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D  IJ DE INTREDE van het jaar 1949 wil ik, de gewoonte getrouw, 
als voorzitter van „Succulenta” enkele woorden tot U richten. Vanzelf

sprekend wensen wij allen onze vereniging het beste toe. En het gaat haar 
best deze jonge-oude vereniging. Nadat zij nu reeds 3 járen in een volkomen 
nieuw kleed is gestoken, deed het toch goed, dat op de laatste algemene 
vergadering en ook reeds daarvoor, door een aantal Amsterdammers de op
merking werd gemaakt, dat „Succulenta” dit jaar 30 jaar bestaat en de 
afdeling Amsterdam 25. Kijk, dit is Holland op zijn breedst en daarom 
kan ik nu opgewekt schrijven, dat het goed gaat in onze vereniging. We 
zijn allen goede vrienden geworden.
Maar nu de andere kant van de medaille. Het aantal leden schommelt om 
de 400. Door verschillende afdelingen is hard gewerkt om dit aantal te doen 
stijgen, zulks volgens afspraak, gemaakt op de laatste algemene vergade
ring. De afdeling Amersfoort spant tot dusverre de kroon met een winst van 
11 leden, aan verspreide leden wonnen we 22 nieuwe liefhebbers. Ik blijf 
U dus opwekken leden te winnen, want dan alleen kunnen we ons mooie 
blad om de twee maanden blijven uitgeven, tegen dezelfde contributie. Met 
nadruk wijs ik er op, dat dit nu bittere ernst is. Welke afdeling mogen 
we binnenkort gelukwensen met de grootste ledenwinst?
Moge het ons in dit opzicht zéér goed gaan in 1949.

A. F. H. BUINING.

Ook de redactie van „Succulenta” wenst alle lezers een gelukkig en voor
spoedig 1949.
In onze hoop, op de medewerking van een groot aantal leden-schrijvers te 
mogen rekenen, werden wij enigszins teleurgesteld. Aan al onze medewer
kers brengen wij echter hartelijk dank, en wij prijzen ons gelukkig nu ook 
de drukkers van ons tijdschrift hierin te kunnen betrekken. Een bijzonder 
woord van waardering zij hier aan Mej. v. d. T  h o o r n, Mevr. G r u 11 e - 
m a n s  en vooral ook aan de heer v. d. V e 1 d e toegekend.

REDACTEUR.

AU our foreign members we wish a happy and prosperous New Year!
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DE CACTUS
Kaal staat hij voor de blankheid der gordijnen, 
Verschrompeld in wat kiezel en wat zand 
En mist zijn ziel: het alver schroeiend schijnen 
Der eeuwge zomers van zijn vaderland.

Maar aan het einde van zijn lijdzaam dulden, 
Spruit op een lichten morgen, als een vlam 
Van ’t heet verlangen dat hem gansch vervulde, 
Een bloem van heimwee uit zijn dorre stam.

Hij bloeit; en in dien onverwachten droom 
Laat hij een stond zijn heimlijk wezen blinken 
In ’t graf van broze bloemblad en aroom,

Zooals de dichter die, na harden strijd,
Zijn innigst voelen in een lied doet klinken 
En weerkeert tot zijn oude eenzelvigheid.

JA N  V A N  N IJL E N
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Gymnocalycium Valnícekianum Jajó

door Ir. K. G. K r e u z i n g e r en A. F. H. B u i n i n g.

UAEZE PLANT werd beschreven door J a j ó  in het tijdschrift „Kaktusár” 
te Brno, 1934, jrg. 5, pp. 73/74, fig. p. 73. De beschrijving luidt als volgt: 

Eenhoofdig, platrond tot kogelig, grijsgroen, dof, tot 18 cm diam.; ribben 
10—13, stomp gebocheld; areolen groot, rond, witviltig; randdoorns 7—9, 
2% —3 cm lang, grijs, gemakkelijk brekend, naar de plant gericht; 1 mid- 
dendoorn tot 3 cm lang, haakvormig gebogen, krachtig. Bloemen 3 % —4 cm 
groot, vuil-wit, keel roodachtig, kelkbuis 2—2 V2 cm lang, naakt, geschubd. 
Zaden zwart, dof. Groeiplaats: Argentinië (Uruguay?).
De heer J a j ó  merkt vervolgens op, dat deze plant járen geleden plotse
ling opdook, onbekend van waar en wel als Echinocactus centeterius. Aan
vankelijk wilden zelfs kenners de plant niet als een Gymnocalycium  erken
nen, alhoewel de willig komende bloemen zulks duidelijk aantoonden. Men 
beschouwde haar als een „Echinocactus” en wel „Pyrrhocactus”. Volgens 
J a j ó  zou in het „oer-oude” boek van F ö r s t e r - R ü m p l e r  echter een 
uitstekende tekening van Pyrrhocactus centeterius voorkomen, alsmede een 
beschrijving. Deze plant zou niets gemeen hebben met zijn „centeterius” 
of wel Valnicekianum. De bloem van centeterius bij F o r s t e  r—R ü m p - 
1 e r is n.1. 1 cm lang, donker geel van kleur, hetgeen zou kloppen met de 
beschrijving in „The Cactaceae” van B r i t t o n  a n d  R o s é .  De echte 
Pyrrhocactus centeterius komt uit Chili en zou identiek zijn met Neoporteria 
subgibbosa. De plant is tenslotte genoemd naar Dr J o h a n n V a l n i c e k .  
Tot zover de heer J a j ó .
Het zij ons vergund op het bovenstaande enige opmerkingen te maken.
De korte beschrijvingen in het Latijn, Duits en Tschechisch zijn gelijklui
dend, behalve, dat in de Tschechische tekst gesproken wordt van „trechter
vormige” bloemen, hetgeen in de beide andere niet voorkomt. De omschrij
ving van de middendoorn als „haakvormig gebogen” is o.i. niet erg geluk
kig gekozen; naar de originele afbeelding en naar de ons ter beschikking 
staande planten te oordelen zijn deze doorns onregelmatig gebogen, maar 
nooit uitgesproken haakvormig.
F o r s t e  r—R ü m p 1 e r is niet zo „oeroud”. Het gaat hier om de tweede 
druk van het boek van F ö r s t e r van 1846, dat door R ü m p l e r i n  1884— 
1886 is uitgegeven. (De eerste druk van 1846 is in de bibliotheek van Suc
culenta). J a j ó  citeert de tekst uit dit boek echter onjuist. In deel 2, blz. 
568—570 is onder nr. 105 Echinocactus centeterius Lehm., te lezen: „Bloe
men bijna 5 cm lang, 4—5 cm diam. Bloembladen van buiten geelachtig met 
brede levendige rode middenstrepen, van binnen roodachtig”. De tekening, 
die eveneens door J a j ó  wordt genoemd, is volgens de tekst „de Chileense 
vorm”. Als vindplaats wordt aangegeven Mexico, Minas Gereas en de berg
ketens van de Andes in Chili en Peru. De tekening toont per areool 6—7 
doorns voor deze zogenaamde Chileense vorm, terwijl de algemene beschrij- 
van van 10—12 randdoorns en 4 middendoorns spreekt. Bij J a j ó  wordt 
de indruk gewekt, dat Pyrrhocactus bij F o r s t e  r—R ü m p 1 e r te vinden 
is, terwijl dit geslacht eerst in 1929 door A l w i n  B e r g e r  als subgenus 
opgesteld is.
In „Kaktus ABC” van B a c k e b e r g  wordt een afwijkende beschrijving
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van Valnicekianum gegeven op blz. 296, o.a. 14 randdoorns en 6 midden- 
doorns. J a j ó zou echter de plant, waarnaar B a c k e b e r g  zijn beschrij
ving maakte, identiek met het originele exemplaar hebben verklaard.
De planten, die in de verzamelingen in ons land onder deze naam voorko-

Gymnocalycium Valnicekianum Jajó.

men, wijken in de bedoorning inderdaad wel enigszins af van de korte 
beschrijving van J a j ó ;  ze zijn echter zó karakteristiek, dat omtrent de 
soortechtheid geen twijfel kan bestaan. De planten zijn zeer fraai en groeien, 
vooral geënt, uitstekend.
Het mysterie van de naamsverwisseling van Gc. Valnicekianum is inmiddels 
door het in 1939 verschenen werk van Prof. Dr. C. C. H o s s e u s te Cor- 
doba, „Notas sobre cactáceas Argentinas”, opgehelderd.
Prof. H o s s e u s schrijft daarin, dat hij planten gevonden heeft in de 
Siërra Chica van Cordoba, op ongeveer 900-1100 m hoogte, (blz. 115/116). 
Deze planten heeft hij destijds bij vergissing naar Berlijn gestuurd als Echi- 
nocactus centeterius. Het blijken nu dezelfde planten te zijn als de beschre
ven Gc. Valnicekianum Jajó!
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„Uit eigen ervaring”

GEDURENDE de laatst gehouden Algemene Vergadering te ’s-Gravenhage klaagde 
de Redacteur er over, dat vrijwel niemand gevolg had gegeven aan zijn verzoek 

in Succulenta om eens iets over persoonlijke ervaringen met Cactussen of andere Suc
culenten mede te delen. Ronduit gezegd leek mij dit negatieve succes haast ongelooflijk 
daar ik nog zelden een paar liefhebbers bijeen heb getroffen, of zij konden ternauwer
nood wachten met hun mededelingen over „wat zij bij hun planten beleefd hadden” tot 
degeen, die toevallig het woord had, was uitgesproken. Zo vol waren zij van datgene, 
wat onze Redacteur bedoelde. Ik vraag mij dan ook af, wat de reden van die zwijg
zaamheid kan zijn.
Laten wij leden elkander in Succulenta, de belangrijkste band die ons bindt, toch 
zoveel mogelijk trachten te benaderen. Dat wordt op een eenvoudige wijze bereikt 
wanneer wij iedereen, die geacht kan worden er belang in te stellen, — en dat zijn al 
onze mede-leden — vertellen wat wij met en bij onze planten ervaren en ondervonden 
hebben.
Ja, wat heb ik al niet ervaren in de ±  40 járen gedurende welke de Cactussen en de 
andere Succulenten mijn genegenheid en ontspanningstijd in beslag namen, en wat 
hebben zij mij veel genoegen gegeven al heb ik dan ook wel eens teleurstelling onder
vonden. Maar dit mag geen collectie verzamelde herinneringen van mij worden.
Járen geleden ontving ik uit Curagao een groot aantal Opuntiazaden. Uiterlijk gelijken 
die wel iets op enigszins platgedrukte kersepitten, een wat juister omschrijving zou 
moeten luiden: zaden met een middellijn van ±  3/6 cm, met harde, benige zaadhuid, wit 
tot crême-wit van kleur, het centrum vormt een enigszins afgeplat bolletje en wordt 
omzoomd door een platte rand. Die zaden werden 12 Februari 1920 gezaaid, in zaai- 
testen, die een plaats vonden op een radiator van de centrale verwarming op mijn bureau. 
Op 19 Februari was er reeds een 50 tal gekiemd en geleidelijk groeide dit aantal aan 
tot een paar honderd. Dit leek een mooie oogst, maar daar de radiator tegen een muur 
stond, had dit tot gevolg dat door gebrek aan licht, de jonge plantjes sterk etioleerden 
(spichtig werden). Ik besloot de zaaitesten mee naar huis te nemen. En daar voltrok 
zich, gedurende een niet verwachte strenge nachtvorst, het noodlot: de toch al reeds 
door te grote warmte en lichtgebrek, zwak geworden zaailingen sneuvelden vrijwel alle. 
Na deze debacle vonden de zaaitesten, zoals zij toen waren, een onderkomen in een 
donkere hoek en zij verbleven daar ongeveer een jaar lang. Het volgende voorjaar haalde 
ik ze weer voor de dag. Bij het gieten kregen ze zonder opzet ook wat water, en wie 
schetst mijn verbazing, toen er in het voorjaar van 1921 achtereenvolgens een 50-tal 
Opuntia-zaailingen in die testen het leven zag. Deze plantjes werden op tijd verspeend, 
en de testen raakten weer in het vergeetboek. Voorjaar 1922 zette ik er aan aantal stek
jes in, en daartussen ontwikkelden zich weer een 20-tal zaailingen. Om nu de geschie
denis niet al te zeer te rekken, diene, dat er tot in 1927 elk jaar nog enkele, maar tel
kens minder, plantjes verschenen, die echter lang zo fors niet waren als die van de 
eerste járen.
’t Is geen wereldschokkende gebeurtenis geweest, maar ’t zal toch wel niet algemeen 
bekend zijn, dat cactuszaad zo lang kiembaar blijven kan. En daarenboven meen ik, dat 
ook hier, evenals in alle goede geschiedenissen, een moraal schuilt n.1.: dat men 
niet te spoedig moet wanhopen als opslag van Succulentenzaad zich wat lang laat wach
ten. In dit geval verschenen er nog na 7 járen opslagen. Wat bij mij zonder opzet ge
beurde, kan bij zorgvuldiger cultuur bij ieder ander evengoed voorkomen. Laat U dus 
niet al te spoedig ontmoedigen.
Moge dit simpele verhaaltje spoedig door belangrijkere van andere liefhebbers worden 
gevolgd. J. J. V e r b e e k  W o l t h u y s .

In aansluiting op de mededeling van de heer V e r b e e k  W o l t h u y s  over Opuntia- 
zaad wil ik hier de ervaring van de heer N o t e b o o m  met Lithopszaad laten volgen, 
al was het alleen, omdat de moraal van de geschiedenis dezelfde is.
De heer Noteboom kreeg vorig jaar Lithopszaden, die nog van de heer S w ü s t e  af
komstig waren. Het zaad was dus minstens van de oogst 1940. Het werd gezaaid op 
29 Maart in kleine potjes, die geplaatst werden in kletsnatte turfmolm en gedekt 
met een ruit. Binnen een week stonden er reeds aardig wat plantjes boven de grond, 
enkele soorten bleven achter; er waren 19 soorten gezaaid. Over het geheel genomen 
was de opslag zeer bevredigend. j  j  g  v j  x  h o o r n .
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Onze inlandse succulenten
door P. A. F l o r s c h ü t z .

