthus, viridiflorus, dasyacanthus en Rosei. Maar 
we waren veel te verlangend om naar het Big Bend District te gaan, dat aan de Rio 
Grande ligt. We volgden de weg, die van Marathon naar het Big Bend National Park 
voert. Als u nu een kaart neemt van Texas en deze streek opzoekt, dan zult u mijn 
verhaal beter kunnen volgen. Van uit de auto zagen we overal cactussen. Echinomastus 
intertextus en verschillende Echinocerei, Ancistrocactus Scheerii, Mammillaria hemis
phaerica, meiacantha en applanata, ook Escobaria en overal grote pollen Echinocereus 
stramineus.
We vervolgden onze weg ongeveer 25 mijl van Marathon naar een kalkhoudend 
plekje, waar we Ariocarpus fissuratus vonden. Dit kleine plantje lijkt precies op een 
stukje rotssteen en men trapt er op, voordat men het ziet. Deze plantjes hebben een 
peenvormige wortel, welke diep in de grond zit en we hadden een koevoet nodig om 
ze op te wippen. De grond is steenachtig en bevat veel kalk. Hier vonden we ook 
onder Mesquite struiken ’ ) enkele plantjes van de kleine Mam. denudata (z= Mam. 
lasiacantha var. denudata Eng.)
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Echinoc. stramineus op haar natuurlijke groeiplaats in Mexico.
(foto: Mr. Flores).

Op weg naar de Eagle-pas zagen we in de malse grasvlakten vele rode bloemen van 
Hamalocephala texensis; het is een van mijn geliefkoosde planten. In Maart had het 
geregend en de planten waren op hun mooist. Hier trapten we bijna op een van Texas’ 
reuzen-ratelslangen, die we dood maakten. W e hebben altijd zuignapjes bij ons voor 
het geval, dat we door een slang gebeten zouden worden. Tot nu toe hebben we 
geboft.
Op korte afstand voorbij Laredo in Texas zochten we een droog terrein op, waar we 
Thelocactus bicolor vonden, verscholen onder mesquite struiken. Er bestaat een zwam, 
die deze plant aantast, en het is heel moeilijk om een exemplaar te vinden, dat geschikt 
is om uit te graven. Maar we vonden toch enkele planten, die er gezond uitzagen. In 
de buurt bevond zich een droge rivierbedding met veel slip, waar we Lophophora Wil- 
liamsii vonden. W e hoopten een cristaat van deze plant te ontdekken, maar teleurstel
ling werd ons deel.
Onze tijd was beperkt. W e waren 10 dagen op weg geweest en dus konden we niet 
verder gaan. Wij wilden later toch nog eens tochten maken in New Mexico en dus 
verlieten we Texas om naar huis te gaan.
Wij zijn later nog eens voor twee dagen op reis geweest om Wislizenii en Coryphantha 
Mühlenpfordtii te zoeken ten Zuiden van Deming in New Mexico. Coryphantha’s zijn 
daar zeldzaam, maar Wislizenii’s zijn er volop, of liever waren dat, tot ze door de vorst 
van de vorige winter bij honderden gesneuveld zijn. W e vonden vele cristaten, maar 
te groot om ze uit te graven. Van deze planten verzamelden we zaad; de zaadbessen 
ziet u in de wasteil op de foto. Dit plaatje toont u ook de cactusdoos en onze houwelen. 
Graag gun ik alle cactusliefhebbers — waar ook ter wereld — het genoegen van zo’n 
cactusjacht, en ik zou willen, dat ook de plantenliefhebbers in Holland eens naar Ame
rika zouden kunnen komen om zelf planten te zoeken.
Met hartelijke groeten voor U allen,

Mrs. E u n i c e  B u l l i n g t o n ,  Deming, New Mexico 
en Mrs. M a y  G. M i k e l s o n ,  San Francisco, Calif.

(Vert. v. d. Th.).

*) Mesquite Bush, een tot de Mimosaceae behorende struik (Proposis-spec.), karakter- 
plant van de West-Amerikaanse woestijn.
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Doorns of stekels?
door P. A. F l o r s c h ü t z .

In de plantkunde is men gewoon de bijzondere vormingen te vergelijken met normale 
organen van de plant. Men spreekt dan van homologieën. Zo zijn bijv. kroonbladen 
en meeldraden van een bloem homoloog met gewone groene bladeren, hetgeen men 
aan allerlei overgangen zien kan. De doorns van de Meidoorn zijn homoloog met tak
ken, maar die van de Berberis met bladeren. Men spreekt in dit geval dan ook van 
doorns in tegenstelling met stekels. Stekels behoren tot de groep van emergenties. 
Emergenties en haren of trichomen zijn niet te vergelijken met organen van de plant; 
het zijn slechts toevallige aanhangsels. Het verschil tussen haren en emergenties is, 
dat haren uit de epidermis van de plant ontstaan zijn, terwijl aan de vorming van 
emergenties ook lagen onder de opperhuid deelnemen. Zo zijn de stekels van een roos 
emergenties; haren vinden wij bijv. op de bladeren van Echeveria setosa.
Zoals gezegd zijn homologe delen dikwijls aan overgangen of andere bijzonderheden 
vrij gemakkelijk aan te tonen. Doorns van de Meidoorn bezitten vaak kleine knopjes, 
hetgeen voor de taknatuur ervan pleit. Knopschubben zijn homoloog met bladeren, 
want men vindt bij wilde kastanje en roos vaak prachtige series overgangen. De bin
nenste schubben lijken dan aan de top op gewone bladeren.
Bij de stekende delen van onze cactussen is dat een moeilijker geval. Er zijn dan ook 
heel wat verschillende meningen over. Eén groep van onderzoekers beschouwt ze als 
homoloog met bladeren, de anderen stellen ze gelijk met emergenties, dus stekels. Een 
vrij kort geleden in Amerika gepubliceerd onderzoek deed de gedachte bij mij opko
men in Succulenta een overzicht over de verschillende meningen te geven.
De eerste, die zich hierover uitsprak, was d e  C a n d o l l e  (1828). Hij beschouwde 
de cactus„doorns”  als stekels, emergenties dus.
Z u c c a r i n i  (1836) daarentegen hield de doorns voor omgevormde knopschubben, 
homoloog met bladeren dus. De areole, waarop de doorns staan, was volgens hem een 
knop, waarvan de schubben doornachtig geworden waren. De glochiden van Opuntia 
beschouwde hij echter als haren.
K a u f m a n n  (1859) onderzocht als eerste de ontwikkeling van doorns en areolen. 
In een uitvoerig en goed artikel beschrijft hij zijn onderzoek bij verschillende verte
genwoordigers van de grote groepen in de Cactaceae. Wij zullen aan de hand van 
zijn studie de ontwikkeling van een areole bij Opuntia vulgaris nagaan.
De jonge areole, die in de oksel van het zeer kleine, rolronde blad staat, is een groei- 
punt met bladeren in aanleg. Dit zijn de kleine verhevenheden (ba en b ’a’) vlak onder 
de top (vk) in afb. 2, fig. 2 van Kaufmann. Iedere bladaanleg groeit uit en verhout aan 
de top; het onderste deel groeit nog enige tijd door, om dan in de meeste gevallen 
geheel te verhouten. De areole is dus het orgaan wat bij de gewone planten een oksel- 
knop is; alleen staat hij iets verschoven op het bladkussen (bk), en deze vloeien bij 
vele cactussen tot ribben samen. De glochiden ontstaan op dezelfde manier als de 
doorns uit bladeren in aanleg. Hierbij krijgen de epidermiscellen een uitstulping aan 
de onderzijde van de buitenwand en verhouten dan, waardoor de beruchte weerhaak- 
jes ontstaan (bs en bs’ in afb. 2, fig. 2 en fig. 1).
Zo’n areole (okselknop) kan uitlopen tot een nieuwe spruit (in dit geval schijt). Dan 
vinden wij tal van overgangen van doorns naar bladeren. Het bovenste deel verhout 
alleen, het onderste blijft bladachtig, terwijl bovendien de insnoering tussen bladschijf 
en bladkussen, de plaats waar de geheel ontwikkelde bladeren bij het afvallen door
breken, duidelijk te zien is (afb. 1, fig. 1 en 2). . .
Hetzelfde vindt Kaufmann ook bij Cereus speciosus, Epiphyllumsoorten en Peireskia. 
Harotia salicornioides bezit geen doorns. Hier vindt men op de ^areolen kleine schub
jes, die aan de top toch soms nog verdoornd zijn (afb. 2, fig. 3 d ).
Bij Echinopsis Eyriesii is de zaak iets ingewikkelder. Het bladokselgroeipunt (oksel
knop) levert hier weer de doorns, maar loopt nooit uit tot een nieuwe spruit. Deze 
ontstaat uit een tweede knop (iets wat bij andere planten ook voorkomt, z.g. seriale 
okselknoppen) boven de areole. De vaatbundel naar de areole geeft een tak at naar 
deze tweede knop. De knoppen staan hier nog zeer dicht bijeen (afb. 1, tig. 3; st en 
mz resp. doorns en vaatbundel van het oorspr. groeipunt; dit is verdwenen en het 
nieuwe groeipunt vk met vaatbundeltak mz levert de zijspruit).
Verder uit elkaar staan zij bij Mammillaria. De doornbundel op de top van de wrat 
kan nooit een nieuwe spruit of bloem leveren. Het groeipunt wordt n.1. verdrongen 
door de doorns. Het blad, in de oksel waarvan de areole ligt, is zeer klem, maar het
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Afb. 1: vk =  groeipunt, ba =  bladaanleg, b =  blad, bk =  bladkussen, d =  doorn. 
Voor verklaring der figuren zie tekst. Afb. 2: voor verklaring zie afb. 1 en tekst, (naar 
Kaufmann).

bladkussen zeer dik (wrat). De nieuwe spruit ontstaat uit de secundaire knop, die hier 
in de oksel van de wrat ligt (afb. 2, fig. 6; vk is het verdwenen groeipunt). Tot zover
Kaufmann. ... . ,
Ik behandelde dit artikel uitvoerig, omdat het zeer belangrijk is voor de mening van 
anderen en bovendien om de grote waarde van dit onderzoek, dat bijna 100 jaar gele
den verricht werd, te laten uitkomen. Kaufmann beschouwt de areole dus als een oksel- 
knop met tot doorns omgevormde bladeren.
G o  e b  e l  (1889) komt door zijn onderzoekingen tot dezelfde conclusie, maar er zijn 
na hem ook andere opvattingen.
S c h u m a n n ,  de grote cactuskenner, komt op grond van zuiver theoretische beschou
wingen tot de overtuiging, dat de „doorns” nooit homoloog met bladeren kunnen zijn 
(1894). Zijn argumenten zijn de volgende:

1. Doorns staan nooit in een spiraal, maar eenzijdig op de areole, aan de kant 
van het blad.

2. Er ontstaan nieuwe doorns tussen de oude.
3. Het grote aantal is geen bewijs, dat een dergelijk aantal, wanneer dat nodig 

ten, ontstaan op een dergelijk klein oppervlak.
G a n o n g , een leerling van Goebel, weerlegt nog in hetzelfde jaar deze argumenten.

1. Bladeren staan wel eens meer niet in een spiraal.
2. Er ontstaan nooit jonge doorns tussen de oude.
3. Het grote aantal is geen bewijs dat een dergelijk aantal, wanneer dat nodig 

is, niet kan ontstaan.
Hij geeft een uitvoerig artikel hierbij en vindt ook bij vele cactussen overgangen van 
doorns naar bladeren en zelfs knoppen in de oksels van doorns, hetgeen allemaal op de
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bladnatuur wijst. Maar het kunnen geen knopschubben zijn, want ze staan niet in een 
spiraal, wat bij normale knopschubben wel het geval is. Hij beschouwt de areole daar- 
om als een dwergloot met verdoornde bladeren.
Verscheidene auteurs daarna geloven toch dat de doorns emergenties zijn. De laatste 
hiervan i s F r a n z i s k a  C h o r i n s k y  (1931). Zij onderzocht om de vooropgestelde 
verwantschap van Cactaceae en Portulacaceae te bekrachtigen, enkele Rhipsalis en Pei- 
reskia-soorten en ook de haartjes in de oksel van enige vertegenwoordigers van het 
geslacht Anacampseros.
Bij Rhipsalis ontbreken de doorns, en zij noemt de haren op de areolen dan ook haren 
en emergenties. De doorns van Peireskia-soorten zijn volgens haar ook emergenties, want 
zij ontstaan op dezelfde wijze. Hoewel zij vaatbundels in de doorns aantrof, meent zij, 
dat toch alles voor emergenties spreekt en dat dit dus geen bezwaar is.
G r a v i s  (1935) huldigt weer een andere opvatting. Bij Peireskia vindt hij, dat ieder 
jaar uit de okselknop van een blad weer één nieuw blad ontstaat. De okselknop is dus 
een okselspruit, die zich niet verlengt. De doorns op de areole zijn volgens zijn opvat
tingen homoloog met de nerven van bladeren. Ze staan n.1. niet in een spiraal, maar in 
een vlak met een grote doorn in het midden, als de nerven van een blad. Iedere doorn 
heeft een vaatbundel aan zijn basis. Behalve één blad per jaar maakt de okselspruit dus 
enige bladeren, die slechts uit doornige nerven bestaan. Deze opvatting is moeilijk te 
bestrijden.
R o s t  (1936) beschouwt de doorns als bladeren, maar niet als de bladeren van een 
okselknop of spruit, doch iedere doorn representeert een secundaire okselknop. Deze 
knoppen zijn dezelfde als de knoppen, die Ganong aan de voet van sommige doorns 
vond. De rangschikking van de doorns klopt gedeeltelijk met de rangschikking van 
secundaire knoppen bij andere planten.
Het volgend jaar verschijnt er een uitvoerig artikel van L e i n f e l l n e r  (1937) over de 
bouw van de areolen met hun aanhangsels. Hij onderzocht vertegenwoordigers van alle 
groepen, vooral de minder algemene genera. Hij is vóór de opvatting van Kaufmann 
om de doorns als knopschubben te beschouwen, want het argument van Ganong is niet 
steekhoudend. Het verschijnsel, n.1. dat gewone bladeren niet in een spiraal staan, is 
ook zeer zeldzaam, en knopschubben zijn bovendien bladeren! Men moet niet te ver 
gaan met homoloog verklaren. Een areole is toch al een zeer bijzondere vorming. Men 
moet tevreden zijn met de bladnatuur van de doorns vast te stellen. Het argument van 
Schumann is te theoretisch. Bij de areolen op bloemen van diverse Cereae vindt hij ook 
de doorns in een spiraalstand. Chorinsky is z.i. teveel beinvloed door Schumann. Zij 
onderzocht niet de ontwikkeling. Vaatbundelweefsel komt bij emergenties slechts voor, 
als ze een klierfunctie hebben, en dat hebben de stekende doorns zeker niet!