Semp. tectorum  L. (Huislook) (foto: Uitewaal)

jD IJ de grote hoeveelheid buitenlandse succulenten, die wij kweken, raken 
L '  onze inlandse vetplanten wel enigszins op de achtergrond. Ik denk 
zelfs, dat er verscheidene leden zijn, die niet weten, dat de Nederlandse 
wilde flora een aantal succulenten rijk is. En toch doen zij in hun bloei en 
sommige ook in hun uiterlijk niet onder voor hun „verwanten” in andere 
landen.
De over een groot deel van de wereld verspreide familie der Crassulaceae 
heeft ook in Nederland een aantal vertegenwoordigers. Daar is allereerst het 
genus S e m p e r v i v u m  met één soort S. tectorum, L., de Huislook. Wel
iswaar is het eigenlijk geen wilde plant voor Nederland, doch zij groeit 
sedert onheuglijke tijden op muren en vooral op daken, overal in ons land. 
Van deze plant gaat het verhaal, dat zij het huis, waarop zij groeit, be
schermt tegen blikseminslag; weshalve Karei de Grote reeds bevel gaf, dat 
alle boeren deze plant op hun daken moesten plaatsen. Vooral in de zan
dige streken van Nederland zien we dikwijls in het bijzonder op strodaken, 
grote plakkaten van deze mooie, grote en regelmatige rozetten. De blade
ren zijn stekelpuntig, blauwig groen van kleur, waarbij het stekelpuntje 
roodachtig aangelopen is. In de zomer (Juli, Augustus) groeit uit de vol
wassen rozetten een dikke bebladerde stengel. Aan het einde daarvan bevin
den zich een flink aantal, vrij grote, licht-rose gekleurde bloemen. De
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kroonbladeren zijn donkerrood gestreept. De talrijke zijspruiten, die de 
plant maakt, zorgen voor het voortbestaan van de soort ter plaatse. Boven
dien geven de rijpe vruchten een zeer grote hoeveelheid fijn zaad, waar
van echter de kiemkracht naar mijn weten nooit onderzocht is. In ieder 
geval slaat de plant hier te lande niet spontaan in het wild op. Deze, 
vooral op dergelijke daken, doch ook op muren en in rotstuinen zeer 
decoratieve plant is met een minimum aan aarde tevreden. Hoe zonniger 
de standplaats, des te fraaier ziet ze er uit. Natuurlijk is deze plant even

als alle andere inlandse overblijvende Suc
culenten volkomen winterhard.
Het andere geslacht van de familie is 
S e d u m  (er is eigenlijk nog een derde n.1. 
T i 11 a e a, doch de enige inlandse soort 
hiervan is een vrij onaanzienlijk, zeer klein 
en tevens zeer zeldzaam plantje).
De algemeenste soort is de Muurpeper, 

L Sedum acre, L. Vrijwel overal op dorre 
zandgrond (in het bijzonder in de duinen) 
en op muren kleurt dit plantje in Juni en 

Juli grote plekken prachtig geel door haar honderden bloempjes. Ook in 
niet bloeiende toestand is het de moeite waard met de korte 5 cm hoge 
zoden. De dunne stengeltjes zijn dicht bezet met kleine eironde, iets afge
platte blaadjes van een kleur variërend van lichtgroen tot roodbruin. Deze 
blaadjes hebben een zeer scherpe smaak, waaraan het plantje dan ook zowel 
haar Nederlandse als haar wetenschappelijke naam te danken heeft (Latijn 
acer betekent scherp, bijtend). Ook voor dit plantje geldt weer: hoe zonni
ger en droger, hoe mooier. In de schaduw en in huis worden de stengeltjes 
langgerekt, de blaadjes dun en verliest de plant haar schoonheid.
Een soort, die hierop veel gelijkt is S. boloniense, Lois. (syn. S. mite, Gilib.), 
Zacht Vetkruid. Deze naam geeft al aan, dat de plant niet scherp smaakt. 
Zij verschilt van de vorige 
soort, doordat de blaadjes 
wat dunner en langer zijn 
en een spoorvormig aan
hangsel aan de voet bezit
ten. Deze soort is zeldza
mer dan de vorige; wij vin
den haar op muren en op 
droge plaatsen langs onze 
grote rivieren.
Evenzo is dit het geval met 
S. rupestre L. ssp. reflexum 
Hegi et Schmid (syn. S. 
reflexum L.), de z.g. Trip- 
madam. Wat deze vreemde 
naam precies betekent, is 
niet met zekerheid bekend.
Het plantje is wat groter 
van stuk, 15—30 cm hoog.
Ook de bloemen zijn iets

. Eltrb.

5 e c l u .m  r u .| ® e ilr C  L

r c M « u m
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groter en geel van kleur. De zittende blaadjes zijn fraai grijsgroen gekleurd 
en ongeveer 1 cm lang, voorzien van een stekelpuntje; aan de onderzijde 
bij de stengel bevindt zich een stomp aanhangsel. Dit bijzonder mooie 
plantje komt vrij veelvuldig langs de rivieren voor.
Minder algemeen is Sedum album  L. Wit Vetkruid zoals de naam reeds

aanduidt met witte bloempjes. De grootte is on
geveer gelijk aan die van Muurpeper; maar de 
stengels zijn vaak ijler bebladerd, de blaadjes 
langwerpig-rolrond en meestal roodachtig ge
kleurd en de kroonbladeren niet zo spits. Hier en 
daar en in de duinen, maar meer langs de rivie
ren en in Zuid-Limburg, wordt het aangetroffen. 
Tenslotte nog een heel mooie Sedum, n.1. S. Tele- 
phium  L. ssp. purpureum  Schinz en Keiler, (syn. 
S. purpureum  Schuit.). Hemelsleutel geheten. Het 
is een minder succulente plant, die dan ook op 
vochtiger en schaduwrijker plaatsen dan de 
andere inlandse soorten van dit geslacht voor
komt, bijv. in bossen en tussen kreupelhout. De 
plant kan wel een halve meter hoog worden. De 
grote, langwerpige, grijsgroene bladeren zijn grof 
getand of gezaagd, de onderste langgesteeld, de 
bovenste zittend. De bloemen verschijnen van 
Juli tot September in platte schermvormige bloei- 
wijzen en zijn purper van kleur, variërend van 
bleek- tot donkerpurper. Een bijzonder mooie 
plant!
Tot zover de familie der Crassulaceae. Er zijn 
echter in Nederland nog meer Succulenten in 
andere families. Alvorens we deze soorten nader 

gaan bekijken, dienen we eerst een en ander te weten over succulentie in 
in het algemeen.
De boven behandelde planten leven voornamelijk op gronden, die perio
diek sterk uitdrogen. Zij moeten, wanneer de grond nat is, een grote hoe
veelheid water kunnen opslaan om gedurende de droge tijd het blad te 
kunnen behouden en te kunnen bloeien. Het vocht, dat de cellen van deze 
planten bevatten, heeft een hoge concentratie aan opgeloste stoffen. Dit is 
waarschijnlijk voor een deel te danken aan de sterke zonbestraling, al is 
het juiste daarover nog niet bekend. Deze opgeloste stoffen (vooral zouten) 
trekken veel water aan en veroorzaken daardoor de waterrijkdom van de 
planten, dus de succulentie. Dit water kan natuurlijk alleen in regentijd 
opgenomen worden; tijdens de droogte leven de planten ervan en een deel 
verdampt. Hierdoor wordt de concentratie aan opgeloste zouten weer ver
hoogd, zodat de plant weer snel water kan opnemen tijdens de meestal 
korte vochtperiode.
Ook een hoog zoutgehalte van de bodem kan oorzaak zijn van een grote 
hoeveelheid zouten in het celsap. Planten die in een dergelijke bodem wor
telen, krijgen dus om dezelfde redenen een succulente bouw. Het ligt dus 
voor de hand, dat in streken van ons land, waar de bodem veel zout bevat 
(dat is langs de kusten, vooral daar waar schorren en slikken zijn, zoals in

Sed u.m *Te.\e|ph tutn L.
S d..*K
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Zeeland en langs de waddenkust) ook Succulenten zullen voorkomen. Heel 
veel planten, die het op een bodem, regelmatig in contact met zeewater, 
kunnen uithouden, zijn er niet en de meeste zijn dan ook min of meer suc
culent. Uit de aard der zaak zijn dergelijke planten zeer 
moeilijk te kweken, omdat we het bijzondere milieu, 
waarin ze leven, vrijwel niet kunnen nabootsen. Enkele 
voorbeelden willen we echter toch bespreken.
De vreemdste is wel Salicornia europaea L. (syn.
S. herbacea L.), Zeekraal geheten. Zij, die wel 
eens de waddenkust of de Zeeuwse eilanden be
zochten, zullen dit karakteristieke plantje onge
twijfeld gezien hebben. Een rijk vertakt struikje 
van 5—30 cm hoogte; de takken buigen meestal 
omhoog. De takken zijn alle duidelijk geleed, 
blaadjes bezit het plantje niet. De bloemen zijn 
van geen betekenis. Maar alleen door haar bizarre 
uiterlijk is het al zeker de moeite van het bekij
ken waard. De plant behoort tot de familie van 
de C h e n o p o d i a c e a e .
Tot de Cruciferen behoort Cakile maritima Scop., 
de Zeeraket. Een mooie, rijkvertakte plant met 
meestal veerdelige, vlezige bladern en grote rosé 
bloemen. De plant groeit in de buitenste duin-

reep aan de zeekant en is bovendien een van de 
belangrijke zandbinders bij de duinvorming.
Op deze plaatsen groeit ook de Caryophyllacea, 
Zeepostelein, Honckenya peploides Ehrh. (syn. 
Ammadenia peploides Rupr.). De bladeren zijn 
geelachtig groen van kleur, eirond en spits en zit
ten tegenoverstaand aan de liggende stengels. De 
vrij kleine witte bloempjes verschijnen in de 
oksels van de bladeren.
De laatste twee planten staan eigenlijk tussen de 
besproken typen van succulenten in. Zij groeien 
n.1. op zeer droge gronden èn in een zilte omge
ving. De succulentie is hier voor een groot deel 
een gevolg van het zoute milieu en helpt hen de 
soms extreme droogte en harde winden te weer
staan.
Behalve deze, zijn er in ons land nog meer plan
ten met een min of meer succulente bouw. Dik
wijls is dat echter te weinig opvallend door de 

geringe afmetingen van de planten. Ik volsta dan ook met de reeds ge
noemde soorten en hoop met dit verhaal de aandacht en belangstelling 
gewekt te mogen hebben voor de mooie en interessante Succulenten in 
onze eigen wilde flora.

1 cm

^Tekeningen v. d. schrijver)
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Gasteria verrucosa (Mill.) Duval.
door A. ƒ. A. U i t e w a a 1.

Tekening uit „Hort. Med. Amst.” (reprod.: Uitewaal)

ASTERIA VERRLTCOSA is wel de meest bekende soort van haar 
geslacht, de eerste plant, waaraan men onwillekeurig denkt, wan
neer men van Gasteria spreekt. Geen wonder, het is een fraaie, 
decoratieve sierplant.

M i 11 e r (in Gard. Dict. 1768), die ze nog onder Aloë beschreef, gaf haar 
voor het eerst haar toepasselijke soortnaam (verrucosa =  wrattig); D u v a l  
(1809) plaatste haar in het door hem opgestelde geslacht Gasteria. Dit ter 
verklaring van de juiste auteurscombinatie, die hier voor het eerst gebruikt 
is. De eerste afbeelding van deze soort gaf D i 11 e n i u s in 1732 in zijn 
Hortus Elthamensis. Dit was echter niet de eerste afbeelding van een Gaste
ria, zoals in het Amerikaanse tijdschrift wel eens beweerd is. C o m m e 1 i n 
gaf reeds in 1701, in zijn Hortus Amstelodamensis een afbeelding van een 
Gasteria; tot op heden kan evenwel niet met zekerheid worden vastgesteld 
tot welke der ons bekende soorten deze behoort. Maar ook Gasteria verru
cosa was bij ons al vroeg bekend, vermeld wordt, dat ze door B o e r h a v e  
en M i 11 e r reeds omstreeks 1720—1730 werd gekweekt.
In het al eerder (in Cact. en Vetpl. 1939, p. 50) besproken unieke plaatwerk, 
getiteld „Hortus Medicus Amstelodamensis”, dat de originele, gekleurde 
tekeningen bevat van planten, die tussen 1687 en 1749 de Hortus te Amster
dam gesierd hebben — voor een groot deel hebben deze platen als voorbeel
den gediend voor de kopergravures van het gelijknamige werk der beide 
Commelin’s — vonden wij ook een plaat van Gast. verrucosa; van deze nog 
nooit gepubliceerde tekening geven wij hier een reproductie.
In de band, waarin zich deze tekening bevindt, troffen wij behalve nog 
enkele andere Gasteria’s vooral veel in fraaie kleuren getekende platen aan 
van Mesembryanthemums, soorten waarvan we evenwel voor het eerst af-
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beddingen vinden in Hortus Elthamensis van Dillenius. De fraaie ge
kleurde, kunstig getekende plaat van Gast. verrucosa is gesigneerd Maria 
Moninckx; helaas is geen jaartal vermeld. De plant op deze afbeelding komt 
opvallend goed met de bij ons meest verspreide vorm van deze soort over
een; de jongere bladeren zijn opgericht, de oudere horizontaal uitgespreid 
en golfachtig heen en weer gebogen. Ze komt dan ook het beste overeen 
met de type-plant, waarvan hier een beschrijving volgt.

Gast. verrucosa var. latifolia Haw. (foto: Uitewaal)

Planten aan de basis spruitend en spoedig dichte zoden vormend; stam zeer 
kort. Bladeren in 2 elkander recht tegenoverstaande rijen geplaatst, de jongere 
opgericht, de oudere horizontaal afstaand, gestrekt of golfachtig gebogen, 10—20 
cm maar soms wel 30 cm lang, aan de basis 2—2,5 cm breed, zeer smal tong
vormig, geleidelijk smaller toelopend, enigszins driehoekig toegespitst, met ste
kende spits, onderzijde convex, bovenz. vooral naar de basis uitgehold, de top 
vlak, de randen stomp of enigszins afgeplat, aan een kant soms dikker, vlezig 
maar buigzaam, tamelijk donker- of bruinachtig groen, mat, grijs of bijna wit 
door de zeer vele, kleine, sterk verheven, krijtwitte tuberkeltjes, deze dicht op
een en zonder of in nauwlijks te herkennen regelmaat verspreid, de randen door 
tuberkels ruw en nabij de top tuberkelachtig-gezaagd.
Bloemen in een losse tros; bloemstengel onvertakt, met enkele sterile bracteeën; 
bloemsteeltjes 10—15 mm lang, dubbel zo lang als de priemvormige bracteeën; 
bloemdek ongeveer 25 mm lang, naar de basis steelvormig versmald, het lang
werpige, gezwollen, lichtelijk gebogen gedeelte menierood geklemd, ongeveer 
even lang als het buisvormige gedeelte, dat groen gestreept is, de korte slipjes 
tamelijk spits, nauwelijks teruggekromd. — Bloeit in het voorjaar.

De meeste Aloinae zijn variabel, zo ook Gast. verrucosa. Aan de hand van



12 SUCCULENTA

een sleuteltje geven wij hieronder de voornaamste variëteiten:
A. Bloeiwijze vertakt (tot 8 zijtakken); bladeren lang, breeder (3% cm)

en meer g e s t r e k t : .......................................................... var. latifolia Haw.
B. Bloeiwijze niet vertakkend:

a. blad. aan de top ±  sikkelvormig gebogen, dikker; tuberkels gro
ver, hoornachtig doorzichtig en daardoor groenachtig van tint:

var. asperrima (S.D.) Poelln.
b. blad. niet sikkel vormig gebogen, korter, dikker, stomper, gestrekt, 

iets breder, tuberkels minder sterk verheven en minder dicht opeen:
var. intermedia Haw.

Salm Dyck noemt nog een vorm, n.1. var. striata, waarvan de bladeren over
langs geel gestreept zijn; een bonte vorm dus. De bovengenoemde var. 
asperrima is ook wel bekend onder de onwettige benaming var. scaberrima 
(S-D) Bak. Het zal misschien niet steeds gelukken precies te bepalen met 
welke vorm men te doen heeft, o.i. is dat niet zo erg belangrijk; ondanks de 
verscheidenheid van vormen is het een vrij goed gescheiden, gemakkelijk te 
herkennen soort. De plant op bijgaande foto is een nog vrij jeugdig exem
plaar van de var. latifolia; ze stamt nog uit de verzameling van wijlen de 
heer F o r t g e n s  (Haarlem). Nimmer zag ik ’n mooier vorm; ’t is een plant, 
die de bezoekers van mijn bescheiden verzameling ook het éérste opvalt. 
Van Gasteria en Aloë zijn verschillende hybriden bekend, de meeste zijn 
kunstmatig verkregen, geen wonder dat men hiertoe vaak de fraaie Gasteria 
verrucosa verkoos. Deze hybriden heeft men, zoals ook wel met hybriden 
van verschillende Orchidee-soorten gedaan is, ter vergemakkelijking ’n eigen 
geslachtsnaam gegeven, n.1. Gastrolea; een combinatie van Gasteria en 
Aloë, waarbij men, met het oog op betere welluidendheid, sommige letters 
heeft laten vervallen, andere verwisseld *). Als type voor Gastrolea koos men 
Gastr. X  pethamensis (Bak.) Walther. Ik veroorloof mij even bij deze plant 
stil te staan.
Ze werd als Gasteria pethamensis door B a k e r (in Flora Capensis) beschre
ven; B e r g e r  vermeldt ze niet. In „Succ.” 1932, p. 175 geeft D u u r s m a 
een prachtige foto, die van D e  L a e t afkomstig is; het zien van dit 
plaatje wekte in mij de begeerte op, zulk een plant te mogen bezitten, 
maar ik heb ze in onze collecties nog nergens gezien. Met absolute zeker
heid zijn de beide ouders van deze hybride niet bekend; volgens Gardener’s 
Chronicle (1841) is de ene ouder Gast. verrucosa, volgens Baker zelf zou het 
Gast. carinata zijn, de andere ouder is met vrij grote stelligheid Aloe varie
gata. Het zou wel interessant zijn Gast. verrucosa en Aloe variegata eens 
opnieuw te kruisen! Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik te infor
meren wie van de lezers in het bezit is van Gastr. X  pethamensis (niet pen- 
thamensis!), en verder of ook Gast. pulchra (zie afb. in „Succ.”, 1932, p. 244; 
niet te verwarren met G. maculata!) nog in onze verzamelingen aanwezig is. 
Ten slotte volgt dan nog een opsomming van die Gastrolea’s, waarvan 
bekend is, dat Gast. verrucosa een der ouders is.
Gastr. X  pethamensis (Bak.) Walther — (een der ouders waarschijnlijk Gast. 
verrucosa).
Gastr. X  kewensis (Berger) comb. nov.(?) — hybr. G. verrucosa var. latifolia 
en brevifolia.

*) E  r i c h W a l t h e r  in Journal of the Cact. and Suc.. Soc. of America, Vol II (1930).
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Gastr. X  Lauchei (Radi) comb. nov. (?) — hybr. G. verrucosa en G. pulchra. 
Gastr. X  Chludowii (Beguin) Walther — andere ouder onbekend.
Gastr. X  Lynchii (Bak.) Walther — hybr. G. verrucosa en Aloe striata. 
Gastr. X  perfectior (Berg.) Walther — hybr. G. verrucosa en Aloe aristata. 
Gastr. X  margaritifera (Berg.) comb. nov. (?) — andere ouder onbekend. 
Hybriden van Gasteria en Haworthia kregen van Prof. G u i l l a u m i n  de 
nieuwe benaming Gasterhaworthia; zulk een hybride is Gasterhaw. X  
Holtzei (Radl) Guill., een kruisingsproduct van G. verrucosa en Haw. 
radula.

Cactussen zaaien.
P ) E  MOOIE aanbieding van zaden in het vorige nummer van Succulenta zal velen er 

toe brengen dit jaar hun geluk te beproeven met het zaaien van cactussen. Het 
zaaien is niet alleen een goedkoop middel om een verzameling uit te breiden, doch voor 
de rechtgeaarde plantenvriend zijn de zelf uit zaad gekweekte planten zijn trots en het 
meest eigene deel van zijn collectie. Het ontkiemen en ontwikkelen van het nieuwe leven 
uit de onaanzienlijke zaadkorrel boeit ons jaar op jaar. Vooral het zaaien van soorten, 
die men nooit gezien heeft, is bijzonder aantrekkelijk. Voor de beginnelingen in dit 
mooie onderdeel van onze liefhebberij volgen hier enige notities over het zaaien van 
cactussen, speciaal over Astrophytums.
De tijd, waarop het beste gezaaid kan worden, hangt af van de beschikbare hulpmidde
len. Wie over regelmatige warmte kan beschikken, zaait het beste vroeg in ’t jaar, eind 
Februari, begin Maart. Hoe langer de eerste groeiperiode van het jonge plantje is, des 
te beter zal de overwintering doorstaan worden.
Zonder kunstmatige warmte zaaie men niet voor eind April, bij helder, zonnig weer. De 
eerste week is van grote invloed op het ontkiemen van de zaden. In een regenachtige 
periode is de opslag veel geringer dan in een zonnige. De beste temperatuur is ±  25 gr. 
Cels., een beetje warmer kan geen kwaad. De verschillende soorten hebben een ongelijke 
kiemtijd, zodat men het best elke soort in een afzonderlijk potje zaait. De schoonge
maakte potten worden goed gedraineerd, op de scherfjes komt een laagje turfmolm en 
daarop de aarde, bestaande uit een luchtig mengsel, fijn gezeefde aarde met een derde 
deel scherp zand.
Het laagje turfmolm dient om het weglopen van de grond tegen te gaan. Gebruik geen 
klei, daar dit de groene korstvorming in de hand werkt. De gevulde potten worden 
halverwege in water gezet tot zij geheel verzadigd zijn. Fijne zaden worden nauwelijks 
bedekt, de grovere met een laagje gewassen zand ter dikte van de korrel.
De zaden worden te voren gewassen, zeker de Astr. zaden, die gemakkelijk te herken
nen zijn aan het mutsvormige model. Astr. zaden hebben buitengewoon lange funiculi 
of navelstrengen, die verwijderd moeten worden daar zij in het zaaibed gaan schimmelen. 
Als het om weinig zaden gaat, zodat het niet te veel tijd kost, zaait men de Astr. met de 
bolle kant omhoog. De potten worden nu ingegraven in zeer vochtige turfmolm, het 
geheel bedekt met een glasplaat.
Is men op zonnewarmte aangewezen, dan moet de bodemwarmte ’s nacht door afdekken 
zoveel mogelijk vastgehouden worden. Na drie, vier dagen verschijnen de eerste kiem- 
plantjes, de Astr. behoren altijd tot deze eerstelingen, zij komen krachtig op met een 
grote dikke kiemstengel en kleine zaadlobben. Vooral bij Astr. moet direct na de opslag 
het glas op lucht gezet worden, daar zij in gespannen lucht spoedig smeulen. Na vier, 
vijf weken is het plantenlichaam tussen de zaadlobben al goed zichtbaar en kunnen 
Astrophytums verspeend worden.
Veel ruimte hebben zij niet nodig, I J  cm is ruim voldoende. Belangrijk is, dat de zaailin
gen, vooral de eerste zomer, nooit geheel droog mogen staan. Zaailingen kunnen meer 
vocht verdragen dan men meestal denkt, droogte doet ze snel verschrompelen. Bij goede 
cultuur is de aardige stercactusvorm reeds goed zichtbaar voor zij de winter ingaan. 
Droog, maar niet stofdroog, koel overwinteren, 45 g. F. is voldoende. De myriostigma- 
en ornatumsoorten groeien later op eigen voet langzaam maar zeker door. Asterias en 
de capricornevariëteiten zijn moeilijker, zij kunnen in het tweede of derde jaar beter 
geënt worden op een niet te snel groeiende onderstam, zoals Jusbertii.

C. B o m m e 1 j é .
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Die gebruik van vetplante vir w etenskaplike doeleindes
Deur H. H e r r e .

Bot. Tuin te Stellenbosch. Biol. Afd. Kaktus-vormen.

In die sonnige Suid-Afrika is dit selfs in ’n winterreënstreek soos op Stellenbosch 
moontlik om heelwat gebruik te maak van die interessante verskynsels wat die vetplante 
vir wetenskaplike navorsers en dus ook vir die studente oplewer.
Die Karroo vorm ’n groot deel van ons land, en dit word gekenmerk deur ’n onreël- 
matige, in sommige gevalle, klein reënval. Verder is die temperatuur in die somer 
taamlik hoog, en daar heers oor die grootste gedeelte van die jaar dor, uitdroënde 
winde. Die aantal dae van sonskyn is ook baie hoog. Die gevolg van hierdie faktore 
is dat die plante van hierdie streek geheelenal anders is as die van die res van Suid- 
Afrika. Een van die grootste gevare waaraan die plant in die Karroo veral onderworpe 
is, is die van uitdroging. Nou is dit heel interessant om na te gaan, op watter verskil
lende maniere die plante hierdie gevaar die hoof bied. Dit gebeur op veelvuldige 
wyse en in ons Stellenbosse tuin het ons reeds sedert oor 20 jare ’n onderafdeling van 
ons biologiese afdeling wat die besoekers wil wys wat die plante vir voorsorgmaatreëls 
ontwikkel om hulle teen die gevolge van die bogenoemde verskynsels te beskerm. Die 
aanstoot hiervoor het ons veral uit wyle Prof. R. M a r l o t h ’ s pragtige boek: „Das 
Kapland”  (Jena 1904) gekry. Ons het destyds hierdie afdeling daarvolgens opgebou en 
mettertyd natuurlik ook nog aangevul.
Net soos by die ander onderafdelinge ook word in hierdie een op ’n netjiese enamel- 
plaat die doel bekend gemaak:

B e s k e r m i n g s m i d d e 1 s t e e n  w a t e r v e r 1 i e s .
A. Wasbedekkinge: Benewens ander plante word hier veral sekere Cotyledon-soorte 
gewys b.v. C. orbiculata, C. teretifolia as ook Crassula- en Echeveria-soorte.
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B. Die beharing: — 1. Hare kort en dik, orals versprei b.v. Crassula tomentosa, Cr. 
canescens, Cr. namaquensis en sekere Senecio-soorte. — 2. Plante met sagte hare en 
lang wimpers: b.v. Crassula barbata, Trichodiadem a densum  en ander soorte van hier- 
die geslag. — 3. Polagtige wimpers wat die blaar omsoom: b.v. Crassula ciliata, Cr. albi- 
flora, Cr. cqmosa, Cr. orbicularis, Cr. hemisphaerica, Cr. undulata ens. — 4. Polvormige 
hare aan die blaarbasis: b.v. Crassida columnaris, Cr. deltoidea, Cr. pyramidalis en 
daarby kan die volgende gesê word: Crassula columnaris is een van die beste voor- 
beelde. Dit word beweer dat sy polvormige hare aan die blaarbasis instaat sal wees 
om, as daar vogtigheid in die lug is, water daaruit op te neem.
C. Opperhuidselle absorbeer die water en swel op: Die beste voorbeeld is hier Cras
sula decipiens, wat dus ook in staat is om water vanuit die lug op te neem.
D. Higroskopiese steunblare: 1. Skubvormige steunblare: b.v. almal die Anacampseros- 
soorte van die ondergroep Avonia, soos die gewone Kerrimoer: Anacampseros papyracea 
wat deur sommige mensen gebruik wordt by die bak van biskuit. — 2. Lang, dun en 
haarvormige steunblare: b.v. die ander Anacampseros-soorte van die ondergroep: Tele- 
phiastrum b.v. A. filamentosa, A. lanigera, A. Telephiastrum  ens.
E. Plante met lugwortels tussen die blare: b.v. Adromischus cristatus.
F. Plante met ’n baie dik harslaag: b.v. Sarcocaulon-soorte. Elkeen wat al in die Kar- 
roo vuur moes maak, het al seker die „hotnotskers” (Sarcocaulon Burmannii) gebruik om 
vuur gou aan die brand te kry. Die rede waarom die plant so lekker brand is, dat die 
stam en takkies omhul is deur ’n baie dik harslaag, en hars is iets wat baie goed brand. 
In die lewe van die plant speel hierdie harslaag ’n belangrike rol, want daardeur word 
die verdamping van die oppervlakte van die plant tot so ’n mate verminder, dat dit 
geen nadelige uitwerking op die plant het niet. Hierdie plant is omtrent ses tot twalf 
duim hoog, en het nie baie blare nie, en is dus uitstekend ingerig vir die dorsstreek 
waar dit groei.
S a p p i g e  p l a n t e :
1. Plantestam nie verhout nie. — a. Blare in ’n kring, rosetvormend: b.v. Aloë micro- 
stigma, A. striata, A. variegata, ens. Adromischus mamillaris, Crassula canescens, Cr. 
decipiens, Cr. namaquensis, Bulbine favosa ens. — b. Plantestam verleng homself veral 
teen die blomtyd: Cr. columnaris, Cr. deltoidea, Cr. pachyphylla, Cr. pyramidalis, Klei
nia radicans, KL repens, Anacampseros Telephiastrum  ens. Carpobrothus edulis, Mesem- 
brianthemum (Cryophytum)-soorte ens. — c. Stam vertak, takkies baie kort: b.v. 
Pleiospilos Bolusii, PI. Nelii ens. Cylindrophyllum calamiform e ens.
2. Struikagtige plante. — a. Plantestam verhout: Crassula perfossa, Cr. rupestris ens. 
Eberlanzia spinosa, Othonna arborescens, O. denticulata, Cotyledon-soorte ens. — b. 
Stam en blare sappig: Cotyledon paniculata (Botterboom) Crassula portulacea, Portula- 
caria afra, die Spekboom. Dit vorm ’n belangrike deel van die vegetasie van die berge 
van sekere dele van die Oostelike Provinsie. Hier vind ons dat die stam en blare sappig 
is. Die gevolg is dat die plant weerstand kan bied teen die ongunstige tye, en die plant 
is dus besonders ingerig vir sy omgewing. Hierdie plant word ook gretig deur diere 
geëet in tye van droogte. In die geval van die melkbos en die vingerpol (Euphorbia) 
vind ons dat die blare of verdwyn of maar baie klein is, en gevolglik is die opper
vlakte baie verminder. Die stamme van die plante is groen, en dus het hulle die werk 
oorgeneem van die blare deurdat hulle nog vir die voeding sorg. By die spekboom egter, 
is die stam ook groen, maar die blare is klein en groen.
3. Boomagtige gewasse: b.v. Aloë arborescens, A. Bainesii, A. dichotoma, A. ferox, 
A. plicatilis ens.
4. Met sappige stamme: — a. Periodies blaar-wisselende plante, nie assimilerende 
stamme: b.v. Cotyledon cacalioides, C. ventricosa, C. grandiflora, Pelargonium carnosum,