1 mm
Afbeelding 3:
Areole van de basis van het vruchtbegin
sel van Selenicer. Macdonaldiae. AA =  
bloemas, B =  blad, S =  groeipunt van 
de areole, D =  doorn, H =  areolenharen. 
(naar Leinfellner).

Afbeelding 4:
Areole van de bovenste helft van de 
bloembuis van Selenicer. Macdonaldiae. 
Voor verklaring zie afb. 3 en tekst, (naar 
Leinfellner).
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Zelf onderzocht hij vele cactussen. Bij Echinopsis vindt hij ook allerlei overgangen, zoals 
bladaanieg met doornige punt! Cereus peruvianus, Peireskia en Malacocarpus bezitten 
soms areolen met doorns in een spiraal gerangschikt. Op de bloembuis vindt men van 
onder naar boven overgangen van eenzijdig bedoornde naar alzijdig bedoornde areolen 
(atb. 3 en 4). Vooral bij het ontstaan van nieuwe spruiten vindt men overgangen van 
blad naar doorns, maar de mooiste reeks is toch wel te vinden op de bloembuis van 
onder naar boven. Onderaan zijn de schubvormige blaadjes soms ook min of meer ver- 
doornd! Naar boven toe worden ze steeds bladachtiger om tenslotte over te gaan in 
bloembladeren.
Het jongste onderzoek is van de Amerikaan B o k e (1944). Hij volgde de ontwikkeling 
van blad en areole bij Opuntia cylindrica. Zijn werk is zeer critisch en gedocumentèerd 
met vele microfoto’s. Hij ontdekt, behalve talloze overgangen van blad naar doorns èn 
glochiden, ook de aanleg van steunblaadjes bij elk blad. Volgens hem worden de doorns 
in een spiraal aangelegd, doch door ongelijke groei van het groeipunt verschoven. Haren 
zijn op de areolen ook aanwezig. Hij beschouwt de areole als een okselknop met doorns 
en glochiden als knopschubben.
Zo zien we dus, dat ondanks alle tegenwerpingen, de bladnatuur van de cactusdoorns 
vrijwel onomstotelijk vaststaat, en we zullen Leinfellner volgen door ons verder niet af 
te vlagen, of de areole nu een knop of een dwergloot is. Deze zijn immers in principe 
gelijk en bewijzen er voor zijn voorshands nog niet te leveren.
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Boekbespreking
E P IP H Y L LU M  H A N D B O O R  door 
S c o t t  E. H a s e l t o n ,  Abbey 
Garden Press, P a s a d e n a ,  Cali- 
fornia 1946, met 170 foto ’s en 11 
gekleurde platen; prijs $ 3.50.

Het E p i p h y l l u m  H a n d b o o k ,  ge
schreven door de uitgever S c o t t  E. 
H a s e l t o n  werd opgedragen aan de 
Epiphyllum-club in Amerika en aan allen, 
die de rust kunnen vinden om te genieten 
van de schoonheid van het leven, ons ge
geven fn planten en hun bloemen.
De schrijver ondervond veel medewerking 
van kwekers en liefhebbers.
Dit eerste handboek, uitsluitend aan Epi
phyllum (=  Phyllocactus Link.) gewijd,

vormt een kostelijk bezit voor allen, die 
in dit geslacht belangstellen. Feitelijk is 
het een introductie voor een uitvoeriger 
studie van deze plantengroep. Het wil be
schouwd worden als een eerste poging, om 
orde te brengen in de chaos van soorten 
en benamingen, en wenst bij te dragen tot 
een toekomstige uniformiteit van de be
schrijvingen van de vele in de cultuur 
voorkomende vormen. Daartoe geeft het 
hulp en inlichting bij het samenstellen van 
diagnosen en voor het bepalen van de 
kleur der bloemen. De sleutels van 
S c h u m a n n ,  B r i t t o n  en R o s é  en 
B e r g e r ,  alsook de beschrijving van de 
oorspronkelijke, dus botanische soorten
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van deze plantengroep, is ter vergemak
kelijking in het werkje opgenomen.
Bij de beroepskwekers in Europa hadden 
de hybriden de oorspronkelijke planten al 
op de achtergrond geschoven; het grote 
aantal schitterend mooie hybriden en va
riëteiten, dat tegenwoordig in Amerika 
wordt gekweekt, verdringt daar de natuur
lijke soorten totaal. Men kent in de Nieuwe 
Wereld al ca. 3000 hybriden; ze dragen 
de naam van „Orchid Cacti” .
Het Epiphyllum Handbook noemt tussen 
de tekst ongeveer 100 Orchidee-cactussen 
en geeft daarvan vele fraaie afbeeldingen. 
Het zou natuurlijk ook niet uitvoerbaar 
zijn geweest, in dit werkje een complete 
opsomming en de beschrijvingen te geven 
van deze talloze hybriden (vrij zeker zijn 
vele namen in feite niets anders dan sy
noniemen). De Epiphyllum-club heeft zich 
deze arbeid tot taak gesteld. De kleuren 
worden bepaald met behulp van een kleu
renkaart, uitgegeven door de Royal Horti- 
cultural Society of Great Britain, niet zo
als vroeger met cijfers voor de verschil
lende kleuren doch met namen zoals ci
troen, perzik, abrikoos, porselein-rose enz. 
enz. en men onderscheidt daarbij kleur, 
tint, schakering en nuance. Experts op dit 
gebied zijn het bij het bepalen van de 
kleur volgens genoemde kleurentabel voor 
95 % met elkaar eens.
Op leerzame en onderhoudende wijze 
wordt verder verklaard, hoe men deze 
planten het beste in details kan beschrij
ven. Daar zijn o.a. de verschillen in habi
tus, de vorm der stengelleden, die aan de 
randen op verschillende wijzen zijn inge
kerfd, de kleur en de vorm der bloemen 
met de vormen van haar onderdelen.
Het mooiste van dit werkje is, dat men 
aan de hand van duidelijke en instructieve 
voorbeelden al lezende en studerende een 
goed overzicht krijgt in de verschillen tus
sen de hybriden. Gewapend met de ken
nis van de vorm der stengelleden, de ver
schillen der bloemen enz., enz. zal het 
menige liefhebber mogelijk zijn, zich zelf 
over de vermoedelijke ouders van zijn 
planten een oordeel te vormen. Heliocereus 
(speciosus) of Selenicereus (grandiflorus) 
hebben natuurlijk sommige van hun ken
merken, hetzij in de vorm van de stengel 
ofvdie van de bloem, aan de hybride over
gedragen.
Maar dit werkje van handig formaat geeft 
nog veel meer! Het beschrijft de interes
sante geschiedenis der verspreiding, de 
cultuur (aarde, meststoffen, oppotten, wa
ter geven, opbinden, enz.), de vermeerde
ring uit zaad of van stek en het enten, 
het spreekt over de moeilijkheden, die de 
cultuur oplevert en over de gevaren, die 
de planten bedreigen, voorts bevat het een

uitvoerig hoofdstuk over het hybridiseren. 
Op populair wetenschappelijke wijze 
maakt men kennis met de erfelijkheids- 
wetten, de mogelijkheden van een al dan 
niet gunstig resultaat leert men reeds van 
te voren met vrij grote waarschijnlijkheid 
bepalen. Ook de handelingen van het 
hybridiseren zelf worden ons op aanschou
welijke wijze getoond. De personen, die 
zich op dit gebied reeds verdienstelijk 
hebben gemaakt, worden genoemd, ge
volgd door de namen van hen, die dit 
werk in Amerika op energieke wijze heb
ben voortgezet en dit nog steeds doen.
Het schijnt, dat de Orchideecactussen in 
Amerika zeer geliefd zijn; corsages van 
Epiphyllumbloemen zijn geen zeldzaam
heid! Buiten kijf heeft de Epiphyllum-club 
veel tot deze voorliefde bijdragen.
Het zal u niet verwonderen, dat wij dit 
boek van harte kunnen aanbevelen. Het 
is jammer, dat deviezen-moeilijkheden 
het verkrijgen van dit werkje niet gemak
kelijk maken.

A. J. A. U i t e w a a 1.

CACTUS AND OTHER SUCCU
LENT PLANTS door H. M. R o a n, 
met medewerking van C. R. H a n- 
c o c k  en M. C l e a g u  e-T a y  1 o r; 
prijs 7 /6  d.

In Engeland is zo juist het eerste nieuwe 
boekwerkje verschenen over succulente 
planten, dat sinds de oorlog werd uitge
geven. De auteur, de heer R o a n is secre
taris van de National Cact. and Succ. Soc. 
en redacteur van het tijdschrift van deze 
Vereniging. In zijn voorwoord zegt de 
schrijver, dat velen, die zich tot de suc
culenten voelen aangetrokken, in de eer
ste vlaag van hun enthousiasme allerlei 
soorten planten aanschaffen zonder er 
acht op te slaan of ze al dan niet voor 
beginners geschikt zijn. Teleurgesteld over 
het onvermijdelijk verlies van het meren
deel van deze planten, is men vaak ge
neigd de „Cactussen” voor altijd als moei
lijke of lastige dingen te beschouwen, en 
mist men zo de vele jaren van genoegen 
en voldoening, die deze fascinerende 
planten de mens verschaffen kunnen. Het 
boekje beoogt daarom een raadgever te 
zijn en teleurstelling te helpen voorkomen. 
Als eerst wordt de vraag gesteld, en be
antwoord, wat precies succulenten zijn, en 
het botanische verschil tussen cactussen en 
(andere) vetplanten uiteengezet.
Na er op gewezen te hebben, hoe men 
beginnen moet om een verzameling op te 
bouwen, worden de cactussen en de an
dere succulenten volgens hun verschillen
de groeperingen behandeld en toegelicht, 
waarbij de voor de cultuur meest
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aanbevelenswaardige soorten worden op- 
gesomd; dit neemt uiteraard het voor
naamste deel van dit werkje in beslag. Op 
eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke 
wijze wordt verder de lezer de kunst van 
het kweken, zaaien, enten en stekken ge
leerd, waarbij waardevolle tips tot het be
oogde succes zeker zullen bijdragen. De 
opstelling van een verzameling en cultuur- 
wenken voor iedere maand van het jaar 
besluiten dit fraaie, goed geïllustreerde 
werkje, dat op eerste kwaliteit papier is 
gedrukt.
Foto’s, waarop we een aquarium of terra
rium vinden afgebeeld, waarin een goed 
gekozen en gerangschikte groep succulen

ten wordt gekweekt, of die, waarop men ’n 
dame haar uitgezóchte verzameling succu
lenten in de voortuin ziet verzorgen, zijn 
voor het populariseren van onze liefheb
berij werkelijk bevorderlijk. De foto van 
een monstruose Cereus, opgenomen voor 
een spiegel, is niet alleen origineel, maar 
stelt ons in de gelegenheid de plant van 
meer dan één kant te bewonderen!
Wij wensen dit boekje van harte in de 
handen van allen, die zich door onze 'suc
culenten voelen aangetrokken, en dan zal 
het werkje ongetwijfeld beantwoorden aan 
het doel, dat de schrijver zich gesteld 
heeft.

A. J. A. U i t e w a a 1.

„U it de Cactusw ereld”
Sinds het beëindigen van de oorlog werd 
het verband tussen de liefhebbers in 
Tsjecho-Slowakije voorlopig onderhouden 
door een eenvoudig mededelingenblaadje; 
dit is nu weer vervangen door een eigen 
tijdschrift. — Een nieuw tijdschrift is aan 
de bestaande toegevoegd; de Australische 
vereniging van liefhebbers geeft een drie
maandelijks orgaan uit, groot 32 pag.(!), 
getiteld „The Spine” (de stekel). Een 
mooie prestatie voor deze ca. 50 leden tel
lende vereniging.