SUCCULENTAló
P. crithmifolium, P. gibbosum ens. Die werk van voedingstowwe maak, is dus beperk 
tot die blare, en derhalwe is die gevaar van uitdroging kleiner gemaak. Die stam is sap
pig en kan dus ’n tijdlang sonder water bly. Talie van plante maak voorsiening vir die 
droogte deur water op te gaar, en die water is dan beskikbaar vir die plant in die 
skaars tyd. — b. Blaarlose, assimilerende stamme: b.v. Heelwat Cotyledon-soorte b.v. 
die botterboom, Cotyledon paniculata, maar ook Euphorbia-soorte soos E. mauritanica 
ens., sekere Othonna-soorte, Senecio longiflorus ens. By almal hierdie plante help dus 
die stam saam om voedingstowwe te maak en gaan voort daarmee al is daar ook nie 
meer blare aan die plant nie. Ons het hierdie afdeling nog verder ingedeel soos volg: 
b. 1). Stapelia-vorm: Caralluma, Duvalia, Stapeliae en almal die ander Stapelieae as ook 
Euphorbia virosa ens., Senecio stapeliiformis ens. — b. 2). Plante polagtig deurdat die 
takke kort en dig op mekaar is: b.v. Euphorbia caput-medusae, E. enopla, E. hystrix, E. 
multiceps ens, as ook E. esculenta. In tye van droogte grawe die boere die plant uit en 
steek dit stukkend, en dan eet die beeste die stukke. Hierdie plant, net soos baie van die 
ander Euphorbia-soorte ook, bestaan uit ’n dik, onderaardse stam, en die bo-aardse deel 
vorm ’n pol met ’n aantal kort en dik takke op mekaar. Die sap van die plant is dik, 
melkerig, en gevolglik verlies die plant nie baie vogtigheid nie, al is die lug ook droog. 
-  Van die Aizoaceae kan hier ook nog heelwat soorte genoem word, b.v. al die Titanop- 
sis-soorte ens. -  b 3). Bosse met regop ronde takke: b.v. Euphorbia decussata, E. Dre- 
geana, E. mauritanica ens. Hier vorm die plant bosse van regop, ronde takke. Deur die 
bos te vorm, beskerm die takke mekaar weersyds, en deur hulle rond te maak, word die 
oppervlakte ook verminder. Die sap van die plant is soms ook melkerig, en daardeur 
verloor die plant ook nie baie water nie. Aldus is dit nog weer ’n ander manier om die 
verlies van vochtigheid te bestry. Kleinia antheuphorbium en Senecio longiflorus ens. 
behoort ook hierby, ook het hulle nie melksap nie. -  b 4). Kaktusvorm: Euphorbia 
cereiformis, E. meloformis, E. virosa, E. clandestina, E. Dinteri, E. heptagona, E. mam
millaris, E. polygona, E. horrida, E. stellaespina, E. tuherculata ens. Trichocaulon flavum, 
T. piliferum ens. Hoodia Gordonii en almal die ander'soorte ook. — b. 5). Boomvormig: 
b.v. Euphorbia ingens, E. grandidens, E. tetragona, E. Tirucalli, E. abyssinica ens. — 
b. 6). Bankplante: b.v. Sarcostemma viminalis, Pelargonium tetragonum, ens, daaronder 
veral Pelargonium gibbosum wat tussen die takke van die plante, waarin dit opklim, 
dikkere dele vorm, sodat die ranke niet weer kan weg gly, iets wat heel eienaardig is, 
maar darem baie doeltreffend. (s ôt volgt)
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7  A A n \ / C D  1 / / ^ f N  n  A A N B IE D IN G  TEN B A TE  V A Nt A n U V  E K  N U  U  r  H ET c l i c h e f o n d s .

1 Lithops Aucampiae ............. f 0.25 68 Echeveria (Dudl.) cotyledon . f 0.20
2 bella .................... 0.25 69 Astrophytum capricorne
3 Bromfieldii ......... 0.25 var. senilis .................... „ 0.35
4 Comptonii ............. ,, 0.25 70 Astrophytum capricorne
5 Dinteri ................ 0.25 var. minor .................... „ 0.35
6 Edithae ................ 0.25 71 Astrophytum capricorne
7 Erniana ................ 0.25 var. major .................... „ 0.35
8 Elisabethae ............. 0.25 72 Astrophytum capricorne
9 floris a lb is ............. 0.25 var. aurea .................... „ 0.35

10 Fülleri .................... 0.25 73 Astrophytum capricorne
11 fulviceps ............. 0.25 var. crassispina ............. „ 0.35
12 gracilidelineata 0.25 74 Astrophytum myriostigma
13 Helmutii ................ 0.25 var. quadricostata . . . . „ 0.35
14 Herrei ................ 0.25 75 Astrophytum myriostigma
15 insularis ................ 0.25 var. nuda ........................ „ 0.35
16 Julii .................... 0.25 76 Astrophytum myriostigma
17 karasmontana . . . . 0.25 var. tamaulipensis . . . . „ 0.35
18 kuibisensis ......... 0.25 77 Astrophytum ornatum
19 kunjasensis ......... 0.25 var. Mirbellii .................... „ 0.35
20 lateritia ................ ,, 0.25 78 Astrophytum ornatum
21 Lerichiana ......... 0.25 var. virens .................... „ 0.35
24 localis .................... 0.25 80 Echinocactus grandis ......... „ 0.35
25 Marthae ................ 0.25 81 Carnegia gigantea................ „ 0.30
27 mickbergensis . . . . 0.25 83 Ferocactus acanthodes......... „ 0.30
29 olivacea ................. 0.25 84 „ species uit Mexico „ 0.20
30 opalina ................ 0.25 85 Mammillaria Karwinskiana „ 0.25
32 Otzeniana ............. 0.25 86 „ melanocentra . „ 0.25
33 Peersii ................ 0.25 87 „ bocasana . . . . „ 0.25
35 pulmonuncula . . . . 0.25 88 „ querreronis .. „ 0.30
36 rugosa .................... 0.25 90 „ Hahniana . . . . „ 0.35
37 salicola ................ 0.25 92 Cephalocereus polylophus . .. „ 0.35
39 summitata ............. 0.25 93 Leuchtenbergia principis .. „ 0.35
40 terricolor ............. 0.25 94 Cereus alacriportanus ......... „ 0.30
41 Triebneri ............. 0.25 97 Pilocereus Palmeri ............. „ 0.35
42 turbiniformis . . . . 0.25 99 Notocactus Haselbergii......... „ 0.30
43 umdausensis ......... 0.25 100 Notocactus Graessneri......... „ 0.30
44 Vanzijlii ................ 0.25 101 „ mammulosus . . . . „ 0.20
57 Dinteranthus inexpectatus .. 0.25 102 Rebutia violaciflora ............. „ 0.20
58 Pole Evansii .. 0.25 103 Echinopsis Shelhasii ............. ., 0.30
59 puberulus 0.25 105 Lobivia Pentlandii ............. „ 0.20
60 microsperma .. ,, 0.25 106 „ species ................ „ 0.15
61 Pleiospilos H ilm ari............. 0.25 107 Stenocactus Lloydii ............. „ 0.30
65 Lapidaria Margaretae ......... 0.25 108 Echinopsis ancistrophora „ 0.20
66 Echeveria (Dudleya) 109 Malacocarpus nigrispinus .. ,, 0.25

Setchellii 0.20 110 Gasteria Armstrongii ......... „ 0.15
67 Echeveria (Dudleya) farinosa 0.20 111 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 .

Succulenten j. kroon
. _________________________ ____________________ Cactuskweker
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SUCCULENTA
Conophytum percrassum Schick et Tisch.

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

Conoph. percrassum  Schick et Tisch. (foto L. Colette)

HOEW EL Conophytum percrassum  (door Dr A. T i s c h e r in 1931 in 
Succulenta (blz. 223) is beschreven en er in 1932 (blz. 84) een afbeel

ding werd gegeven, waag ik ’t er op, aan de hand van bovenstaande fraaie 
foto van een exemplaar uit de verzameling van wijlen de heer S w ü s t e, 
een kort artikeltje aan deze soort te wijden.
Van Conophytum percrassum, vindplaats Steinbock in KI. Namaqua- 
land, komen in mijn verzameling een zestiental drie- tot achthoofdige, door 
mij uit zaad gekweekte exemplaren voor, zodat ik volop gelegenheid heb 
gehad, de groei en bloei van deze plant waar te nemen.
De naam „percrassum” (=  zeer dik) wijst er op, dat men hier, volgens 
S c h i c k  en T i s c h e r ,  met een vrij grote soort te doen heeft. In de 
beschrijving delen zij dan ook mede, dat C. percrassum, naast C. Wettsteinii 
en C. Pearsonii, wel als de grootste der Conophyta beschouwd kan worden.
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De naam „percrassum” is echter m.i. min of meer onjuist; zeer vele Cono- 
phyta (behalve C. Wettsteinii en C. Pearsonii) vormen grotere corpuscula 
dan C. percrassum. Nu moet ik toegeven, dat de zich in mijn verzameling 
bevindende exemplaren iets kleiner zijn (corpuscula tot 18 mm) dan die, 
welke op bijgaande foto (ware grootte) is afgebeeld en waarvan de corpus
cula tot 2 cm in doorsnee zijn. Talrijke Conophyta echter, o.m. verschil
lende soorten van de bilobagroep en nog vele andere, als C. calculus, levi
culum, globosum, pictum, jucundum, placitum, odoratum, enz. zijn even 
groot of groter in dwarse doorsnee.
De corpuscula zijn omgekeerd kegelvormig, tot 2 cm breed en tot 2 cm 
hoog; de bovenzijde is min of meer gewelfd en vertoont in het midden een 
3—5 mm lange spleet, welke veelal in een kleine inzinking van het boven
vlak ligt. Na de bloei vormt zich echter hier (bij kruisbestuiving) in het 
inwendige van het corpusculum een zaaddoos je, waardoor ter plaatse een 
kleine verhevenheid wordt gevormd en de spleet op een heuveltje inplaats 
van in een dal komt te liggen. De randen tussen het bovenvlak en het kegel
vormige zijvlak zijn nooit scherp, doch steeds afgerond.
De onbehaarde corpuscula zijn donker grijsgroen van kleur, terwijl het 
gewelfde bovenvlak voorzien is van een vrij groot aantal,, gelijkmatig ver
deelde, donkergroene stipjes, welke niet in bepaalde lijnen of groepen zijn 
gerangschikt; op zijn allerbest kan men hier en daar een enkel stukje van 
een cirkelvormige (stippel-) lijn herkennen, doch de plaatsing der stipjes is 
te onregelmatig om van rangschikking in cirkelvorm te kunnen spreken.
In tegenstelling met de mededeling van S c h i c k  en T i s c h e r ,  volgens 
wie de stippen onduidelijk en soms in het geheel niet of nauwelijks zicht
baar zijn, zijn deze, zowel op de foto, als bij alle 16 exemplaren van mijn 
verzameling, zeer duidelijk te zien.
Volgens S. en T. bevindt zich aan de uiteinden der spleet een onregelmatig 
geschulpte, donkergetinte zone; bij alle corpuscula van al mijn planten is 
de spleet echter nagenoeg geheel omgeven door een smalle donker getinte 
zone; op de scheiding van deze zóne en de lichtere, grijs-groen gekleurde 
omgeving bevinden zich een aantal (10-16) donkergroene stippen, waar
door een geschulpte rand ontstaat. Er bevindt zich echter aan weerszijden 
van het middelste deel van de spleet, binnen de donker gekleurde zóne een 
min of meer driehoekig, lichter gekleurd vlekje, waardoor de donkere zóne 
in t midden van de spleet iets smaller is; misschien moet hierdoor de mede
deling van S. en T., dat zich aan de (beide) uiteinden der spleet een donker 
getinte zone bevindt, worden verklaard; met behulp van een vergrootglas 
is echter duidelijk te zien, dat de spleet nagenoeg geheel omgeven is door 
de donker gekleurde zóne; slechts in een enkel geval veroorzaken de lichte 
vlekjes aan weerszijden van de spleet een geringe onderbreking van de 
donkergroene rand. Daar een en ander van belang is voor de herkenning 
der soort en de beschrijving van S. en T., wat dit onderdeel betreft, op een 
dwaalspoor zou kunnen leiden, vermeld ik dit hier uitvoerig.
Conophytum percrassum  is een wat trage bloeier; vooral jonge planten, met 
drie tot zes a zeven hoofdjes geven slechts een enkele of helemaal geen 
bloem. De planten, die wat ouder zijn en uit een groter aantal corpuscula 
bestaan, bloeien echter beter; zo vertoonde het op de foto afgebeelde exem
plaar, dat tien hoofdjes heeft, acht bloemen. De bloemen zijn geel van kleur 
en vrij groot; ze steken 1% á 2 cm boven de corpuscula uit; de bloeitijd
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valt vrij spoedig na het beëindigen van de rustperiode, n.1. in September. 
Tenslotte nog iets, wat de cultuur van Conophyta in het algemeen betreft. 
Behalve uit zaad, laten de Conophyta zich vermeerderen door stekken. Dit 
stekken kan zowel voor als na de rustperiode geschieden, dus in het voor
jaar, maar liefst vóór midden Mei en na midden of eind Juli. In beide 
gevallen gelukt het meestal zeer goed, afgesneden corpuscula tot beworte- 
ling te brengen. Ik ontving dit jaar uit Engeland, zowel als uit Zwitserland 
een vrij groot aantal nieuwe soorten, waarvan ruim 90 % goed wortelde. 
Zoals bekend is, vertonen de Conophyta van Mei tot midden of eind Juli 
een rustperiode, gedurende welke uiterlijke rusttijd zich echter jonge cor
puscula bevinden in de oude vormen. Aan het einde van de rustperiode is 
het oude corpusculum tot een dunne, vliezige, droge huid geworden en 
groeien de jonge corpuscula (1 tot 3 in elk oud corpusculum) zodanig, dat 
zij door de vliezige droge huid van het oude corpusculum heenbreken. 
Het is nu mijn ondervinding, dat men goed doet, deze oude droge vliezen 
zoveel mogelijk te verwijderen en dat het zelfs aanbeveling verdient om de 
corpuscula, die bij gebrek aan voldoende groeikracht zich niet van deze 
oude omhulsels kunnen bevrijden, in September een handje te helpen, 
daarbij vooral zorg dragende, dat men de jonge corpuscula niet beschadigt. 
Doet men dit niet, dan kan het gebeuren, dat verschillende corpuscula, soms 
zelfs alle corpuscula van dezelfde plant, de winter ingaan, zonder van het 
oude omhulsel bevrijd te zijn. Deze planten blijven dan geheel van het 
licht verstoken en sterven veelal in de loop van het volgende jaar, terwijl 
dit niet geschiedt, als men tijdig ingrijpt en de corpuscula helpt, zich van 
de oude omhulsels te ontdoen.

Interessante Euphorbia's
door J. A. J a n s e

Sectie: D iacanthium  Boiss.

EUPHORBIA NEUTRA Berger, in Sukk. Euph., 71 c. fig. (1907); idem 
in C. & S. Journ. 13 : 114, fig. 65 — No. 24 (1941); E. grandis Lem. in 

111. hort. IV, 71, 101, 107, (1857) fide Brown in Flora Trop. Afr. IV, 1, 590 
(1915).

Orig. beschr.: „Boomachtig, kranswijs vertakt, met dezelfde habitus als E. abys- 
sinica, 5—6 kantig, afgezet — geleed, leden aan de basis 10—15 cm en meer 
breed, naar boven toe smaller wordend, waardoor de kanten bochtig verlopend, 
groen, tussen de ribben diep gegroefd met gebogen nerven naar de areolen. Rib
ben vlak, haast gevleugeld, doch forser dan de beide vorige soorten 9 , tussen de 
1—1} cm van elkaar verwijderde doornparen, slechts zeer weinig uitgehold of 
bijna recht. Areolen klein, nog door de apart staande, grijs-bruine doornschildjes 
omsloten, doorns afstaand, 4—5 mm lang. Bladeren klein of omgekeerd-eivormig, 
breed, naar de basis wigvormig versmald, bovenaan stomp met kort toegespitste 
top.”

Deze karakteristieke soort werd door B e r g e r  reeds in 1907 beschreven 
naar exemplaren, die hij in La Mortola geregeld onder de namen E. abyssi- 
nica en Royleana aantrof. Met beide soorten heeft E. neutra alleen de 
boomachtige habitus gemeen, doch er zijn duidelijke kenmerken, dat het 
een aparte vorm is. De oorsprong is niet bekend, doch het is niet te gewaagd
1) E. abtjssinica en similis.
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om te veronderstellen, dat ze uit dezelfde gebieden stamt als E. abyssinica. 
N. E. B r o w n , de auteur der Euphorbiaceae in Thiselton Dyer’s „Flora 
of Tropical Africa”, noemt haar een inwoner van Abessinië en meent in deze 
plant dezelfde te moeten zien als die, welke L e m a i r e  reeds in 1857 
onder de naam E. grandis heeft beschreven.
L e m a i r e  beschreef E. grandis als „zeer groot en zeer robuust, rechtop- 
groeiend, nauwelijks vertakt, met 5—6 (of meer?) brede kanten, tamelijk 
dun vleugelachtig, diep gegroefd, scherp; diacanthium-soort met de doorn- 
paren dicht bij elkaar, klein.” Hij beschreef een exemplaar, dat door 
P e t i t  en Q u a r t i n - D i l l o n  in Abessinië was verzameld en door 
L e f e b v r e  in 1844 naar Parijs was gezonden. Later (l.c. p. 101) vermeldt 
hij nog, dat de bladeren klein, spatelvormig zijn met twee kleine klierachtige 
schutblaadjes aan de voet, die later verdorren en ineenschrompelen. Men 
kan zulke schutblaadjes bij meer soorten van deze groep aantreffen.

Hiermede is niet gezegd, dat

Euph. neutra Berg. (foto: Janse)

B r o w n ongelijk heeft, als hij 
E. neutra Berger identiek verklaart 
met E. grandis Lem., doch het is 
evenmin vaststaand bewezen, en 
daarom lijkt het veiliger bij deze 
synonymie voorlopig een vraagte
ken te plaatsen.
L. C r o i z a t ,  die een zeer goed 
kenner der Euphorbia’s is, zegt in 
zijn bekende werkje „De Euphor- 
bio Antiquorum atque Officina
rum”, p. 100: „N.E. Brown brengt 
het als synoniem terug tot E. gran
dis Lem., doch de beschrijvende 
kenmerken van Lemaire verwer
pen deze reductie. Daar Lemaire 
en Boissier beiden dezelfde exem
plaren hebben gezien, waarop Le
maire grandis en Boissier abyssi
nica baseerde, is het niet duidelijk 
op welke gronden Brown E. gran
dis als E. neutra determineert, ter
wijl hij tegelijkertijd Boissier’s 
abyssinica als een aparte soort be
schrijft, n.1. E. controversa. E. neu
tra is ongetwijfeld een geldige 
naam voor een aparte soort.”
Het zou te ver voeren thans reeds 
op deze ingewikkelde synonymie in 
te gaan, hiervoor ontbreekt het ab
soluut nodige vergelijkingsmate
riaal uit Abessinië. De gehele abys- 
sinica-groep kan eerst dan defini
tief gerangschikt worden, als dit 
materiaal in ruime mate voorhan-
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den is en bovenal, als wij over levende exemplaren beschikken, die tijdens 
de groei kunnen worden geobserveerd. Veel soortbeschrijvingen zijn op 
kleine fragmenten en onvolledige exemplaren gebaseerd, waarbij in het 
geheel geen rekening is gehouden met de variabiliteit en het feit, dat ge- 
durende de groei de kenmerken grote wijzigingen ondergaan. Deze 
Euphorbias vertonen een sterk periodieke groei, waarbij vorm, grootte en 
onderlinge verhouding van de areolen, schildjes, doorns etc. zich telkens 
in mindere of meerdere mate wijzigen. Zo treedt bij sommige soorten dik
wijls een gedeeltelijke of zelfs gehele reductie op van de doornparen als 
de tak bloemknoppen gaat vormen. Naarmate de groei sneller en weliger 
is liggen de schildjes verder uiteen, en wordt de soms karakteristiek op
tredende „hornband” onderbroken door groen weefsel, of komen anders 
dicht bijeen staande schildjes veel verder uit elkaar te liggen. Dit alles 
maakt een vergelijking naar beschrijvingen alléén zeer moeilijk; een goede 
afbeelding is daarom van zeer groot nut. Bergers afbeelding van Euph. 
neutra (1. c. p. 72) geeft n.1. een zeer duidelijke aanvulling van zijn beschrij

ving. In het Amerikaanse tijdschrift, 1941 
(1. c. p. 114) komt op een grote foto van een 
Euphorbia-collectie te Vancouver B.C. ook 
een exemplaar voor van E. neutra (no. 24). 
De overeenkomst van dit exemplaar met 
Bergers afbeelding en de hierbij afgebeelde 
plant uit mijn eigen collectie is treffend. 
Mijn exemplaar is afkomstig van de firma 
L G a s t a u d t e  Roquebrune (Var); E. neu
tra wordt aan de Franse en Italiaanse Riviera 
vrij algemeen gekweekt.
Ter aanvulling van de beschrijving geef ik 
nog enkele schetsen van de schildjes en de 
doorns, die eerst lichtbruin zijn en later tot 
grijs verkleuren. De areolen liggen dicht bij 
de schildjes, en worden er nu en dan zelfs 
door omgeven. De lengte der doorns varieërt 
van 3—-5 mm, ze zijn krachtig aan de basis 
1 mm dik tot scherp gepunt. Bij het afge

beelde exemplaar worden in het najaar bladeren ontwikkeld, die tot 3*^ 
cm lang kunnen worden bij 1,6 cm breed op het breedste gedeelte. Onge
twijfeld is deze welige bladontwikkeling te wijten aan kascultuur.

Schoonheid van onze wilde vetplanten
De heer L. W. J. C. Caron, redacteur van het Vakblad voor Bloemisterij, schrijft ons: 
In het laatste nummer van Succulenta staat een interessant artikel over onze 
inheemse vetplanten. Dat ook deze succulenten onze aandacht verdienen en dat 
ook zij grote schoonheid bezitten, valt niet te ontkennen. Vooral niet als wij hen op 
de natuurlijke groeiplaatsen in overvloed aantreffen. Bij het lezen over de Muur
peper dacht ik meteen aan de weelderige groei van dit gewas tussen het grind van 
het stationsemplacement van het Holl. Spoor in Den Haag. In de zomer zijn vele 
vierkante meters fel geel, waardoor zij zelfs de aandacht der treinreizigers trekken, 
die zoals verschillende malen bleek, hun bewondering niet onder stoelen of banken 
staken. Wist U dat die zelfde Muurpeper — soms een lastig onkruid — op een plat dak 
welig kan tieren en met enkele andere vetplanten een eentonig stadsbeeld kunnen 
opvrolijken?
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Opuntia's
door J. J. V e r b e e k  W o l t h u y s

Op. m on acan th a  Haw. var. v a r ieg a ta ; Op c lav ario id es  Pfeiff. en
M am. can d id a  Scheidw. (foto: Ed. Becht)

STIEFKINDEREN” heb ik eens gezegd tijdens een Kringvergadering, 
en ik bedoelde er de Opuntia’s mede, die werkelijk in de meeste col

lecties een plaats als Assepoester innemen. Ze zijn „weinig begeerd en heel 
niet geëerd.”
Bestaan daarvoor voldoende redenen? Mijns inziens niet. Al moet ik toege
ven, dat een collectie uitsluitend bestaande uit Opuntia’s een zekere een
vormigheid zou vertonen, het moet mij toch van het hart, dat een collectie 
uitsluitend bestaande uit Mammillaria’s of welk ander succulentengeslacht 
ook, dat euvel in dezelfde, ja zelfs grotere mate zou vertonen Terecht be
staan de meeste verzamelingen dan ook uit een mixtum van zoveel moge
lijk verschillende geslachten, zodat een aangename afwisseling ontstaat. 
Maar dan is er ook geen geldige reden, om een enkel geslacht te verwaar
lozen en dringt zich de vraag op, waarom juist de Opuntia’s dit lot bescho
ren is, planten, waarbij feitelijk de grootste verscheidenheid van vormen 
wordt aangetroffen. Biologisch verdienen zij het evenmin, want indien men 
let op haar zeer nauwe verwantschap met Pereskia, dan voltrekt zich juist 
bij hen de evolutie van gewone bladplant tot vrijwel bladloze Succulent, in
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welk laatste stadium zich bijna het ganse verdere leger der Cactussen be
vindt. Moet ik hier nog wijzen op de grote blijvende bladeren, die zich bij 
Pereskia in niets onderscheiden van de plantendelen, die wij als regel met 
die naam aanduiden, of op de vlezige, succulente bladeren van Pereskiopsis, 
die eveneens nog van flink formaat zijn, of op de priem- en elsvormige blad- 
vormen bij Opuntia, die bij de Cylindropuntia’s toch nog blijvend kunnen 
zijn, maar reeds belangrijk gereduceerd voorkomen en bij Platyopuntia’s 
zich alleen tijdelijk op de jonge loten bevinden en daarbij nog maar enkele 
millimeters groot zijn of zelfs reeds voor het blote oog vrijwel onzichtbaar 
zijn geworden. Dit is toch wel iets heel bijzonders, want wij kunnen daarbij 
het gehele verloop volgen van een voor ons begrip gewone loofboom (som
mige Pereskia’s) tot sterk succulente, bladloze gewassen.
Niet minder merkwaardig is de grote vormenrijkdom, die vooral opvallend 
is door het belangrijke verschil in de groeiwijze van de Cylindropuntia’s, 
met rolronde stammen en takken, en de Platyopuntia’s, met min of meer 
cirkelronde, platte dus schiifvormige takken, die afmetingen bereiken welke 
varieëren van een paar centimeters tot plakken met 30 á 35 cm middellijn. 
Misschien komt dat verschil in uiterlijk nog sterker tot uitdrukking bij 
enige minder species tellende ondergeslachten. Ik denk daarbij aan vrij sterk 
cereiforme Opuntia’s, zoals Opuntia Miquelli Lem. en Grusonia Bradtiana 
(Coult.) Br. et Rosé. Verder moet ik ook noemen de Opuntia’s met bolvor
mige vertakkingen, zoals Opuntia clavata Eng., Opuntia glomerata Haw., 
de beroemde Opuntia met papieren doorns, grote platte op perkamenten 
strookjes gelijkende doornen, misschien beter bekend onder de synoniemen 
Opuntia diademata en Opuntia pavuracantha, Opuntia ovata Pfeiff., Opun
tia sphaerica Forst., Opuntia pentlandii S.D. en andere. Tenslotte zijn daar 
dan nog die typische planten (misschien mag ik zeggen tussenvormen), 
waarbij Cylindroountia en Platyopuntia schijnen samen te komen. Dat zijn 
de Brasilienses, die rolronde stammen produceren, waaromheen kransge- 
wijze, horizontaal afstaande ziitakken zijn gegroepeerd, die niet overdik, 
herinneren aan enigszins gerekte Opuntiaschijven of aan de takken van 
sommige Rhipsalissoorten. De namen van twee dezer species zijn Opuntia 
brasiliensis (Willd.) Haw. en Opuntia argentina Griseb. Ik laat dan nog 
onbesproken de zeer talrijke, op allerlei wijzen afwijkende Opuntia’s, waar
onder Opuntia linguiformis Griff., die sprekend een ossetongvorm bezit, 
van welke plant ik eenmaal een stek ontving, die op het breedste gedeelte 
±  8 á 10 cm en van basis tot top ±  Vz m mat, waarbij de breedte naar de 
top geleidelijk afnam tot ±  2Vz cm.
Inderdaad zou ik geen ander plantengeslacht kunnen aanwijzen, waarbij 
bij benadering zulke geweldige verschillen vallen aan te wijzen, uitgezon
derd de Mesembrvanthemae.
Ik weet maar één oorzaak, waardoor Opuntia’s minder gewenst zouden kun
nen zijn, en dat zijn de glochiden, die kleine venijnige prikkertjes, die niets 
zo gaarne schijnen te doen dan zich van de plant in de hen beroerende hand 
te boren. Dat is niet prettig, maar er zijn erger dingen dan dit; flink wassen 
in lauw water met zeep en soda helpt het euvel al heel spoedig uit de 
wereld.
Er rest nu nog de aesthetiek. Mooi is een zeer betrekkelijk begrip; wat de 
een mooi noemt, laat een ander onverschillig, kan zelfs door een derde 
lelijk worden gevonden. Mijn persoonlijke mening zal hier dus niet de
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doorslag geven, maar als ik zo eens in het voorbijgaan bekijk, wat er bij de 
plantenliefhebbers in het kozijn voor het raam staat, dan ontdek ik daar 
méér dan iets anders, telkens opnieuw een Opuntia microdasys (Lehm.) 
Pfeiff. of de witte vorm daarvan. Die zet men daar niet neer, omdat men 
er „niets aan vindt” maar wél, omdat men door de fraaiheid of het bijzon
dere van deze plant wordt aangetrokken. En als ik bij mijn huidige kleine 
verzameling sta, dan ontdek ik daar een grillige, nogal weelderig bedoorn- 
de, eenvoudige winterharde Opuntia, die naar alle zijden de fris groen ge-

Op. diademata, Lem. (foto: Fr. A. Haage)

kleurde schijven, die feitelijk takken zijn, uitbreidt, daarnevens het kastanje
bruine, al heel merkwaardig gevormde „negerhandje”, Opuntia clavarioides 
Pfeiff., dat nogal in trek is. Iets meer opzij de polychrome, min of meer 
hartvormige schijven van Opuntia basilaris Eng. et Bigel., waarvan in het 
mooie, oude boek van Engelman en Bigelow een afbeelding voorkomt van 
een plant, een ruiker van bladeren, die bijna een bloemvorm heeft aange
nomen. Heel erg mis ik dan de uiterst fraaie Opuntia Santa-rita (Griff. et 
Hare) Rosé, waarvan ik eenmaal een mooi, mij door wijlen Dr J. N. Rosé 
geschonken exemplaar bezat, dat helaas bij mij verloren ging.
Ik zou nu nog verder kunnen gaan en schrijven over de charme van Opun
tia Scheeri Weber met het fraaie netwerk van gele haren, dat areool met 
areool kruiselings verbindt, of over allerlei species, die uitblinken door fraaie
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beharing of door het bezit van doornen, die ieder in een huisje geborgen 
zitten, of door vrijwel absolute afwezigheid van doornen, en ik zou nog vele 
andere bijzonderheden kunnen vermelden. Maar waarom zou ik dat doen? 
Het zijn immers echte Assepoesters, die alleen worden geduld, omdat zij 
enig nut opleveren, wijl zij geschikt zijn om als onderstam te dienen bij 
entingen. Toch ken ik verzamelaars, die van hun Opuntia’s niet gaarne 
afstand zouden willen doen, en die er dus de waarde van erkennen.
Ik heb nu reeds een paar maal de naam Assepoester gebruikt. Welnu, het