*  *
*

Wij hadden het voorrecht verschillende 
nummers te zien van het reeds eerder door 
ons in deze rubriek gerecenseerde Ameri
kaanse tijdschrift „Arizona Highways” . In 
het bijzonder willen we nog melding 
maken van de uitgaven Dec. ’47 en Mrt. 
’48, waarvan het eerstgenoemde geheel in 
kleurendruk (offset) is gemaakt. De cactus
foto’s (w.o. weer vele van de beide Proc- 
tors) zijn buitengewoon fraai, o.a. diverse 
soorten Opuntia, Echinocereus en Yucca’s, 
waaraan Arizona zo rijk is. Interessante 
artikelen zijn vooral die over cactus-foto- 
graphie en over vogels, die bij voorkeur 
hun nestje bouwen in cactussen als Cereus- 
sen en Opuntia’s. De artikelen zijn fraai 
geïllustreerd.

* *
*

Een schrijven, dat Uw redacteur zond aan 
de uitgever van „Arizona Highways” en 
daarin gedeeltelijk werd opgenomen, 
bracht hem in verbinding met Mrs. M i - 
k e 1 s o n uit San Francisco. Deze dame 
(we waren haar naam al eens eerder in 
een Engels cactus-tijdschrift tegengeko
men) verzamelt al 20 jaren succulenten en 
maakt geregeld uitstapjes naar Texas, Ari
zona en Mexico. Zij zond mij een aantal

fraaie foto’s van cactussen op hun natuur
lijke groeiplaatsen en, op mijn verzoek, een 
bijdrage voor ons tijdschrift. Ook zond zij 
ons zaden, waarvan ik in de afdeling 
A’dam distribueerde en waarvan een deel 
ten bate van het clichéfonds verkocht zal 
worden.
De woning en de tuin van Mrs. Mikelson 
liggen op een 45° hellende rotsachtige 
heuvel van verweerd graniet; de tuin is 
terrasvormig aangelegd en goed gedrai
neerd. Zij is genoodzaakt geregeld een 
nieuwe bovenlaag aarde aan te brengen, 
elk half jaar daarenboven een nieuwe laag 
humus en zand, waaraan wat leem en goed 
verrotte mest zijn toegevoegd. De ca. 600 
cactussen zijn tussen rotspartijen ingegra
ven; bovendien bezit zij een presentabele 
collectie Haworthia’s, Gasteria’s, Dud- 
leya’s, Echeveria’s en natuurlijk ook de 
z.g.n. Orchidee cactussen (Epiphyllums). 
Welk een voorrecht zijn planten, althans 
voor een groot deel, het gehele jaar buiten 
te kunnen kweken.

* *
*

„Pereskia” heet de kleine, maar zeer ac
tieve club van Antwerpse cactus-verza- 
melaars, welke een gelijknamig blad uit
geeft, dat vooral aan beginnende liefheb
bers veel aantrekkelijks biedt. Zo beschrijft 
de heer van A v e r b e k e  in twee der 
laatst verschenen afleveringen van „Peres
kia” zó uitvoerig en duidelijk het enten, 
dat men slechts zijn aanwijzingen behoeft 
te volgen om het werk met goed gevolg 
te verrichten. Hij vertelt op welke wijze 
men moet enten, maakt onderscheid tus
sen een blijvende en een tijdelijke enting, 
en bespreekt de verschillende entstammen 
zoals spachianus, macrogonus, peruvianus, 
jamacaru, Jusbertii, marginatus en lam- 
prochlorus, alsook Opuntiasoorten als ro-
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busta, ficus-indica en tomentosa en Peres- 
kia, welke laatste als onderstam dient voor 
Rhipsalis- en Epiphyllumsoorten.
De secretaresse van „Pereskia” , Mevrouw 
L. G o n i s s e n ,  Ed. Thieffrylaan 52, 
Mortsel bij Antwerpen, zal gaarne alle ge
wenste inlichtigen verschaffen.

*  . *

In een muziekhandel zagen wij aangekon- 
digd: De originele Engelse cactus-doorn- 
naalden! . . . .  thans weer verkrijgbaar.

*  *  *

„D ie malle plantennamen” , hoort men dik
wijls zeggen, maar de Latijnse naam van 
de meeste planten is helemaal niet zo gek 
wanneer men er de betekenis maar van 
weet; bovendien zijn ze dan veel gemak
kelijker te onthouden. Bij de uitg. „D e 
Torenlaan” , Torenlaan 20 te Assen ver

scheen „Plantenterminologie” , bijeenge
bracht door wijlen A. F i e t, opnieuw be
werkt door W. F. A. Grimme Sr. (8e 
druk, prijs gebonden ƒ 3,25). Meer dan 150 
blz. zijn gevuld met een alphabetische 
lijst van Latijnse soortnamen, hun verbui
ging, afleiding en betekenis; voor de goe
de uitspraak is de klemtoon op elk woord 
aangegeven. Zeer belangrijk is verder ook 
de inleiding, waarin de techniek van de 
ingewikkelde nomenclatuur populair be
handeld is. Hoewel dit geen werkje is, 
speciaal geschreven om de betekenis van 
de namen van succulente planten te leren 
kennen, zullen de cactusliefhebbers er toch 
veel nut van hebben, want nagenoeg de 
meeste soortnamen van onze cactussen 
komen eveneens in andere plantenfamilies 
voor. Wij kunnen het werkje de liefheb
bers daarom dan ook gerust aanbevelen.

Een goed voorbeeld
Mevrouw G r u l l e m a n s  schreef ons: „Gisteravond (17 Juni) hebben wij in de afde
ling Haarlem, bij gebrek aan een spreker, een hersengymnastiekoefening gehouden. 
Hierbij gaan de 30 vragen. Ze konden voor een deel niet juist beantwoord worden. De 
vragen werden door mij opgesteld. De leden waren er enthousiast over; ze willen de 
volgende vergadering weer zo’n oefening, omdat het zo leerzaam is.
Deze hersengymnastiek was georganiseerd naar aanleiding van Uw artikel „Activiteit” 
in het Mei-Juni-nummer van „Succulenta” .
Wij geven hier een herhaling van de gestelde vragen; U ziet, hoe veelzijdig die kunnen 
zijn. Niet alleen toetsen ze onze kennis der planten, maar ze stimuleren ook onze belang
stelling in het verenigingsleven; kortom, ze vragen onze aandacht voor alles, wat met 
onze liefhebberij verband houdt. Test U zelf eens!

1. Hoe luidt precies de naam van onze
Vereniging?

2. Wat is de Hollandse naam voor Gym- 19. 
nocalycium?

3 Wie is de penningmeesteresse van 20. 
de afdeling Zaanstreek?

4. Wie is een bekende Lithops kweker 21.
in ons land?

5. Noem 5 Mammillaria’s. 22.
6. Wie zijn de 8 hoofdbestuursleden van

Succulenta? 23.
7. Hoe komt men aan de naam Lobivia?
8. Wie zijn de adverteerders in het laat- 24.

ste nummer van ons maandblad? 25.
9. Welke plant is de geitehoorncactus?

10. Wie is op het ogenblik hortulanus in 26.
de botanische tuin te Stellenbosch?

11. Hoeveel afdelingen telt de Vereni- 27.
, ging op het ogenblik?

12. Wat is de Latijnse naam voor veel- 28.
ribbigen?

13. Hoeveel nummers van Succulenta zijn 29.
zijn sinds de fusie uitgegeven?

14. Noemt U eens 5 soorten Lithops op?
15. Welke plant bloeit clystogaam? 30.
16. Hoe spelt U Mesembryanthemum?
17. Welke schrijvers gaven boeken uit 

alleen handelende over Euphorbia’s?
18. Welke rubriek in ons orgaan bericht

belangrijke gebeurtenissen van heinde 
en verre?
Wat is de Hollandse naam voor Sta- 
pelia?
Wanneer had deze zomer de Alg. 
Vergadering plaats?
Welke kleur heeft de bloem van Noto- 
cactus Graessneri?
Noem 5 planten die in de winter 
bloeien.
In welke planten specialiseert zich de 
redacteur van onze Vereniging?
Naar wie zijn de Stapelia’s genoemd? 
Hoeveel leden telt Uw afdeling op 
het ogenblik?
Welke insecten worden aangetroffen 
op de Stapelia-bloemen en waarom? 
Als wij succulenten gaan verpotten, 
waar beginnen we dan ’t éérste mede? 
Hoe ziet de bloem er uit van Hama- 
tocactus setispinus?
Welke planten werden verleden jaar 
afgebeeld, dus in 1947, op de om
slag van ons maandblad?
Wat doet men met een persoon, die 
naar Uw planten komt kijken en wel 
iets voelt voor cactussen en vetplan
ten?



Verenigingsnieuws
Kort verslag van het Congres gehouden 
op 25 en 26 Juni 1948 in gebouw Amici
tia te Den Haag.
Op Vrijdagavond 25 Juni 1948 te onge
veer half negen verwelkomt de voor
zitter der afd. Den Haag, de heer J. J. 
V e r b e e k W o l t h u y s . d e  talrijke aan
wezigen en spreekt de wens uit dat de 
band, welke bestaat tussen afdelingen en 
hoofdbestuur, nog lang zal blijven voort
bestaan.
De voorzitter der Vereniging, de heer 
A. F. H. B u i n i n g  opent daarna het 
congres, brengt dank aan de afd. Den 
Haag voor de gulle ontvangst en spreekt 
zijn voldoening uit, dat vele leden uit de 
afdelingen en daarbuiten, belangstelling 
tonen voor wat deze avond geboden 
wordt.
De voorzitter verleent daarop het woord 
aan de spreker van deze avond, de heer 
P. A. F l o r s c h ü t z .
De heer F l o r s c h ü t z  koos als onder
werp voor zijn voordracht „de systema
tische plaats der Cactaceae” en verplaatst 
ons allereerst in gedachte naar Zuid- 
Amerika, met vertoning van enige in
teressante lantaarnplaatjes. Daarna wor
den de eerste beschrijvingen der cac
tussen besproken om vervolgens verder 
te gaan tot de bekendste auteurs op dit 
gebied. Na de pauze behandelt spreker 
de algemene systematische indeling van 
het geslacht Cactaceae. Wegens plaats
gebrek kunnen wij tot onze spijt geen 
uitgebreid verslag geven van deze voor
dracht die met grote aandacht werd ge
volgd.
Deze avond, door ongeveer 45 personen 
bijgewoond, moedigt ons aan, het vol
gend jaar wederom een dergelijk con
gres te organiseren.
De volgende dag, Zaterdagmorgen 26 
Juni, waren ongeveer 18 personen aan
wezig bij de excursie naar de cactus
kwekerij van de heer F. J a n s e n ,  te 
Loosduinen. De excursie slaagde buiten
gewoon, mede door de hartelijke tracta- 
tie van mevr. Jansen. Vele leden keer
den met planten beladen terug. 
Zaterdagmiddag twee uur vond de Al
gemene Vergadering plaats.
De heer Verbeek Wolthuys heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom, in het bij
zonder de heer G. D. D u u r s m a. 
Daarna spreekt de heer A. F. H. B u i 
n i n g ,  voorz., een inleidend woord. Spr. 
memoreert de voordracht van de heer 
F l o r s c h ü t z ,  de excursie en brengt 
dank aan de afd. Den Haag. Enkele me
dedelingen over het tijdschrift geven de 
voorzitter aanleiding, hulde te brengen 
aan het werk van onze redacteur, de

heer A. J. A. U i t e w a a 1 voor zijn 
moeilijke arbeid. Voorts worden enkele 
mededelingen verstrekt over de stand 
van zaken met de buitenlandse vereni
gingen. Voorzitter spreekt de hoop uit, 
dat de uitgave van de folder het ledental 
der Vereniging zal doen groeien en ein
digt zijn openingsrede met de woorden: 
Werft leden!
De notulen der vorige vergadering wor
den daarna goedgekeurd.
Het jaarverslag van het secretariaat ver
meldt de uitgave van zes nummers van 
het tijdschrift in 1947, het veranderen 
van drukker en de mededeling dat de 
Vereniging thans 7 afdelingen en 364 
leden telt. Voorts dat alle leden, die in 
1948 toetreden, ter kennismaking gratis 
enkele plantjes zullen worden toegezon
den.
Daarna volgt ’t verslag van de penning
meester. Het saldo per 31 December 1947 
kon nog niet met zekerheid worden 
vastgesteld, daar twee rekeningen van 
de drukker nog niet waren binnenge
komen. Dit saldo bedraagt vermoedelijk 
ƒ 1651,32. Dit bedrag moet echter meer 
worden beschouwd als een reservefonds, 
dan een post, waaruit betalingen kunnen 
geschieden. Door de hoge drukkosten 
van het tijdschrift zijn de huidige con
tributies niet meer voldoende, het leden
tal moet aanmerkelijk opgevoerd wor
den.
Vervolgens zijn drie hoofdbestuursbe- 
noemingen aan de orde. Mevr. G r u l l e -  
m a n s, mej. v. d. T h o o r n  en de heer 
W a k k a  worden herkozen, de heer 
B o m m e l j é  uit Den Haag aan het 
hoofdbestuur toegevoegd en de redac
teur stemrecht in het hoofdbestuur ge
geven.
Hierna wordt een begroting voor het 
volgende jaar door de penningmeester 
voorgelezen.
De contributievaststelling voor 1949 
vormt enige discussie. De voorzitter wil 
de contributie verhogen tot ƒ 5.—, daar 
het ledental zich niet vergroot. Enige 
leden zijn tegen dit voorstel. Uiteindelijk 
wordt besloten de contributie te hand
haven op ƒ 4.— met de opmerking dat 
indien het ledental dit jaar niet dusda
nig stijgt, de contributie voor 1950 on
verbiddelijk zal worden vastgesteld op 
ƒ 5 —.
In de commissie tot nazien van de reke
ningen en verantwoordingen over het 
jaar 1947 worden benoemd de heren 
Th. de H a a s  en J. I. G r o e n h u i z e n .  
Het volgende congres zal plaats hebben 
in Amsterdam, mede ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van deze afde
ling, tegelijkertijd hoopt de Vereniging 
haar 30-jarig bestaan te herdenken.