Op. vestita S.-D. var. major (foto: Backeberg)

was dan toch maar deze jonge dame en niet een van de beide boze zusters, 
die het muiltje dragen kon en met de Prins trouwde.
Ik geloof niet, dat ik met deze regelen, de Opuntia’s tot de favorieten van 
iedereen zal gemaakt hebben, maar toch vertrouw ik, dat men hen voortaan 
met andere ogen zal aanzien. Ik durf zelfs te verklaren, dat een bloeiende 
Opuntia, de randen der schijven getooid met de kransen der grote, biolo
gisch ook weer bijzondere bloemen, een allerliefste bruid is.
Tot besluit nog dit: door de plaatsing van enkele Opuntia’s tussen de bol
vormige Cactussen, bereikt men een afwisseling, die ook de charme van 
deze laatste nog meer tot haar recht doet komen en ontegenzeggelijk de 
gehele verzameling spectaculair op een hoger plan brengt. Mij dunkt, wel 
de moeite waard, om de proef te nemen, temeer daar Opuntia’s zonder 
twijfel de gemakkelijkst te kweken Cactussen zijn.
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„Uit eigen ervaring"

1V/IIJN EERSTE STEKJES kreeg ik van een collega, die cactusliefhebber was. Van 
• J je oude bekende, nog altijd mooi blijvende plantjes als Mam. elongata, 

bocasana, W ildii, Reb. minuscula e.a.; U kent ze wel. Ik vond ze erg interessant en 
ze kregen het beste plaatsje op de vensterbank. Geleidelijk kwamen er meer plantjes 
bij, en ik maakte toen van een oud keukentafeltje zo’n aardig kamerkasje, waardoor ze 
meteen voor stof gevrijwaard waren; ’s zomers zette ik het op het platte dak. Ik 
was werkelijk onder de indruk, toen ik voor het eerst een Echinopsis bloeien zag; 
het was iets ongewoons. Cactussen zaaien wilde ik ook eens proberen en samen met 
mijn collega bestelden we zaad. H et lukte; zaaien is een van de prettigste en leer
zaamste bezigheden van onze liefhebberij; het zien kiemen, het verspenen van al 
die gezellige, peuterige plantjes, het is een w aar genot. Maar als de zaailingen groter 
worden vragen ze ruimte. Zaaien kan men binnenshuis heel goed, maar om ze 
voorspoedig te kweken is eigenlijk een kas nodig.
Ik verhuisde naar Haarlem; natuurlijk naar een huis m et een tuin. Toen ik van een 
vereniging van cactusliefhebbers hoorde, klom ik dadelijk in mijn pen en schreef: 
Haarlem, 6 Nov. ’32 — „Geachte Mej. Karsten. Sinds enige járen verzamel ik bij 
voorkeur succulente planten. Ik verzoek U hiermede beleefd om nadere inlichtingen 
over de Vereniging Succulenta.” — Natuurlijk werd ik lid. Nu werd het ernst en in 
de tuin bouwde ik een kasje naar mijn toen nog heel bescheiden dromen.
Een kasje, al is het zo klein dat je er am per in kunt staan, is voor onze planten 
het ware. W at een genot is het om bij zo’n heerlijk gespannen, vochtige atmospheer 
in zijn kasje te kunnen toeven, de planten naar hartelust te  kunnen bewonderen in 
al hun vorm en kleur, de plantenlichamen te zien zwellen terwijl hun groeipunt vol 
van beloften schijnt. De kringvergaderingen — w at een gezellige club! — brachten 
me in aanraking m et andere liefhebbers, de lezingen verrijkten mijn plantenkennis, 
de plantenkeuringen stim uleerden de onderlinge ijver om mooie planten te kweken. 
Nog hangt in mijn huiskamer de fraaie aquarel van Euph. splendens, die ik eens 
bij de keuringen gewonnen heb. Mijn kasje raakte ook spoedig vol, eigenlijk tè 
vol. Een platte bak in de tuin, een z.g.n. broeibak, bracht uitkomst en bleek voor 
de planten zelfs ideaal te  zijn.

Kas of broeibak.
Geen kas kan wedijveren m et een broeibak, alleen men kan er geen hoge planten 
in kweken. Gemakkelijk en simpel is zo’n bak m et een raam, dat men naar wens op 
lucht kan zetten of er bij een mals regenbuitje af kan halen; de meest ideale 
gieter is de hemel. In een broeibak blijft de aarde gezonder en frisser, een maximum 
aan licht en gelijkmatige verdeling van de vochtigheid zijn andere voordelen. Men 
dient voor goede drainage te zorgen, de planten graaft men to t de potrand in; om 
verbranding te voorkomen dekt men in het voorjaar af m et een scherm van latjes, en 
om ze te beschermen tegen te koude nachten in het vroege voor- of late najaar 
gebruike men een rietm at. In  zo’n bak groeien onze planten voorspoedig, blijven ze 
mooi gedrongen, goed gedoomd, en kan men ze ook goed harden, waardoor ze 
’s winters veel w eerstand bezitten. Een nadeel is, dat men er niet in rond kan 
wandelen, m aar er bij neer moet hurken, je kunt je knieën voelen! Een 
mooie oplossing hiervoor is de z.g.n. „pit” (een Engels woord, waar ik geen ge
schikte vertaling voor weet), ik zag die in de Kew-Gardens. Stel U twee rijen 
broeibakken voor, m et hun hoogste kant tegen elkaar, in de grond een loopgraaf 
en een deur bij de ingang; tha t’s all. Naar mijn mening de meest ideale kas. De 
warmtebesparing, en dit geldt vooral voor ’s winters, is zeer belangrijk, omdat het 
warmte-afgevend oppervlak to t een minimum beperkt is. Zo’n „pit” is gemakkelijk 
te vergroten. Echter geldt w eer hetzelfde nadeel, meterhoge Cerei of O puntia’s 
kan men er niet in kweken, maar eigenlijk passen zulke heel grote exemplaren ook 
beter in een botanische tuin.

Cactusmoes!
Van H aarlem verhuisde ik naar Amsterdam; voor mijn planten moest een apart 
wagentje worden aangehaakt. De verhuizer drukte ik op het hart vooral „de 
nieuwe w eg” te nemen, die wel w at om, m aar het minst hobbelig was. Per fiets 
reed ik de verhuizers achterop, was eerder dan zij in A’dam, m aar wie ik onderweg
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had gezien, de verhuizers niet. Toen de deur van de cactuswagen voor mijn nieuwe
woning openging........... allemaal moes! Ik kon wel huilen. Wanneer U verhuist, haal
dan liever de planten uit de pot, pak ze elk afzonderlijk in een papier en berg ze in 
kistjes met stro of iets dergelijks.
Tegen een grote, betonnen schuur bouwde ik een soort broeibak, veel breder en 
hoger dan zo’n bak gewoonlijk is; een tekening van dit kasje, benevens die van een 
„pit” , waarvan het bestaan mij toen nog niet bekend was, vindt U in C. en V. 1936; 
en is hierbij opnieuw weergegeven.

Een loopgraaf werd gegraven, een deur bij de ingang gemaakt, en klaar was mijn 
kas (zie foto). Maar een paar zweetdruppeltjes heeft het me toch wel gekost. Zoals 
U ziet was dit eindproduct feitelijk een soort compromis tussen een gewoon kasje 
en een broeibak.
Wat gebeurde? Het regende dat najaar nogal veel, en op een goede, o f kwade morgen 
stond er water in de loopgraaf; ik dacht, dat het de kas was binnengestroomd. Dus 
ging ik aan het uitscheppen, maar het water zakte niet; toen ging me een licht o p . . .  . 
grondwater! Nu na ruim 10 jaar, heb ik er spijt van ook niet een muurtje te hebben 
gemaakt, al was het maar een paar stenen hoog, om daar de balken van voor- en 
zijkanten op te laten rusten; nu zijn ze verrot.
Bij het latwerk van de kas liet de stopverf op de duur hier en daar wat los, met als 
gevolg hinderlijk lekken in de kas; natuurlijk precies op de planten. Ik heb een paar 
lange, smalle repen zink genomen (gewoon dakzink), maakte aan weerskanten een 
smal opstaand randje door het eenvoudig om te buigen, bevestigde met een enkel 
spijkertje de repen aan de binnenkant van de kas tegen de latten, en het lekken, 
op de planten althans, was voor goed gedaan.

Specialiseren schenkt een ongekend genot.
Intussen was ik me gaan specialiseren. Hoe ik daartoe kwam? Ik bezat een mooie 
Haworthia, de een zei, het was een fasciata, de ander beweerde het was attenuata; 
één van beide kon het slechts zijn. De beschikbare litteratuur bracht geen uitkomst, 
dus toog ik naar een bibliotheek. Daar vond ik het fraai geïllustreerde werk van 
Salm-Dyck; ik heb de platen overgetekend en de tekst overgeschreven, ofschoon ik 
bijna geen woord Latijn verstond. Wat je niet kunt, dan kan je leren. Maar een 
typische fasciata, dat bleek spoedig, is heel zeldzaam; later heb ik ze uit Z. Afrika 
gekregen, maar in onze verzamelingen is ze vrijwel onbekend. Zo ben ik me dan 
geleidelijk op Haworthia gaan toeleggen, mij gaan specialiseren zoals dat heet. 
Ik vond er een ongekend genoegen in. „Specialiseer, het schenkt U méér” , dichtte ik 
al in C. en V. eerste jaargang; dat „meer”  zou ik nu wel in „meest” willen ver
anderen. Specialiseren wil niet zeggen, dat U zich uitsluitend tot één bepaalde groep 
zou moeten beperken (hetgeen ik nu, uit ruimtegebrek, wèl moest doen), want 
naast Uw specialiteit kunt U er een keur der mooiste van de andere soorten op na 
houden. Door te specialiseren legt men zichzelf beperkingen op in de keuze van
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aanschaffing van nieuwe planten. Dat is goed; het verzamelen heeft nu een bepaald 
doel gekregen en Uw collectie zal U ook niet zo gemakkelijk meer over het hoofd 
groeien.
In een Amerikaans blad las ik eens de volgende definitie van een specialist: een 
specialist is iemand, die niets anders weet. Men mag er van denken, wat men wil, 
ik meen, dat het beter is, in een bepaald onderdeel goed thuis te zijn, dan dat men 
een veelzijdige kennis heeft, die slechts oppervlakkig is.

Verschil in kweekwijze.
Er is nogal enig verschil tussen het kweken van cactussen en dat van de „andere 
vetplanten” . De cactussen, afkomstig uit de beide Amerika’s, passen zich over hei 
algemeen bij ons in cultuur vrij gemakkelijk aan; vetplanten, waarvan de meeste uit 
Zuid-Afrika komen, zijn in doorsnee niet zo gewillig. De meeste vetplanten behouden 
namelijk hardnekkig hun oorspronkelijke groei- en rustperioden; bij ons groeien ze 
het best in voor- en nazomer, een tijd dus, waarin de zon haar volle kracht mist. 
Het kan dus haast niet anders, of ze moeten bij ons, door gebrek aan voldoendo 
licht, meer of minder etioleren, net als een geranium, die spichtig en kleurloos wordt, 
wanneer ze te donker staan. In de kas zullen ze gemakkelijker etioleren dan buiten. 
Ik heb eens twee bakjes gekweekt met dezelfde vetplanten, het ene kreeg een 
plaatsje in de kas, het andere in de tuin. De buiten gekweekte planten bleven ge- 
drongener, werden mooier van kleur — wonderlijk mooie kleuren soms — en kwamen 
ook veel beter de winter door.
Ideaal zou het zijn, als we onze planten in de volle grond konden uitplanten, maar 
voor ons bewoners van de koele Westerlanden, helaas een onbereikbaar ideaal. Daar 
leent ons klimaat zich niet toe, en meestal mankeren ons ook de middelen voor een 
geschikte kas en de benodigde brandstof. We kunnen de middenweg kiezen en niet 
te grote planten bij elkaar in flinke bakken uitplanten; asbest-bakken, zoals ook op 
balkons gebruikt worden, heb ik met succes zien gebruiken. Zet de zaailingen 
of jonge plantjes niet in van die kleine, knusse potjes van slechts enkele centimeters 
middellijn — de aarde is meestal öf te nat, ö f te droog — maar plant liever een stel bij 
elkaar in een flinke pot.

Elk jaar verpotten niet noodzakelijk.

Het verpotten van een vrij grote verzameling planten tegen het voorjaar is een hele 
karwei. In de laatste oorlogsjaren stonden mijn planten ’s winters noodgedwongen 
in een keldertje. Water geven (zo in het donker!) durfde ik niet, zodat de aarde
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stofdroog en vrijwel waardeloos moest worden. Verpotten was dus noodzaak. Potten 
schoonmaken, aarde klaar maken, de planten weer oppotten, je moet wat over hebben 
voor je liefhebberij! Gezellig wordt het pas, als je vrouw, wanneer je bezig bent, je 
bovendien nog vergelijkt met een kleine jongen, die in zand zit te spelen en met 
vormpjes zandgebakjes maakt. Maar een fris opgepotte verzameling is een lust 
voor het oog, een genot als het klaar is. Als een plant goed groeit verpot ik niet, of 
de verhouding tussen pot en plant moet een wanverhouding zijn geworden. Sommige 
liefhebbers verpotten hun planten elk jaar, maar wanneer de aarde niet totaal was 
uitgedroogd — in een kas komt dat niet zo gemakkelijk voor — is verpotten meestal 
niet nodig, doch alleen, wanneer de plant ’t jaar daarvoor slecht of niet gegroeid is. 
Ik vroeg eens aan een goede kennis, die prachtige planten kweekt, hoe dikwijls 
hij verpotte. Hij schreef: ik verpot niet elk jaar, een groot aantal heb ik zelfs 
niet eens verpot sinds ik ze, 14 jaar geleden, ontvangen heb. Ik verpot alleen, 
wanneer ik merk, dat ze op het eerste water geven in het voorjaar absoluut niet 
reageren.
Brandstoffen zijn schaars èn kostbaar, ’s Zomers komen we er zo gemakkelijk toe 
onze collectie uit te breiden, maar o wee, als de winter komt. Is de collectie niet te 
groot, en is er binnenshuis ergens een lichte, koele plaats voor te vinden, dan kan 
men ze ’s winters binnen brengen. Na midden November is het in de kas 
met alle plantengroei echter absoluut gedaan; het is verrassend te zien hoe goed veel 
planten, de Zuid-Afrikanen vooral na hartje zomer groeien, ’s Winters hebben onze 
planten evenwel een rusttijd nodig, en kunnen we onze brandstof dus net zo goed 
sparen door ze binnen te halen. Eind Februari krijgt de zon al veel kracht, al is 
de buitentemperatuur ook nog geruime tijd vrij laag. Dan brengen we de planten 
weer in de kas, en komt de uitgespaarde brandstof het beste van pas; bij een tem- 
peratuurr van ca 80° F. gaan de meeste planten weer aan de groei. Op deze wijze 
verlengen we de groeitijd aanmerkelijk en hebben we van de schaarse brandstof het 
grootste nuttig effect.