O u c c u le n te n  j. kroon
---------------------------------------------------------------------Cactuskweker
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Bij de ingekomen stukken was alleen een 
voorstel van de afd. Haarlem, om op de 
kortst mogelijke termijn verenigingsin- 
signes te laten maken. De heer U i t e - 
w a a l  stelt als embleem voor het opun- 
tia-motief, dat op de omslag van het 
tijdschrift voorkomt. De prijs van het 
insigne zal nog nader worden bekend 
gemaakt, doch opgave van het verlangde 
aantal door de afdelingen is gewenst.
Bij de rondvraag heeft de heer V e r 
b e e k  W o l t h u y s  3 punten ter over
weging, ten eerste de namen der afge
voerde leden te plaatsen in ’t tijdschrift; 
ten tweede het laten vervaardigen van 
een catalogus voor de bibliotheek, en 
ten derde bijzondere feiten uit de af
delingen in het tijdschrift te plaatsen. 
Punt een wordt aangenomen, punt twee 
wordt beantwoord met de mededeling, 
dat reeds een catalogus aanwezig is, 
punt drie wordt toegezegd.
Hierna sluit de voorzitter het congres 
en dankt alle aanwezigen hartelijk voor 
de belangstelling.
De Alg. Verg. werd bijgewoond door 34 
personen. Tijdens het congres stelden 
leden der afdeling Den Haag, een prach
tige collectie planten ten toon, die zeer 
de aandacht trokken.

Secretaresse.
*  *  *

De afd. Den Haag vertoonde in de le
denvergadering van 15 Juli een interes
sant kleurenfilmpje cactussen uit de 
verzameling van ons lid, de heer van der 
Houwen.

* . *
GOUDEN MEDAILLES.
Op de Jubelflora, welke van 25 tot 28 
Augustus in de Stadsgehoorzaal te Lei
den gehouden werd, behaalde de afd. 
Leiden met een inzending cactussen een 
kleine gouden medaille Ook de inzen
dingen van de firma J. Kroon te Voor
schoten, fa. K. Edelman, Reeuwijk en v. 
Zijverden te Aalsmeer werden met goud 
bekroond.

*  . *

CLICHEFONDS.
Laat uw zaadbessen niet aan de planten 
beschimmelen of verdrogen; laat de mie
ren het zaad niet weghalen, stuur het 
aan mej. J. J. E. v. d. T h o o r n ,  de Ru- 
went, Apeldoorn.

»  .  *

LEDEN -ACTIE.
Mijnheer de Redacteur. Als nieuw lid 
verzoek ik U vriendelijk het volgende te 
willen opnemen.
Enkele weken na mijn toetreden tot 
„Succulenta” ontving ik, zoals mij was 
toegezegd, een keurig pakketje met een 
12-tal plantjes. E.e.a. zonder enige kos
ten.

Langs deze weg dank ik de gevers har
telijk en ik kan U verzekeren, dat deze 
actie een uitstekende propaganda is.

Hoogachtend, J. Ph. Punt.

NIEUWE LEDEN:
J. Ph. Punt, Kenaustraat 35, Utrecht.
M. Mazee, Vlietlaan 32, Rotterdam.
J. van Hof ten, Post j eskade 21, Amster- 

dam-W.
Dr P. van Schilfgaarde, ten Hovestraat 

87, Den Haag.
A. van Batum, Bilderdijkstraat 110-112, 

Den Haag.
W. Schuur, Boerendiep H 193, Stadska

naal-W.
Mevr. S. W. Kiek-Colijn, Rijksstraatweg 

801, Wassenaar.
F. Meijer, Goudsbloemstraat 23, Amers

foort.
J. L. de Slegte, Schiebroekschesingel 31, 

Hillegersberg.
Mevr. I. den Tex, Apollolaan 180, Am- 

sterdam-Z.
A. Boom, Kievitstraat 68, Hilversum.
W. Evers, Davidstraat 15a, Groningen.
F. C. de Jong, Lemdulstraat 30, Gouda.
Th. Hassing, Plantsoen Oost 3, Amers

foort.
Mevr. E. R. Wevers-Tenne, Misterstraat 

1, Winterswijk.
Mevr. L. Wibbens—Oosthoff, Adorp A  4, 

prov. Groningen.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen
Ruilaanbiedingen t.e.m. 10 regels voor leden-Iiefhebbers 
gratis. Overige annonces voor deze rubriek 30 et per 
regel.

F. A. B u d d e, Weimarstraat 36 A te 
Den Haag, verzoekt hen, die cactussen 
of vetplanten willen ruilen, zich met 
hem in verbinding te stellen met een 
volledige opgave van het beschikbare 
ruilmateriaal.

Ter overname gevraagd door Dr H. W. 
d e  B o e r ,  Molenweg 3, Haren (Gr.): 
H. Jacobsen, Verzeichnis der Arten der 
Gattung Mesembryanthemum.

Gevraagd Haw. margaritifera, papillosa, 
truncata, limifolia, Maughanii, Bolusu, 
albicans, nigra e.m.a. in ruil voor andere 
succulente planten. W. S c h u u r ,  Boe
rendiep H 193, Stadskanaal (W).

*  . *

Te koop: Een uitgebreide collectie cac
tussen, ruim 300 soorten. A. J a n s s e n s  
Lavendelstraat 70, Den Haag.

Export Gactussen en

telefoon 3 3 2 5 5 6  

postrekening 1 7 2 4 4 6

andere Succulenten
F. Jansen
Leyweg 24 post Loosduinen

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P.-6448 
verschijnt deze uitgave 8 X  per jaar en 
is de omvang van dit nummer 20 pagina’s, 
formaat 16 X  24,5 cm. Druk: A. N. Govers N .V . — Den Haag
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grootste
cactus ter wereld
Als we alle cactussen ter wereld zouden 
meten, dan was er één de grootste. 
Kunnen wij ook plantenvoedsel meten ? 
Ja! In de hele wereld is ook een maatstaf 
in gebruik voor het meten van waarde- 
gevende plantenvoedende bestanddelen. 
Wist U dat POKON de hoogste waarde 
heeft van alle samenstellingen ter wereld? 
Wat betekent de hoogste samenstelling ? 
Wel, dat alle vulstoffen eruit gehaald zijn, 
zodat het 100 %  zuiver is. De vulstoffen 
worden in vaktermen genoemd: 
schadelijke ballast.

POKON bevat 0 %  schadelijke ballast, waardoor ieder risico 
voor Uw plant is verdwenen. Bovendien is POKON 100% 
direct en totaal oplosbaar in water. Van een oplossing POKON 
bevat daardoor de bovenste en onderste druppel in Uw gieter 
of fles precies evenveel POKON.
POKON heeft geen bezinksel dat op de potgrond blijft liggen 
en de lucht afsluit.
Bovendien is POKON nog het goedkoopste in gebruik, daar 
U  er zo weinig van nodig heeft, en geen ballast koopt. 
Cactussen eten per jaar voor ongeveer 1 cent aan POKON. 
Gunt U  ze dat?
Eist dan POKON en tracteert Uw planten regelmatig op een 
POKON diner. Ze zullen U hun dankbaarheid betuigen door 
prachtige groei en volop bloei.
Niettegenstaande POKON U alle voordelen biedt, laat men 
zich soms nog wat anders opdringen. Komt voor Uw planten 
op, weigert mindere kwaliteit dan de wetenschappelijk gemeten 
hoogste kwaliteit ter wereld: „POKON” .

POKON enig ter wereld!!
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S U C C U L E N T A
Euphorbia Hislopii N.E.Br.

door J. A. J  a n s e .

(foto: Janse)Euph. Hislopii N. E. Br.

Euphorbia Hislopii N .E. Br. in Kew. Buil. VIII, 304 (1913); E. splendens 
Boj. var. Hislopii Leandri in Contr. a 1’étude d. Euph. de Madagascar X. 
Groupe Diacanthium, Not. Syst. XII, 3—4, p. 159 (1946).

DE CHRISTUSDOORN behoort ongetwijfeld tot de meest verbreide en 
populairste succulenten; het is een plant, die ook als handelsgewas 

vrijwel overal in het groot wordt gekweekt. De door heldere bracteeën zeer 
opvallende bloeiwijzen trekken zeer de aandacht en daar de planten weken
lang, ja zelfs maandenlang in bloei kunnen zijn, nemen ze onder de heden
daagse sierplanten een belangrijke plaats in.
De Euphorbia’s van Madagascar zijn slechts ten dele bekend en weinige 
treffen wij in cultuur aan. Naast E. splendens treft men de verwante E. 
Bojeri Hook, aan, die zich door stompere bladeren en kleiner bracteeën 
onderscheidt.
De botanici, die de flora van Madagascar hebben onderzocht, hebben uit
gemaakt, dat er nog meer vormen van deze groep op Madagascar voor-
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komen, waaronder soorten met gele bracteeën i.p.v. rode (E. Tananarivae, 
E. Mainiana). Het is jammer, dat wij van deze vormen geen levend mate
riaal bezitten, zij zouden zeker de belangstelling der liefhebbers wekken.

1. Cyathium; 2. dito zijaanzicht; 3. cyathophyllum zijaanzicht;
4. involucrum, v. d. bracteëen ontdaan; 5. bracteole; 6. mnl. bloem;
7. ovarium m. d. 3 stijlen; 8. slip v. h. involucrum; 9. loofblad;

10. stengel.

Euphorbia Hislopii is een plant, die kennelijk met E. splendens verwant 
is; ze is echter in alle opzichten forser. De takken bereiken een dikte van 
2—2i cm, de doorns zijn langer en aan de basis veel dikker. De stammen 
zijn achtkantig met recht boven elkaar staande bladbases, die steeds aan 
beide zijden een scherpe doom dragen. De bladeren, die rozetachtig rond-
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om de stengel staan, zijn meestal 10—12 cm lang, doch kunnen wel 18 cm 
lang worden bij 5 cm breedte. Ze zijn frisgroen ovaal-langwerpig, naar de 
basis geleidelijk smaller wordend, naar de top stomp afgerond.
De bloeiwijzen gelijken zeer veel op die van E. splendens, doch ze zijn 
groter, de bracteëen zijn tot 12 mm breed, en meer rosé dan rood gekleurd. 
E. Hislopii N. E. Br. werd in 1913 door B r o w n  beschreven naar een te 
Kew gekweekt exemplaar, dat door bemiddeling van de heer H i s 1 o p te 
Port Durban (Z.-Afrika) naar Engeland werd gezonden. Het vaderland van 
Euph. Hislopii is niet met zekerheid bekend, doch het is zeer aannemelijk, 
dat het een op Madagascar voorkomende soort is. De habitus van de 
plant, zo zeer gelijkend op E. splendens en E. Bojeri, geeft reeds aanlei
ding dit te veronderstellen, doch in deze mening word ik nog versterkt 
door het feit, dat ik kortgeleden het herbariummateriaal, dat te Parijs in 
het Museum d’Histoire Naturelle berust, kon doornemen en daarbij een 
gedroogd exemplaar van E. Hislopii aantrof, dat in Madagascar werd 
gevonden door R a y m o n d  D é c a r y  nabij Soavinandrana, 7-4-1917, 
blijkens het etiquet op „endroits cultivés”.
L é a n d r i , die de Euphorbia’s van Madagascar bewerkt heeft, is van 
mening, dat E. Hislopii slechts als variëteit van E. splendens moet worden 
beschouwd. Hij schreef: „E. Hislopii N. E. Br., d’origine inconnue, cette 
plante ne semble pas distincte spécifiquement de \’E. splendens”. 
(1. c. p. 159).
Wie de gelegenheid heeft gehad het uitgebreide materiaal van deze Splen- 
dens-groep te zien moet toegeven, dat er een zeer grote variabiliteit 
bestaat en dat de vormen geleidelijk in elkaar overgaan. Zo zijn er met 
zeer dunne takken (5 mm), andere met dikkere takken (0.8—1 cm) en vor
men met zeer dikke takken (2 cm en meer). De vorm van de doorn kan 
zijn: zeer smal en dun met weinig verdikte basis, of meer afgeplat met 
dikkere basis. De bladvorm varieert van bijna cirkelrond tot lancet
vormig. Desondanks ben ik van mening E. Hislopii als een aparte soort te 
kunnen beschouwen. Waar de soortgrens te trekken, is, zoals bijna altijd, 
meer een zaak van persoonlijk inzicht.
Het hierbij afgebeelde exemplaar werd mij welwillend afgestaan door de 
heer U i t e w a a 1, die in ’47, dank zij de vriendelijkheid van de heer 
H er r e (Stellenbosch) een aantal stekken ontving en waarvan dit de enige 
in leven gebleven plant is.

Om streeks Kerstmis en Nieuwjaar
E TIJD  omstreeks Kerstmis en Nieuwjaar is, wat de succulenten betreft, niet zo rijk

\-J  aan bloemen. De meeste planten zijn in haar winterrust en menig liefhebber is al 
blij, dat hij ze behoorlijk goed in leven kan houden. Slechts weinigen beschikken over 
een verwarmbare kas, waar een weldadige temperatuur de planten omgeeft en waar elk 
spaarzaam zonnestraaltje kan worden opgevangen.
Hoewel onze collectie ook al niet zo groot meer is als vóór de oorlog, en wij in verband 
met de kolenpositie met onze ruimte moeten woekeren, toch hebben wij in deze minst 
gunstige tijd, omstreeks Kerstmis en Nieuwjaar, nog vrij veel in bloei gehad.
Een oude Phyllocactus, reeds een halve eeuw in de kas aanwezig, welke de laatste jaren 
haast onafgebroken bloeide, tooide zich ook thans weer met een paar grote helderrode 
kelken. En dan de breed uitgegroeide Epiphyllums! Het is een weelde ze te aanschou-
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wen, zo overdekt als ze zijn met haar 
wonder gevormde purperrode, als in
eengeschoven bloemen. Epiphyllum  
delicatum, een nog jonge plant, ver
toont haar wondergekleurde, grote 
bloemen, hoewel de knoppen eerst 
zouden doen vermoeden, dat ze zui
ver wit moesten worden.
En dan de Rhipsalissen! De geelach- 
tig-witte hangende bloempjes van Rh. 
mesem brianthemoides en Rh. cribata 
doen aan die van sneeuwklokjes den
ken; Rh. myosurus bloeit onafgebro
ken met rosé bloempjes, evenals Rh. 
squamulosa. Prachtig zijn de eerst kas
tanjebruine, later oranjegele knoppen 
van Rh. trigona, weer later overgaand 
in witachtig-rose bloempjes. De na
verwante Rh. dissimilis is haast even 
mooi, evenals Rh. pulvinigera en Rh. 
puniceodiscus. Maar het fraaist van alle 
zijn Rh. pachyptera, Rh. pilocarpa en 
Rh. grandiflora; dit zijn juweeltjes, 
vooral laatstgenoemde, overdekt met 
meer dan honderd tamelijk grote, 
sneeuwwitte bloemen.
Van de Mesems noemen wij Faucaria 
Boscheana en F. tuberculosa, bene
vens Glottiphyllum linguiforme; 
laatstgenoemde, de bekende „Hotten- 
totten-vijg”, heeft grote, goudgele 
bloemen.
Bryophyllum crenatum, Br. Daigre- 
montianum en Br. tubiflorum  zijn 
echte winterbloeisters, evenals Kleinia 
articulata. Op zich zelf hebben de 
bloemen dezer soorten weinig sier- 
waarde, maar om deze tijd des jaars 
zijn ze ons toch zeer welkom. Een 
andere echte winter bloeister is Cr assula 
lactea, met trossen stervormige, melk
witte bloemen. Haast geen mooier 
kamerplant in de winter dan deze 
ouderwetse Crassula. De succulenten- 

Rh. Houlletiana Lem. (=  Rh. Regnelli Lindb.) liefhebber die uitsluitend op kamer-
cultuur is aangewezen, mag ze niet 

missen, ’s Zomers kan men ze eenvoudig buiten zetten.
Euphorbia splendens mogen we ook niet vergeten. Met haar helderrode bracteeën, welke 
de onooglijke bloempjes omgeven, is ze een sierplant van de eerste rang, ook op de 
zonnige vensterbank in de warme huiskamer.
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Een wondere plant is Pedilanthus carinatus met weliswaar kleine, maar wonder ge
vormde, rode bracteeën aan de toppen der stengels. Ook Ceropegia Woodii vertoont nog 
steeds haar eigenaardige lantaarntjes tussen de fraai gemarmerde blaadjes aan de dunne 
stengels.
Dan hebben we nog Kalanchoë in bloei, een forse plant met zachte, viltachtig behaarde 
bladeren en een dikke tros, hangende geelachtig-rode, van binnen grillig gespikkelde 
bloemen, welke wij tot nu toe nog niet met volkomen zekerheid konden determineren. 
Tenslotte noemen wij nog Russelia juncea, een Leeuwenbekachtige hangplant uit 
Mexico, welke in groeiwijze wel iets op sommige Rhipsalissen gelijkt. Haar eigenlijke 
bloeitijd valt in de zomer, maar ook nu tooit zij zich nog met enkele, cylindervormige, 
aan dunne, draadvormige steeltjes gezeten, scharlakenrode bloempjes. Jammer, dat deze 
plant zich niet gemakkelijk laat vermeerderen, zodat men ze haast niet anders dan in 
botanische collecties aantreft.
Al met al zijn we dankbaar, dat we in de winter nog van zoveel succulentenschoon kun
nen genieten. Straks, als Pasen in zicht komt, zal er weer meer in bloei komen. W e 
hopen, dat velen onzer leden dan ook ten volle van hun planten zullen genieten.

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

Frithia pulchra N.E.Br.
door Dr H. W. d e  B o e r .

f A IT JUWEELTJE onder de Mesems is door J. B u r 11 D a v y  beschreven in „A  
manual of the flowering plants and ferns of the Transvaal with Swaziland, S. Africa” , 

Part. I, pag. 162. Verder kan men er een zeer goede foto met beschrijving van vinden in 
the flowering plants and ferns of the Transvaal with Swaziland, S. Africa” , Part. I, 
pag. 162. Verder kan men er een zeer goede foto met beschrijving van vinden in 
„Mesembryanthema”  door B r o w n ,  T i s c h e r  en K a r s t e n .  Dezelfde foto, maar 
dan op kleiner schaal (genomen door E. J. Labarre) komt voor in Succulenta 1935, pag. 
98 en is geplaatst in een artikel over de vindplaatsen en de groeiwijze van Frithia pul
chra door F. W. R e i t z , Pretoria.
Hoewel het boek „Mesembryanthema” in het bezit van vele lezers zal zijn en vele 
leden van onze Vereniging de jaargang 1935 van Succulenta in hun bezit zullen hebben, 
waag ik het er toch op, de redacteur van ons tijdschrift te verzoeken, voor de later en 
vooral voor de na de oorlog toegetreden nieuwe leden bijgaande foto en de navolgende 
beschrijving en bijzonderheden van deze wonderfraaie plant (pulcher, vrl: pluchra =  
fraai) op te nemen; ook al omdat men, het artikel van de heer Reitz lezende, zou kun
nen concluderen, dat Frithia pulchra lastig in cultuur is. Niets is echter minder waar. 
Aangezien het mijn gewoonte is van elke Mesem-soort, welke ik kweek, er een hele 
kolonie, een zogen, „population” op na te houden, heb ik in mijn kas ook een hele schaal 
vol (± 5 0  stuks) Frithia planten. In de laatste 5 jaar zijn daar slechts 2 of 3 van gesneu
veld. Maar, dan moet men niet de raad van de heer J a c o b s e n  opvolgen, die aan
geeft, dat Frithia pulchra een zomerbloeier, doch een wintergroeier is, zodat het aan
bevelenswaardig zou zijn, deze plant in de zomer geheel droog en in de winter vol
doende vochtig te houden.
Ik heb zulks in het begin geprobeerd toe te passen, mede naar aanleiding van een artikel 
over deze plant door J. E. L a b a r r e  in Succulenta 1928, p.p. 215—219; het resultaat 
was evenwel niet bevredigend. In de winter gingen de planten, evenals alle andere 
Mesems bij het geregeld vochtig houden, rotten en afsterven en in de zomer geeft 
Frithia pulchra, bij geheel droog houden, geen of althans weinig bloemen. Ik behandel 
haar thans op dezelfde wijze als andere Mesems, d.w.z. in de winter geef ik zo
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weinig mogelijk water, in de zomer vrij veel. Ik geef Frithia pulchra in de zomer zelfs 
meer water dan aan Lithops-soorten wordt gegeven. Men moet vooral niet vergeten, 
dat het droog houden in de winter met enig overleg moet gebeuren, en om al te sterk 
inschrompelen (waardoor de planten overigens niet afsterven) te voorkomen, op zonnige 
dagen de testen of potten een enkele keer een beetje water laten opzuigen door ze korte 
tijd in een vlakke schotel vol lauw water te plaatsen.

Frithia pulchra N. E. Br. (foto: Dr de Boer)

Frithia pulchra werd door Mevr. D o b i e s in Transvaal gevonden, 70 mijl ten Westen 
van Pretoria, bij Rustenburg en wel hoog in de zogen. Rustenburgkloof (in de Magalies- 
bergen), 4500 voet boven de zeespiegel. De plant groeit op kale plekken in spleten van 
de rotsbodem en is geheel bedekt door kristalwit kwartsgrint, waarboven alleen de rode 
bloemen uitsteken. De stamloze plant bestaat uit een roset van 2 tot 3 cm hoge blade
ren. In de literatuur wordt vermeld, dat het aantal bladeren 3 tot 9 is, doch onder de 
5 tot 8-jarige planten van mijn verzameling zijn er verscheidene, die 25 tot 40 blade
ren bezitten; de binnenste bladeren van het roset staan rechtop, de buitenste bladeren 
van dergelijke grote rosetten liggen bijna horizontaal en heffen alleen het enigszins knots
vormige uiteinde iets gebogen omhoog. De bladeren — aan het onderste uiteinde alle 
vrij dun, aan het bovenste uiteinde tot 8 a 9 mm in doorsnee — zijn niet geheel rolrond, 
doch aan de naar het centrum van het roset gekeerde kant enigszins afgeplat en zelfs 
hier en daar iets uitgehold; een deel der bladeren vertoont een lichte, doch duidelijke, 
draaiing om de lengte-as, zoals bij vele mesems het geval is. Het min of meer afgeplatte 
boveneinde der bladeren is voorzien van een zogenaamd venster; dit venster heeft onge
veer dezelfde vorm als de dwarse doorsnede der bladeren en is dus rond met een 
geringe afplatting of zelfs uitholling aan de binnenzijde, welke echter door de draaiing 
van het blad om de lengte-as niet steeds naar het centrum van het rozet, doch enigs-
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zins zijwaarts is gericht; een en ander is op de foto duidelijk te zien. Het oppervlak der 
bladeren is niet glad, doch bedekt met duizenden, zeer kleine, half bol- tot enigszins 
kegelvormige papillen, die weliswaar niet met het blote oog, doch wel met een sterk 
vergrootglas te zien zijn; hierdoor hebben de bladeren een typisch mat uiterlijk en bij 
het betasten met de vingers voelt men heel duidelijk de stroeve weerstand, veroorzaakt 
door de duizenden kleine papillen. De kleur der bladeren is bij sommige exemplaren 
zuiver matgroen; bij andere planten gaat deze matgroene kleur aan de top over in 
rosé, zodat bij deze exemplaren het donkergroene venster door een groenrose rand 
omzoomd is. Van andere planten echter hebben alle bladeren van beneden tot boven 
een matte grijsrode tot groenachtig bruinrode kleur en is zelfs het venster roodbruin 
getint. De bloemen zijn zittend IJ  tot 2J  cm in doorsnede en prachtig magentarood, 
meestal met een kleiner of groter wit hart; de meeldraden, stijlen en stempels zijn in een 
ongeveer 1 cm lange bloemkroonbuis ingesloten; aan de mond der kroonbuis vertoont 
zich een ring van lijnvormige geel gekleurde staminodiën of valse meeldraden. Ik ver
meld deze bijzonderheden opzettelijk, omdat men bij de kruisbestuiving hiermede reke
ning moet houden. De bloemen vertonen zich vanaf begin Juni tot eind September in 
vrij groten getale; de grootste planten van mijn verzameling brachten het deze zomer 
tot 7 bloemen in elke plant; 2 tot 3 bloemen terzelfdertiid aan één plant is geen uitzon
dering; daardoor is Frithia pulchra een juweel van een zomerbloeier; in geen enkele 
succulentenverzameling mag dit prachtexemplaar onder de Mesems ontbreken.
Zoals bijna alle Mesems is Frithia pulchra zelfsteriel; men moet dus kruisbestuiving 
toepassen voor de bevruchting en zaadvorming.
Bij deze kruisbestuiving moet men echter bepaalde voorzorgen in acht nemen; we 
hebben vermeld, dat in de vrij nauwe, tot 1 cm lange, kroonbuis de meeldraden zowel 
als de stijlen en stempels verborgen zijn en dat aan de mond der kroonbuis een ring 
van gele staminodiën voorkomt. De kruisbestuiving van Lithops geschiedt met gewone 
zachtharige penseeltjes; indien men echter bij Frithia pulchra de kruisbestuiving met 
een gewoon penseeltje ter hand neemt, gelukt dit niet, en merkt men het volgend voor
jaar tot zijn teleurstelling, dat er zich geen zaad heeft gevormd. Met een gewoon pen
seeltje bereikt men nl. de meeldraden en de stempels in de kroonbuis niet, en drukt 
men bovendien de staminodiën plat, waardoor de kroonbuis wordt afgestoten. Voor 
de kruisbestuiving van Frithia pulchra neem ik daarom een penseel, waarvan een groot 
deel der haren eerst rondom met een scheermesje of een schaartje wordt verwijderd, 
zodat alleen een klein toefje der middelste haren blijft staan; deze worden aan de basis 
met een zeer dun koperdraadje omwoeld, zodat ze een dun, lang en stevig bundeltje 
vormen. Dit dunne penseeltje wordt telkens voor het gebruik iets vettig gemaakt bijv. 
met een weinigje vloeibare paraffine (vooral niet overdrijven, slechts een spoortje vet
tigheid is voldoende); de bedoeling is nl. om de penseelharen ook aan de top iets aan 
elkaar te doen kleven. Met dit puntige, dunne penseeltje kan men nu de meeldraden in 
de kroonbuis bereiken, daar men er, tussen de staminodiën door, enkele milimeters diep 
mee in de kroonbuis kan steken; men ziet duidelijk, dat het uiteinde van het penseeltje 
door het aanhechtende stuifmeel geel wordt. Brengt men vervolgens dit penseeltje op 
dezelfde wijze in de kroonbuis van bloemen van andere planten, dan brengt men daar
door het stuifmeel van de ene plant in de kroonbuis van bloemen van andere planten, 
en daar de stijlen en stempels ook in de kroonbuis verscholen zijn, schept men de kans 
voor kruisbestuiving. Weliswaar lukt het ook op deze wijze nog niet elke bloem te 
bereiken, maar één tot drie zaadknoppen per plant krijgt men allicht. Het heeft enkele 
jaren geduurd, voordat ik ,,uitvond , op deze wijze kruisbestuiving toe te passen bij 
mijn Frithia pulchra-collectie; maar nu ben ik in staat elk jaar een grote hoeveelheid 