Als de planten weer naar buiten gaan.

Planten, die binnenshuis hebben overwinterd, verbranden in het voorjaar gemakke
lijker dan zulke, die ’s winters in de kas gebleven zijn. Dat komt niet alleen doordat 
de laatste meer licht gewend zijn, er is m.i. nog een andere reden. In de kas heerst 
meestal een meer of minder vochtige atmospheer, waardoor de aarde, de wortels en 
ook de planten niet zo sterk uitdrogen, dus de plant aan het zonlicht meer weer
stand biedt. Want het is zo, dat een goed gewortelde plant intens zonlicht kan 
verdragen. Haworthia’s b.v., waarvan algemeen bekend is, dat ze in dit opzicht 
zo gevoelig zijn, kunnen zelfs brandende zon verdragen mits de planten goed ge
worteld en aan de groei zijn; daar van veel soorten de rusttijd bij ons juist in het late 
voorjaar en in de zomer valt (zie boven), zullen de planten verbranden, wanneer we 
ze niet beschermen. Op hun oorspronkelijke groeiplaatsen hebben ze zich aan
gepast; rozetten die zich sluiten, witte parels, die het zonlicht terugkaatsen, sommige 
trekken zich in de grond terug, enz.
Forceren wij onze planten te veel? Ik geloof in het algemeen van wel. Kort geleden 
schreef een Engels liefhebber mij: „Ik heb de indruk, dat men bij U er andere 
kweekmethoden op na houdt dan bij ons. De planten, die ik uit Holland heb ont
vangen, zijn moeilijk weer op gang te krijgen, die uit Amerika daarentegen gemak
kelijk. Forceert men ze soms door te veel warmte? Ook geloof ik, dat men bij U 
gek is op enten, ik haat dat type abnormale planten. De planten ontvangen van 
Mr........... waren echter juweeltjes!”
Behalve dat we onze planten misschien te veel trekken, geloof ik, dat we onze 
grond in het algemeen te humusrijk maken. In Engeland maakt men een veelvul
dig gebruik van leem, die ze daar vaak maar voor het opscheppen hebben. Een 
Engels auteur schreef over het succesvol gebruik van leem, ook in het grondmengsel 
voor zaailingen; een Fransman, die het niet geloven wilde vloog er heen (historisch!) 
en was verbaasd over hetgeen hij kreeg te zien. Ik heb zelf ook de laatste járen 
meer leem gebruikt, niet zonder succes. Leem is niet hetzelfde als vette, kneedbare 
klei, ze is kruimelig; men vindt ze op oude landbouwgrond zoals aardappelvelden 
b.v.; volgens oud en goed recept is die van molshopen het beste. Löss lijkt mij ook 
geschikt
Ent niet onnodig. Dat is alléén goed voor planten, die op eigen wortel niet willen 
groeien, en in gevallen dat U de stekvorming wilt bespoedigen of bevorderen,
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De samenstelling van het grondmengsel.
Over de samenstelling van het grondmengsel raakt men eigenlijk nooit uitgepraat, en 
ook niet uitgestudeerd. Wat heb ik al niet geprobeerd. Had ik met een bepaald 
grondmengsel of een bepaalde grondsoort het ene jaar succes, het andere jaar viel 
het weer tegen, zonder verklaarbare oorzaak. Ik ben er jaloers op, zoals sommige 
handelaren cactussen kunnen kweken. Zonder aan hun vakmanschap iets te kort te 
willen doen, ligt dat m.i. toch ook wel voor een groot deel aan een geschikte kas, 
vooral ook het formaat van zo’n kas. In een grote kas is de vochtigheidsgraad ge
lijkmatig en zijn de temperatuur-schommelingen gering.
Het voornaamste is en blijft, dat de aarde gezond is en fris, en voldoende vocht- 
doorlatend, daarin groeien de meeste planten goed. Wel is het zo, dat bepaalde 
plantengroepen aan een bepaalde grondsoort de voorkeur geven, hetgeen we het 
beste uit eigen ervaring kunnen leren, omdat onder verschillende omstandigheden 
ook de uitkomsten vaak verschillend kunnen zijn. Bovenal dient men zich vertrouwd 
te maken met de omstandigheden, waarin onze planten in de natuur voorkomen en 
zich ook theoretisch enigszins op de hoogte te stellen van de uitwerking, die be
paalde grondsoorten of bestanddelen hebben op onze planten.
Bij voorkeur giet ik met regenwater, dat meestal ook niet zo koud is als een straal 
uit de waterleiding. Regenwater laat ook geen witte vlekken op de planten achter 
wat vooral bij het fotograferen van de planten zo hinderlijk is. Ik gun me zelden de 
tijd om elk potje apart te gieten; behalve dan in het heel vroege voor- of late najaar, 
’s Zomers giet ik alles maar over de kop, met uitzondering van de planten die dit 
niet verdragen, maar deze staan dan ook in een apart hoekje. Het is beter één keer 
de aarde doornat te gieten dan dikwijls een beetje, waardoor de wortels onder in de 
pot te weinig krijgen; flink doorgieten betekent tegelijkertijd flink doorluchten. Maar 
zoals reeds gezegd is, niets gaat boven de hemel-gieter!

„Doodgewone” planten!
Een dame (nog wel de beste steun van Uw redacteur) schreef me over „doodge
wone” planten. Die ken ik niet, succulenten zijn allemaal interessant. „Doodgewone” 
planten zijn voor onze liefhebberij juist de beste propaganda; ze zijn zo algemeen 
verbreid, omdat ze ook algemeen in de smaak vallen, heus niet alleen, omdat ze zich 
gemakkelijk vermeerderen. Soorten zijn meestal zeldzaam, omdat ze zich bij ons niet 
aanpassen, wat ze ook vaak aan te zien is. Van één gezond, mooi gegroeid „doodge
woon” exemplaar heeft men meer plezier dan van tien krukkende curiositeiten. Ik 
ben na vele járen juist weer eens teruggekomen op koffieboontje en veterplantje; 
wat een mooi, decoratief goed, ze kunnen met de zeldzaamste planten gerust 
wedijveren.

„Ick waeck”. In een der vorige nummers luidde, onder de rubriek hersengymnas
tiek, een der vragen; wat doet men met een persoon, die naar onze planten komt 
kijken en iets voor succulenten voelt? Het antwoord moest vanzelfsprekend luiden: 
zijn liefhebberij stimuleren en alles proberen om deze persoon als lid voor onze 
Vereniging te winnen. In Amsterdam (daar moet je net de Amsterdammers voor 
hebben) werd deze vraag beantwoord met; Opletten, dat ie geen planten pikt! Waar 
is, dat men helaas niet iedereen zonder toezicht in de kas kan laten. Zo moest de jonge
dame op bijgaande foto altijd weten of een plant soms erg steekt, en heeft ze wel eens 
de aardigheid om in de blaadjes van vetplanten te knijpen, om te zien of het wel 
degelijk „sap-planten” zijn.
Het werven van nieuwe leden is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Nu elk lid 
ook nog een paar gratis stekjes ontvangt — deze stekjes zijn de contributie wel haast 
waard — is het werven van nieuwe leden veel vergemakkelijkt; soms zelfs bemoei
lijkt, want het gebeurt wel, dat een aspirant-lid zich afvraagt of het wel werkelijk 
waar kan zijn, dat men zo veel biedt voor zo’n geringe prijs. En dat nog wel in 
deze dure tijd !
Mijn ondervinding is, dat een plantenliefhebber eigenlijk beter in zijn geld moest 
zitten. Ik ging dan ergens buiten wonen, bouwde een mooie kas plus „pit” volgens 
allernieuwste dromen en ging mijn plantenmateriaal zélf op hun oorspronkelijke 
groeiplaatsen zoeken !

E r v a r i n g  is d e  b e s t e  l e e r m e e s t e r e s .
A. J. A. U i t e w a a 1.
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Die gebruik van vetplante vir w etenskap like  doeleindes

Deur H. H e r r e .
(Slot).

Bot. Tuin te Stellenbosch Biologiese Afdeling

Die meeste van hierdie bo-genoemde plante word ook in die tuin op die bepaalde plek 
gewys. Oor die sukses, wat die plante met al hierdie inrigtings bereik, kan ’n mens die 
volgende sê: In die Ceres-Karroo b.v. en rondom Laingsburg is die reënval maar iets 
oor die vier tot vyf duim per jaar, as dit elke jaar reën. Soms gaan die hele jaar verby 
sonder dat daar reën was. Dit is in hierdie periodes dat die plante dit maar moeilyk 
kry om te bestaan. As ’n mens na ’n groot droogte in die veld van die Karroo loop, dan 
kan ’n mens sien hoe baie plante, ten spyte van al hulle inrigtinge teen droogte, tog ten 
gronde gegaan het. Nou word hierdie tiepe van plant gekenmerk deur ’n eienskap om 
water te behou, en dus nie water af te gee nie — althans nie maklik nie. Dit is die 
gewone sienswyse, en derhalwe word hierdie plante as Xerophyte bestempel. Sommige 
plantkundiges egter meen dat hierdie plante gekenmerk word deur die hoedanigheid om 
water uit die grond te krij, wat die ander planten nie in staat is om te doen nie. Hulle 
kan dus meer droogte verdra, want hulle is nog altyd in staat om die klein hoeveelheid 
water in die grond uit te haal as die ander plante al verdroog het. Die toekomst sal ons 
moet leer watter van hierdie twee sienswyse die oorwinning sal behaal.

In ander afdelings van ons „Biologiese Afdeling” wat die besoeker iets omtrent die
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veelvuldige plante-lewenswyses wil meedeel, wys ons ook nog vetplante soos b.v. by die 
kompasplante waar Hochea falcata, Euphorbia coerulescens, E. tuberculata ens. baie 
goed wys wat hier voorgestel sal word. Die reduksie van die blaarskyf wys b.v. Euphor
bia elliptica■
By die onderafdeling: „Stamme en blare hoofsaaklik vir assimilasie ingerig” word onder 
„tapytvormende”  die Stapelieae en ook sekere Lampranthus- en andere vygiesoorte 
gewys, terwyl vir „Plante met takke wat aan hulle punte wortels vorm” b.v. Sarcostemna 
viminalis weer ’n pragtige voorbeeld gee. By: „Plante met bo-aardse wortelvormende 
dele” is natuurlik die Kleinia-soorte veral Kl. articulata baie bruikbaar, maar netso ook 
Aloë mitriformis. — Onder die slinger- en rankplante is b.v. Fockea bruikbaar, omdat 
dit regsrankende is. By die „Uitspreidende klimplante”  verdien Pelargonium gibbosum 
weer om geWys te word, terwyl vir die „Blaarrankende plante” Cissus Dinteri uit
stekend is.
In die onderafdeling: Bestuiwingsinrigtinge en verhouding van die blom tot die insekte 
kan onder die opskrif: „Blomme deur Diptere bestuif” heelwat van ons Euphorbia- 
soorte bv. E. caput-medusae ens. gewys word. Vir die gedeelte Vlieëblomme: Aas- 
blomme is daar natuurlik niks beters nie as ons Stapelieae. Vir die „Blomme wat in 
’n ketelholte insekte vang, gebruik ons ook Ceropegia en Brachystelma-soorte. Tipiese 
„Byeblomme”  is b.v. meeste van ons Lampranthus-soorte. As skoenlapperblomme wat 
deur „Skoenlappers” in die dag besoek word, is b.v. Rochea coccinea uitstekend. Onder 
„Voëlblomme” wys ons Cotyledon- en Aloë-soorte en dis lieflik om gedurende hul 
blomtyd die dikwels pragtig gekleurde heuningsvoëltjies te kyk, hoe hulle dit verstaan 
om by hierdie blomme aan de heuning te kom. Vir die gedeelte „Oopgaan en sluit 
van blomme”  is ons Lampranthus-soorte en heelwat ander vygiesoorte ook uitstekend, 
net soos b.v. Euphorbia obesa vir die „Tweehuisige plante’ .
In die onderafdeling: „Verspreidingmiddels van vrugte en sade” is ons vetplante ook 
weer baie nuttig, want by die „Uitskietvrugte” behoort meeste van die Euphorbia- 
soorte, wat seker reeds menige liefhebber tot sy spyt moes ondervind! Saad wat deur 
reënwater versprei word, het amper almal van die vygies (Mesembrianthemum-geslagte), 
terwyl die „Saad met haarbossies” deur die Stapelia-soorte eersteklas gewys word, maar 
heelwat van die Compositae het dit net so. Baie ligte saad het almal die Crassulaceae 
wat dan ook deur die wind versprei word.
Aldus kan die vetplant in ’n botaniese tuin ook op heelwat ander maniere tentoongestel 
wordt as wat dit oor die algemeen die geval is.
Oor ons poslein-etikette waarop almal hierdie bogenoemde verduidelinkies verskyn, 
moet daar ook nog ’n woordjie gesê word. Die hoof-afdeling word daarby reeds deur n 
taamlik groot, ovaal plaat gekenmerk, terwyl dit by die onderafdelings vierkantig is. 
Die name van die plante wat daarby behoort, word dan weer meestal op klein porslein- 
plaatjies gewys, wat meer lank as breed is, of ook weer amper rond is, sodat ’n mens 
alreeds vanuit die vorm en grootte van die etiket kan uitmaak wat dit wil wys. Aldus 
help die vorm reeds daarby mee, om duidelyk te maak wat op die etiket gesê word, 
sodat ’n student gou daarmee sal reg kom.

Foto-wedstrijd.
Denkt aan de tijdens het jubileum te houden foto-wedstrijd, waarvoor fraaie 
prijzen beschikbaar worden gesteld. Zij, die wensen deel te nemen, gelieven 
hun adres spoedig te willen opgeven aan de redacteur, die gewenste inlich
tingen gaarne verstrekt.



Ciichéfonds 1948
UITGAVEN.INKOMSTEN:

Saldo 1947   ƒ 654.35
Zaadverkoop na aftrek porti .. „ 232.34
Zaadverkoop verg. Zaandam .. „ 4.10
Gift van Mevr. v. Vr. de C. en

Hr U.....................................  „ 2.—
Plantenverkoop en Verloting
verg. ’s-Gravenhage......................  57.90
Verkoopplanten door de Hr D. „ 13.50 
Verkoop oude jaargangen

van Succulenta „ 6.10

f 970.79
Apeldoorn, 6 Nov. 1948.

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

Cliché’s voor tijdschrift
en folder f  529.46 

„Lithops” door Prof. Nel voor
Bibliotheek „ 69.10 

3 Abonnementen in ruil
voor zaad „ 12.— 

Saldo ............................................. 360.23

ƒ 970.79
Gezien en accoord bevonden.
Voorburg, 11 Nov. 1948.