kiemkrachtig zaad te oogsten.



84 SUCCULENTA

Opuntia basilaris Eng. & Big.
door A. J. A. U i t e w a a 1.

Op. basilaris Eng. & Big. (foto: Dr Harders)

P  EN van de mooiste Opuntia’s voor de liefhebber is ongetwijfeld Opuntia 
1 basilaris. Vele schijfopuntia’s worden vaak spoedig te groot voor onze 

verzamelingen, m aar deze soort blijft nogal laag, want ze maakt de nieuwe 
spruiten voornamelijk aan de basis hetgeen voor deze plant juist zo karak
teristiek is en waaraan ze dan ook haar soortnaam te danken heeft. En al 
zou ze, door meer in de breedte te groeien, ook wat meer ruimte gaan in
winnen, eenmaal in ons bezit zullen we ze niet meer willen missen; maar 
het is bovendien een tamelijk langzame groeier, dus behoeven we daar niet
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zo bang voor te zijn, trouwens, een flink exemplaar kan onze verzameling 
alleen maar sieren.
Het is een oude, reeds in 1856 beschreven soort, en ik kan mij niet goed 
begrijpen waarom wij deze soort niet veel meer in onze collecties zien. 
Misschien is de oorzaak, dat we ze met enige zorg moeten kweken. Ze is 
namelijk gevoelig voor te veel vocht, vooral in de winter. Ook moeten we 
de plant geen al te humusrijke grond geven of in de kas te zeer trekken, 
want dan verliezen de schijven hun stevigte. Bij voorkeur geve men haar 
daarom een grond, die rijkelijk leem bevat, waarin voldoende zand en wat 
fijn grind vermengd is; het laatste bevordert de waterafvoer. Verder zor
gen we voor veel zon en frisse lucht, de leden groeien dan niet te vlug, kleu
ren zich fraai en worden stevig, waardoor de plant ook beter door de winter 
komt. ’s Winters natuurlijk liever aan de droge, dan aan de natte kant 
houden.

Het mooiste van deze soort is de vorm en de kleur van de leden. Deze 
zijn min of meer breed omgekeerd-eivormig en aan de top stomp of uitge
rand; in Amerika draagt ze de naam van Beavertail-Cactus, d.i. beverstaart- 
cactus, vanwege de gelijkenis met een beverstaart, die plat is en waarmee 
de bever zich in het water voortbeweegt. De leden worden 10—20 cm lang, 
hebben meestal vele dwarse rimpeltjes (vooral n. d. basis), de talrijke, 
enigszins ingezonken areolen dragen borsteltjes van geelbruine glochiden; 
geen stekels! De kleur van de schijven is mooi blauwgroen, indien goed 
zonnig gekweekt met een roden gloed overwaasd.
Op. basilaris komt voornamelijk voor in de Staten Arizona, Californië en 
Utah. Ze bloeit met 6—8 cm grote rosé tot karmijnrode bloemen (soms wit); 
in de desert is ze een van de eerste bloeiers, nl. ongeveer eind Maart, on
middellijk gevolgd door de Echiocerei. Haar bloemen heten de aantrekke
lijkste te zijn van alle daar groeiende Opuntia’s.
Op. basilaris is zeer vormenrijk, waarvan enige zijn beschreven o.a.: f. nana 
Hge jr. met belangrijk kleiner leden dan normaal; f. cordata Hort. welke 
bijzonder mooi blauwgroen getint is, met grote schijven die aan de top 
opvallend hartvormig zijn uitgeschulpt, de plant op hierbij gaande afbeel
ding is vermoedelijk deze vorm; de var. aurea heeft geen blauw- maar 
lichtgroene leden en geel tot rosé gekleurde bloemen; de var. ramosa heeft 
meer liggende leden, waarvan de jonge spruiten rechtop staan; de var. 
Whitneyana heeft kleiner leden, die van nature roodachtig van kleur zijn 
en rode bloemen, terwijl de var. albiflora is als laatstgenoemde, maar grote, 
witte bloemen heeft.

BRANDSTOF AANVRAGEN!
Weten onze lezers wel, dat men voor kas
verwarming een extra rantsoen vaste 
brandstof kan aanvragen?
Men moet zich hiertoe wenden tot de 
rijkstuinbouwconsulent van het district, 
waarin men woont.

HET E I VAN COLUMBUS.
Mevrouw W u r t z  te Zwolle, een zeer 
ervaren succulentenliefhebster, houdt haar 
zaadbakjes op de vereiste temperatuur 
met behulp van warme kruiken. Zij plaatst

haar zaadbakjes in een kistje met turf
molm en legt twee of drie warme kruiken 
tegen de zaadbakjes aan. Men moet maar 
op het idee komen!

LAST VAN WOLLUIS?
Hebt u van de zomer hier of daar wel 
eens een wolluisje ontdekt? Wees dan nu 
op uw hoede! Neem de planten eens van 
hun plaats en bekijk ze van alle kanten. 
Stuif bij gebrek aan Volck, petroleum- 
emulsie of Polyflor met een insecticide, 
dat D.D.T. bevat.
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Succulenten in huis
door W. S c h u u r .

Succulenten-Wintertuin. (foto: Mevr. Grullemans)

HET KWEKEN van succulenten in huis is mogelijk, wanneer men slechts de juiste 
soorten kiest en er tijd en moeite aan besteden wil; het is weliswaar niet de méést 
geschikte plaats, en zij, die over een kas of platte bak in de tuin beschikken, hebben heel 

wat voor. Maar ook in huis is veel te bereiken indien men enige kennis heeft van de plan
ten die men kweekt, voor een juiste behandeling zorg draagt en over een goede dosis 
geduld beschikt. Bovendien spelen plaatselijke omstandigheden, zoals b.v. de ligging 
van de woning ten opzichte van de zon een rol. Hoe meer licht, hoe beter. Zonlicht 
is voor de meeste succulenten onmisbaar.
In de circa vijftien jaar, dat ik succulenten in huis kweek, heb ik veel verrassende din
gen beleefd en ondervonden, dat heel wat succulenten op de vensterbank kunnen 
groeien en bloeien. Doordat ik enkele malen noodzakelijkerwijze moest verhuizen, bracht 
dit nogal eens wat verandering in de samenstelling van mijn verzameling met zich 
mede. Een greep uit mijn aantekeningen, die ik steeds maakte, laat ik hier volgen. 
JJij de plantennamen heb ik, tussen haakjes, het aantal jaren vermeld, dat deze bij mij 
gebloeid hebben. Aporocactus flagelliformis (9), Chamaecereus Silvestrii (12), Echinopsis- 
hybriden (10), Schlumbergera Gaertneri var. Makoyanum (8), dit zijn volgens mijn 
ervaring heel goede en dankbaar bloeiende kamerplanten. Verschillende Mammillaria’s 
kunnen in de kamer goed gekweekt worden, zoals Wildii (15), camptotricha (5), proli- 
fera (9), hocasana (9), erythrosperma (6), decipiens (8), Schelhasei (6), rhodanta Pfeif- 
feri werd twee-koppig (8). Ook kreeg ik in bloei Mom. Baumii, bombycina en spbace- 
lata. Mam. plumosa had ik elf jaar, van een zaailing van één jaar was het een exem
plaar met 4 koppen geworden, hoewel ik tweemaal stek had afgenomen; s winters
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hield ik deze soort in een kamerkasje om ze tegen stof te beschermen, ik heb ze, 
helaas, nooit in bloei gehad.
Coryphanta’s zijn voor de kamer minder geschikt en wilden bij mij niet bloeien. 
Echinocer. Salm-Dyckianus (3), Scheeri (2) en Knippelianus (4) zijn prachtige bloeiers; 
vooral ’s winters in het volle licht plaatsen en niet al te droog houden. Enkele Opuntia’s, 
zoals Op. microdasys, rufida, albispina en clavarioides zijn heel mooi, maar worden 
uitsluitend om hun fraaie vorm of bedoorning gaarne gezien. Mooie cactussen zijn ook 
Notoc. Ottonis (11), submammulosus (10), concinnus (3), en Gymnoc. platense 
(14), Quehlianum (2) en lafaldense (4). Eveneens bloeiden Frailea Schilinzkyana 
(5), Lophophora Williamsii (3), Hamatoc. setispinus (9) en enkele Lobivia’s, zoals 
Lob. aurea (12) en Hertrichiana (5). Ook verschillende Rebutia’s, b.v. minuscula (10), 
Fiebrigii (11) en deminuta (4) zijn rijke bloeiers en kunnen gemakkelijk in huis ge
kweekt worden. Stenoc. albatus had ik 12 jaar in mijn bezit en groeide prachtig, maar 
deze mooie plant heeft mij nooit met een bloem verblijd.
Ik kweekte ook enkele Epiphyllum-hybriden ( =  Phyllocactus L i n k )  die vele jaren 
dankbaar hebben gebloeid. Ook gelukte het mij Rhipsalis Houlletiana en Rh. pachyp- 
tera in bloei te krijgen. Van Rhipsalidopsis rosea heb ik steeds plezier. Van deze soort 
kreeg ik in ’34 een stekje van 2 blaadjes, in ’38 bloeide de plant voor het eerst, en

Rhipsalidopis rosea Br. ir R. (foto: De Laet)

daarna geregeld ieder jaar; in ’47 zelfs met ca. 60 bloemen! Twee grote potten zijn 
nu met deze soort vol gegroeid. Het is een zeer dankbare plant voor de kamer, mits 
men ze niet tè veel zon geeft en steeds matig vochtig houdt.
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Van de „andere succulenten” , nl. de vetplanten, zijn er eveneens vele voor de kamer 
geschikt. Aloë’s, Gasteria’s en Haworthia’s zijn gemakkelijk te houden planten, hier
van kan men mooie exemplaren kweken, b.v. van Aloë variegata en A. aristata. Gaste
ria’s en Haworthia’s zijn vooral goed te houden in een vertrek waar niet veel zon 
komt, maar wel ruim voldoende licht is, en men ze niet achter de gordijnen plaatst. 
Al is de bloei ook niet bijzonder opvallend, de planten zijn vanwege hun rijkdom aan 
vormen en vaak mooie tekening der bladeren het kweken overwaard. Van de Hawor
thia’s kan men, zoals ik zelf ook gedaan heb, een aparte verzameling aanleggen, die, door 
het groot aantal uiteenlopende soorten, een fraai effect kan opleveren.
Voor een zonnig vertrek is de keuze veel groter. De meeste Echeveria’s zijn pracht- 
planten voor de kamer, zoals Ech. Derenbergii en setosa (6); deze laatste heb ik

Rh. pachyptera Pfeiff. (foto: Mevr. Grullemans)

gekweekt uit blad, omdat ze bijna nooit stek maakt. Veel plezier heeft men ook van 
verschillende Mesembryanthemum-soorten. De struikvormen bloeien rijk, maar worden 
nog al eens wat groot en wild. Trichodiadema densa en bulbosa zijn fraai en worden 
niet zo groot, evenals Faucaria tigrina (5). Ook op de buitenkant van het venster doen 
deze lage struikvormen ’s zomers het best. Op een vensterbank op het Zuiden, met 
volle zon, kan men verschillende ultra-succulente soorten met veel succes kweken. 
Lithops Mundtii (9) werd van een klein nietig plantje na vier jaar twee-koppig en na 
ruim zeven jaar drie-koppig. Lithops pseudotruncatella en Leslei bloeiden verschei- 
de keren. Bij Pleiospilos Bolusii (11) kwam na vier jaar een jonge stek, die eveneens 
bloeide. Fenestraria ropalophylla bloeide bij mij slechts één keer in de kamer.
Mooie planten zijn de Crassula’s, o.a. Cr. Schmidtii, Justus Corderoy; Bolusii en fal
cata, laatstgenoemde bloeide schitterend. Moeilijker is het om Stapelia’s, Huernia’s en 
Caraluma’s in de kamer goed te houden, maar toch gelukt het wel ze in bloei te krij
gen, b.v. Stap. variegata (4), grandiflora (4), tl. Schneideriana (2). Ceropegia Woodii 
en Cerop. debilis bloeien rijkelijk. Van nog verscheidene andere vetplanten heb ik 
eveneens veel genoegen beleefd, zoals Oliveranthus elegans (wier wettige naam feite
lijk Echeveria Harmsii is), Urbinia Purpusii, Adromischus maculatus (zoals ik bij onze 
redacteur zag en hoorde, zal er niets anders opzitten dan het etiketje van deze soort 
te wijzigen), Adr. Cooperi en Euph. splendens, alle goede bekenden.
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Zo blijkt dus uit het bovenstaande dat, bij een goede en oplettende verzorging, heel 
wat succulenten geschikt zijn om in huis gekweekt te worden. In verband met ver
zorging nog het volgende: verschillende planten, die door kennissen en buren waren 
verwaarloosd of weggedaan, heb ik opgepot, verder gekweekt en weer in bloei gekre
gen. Soms heb ik ze weer aan hun vorige eigenaars teruggegeven, meestal tot hun 
grote verbazing en genoegen, b.v. een Aloe variegata, Semperv. arachnoideum, diverse 
Echinopsis-soorten e.m.a. ’s Zomers gaat de kweek meestal voorspoedig, ’s winters is 
het dikwijls oppassen, maar met behulp van wat oude kranten, of bij zeer strenge vorst 
met gebruikmaking van een droge kelderruimte, is het best mogelijk de planten goed 
te laten overwinteren.
Ik hoop, dat ook andere liefhebbers eens iets publiceren over hun ervaringen met suc
culente planten in huis; ze zijn, met een beetje liefde, gemakkelijker te kweken dan 
vaak, ten onrechte, gezegd of gedacht wordt.

„Uit de Cactuswereld"
vergeten! De heer v. d. B u n d t woont in 
Antioch (Calif.). „Ik houd van het klimaat 
hier” schrijft hij; een temperatuur van 90 
gr. F., zoals er gewoonlijk heerst, is aan
genaam, omdat de lucht droog is. Van 
Mei (soms al vanaf April) tot Nov. valt er 
weinig of geen regen, in Juni loopt de 
temperatuur op tot 100 a 110 gr in de 
schaduw. Zijn z.g.n. „lathouse” (d.i. een 
overkapping, gemaakt van latten met 
kleine tussenruimten, die de kas rondom 
bedekt), geeft zelfs niet steeds voldoende 
bescherming, omdat de lucht zo heet en 
droog kan zijn. Californië is een verba
zend groot land, daarbij vertoont het veel 
en grote hoogteverschillen, zodat ca. 20 
mijl verder dikwijls een heel andere tem
peratuur en luchtconditie voorkomt. Van 
Antioch (a. d. Joachim River) is het 100 
mijl tot het Siërra Nevada-gebergte en . . . 
de sneeuw! De winter van '47—48 was 
ongewoon droog, en de nachten koud (45 
—50 gr., tegen gewoonlijk 60—65 gr.), er 
viel nauwelijks enige regen, noemenswaard 
eerst tegen Juni.
De planten in dit gunstige klimaat bloeien 
natuurlijk best. Zijn collectie bevat tussen 
de vier- en vijfhonderd planten; op één 
dag had hij op zijn Echinopsissen 60 bloe
men! In een van zijn brieven geeft de heer 
v. d. Bundt ook de beschrijving van zijn 
zaai-toestel. Het is een kistje, 60 x 30 
cm, dat op enige afstand van de onder
kant een valse bodem heeft van blik, het 
onderste, open gedeelte, is geïsoleerd met 
asbest en hier is een lamp van 60 W. aan
gebracht. Op het blik staat de zaaitest en 
het kistje is af gedekt met een schuin af
lopende glasplaat. De temperatuur blijft 
op ca 80 gr. F.; het toestel werk met veel 
succes.

Ons Amerikaans lid, de heer G. W. v. d. 
B u n d t  is Nederlander van geboorte; 
voor meer dan 50 jaar vertrok hij naar

K ijk je in de cactustuin van de heer v. d. B u n d t .  
Echinoc. grandis (op de voorgrond), Mam. spinossis- 
sim a; rechts: zelf gekweekte hybriden van Trich. 
lam prochlorus  en T . Schickendantzii, en enkele 
Trichocereus-soorten op de achtergrond.

Amerika. Hij correspondeert nog al eens 
met Mej. v. d. T h o o r n en stuurt vaak 
foto’s van zijn cactussen en van zijn kas. 
„Succulenta” helpt hem zijn moedertaal 
te herinneren; Holland zelf is hij nooit
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Wij lazen in het weekblad van de Kon. 
Ned. Mij. voor Tuinbouw- en Plantkunde, 
dat er in Amerika een kleine machine be
staat, welke 1000 bloempotten per uur 
wast en schoonmaakt. Is dat niet iets voor 
ons, succulentenliefhebbers?
— Wij lazen ook, dat er in Amerika bloem
potten van plastic worden gemaakt. Zou 
dat niet gemakkelijk zijn om de aanwe
zigheid van wortelluis te constateren?
— En wij lazen tenslotte, dat er in Ame
rika kerstbomen en corsages met plastic 
worden bespoten, waardoor de levensduur 
aanzienlijk wordt verhoogt. Voor kerstbo
men lijkt ons dat niet nodig, maar mis
schien zou het wel iets zijn voor onze 
mooie cactusbloemen.

®
Cactusliefhebbers, die de Engelse taal 
goed beheersen, maken wij er op attent, 
dat een speciaal werkje over de termi
nologie van de succulente planten, geti
teld: „Pronouncing Glossary” , samenge
steld door M a r s h a l l  en W o o d s ,  
werd uitgegeven door de „Abbey Garden 
Press” , Box 101, Pasadena (Galifornië, 
U.S.A.). Dit werkje is niet alleen heel 
leerzaam en nuttig, maar bovendien prach
tig geïllustreerd. De aanschaffing is he
laas, door de huidige beperkende bepalin
gen, zeer moeilijk.

®
Stemmen uit de Cactuswereld over „Suc
culenta” !
Herr K r a i n z, Zürich: „Ihre Zeitschrift 
ist jetzt sehr schön, und ich freue mich 
immer wieder auf die neue Ausgabe.” 
Mrs. R o o k s b y ,  Pasadena, Calif.: „Is it 
too late to congratulate you on your en- 
larged edition? It is most attractive and 
the variety of subjects treated gives some- 
thing for every type of reader.”
Mr R o a n ,  Leeds, Eng.: „I  think your 
Journal is nearing perfection under pre
sent day condition.”
Mr H e r  re , Stellenbosch, Z.-Afr.: „Baie 
dankie vir die gereëlde toestelling van 
Sbcculenta, wat ik baie interessant vind. 
U bijdrag over Dr v. Poellnitz het ek baie
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waardeer. Maar ook anders is U tijdskrif 
baie interessant en ek hoop, U lede sal dit 
netso geniet, soos ek dit altijd doen als 
dit hier aankom.”
Mr M y r o n  K i m n a c h ,  Palo Alto, 
Calif.: „I  received the volumes of Succu
lenta in fine condition; you need not apo- 
logize for the quality of the paper, as this 
is unimportant. Our own Journal has fine 
paper, but. I think the articles are supe
rior to our . . . .  that is, as far as I can 
teil! I must get a Dutch dictionary to aid 
me in reading it” .
Mr v. d. B u n d t, Antioch, Calif: „I  enjoy 
reading Succulenta and it brings my Hol
lands back to me” .

®
Uit ons eigen kleine wereldje! De heer 
P l u y m e r s ,  uit Spaubeek (Limb.) heeft 
zijn vacantie wel heel nuttig besteed, toen 
hij in de buurt van Deventer logeerde. 
In genoemde plaats heeft hij kennis ge
maakt met verschillende leden en hun 
verzamelingen bezichtigd. Op bezoek bij 
de heer S t e r k e n ,  die zelf ook een 
prachtige collectie planten bezit, raadde 
deze hem aan ook een bezoek aan de 
heer A n d r e e te brengen. „U  bent daar 
wel een hele dag kwijt’, werd hem voor
speld. Het is jammer, dat de heer Pluy
mers, in zijn schrijven, ons niet wat meer 
details vertelt van de planten, die hij in 
de collectie van de heer A. te zien kreeg, 
maar hij schrijft: „Hoewel mijn verwach
tingen natuurlijk boog gespannen waren, 
toen ik bij de heer A nd r e e aanbelde, 
had ik toch niet vermoed zo’n schat van 
planten te mogen bewonderen. Ik zag er 
zoveel mooie, en ook oude exemplaren, 
dat ik inderdaad ogen te kort kwam om 
in de korte tijd, die ik slechts beschik
baar had, alles in mij op te nemen, en 
oren te weinig om de schat van we
tenswaardigheden te verwerken, die de 
heer Andree mij wist te vertellen van zijn 
planten” .
De heer Pluymers is enthousiast over zijn 
onthaal bij de Deventer cactusvrienden, 
natuurlijk is hij niet met lege handen naar 
Limburg terug gereisd. Hij verzoekt ons 
om langs deze weg hen allen nog eens 
zijn hartelijke dank over te brengen.

®
C o r r e c t i e :  Gelieve op pag 71, alinea 8 en 9 van onder (punt 3 van de argumenten 
van Schumann), als volgt te lezen:
3. Er kunnen nooit zoveel bladeren als er glochiden op een Opuntia-areole zitten, ont
staan op een dergelijk klein oppervlak.
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Echinopsis

Fraaie, decoratieve Echinopsis-bloemen. (foto: Wim Kamstra)

V RIJWEL in iedere verzameling vinden we een of meer Echinopsissoorten. W e kun
nen daarom Echinopsis wel de populairste cactus noemen. Ze zijn waarschijnlijk zo 
algemeen verspreid, omdat ze zoveel stekken vormen, die op de aarde gelegd, spoedig 

wortelen en gemakkelijk verder groeien. Vaak maken de jonge plantjes reeds wortels 
terwijl ze nog aan de moederplant vastzitten, zodat, als wij ze niet verwijderen, een 
zodevormige plant ontstaat. Maar niet iedere Echinopsis maakt als jonge plant reeds 
stekken, bij Ritteri, oxygona, Silvestrii en andere komt dit zelden, en dan alleen aan 
oude planten, voor.
Ook de grote variatie in bedoorning draagt bij tot de populariteit van de Echinopsis. 
Er zijn soorten met bijna geen doorns, b.v. Eyriessii, en andere met doorns van wel 4 cm 
lengte, zoals tubiflora; rhodotricha kan doorns tot 7 cm maken.
De grootste aantrekkelijkheid van deze planten zijn de bloemen, zij worden misschien 
alleen nog overtroffen door die van Cereussoorten, welke echter vrij oud moeten zijn 
om te bloeien. Een jonge Echinopsis van 2 a 3 jaar kan reeds enkele bloemen geven, 
zodat deze planten bij uitstek geschikt zijn voor onze toch al zo dikwijls bekrompen 
ruimte, zij kunnen bovendien gekweekt worden op plaatsen, die voor andere cactussen 
niet geschikt zijn. En deze bloemen zijn de moeite waard!
Vele verzamelaars zeggen: „Ik kweek mijn planten niet voor de bloemen, maar voor de 
planten zelf.”  Nu durf ik beweren dat zij, die dit zeggen, nog nooit de bekoring, die 
uitgaat van een Echinopsisbloem, ondervonden hebben.
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De bloem is de hoogste uiting van het leven in een plant, n.1. het orgaan tot de voort
planting; zonder voortplanting geen leven.
Laat ik nu proberen U de schoonheid van zo’n bloem te beschrijven.
Heeft een Echinopsis de bloeitijd bereikt, dan verschijnen er een of meer pluisjes boven 
de areolen. Deze ontwikkelen zich tot pluisjes van ±  1 cm grootte en blijven zo enigen 
tijd aan de plant zitten, totdat er opeens weer leven in komt en ze beginnen te groeien. 
Tamelijk snel wordt nu de knop groter en langer. De bloembuis begint zich af te teke
nen, waarop schubben te zien zijn met, meestal grauwe wol, in de oksels. Dit proces 
van ontwikkeling van pluis tot bloem van soms wel 24 cm lengte duurt meestal niet 
langer dan 8 tot 10 dagen. Wat een prestatie voor zo’n plant! We kunnen die knoppen 
bijna zien groeien. Elke dag als we gaan kijken zijn ze langer geworden en tekenen de 
buitenste bloembladen zich duidelijk af. We kunnen het zien aankomen op welke 
avond de bloem — de Echinopsis zijn nachtbloeiers — zich openen zal. Dan haal ik de 
plant meestal binnen, en zet hem midden op de tafel, ik kan dan rustig het ontwikke
lingsproces volgen. Het opengaan is een kwestie van enkele uren. Om een uur of 8 
beginnen de buitenste bloembladen los te laten en langzaam wijken de andere, totdat 
±  10 uur de gehele bloem geopend is en ons haar schoonheid ten volle laat zien, ter
wijl een zachte jasmijngeur zich door de kamer verspreidt.
De zuiver witte variëteiten zijn volgens mij de mooiste, maar ook de andere, rosé of 
lila gekleurd, alle hebben een ongemene schoonheid die door weinig bloemen geëven
aard wordt. Een schoonheid vergankelijk zoals alle schoonheid, want meestal duren deze 
bloemen niet langer dan 24 uur.
Als we nu onze ogen laten gaan van de buitenkant naar het binnenste der bloem, kijken 
we in de diepe kelk, een diepte, die haast oneindig lijkt; zo diep kan onze blik door
dringen in de groenige schemer der buis, dat ik hierbij moet denken aan de bijna on
eindige diepte van de zeeën. Het is alsof ik de sensatie voel, mij onder water te bevin
den, welke toch de moederschoot is geweest van de ontwikkeling van het eerste leven 
op aarde. En deze diepte wordt omzoomd door een krans meeldraden, grotendeels aan 
één kant gelegen, en daar tussen ligt de stamper met zijn lange stempels, gereed het stuif - 
tmeel te ontvangen en dit te vervoeren naar de zaadknoppen in de diepte der kelk, om 
daardoor het oeroude proces der bevruchting, het einddoel der bloem, te bewerkstelli
gen. Dit vervoer der stuifmeelpollen door de stamper duurt bij de Echinopsis wel enkele 
dagen voor het zijn doel bereikt heeft.
De volgende dagen kan men de bloem langzaam zien afsterven, eerst de bloembladen, 
daarna de bloembuis. Het eventueel onbevruchte ovarium blijft nog dagen in leven tot
dat ook dit verwelkt en de plant de bloem loslaat. Heeft er wel bevruchting plaats 
gehad, dan volgt de ontwikkeling van een zaadbes met vele zaden.
Als men het zien wil in een groot verband, dan is het afsterven van de bloem de 
moeite van het bekijken waard. Wij zien dan het stille proces van het vergaan met het 
doel nieuw leven te bewerkstelligen. Zo kan ook de Echinopsis-bloem ons veel leren 
over de schoonheid van het leven op deze aarde, en ons gedurende enige tijd de ellende, 
die de mensheid daarop veroorzaakt, doen vergeten.

A. J. T i m m e r m a n s .

LEEST „SUCCULENTA”
vóór alles ook in 1949, want wij hebben 
belangrijke en voor elke liefhebber in- 
teressante artikelen in petto 11
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T E N T O O N S T E L L I N G E N .
De afd. L e i d e n  behaalde, zoals reeds 
in ons vorige tijdschrift is vermeld, op 
de Jubelflora te Leiden, een kleine gou
den medaille. Ook de Heer J. H. S m i t  
van de afd. Leiden verwierf voor zijn 
inzending op deze tentoonstelling een 
kleine gouden medaille.
De afd. H a a r l e m  behaalde op de Ken- 
nemergaarde te Haarlem met een geza
menlijke inzending een gouden me
daille.
De afd. A m e r s f o o r t  zond een col
lectie planten in op een tentoonstelling 
gehouden van 1 t/m  4 September j.1. te 
Amersfoort.
De afd. D e v e n t e r  verzorgde een in
zending op een tentoonstelling te De
venter van Vogels—Vissen en Cactussen. 
Wegens plaatsgebrek kunnen geen uit- 
gebreider verslagen worden gegeven.

SECRETARESSE.

L I D M A A T S C H A P .
Leden, die hun lidmaatschap niet wen
sen te bestendigen, worden, om moei
lijkheden te voorkomen, er aan herin
nerd, dat het lidmaatschap moet worden 
opgezegd vóór 1 December aan het 
secretariaat of aan het bestuur van de 
afdeling. (Art. 7, Huish. Regl.).

*  *  *

S T U D I E -A  V O N D E N .
De Kring N ij m e g e n hield op 8 Oct. 
j.1. een studieavond. Gesproken werd 
over het geslacht Mammillaria.
Wanneer er belangstelling voor is, zal 
er éénmaal per maand een dergelijke 
avond gehouden worden, waarbij ook 
aspirant-leden worden uitgenodigd.
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Ruil- en Verkoopaanb ied ingen
Ruilaanb. t.e.m. 10 regels voor leden-liefhebbers gratis. 
Overige annonces voor deze rubriek 30 ct per regel.

Te koop aangeb. door J. B. J. v a n  
W e e r e 1 d, J. van Grewenstraat 8, Til
burg, de volgende in prima staat zijnde 
werken: Succulenten in Beeld en Woord 
(f 7.—) en Onze Cactussen (f 3.50) beide 
door G. D. Duursma; Het Cactusboek 
door Verbeek Wolthuys (f 1.50); gratis 
een foto-album.

*  *
*

Te koop aangeb.: Succulenta 1927 en ’28 
(niet gebonden) en 1929 t.e.m. 1934 (ge
bonden), 3 gld. p. jaarg. Gevraagd Cras- 
sulaceae door Berger en Harms. A. J. 
A. U i t e w a a l ,  Alex Boersstraat 25hs, 
Amsterdam Z.

*  *
*

Te koop gevraagd „Succulenta” , jaarg. 
1937 t.e.m. 1943 (voor zover verschenen. 
Aanb. met prijsopgave aan Dr E. J o a - 
k i m,  Villeneuve (Vaud), Zwitserland.

*  *
*

Te koop gevraagd voor een buitenlands 
lid een c o m p l e t e  serie van „Succu
lenta”. Br. m. prijsopg. aan de redacteur.

Succulenten j. kroon
--------------------------------------------------------------------- Cactuskweker
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7  A A H \ / C D  | //"v  p  AANBIEDING TEN BATE VANt - n n U V  t l\  lx w KJ r  HET c l ic h e f o n d s .
1 Lithops Aucampiaê ............. f  0.25
2 bella .................... „ 0.25
3 Bromfieldii ......... „ 0.25
4 Comptonii ............. „ 0.25

►5 Dinteri ................ „ 0.25
6 Edithae ................ „ 0.25
7 Erniana ................ „ 0.25

> 8 Elisabethae ............. „ 0.25
9 floris a lb is ............. ,„ 0.25

10 Fülleri .................... „ 0.25
11 fulviceps ............. „ 0.25
12 gracilidelineata „ 0.25
13 Helmutii ................ „ 0.25
14 Herrei ................. „ 0.25
15 insularis ................ „ 0.25
16 Julii .................... „ 0.25
17 karasmontana . . . . „ 0.25
18 kuibisensis ......... „ 0.25
19 kunjasensis ......... „ 0.25
20 lateritia ................ „ 0.25
21 Lerichiana ......... „ 0.25
22 Lesliei ................. „ 0.25
23 lactea .................... „ 0.25
24 localis .................... „ 0.25
25 Marthae ................ „ 0.25
26 M eyeri.................... „ 0.25
27 mickbergensis . . . . „ 0.25

-  28 Mennellii ............. „ 0.25
29 olivacea ................ „ 0.25
30 opalina ................ „ 0.25
31 optica .................... „ 0.25
32 Otzeniana ............. „ 0.25
33 Peersii ................ „ 0.25
34 pseudotruncatella . „ 0.25
35 pulmonuncula . . . . „ 0.25
36 rugosa .................... „ 0.25
37 salicola ................ „ 0.25
38 Schwantesii ......... „ 0.25
39 summitata ............. „ 0.25
40 terricolor ............. „ 0.25
41 Triebneri ............. „ 0.25
42 turbiniformis . . . . „ 0.25
43 umdausensis ......... „ 0.25
44 Vanzijlii ................ „ 0.25

* 45 Conophytum truncatellum . . „ 0.25"
.46 Elishae ......... „ 0.25-
• 47 Wettsteinii . . . . „ 0.25
’  48 Nevillei ......... „ 0.25
. 49 bilobum ......... „ 0.25

t 50 cauliferum . . . . „ 0.25
•. 51 percrassum „ 0.25
• 52 Argyroderma Jacobseniana . „ 0.25
. 53 Luckhoffii „ 0.25

54 testiculare „ 0.25
* 55 Ophthalmophyllum Dinteri . „ 0.25

56 Schlechteri „ 0.25
57 Dinteranthus inexpectatus .. „ 0.25
58 Pole Evansii . . „ 0.25

• 59 ,, puberulus „ 0.25
60 microsperma .. „ 0.25
61 Pleiospilos H ilm ari............. „ 0.25
62 » simulans ......... „ 0.25

• 63 Frithia pulchra .........................   0.25
> 64 Herreanthus Meyeri .........  „ 0.25

65 Lapidaria Margaretae..............   0.25
66 Bijlia cana ...........................  „ 0.25
67 Gibbaeum Heathii .................., 0.25

• 68 Cheiridopsis candissima .. „ 0.25
69 Astrophytum capricorne

var. senilis ....................  „ 0.35
70 Astrophytum capricorne

var. minor ....................  „ 0.35
71 Astrophytum capricorne

var. major ........  0.35
72 Astrophytum capricorne

var. aurea .........................   0.35
73 Astrophytum capricorne

var. crassispina ............. „ 0.35
74 Astrophytum myriostigma

var. quadricostata ............. 0.35
75 Astrophytum myriostigma

var. nuda .............................  0.35
76 Astrophytum myriostigma

var. tamaulipensis ............. 0.35
77 Astrophytum ornatum

var. Mirbellii ....................  „ 0.35
78 Astrophytum ornatum

var. virens ....................  „ 0.35
79 Astrophytum ornatum

x myriostigma .....................0.30
80 Echinocactus grandis ................. 0.35
81 Carnegia gigantea.................... .. 0.30
82 Ferocactus alamosanus .............  0.30
83 „ acanthodes . . . .  „ 0.30
84 „ species uit Mexico „ 0.20
85 Mammillaria Karwinskiana „ 0.25
86 „ melanocentra . „ 0.25
87 „ bocasana ...............0.25
88 „ querreronis .. „ 0.30
89 „ chinocephala . „ 0.30

. 90 „ Hahniana . . . .  „ 0.35
- 91 Cephalocereus senilis .........  „ 0.35

92 „ polylophus .. „ 0.35
• 93 Leuchtenbergia principis .. „ 0.35
• 94 Strombocactus turbiniformis „ 0.35
- 95 Porfiria Schwartzii .................  0.35

96 Pilocereus chrysacanthus .. „ 0.35
97 „ Palmeri ..................... 0.35
98 „ leucocephalus . . „ 0.35

• 99 Austrocactus Sch eerii........... 0.35
100 Notocactus Graessneri.........  „ 0.30
101 „ mammulosus . . . .  „ 0.20
102 Rebutia violaciflora ............. „ 0.20
103 „ senilis ......................... . 0.20
104 Aylostera deminuta ............. „ 0.20
105 Lobivia Pentlandii ............. „ 0.20
106 „ species ................  „ 0.15
107 Stenocactus L lo y d ii................ .. 0.30
108 Echinopsis ancistrophora .. „ 0.20
109 Malacocarpus nigrispinus .. „ 0.25
110 Verrassingspakket uit

Antioch (Calif.) ............. „ 0.15
111 Stapelia grandiflora............. „ 0.20

De pakjes bevatten minstens 30 Mesem- of 20 Cactuszaden. 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 overschrijving of stor
ting op postgirorekening 398972 ten name van mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n  
te Apeldoorn.
Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan mej. J. J. E. van den Thoorn, 
Elburgerweg 57, Apeldoorn.
Waardevolle aanwijzingen voor het zaaien van Mesems en het behandelen van de 
zaailingen vindt men in Succulenta 1947, pag. 8—10 en in 1948, pag 18—19 en 37—38. 
Zij, die verleden jaar Lithops Vanzijlii hebben gezaaid, worden vriendelijk verzocht 
het resultaat te melden aan Mej. v. d. T h o o r n .

Ingevolge papiertoewijzing B P.P.-6448 
verschijnt deze u'tgave 8 X per jaar en 
is de omvang van dit nummer 20 pag’na’s, 
formaat 16 X 24,5 cm.

Druk: A. N. Govers N.V. — Den Haag
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