NOTEBOOM.

Bestuursmededelingen
Volgens artikel II van het Huishoudelijk 
Reglement treedt ieder jaar een derde 
der leden van het hoofdbestuur af. De 
aftredende leden zijn terstond herkies
baar.
Volgens het opgemaakte rooster zijn dit 
jaar aan de beurt van aftreding:
1. De heer A. J. J. v a n H o o r n  te 

Eindhoven.
2. De heer G. J. M o l  te Amsterdam.
3. De heer J. A. J a n se te Hillegom. 
De heren C. J. M o l en J. A. J a n s e 
stellen zich wederom beschikbaar, de 
heer v a n  H o o r n  wenst zijn functie 
neer te leggen. Het hoofdbestuur stelt 
als candidaat voor: de heer C. H. A. 
S m u l d e r s  te Eindhoven.
De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden kunnen 
candi daten stellen.
De namen van eventuele candidaten 
moeten voor of op de eerste April bij 
het secretariaat zijn binnengekomen.

Secretaresse.
LEDENACTIE!
Onder dankzegging ontvingen wij het 
volgende schrijven:
Enige maanden geleden werd ik lid van 
„Succulenta”. Kort daarop ontving ik, 
netjes verpakt en op naam, drie plantjes 
t.w. Mam. bocasana, Digitorebutia euca- 
leptana, en Stapelia variegata. Het pak
je vermeldde geen gegevens over afzen
der of schenkers. Van de Secretaresse 
vernam ik, dat de plantjes door'de leden 
voor nieuwe leden waren afgestaan en 
de verzending werd verzorgd dooF de 
heer J. Kroon te Voorschoten.
Mijn hartelijke dank aan de schenkers 
en de heer Kroon. Deze geste van de 
leden tegenover de „nieuwelingen” 
wordt ten zeerste gewaardeerd.

J. E. C. P a r r e n, Roosendaal.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen
Ruilaanb. t.e.m. 10 regels voor leden-liefhe bbers gratis. 
Overige annonces voor deze rubriek 30 ct per regel.
Te koop aangeb. Succulenta ’26 — ’27 
— '28 — ’29 — ’30 — ’31 — ’32 — ’33 
gebonden; ’34 — ’47 — ’48 ongebonden; 
Cact. en Vetpl. ’35 — ’36 — ’37 — ’38 
gebonden; ’39 — ’40 — ’41 — ’42 onge
bonden. Gebonden exempl. f 5.—, onge
bonden f  3.— per jaarg. Mevrouw J. C. 
S c h r e u d e r  v. d. B e r g ,  Dr D. 
Bakkerlaan 71, Bloemendaal.
E. S h u r 1 y, 7 Deacons Hill Road, Els
tree, Herts (Eng.), redact, v. h. Cact. 
and Succ. Journal of Gr. Britain, vraagt 
Nederlandse boeken over Cactussen in 
ruil voor Engelse.
J. C .M. B a n d a, Bildtschestraat 65, 
Leeuwarden, biedt te koop aan vakkun
dig gebouwde, uitneembare zomerkas, 
260 cm breed, 160 diep en 210 hoog, ge
schikt voor ca. 300 planten. Tabletopper- 
vlakte 250 x  125 cm. Prijs f 250.— of in 
ruil voor cactussen.
Een cactusliefhebber in België, J. v a n  
H e r 1 e, Ten Eckhovelei 131, Deurne (bij 
Antw.) vraagt ter overname Onze Cac
tussen door G. D. D. en Blatt. f. Kak- 
teënf. van Backeberg.
JAARGANG 1947/1948.
Leden, die de jaargangen 1947 en 1948 
van Succulenta willen laten inbinden, 
kunnen deze jaargangen opzenden aan 
Boekbinderij G. S t e r k ,  Westeinde 
187-187a, ’s-Gravenhage. Tegen betaling 
van f 3.00 per postwissel aan dit adres 
(portokosten van terugzending inbegre
pen) ontvangen zij hun tijdschriften te
rug, keurig ingebonden in één bandje, 
bedrukt met titel en jaargang.
Ook kunnen losse bandjes á f  1.35 gele
verd worden.
De afzender wordt verzocht zijn adres 
nauwkeurig te vermelden.

ëxport Gadussen en andere Succulenten
telefoon 332556  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 172446  ’s-Gravenhage, post Loosduinen
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DONKLAAN 17 - VOORSCHOTEN

Verenigingsnieuws
De heer H. M. R o a n, redacteur en 
secretaris van de Engelse National 
Cactus and Succulent Society, woonde 
op Zaterdag 19 Februari een vergade
ring bij van het hoofdbestuur ten huize 
en als gast van onze redacteur. De 
voorzitter, de heer B u i n i n g, sprak 
een hartelijk woord van welkom tot 
onze Engelse gast, waarop deze repli
ceerde en de groeten van de 1600— 
1700 leden van genoemde vereniging 
overbracht. De uitgebreide agenda (op 
de agenda stond o.a. het winnen van 
leden en internationale samenwerking) 
gaf aanleiding tot levendige gedachten
wisseling over velerlei verenigingsbe- 
langen waaraan ook door de heer R o an 
kon worden deelgenomen daar hij het 
Nederlands niet alleen goed kan ver
staan, maar zelfs goed spreekt.
KRING ’s-GRAVENHAGE.
In de op 20 Jan. j.1. gehouden vergade
ring werd de hr N o t e n b o o m ,  die op 
doktersadvies zijn functie als penning
meester van de Kring, moest neerleggen, 
hulde en dank gebracht voor zijn be
langrijk werk in de afgelopen 15 jaar 
verricht. Bij monde van de heren J. J. 
V e r b e e k  W o l t h u y s  en C. B o m 
m e l  j é werd de scheidende penning
meester hartelijk toegesproken, enige 
boeken werden hem als blijk van waar
dering overhandigd.
Voor mevr. Notenboom waren er bloe
men. Een 4-tal interessante films over 
het wondere plantenleven besloot deze 
geslaagde bijeenkomst.
PLANTJES VOOR NIEUWE LEDEN.
Na 15 Maart worden alle nieuwe leden 
voorzien van enkele gratis plantjes. Mo
gen wij oudere leden, die dubbele exem
plaren kunnen afstaan, vriendelijk ver
zoeken voor dit doel materiaal te zen
den aan de heer J. K r o o n ,  Donklaan 
17, Voorschoten.
NIEUWE LEDEN:
Mej. A. Mekes, Soestdijkschekade 292, 

’s-Gravenhage.
G. J. van Es, Dacostalaan 122, Rijswijk 

(Zuid-Holland).

T. J. H. Franken, Bazarlaan 23, ’s-Gra
venhage.

G. A. J. van Schooten, Marktplein 46, 
Apeldoorn.

E. J. van Deelen, Windslaan 2, Almelo.
Willy Mulder, Helvoirtscheweg C 21 B, 

Vught.
Lex Ernst, Diependaalschelaan 269, Hil

versum.
Mej. D. Brocaar, Oosterstraat 27, Leiden.
A. J. Oostveen, Pr. Hendrikkade 126 III, 

Amsterdam.
B. de Vries, Snoekjesgracht 3 II, Amster

dam.
H. J. Duin, Transvaalkade 321, Amster

dam.
J. P. M. Aghina. Kerkstraat 70, ’s-Herto- 

genbosch.
Mevr. A. B. Nonnekens, Crayenesterlaan 

75, Haarlem.
J. Wernaars, Jubertstraat 1 A, Leiden.
Mevr. Leo Gonnissen, Edm. Thieffrylaan 

52, Mortsel, België.
O. Neijssel, Korenbloemstr. 135, Zwolle.
G. Adriaans, Thorbeckeplein 18, Amers

foort.
B. J. Derksen, Albert Kuipstraat 60, 

Amersfoort.
G. Florijn, Utrechtscheweg 163, Amers

foort.
L. den Os, Lange Lijsbetsteeg 8, Leiden.
Mevr. T. A. van Marle—Coates, Joh. 

Verhulststraat 91hs, Amsterdam-Zuid.
Pierre van der Hoeven, Guldenberg 8, 

Antwerpen, België.

ZAADVERKOOP CLICHEFONDS.
Zo juist ontvangen:

Cer. pervuvianus ....................  f 0.30
,, Spachianus ....................  „  0.30

Trich. cer. lamprochlorus ............. 0.30
Feroc. coloratus ....................  „ 0.30

„ gladiatus .........................   0,30
Opuntia basilaris .........................   0.30

„ erinacea ....................  „ 0.30
per pakje van 20 zaden. 
Opuntia 10 zaden p. pakje.

Aanvragen te richten aan: Mej. J. J. 
E. v. d. T h o o r n, Elburgerweg 57, 
Apeldoorn.

Flinke sortering

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

*  Driehuizerweg 327 - Brakkestein, Nijmegen - Telef. 23377

Druk: A. N. Govers N .V . — Den Haag



DERTIG JAAR

SUCCULENTA
Nederlandse Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

Nummer 3
Mei — Juni 1949

V-

Redactie-adres:
A. J. A. Uitewaal, Alex. Boersstraat 25 huis, Amsterdam
Secretariaat:
Mevr. J. Grullemans—van Berghem,: Heereweg 19, Lisse



,, < ^ > u c a i le i t t c i  LatteLjL ffejjehuteetil

et U  w 3 0 ‘u vetjaatÁacj.

W a t heeft U in die 30 jaar al veel genot verschaft 

aan Uw lezers en wat voelen de Succulenten zich 

heerlijk nu ieder Succulenta-lid weet hoe ze behandeld 

moeten worden en wat zijn ze trots er op, dat men 

ze bij de juiste naam noemt.

P0K0N is dit jaar 20 jaar oud. Zeker heeft 
„Pokon” ook iets tot het geluk en 

schoonheid der Succulenten bijgedragen.

Ik hoop dat zowel 

„Succulenta” als „Pokon” 

nog lang de hechte 

vrienden van de leden 

van „Succulenta” zullen 

zijn.

H. P. BE N D IEN , 

Naarden.



DUBBELWERKEND
DOODT HET GEVAAR!

voor Uw

Cactussen en Vetplanten
door gebruik van ALIFLAR-ZAN

In één bespuiting worden niet alleen de schadelijke insecten zoals: wol-, 
blad- en bloedluis, rupsen, thrips en rode spin, maar tegelijk de zwammen 
zoals: meeldauw, schurft, roest enz. bestreden.
Na een bespuiting met POLIFLOR-ZOM zijn bloemen en bladeren frisser, 
mooier en bevrijd van schadelijke insecten en zwammen, waardoor een 
pracht van gewas en bloemen wordt verkregen. In gebruik bij Rijks-, 
Gemeente- en particuliere instellingen.
Prijs per flacon á 100 gram (voldoende voor circa 4 liter spuitstof) ƒ 0.90.

Indien niet verkrijgbaar volgt omgaand toezending.
Brochure Poliflor-Zom met de vele attesten, ook van de Plantenziekten- 
kundige Dienst te Wageningen, ligt voor U gereed.
CHEM. INDUSTRIE „GECO” — VENLO — Tel. 2213 (2 lijnen,).

Cactussen enVetplanten
van groot tot klein!

Handelskwekerij „S U C C U L E N T A ”
K. MANTEL

Grote Poellaan 31 - Aalsmeer - Telef. 932 (K  2977)

IM PORT -  EXPO R T

V O LG T EEN ON ZER BEKENDE SCH RIFTELIJKE CURSUSSEN
Dendrologie — Aanleg en onderhoud van tuinen — Tuintekenen — Tuin
architectuur — Bloemisterij — Ziekten en bestrijdingen — Fruitteelt — 

Groenteteelt — Tuinboekhouden — Scheikunde — Bemesting. 
Vraagt ons g r a t i s  prospectus.

M E R C U R I U S  D O R D R E C H T .
SPECIAAL INSTITUUT voor schriftelijk Land- en Tuinbou wonder wijs.



Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum der Vereniging en het 25-jarig 
bestaan van de Afdeling Amsterdam zal op

VRIJDAGAVOND 24 JUNI 1949, te 8.30 uur 
in de HORTUS BOTANICUS te Amsterdam, Plantage Middenlaan 2, de 

FEESTELIJKE ALGEMENE VERGADERING 
worden gehouden.
De leden worden verzocht, reeds om 7 uur aanwezig te zijn, daar vooraf 
een rondgang door de botanische tuin zal plaats hebben onder leiding van 
de hortulanus de heer J. VERSCHUUR.
AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

1. Opening door de Voorzitter der Vereniging.
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 afgelopen 

verenigingsjaar.
5. Benoeming van drie periodiek aftredende leden van het hoofdbestuur.
6. Begroting voor het komende verenigingsjaar.
7. Vaststelling contributie 1950.
8. Benoeming van twee leden voor het nazien der rekening en verantwoor

ding van het afgelopen verenigingsjaar.
9. Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen.
11. Rondvraag en sluiting.

Leden, die van veraf gelegen plaatsen in ons land dit Congres willen bijwonen en 
Vrijdagavond in Amsterdam willen overnachten, kunnen zich in verbinding stellen 
met de Secretaresse der Vereniging Mevr. J. GRULLEMANS—VAN BERGHEM, 
Heereweg 19, Lisse. Zoveel mogelijk zal getracht worden voor deze personen onder
dak te vinden bij de leden in Amsterdam.
Zaterdagmorgen komen de congresgangers om 9 uur in Artis bijeen voor een deskun
dige rondleiding door de tuinen en kassen. Zij, die daarna aan een gezamenlijke lunch 
willen deelnemen, gelieven dit vroegtijdig op te geven aan de Secretaresse. Kosten 
ongeveer f 2.75.

ZATERDAGMIDDAG te 2 uur zal opnieuw in de aula van de Hortus 
Botanicus een bijeenkomst plaats vinden met de volgende voordrachten:

2.00-2 .30 u.: Voordracht door de heer P. A. FLORSCHüTZ uit Utrecht, 
over het soortbegrip.

2 .30-2.45 u.: Discussie.
2 .45-3 .15 u.: Voordracht door de heer J. A. JANSE uit Hillegom, over 

Euphorbia’s; met lichtbeelden.
3 .15-3 .30 u.: Discussie.
3 .30-4 .00 u.: Pauze.
4 .00-4 .30 u.: Voordracht door Dr. H. W. DE BOER uit Haren, over Mesems; 

met lichtbeelden.
Ca. 5.00 u.: Sluiting van het Congres.

De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden, hebben het 
recht om voorstellen te doen voor de Alg. Vergadering. Deze voorstellen moeten wor
den ingediend vóór 15 Juni a.s. bij het Secretariaat.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en een plaatsvervanger te benoemen. 
De namen van de afgevaardigde en diens plaatsvervanger moeten worden medegedeeld 
aan het Secretariaat vóór 15 Juni a.s.

DE SECRETARESSE.
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N ederlandse V e re n ig in g  van L ie fhebbers 

van Cactussen en andere  V e tp lan ten

S U C C U L E N T A
járen Succulenta

A LHOEWEL er nog al wat bezwaren kunnen worden aangevoerd 
* *  tegen het jubileren in deze moeilijke tijd, zou ons Nederlanders met 
recht verweten kunnen worden, dat wij te stijf en al te ingetogen zijn, als 
we het dertig jarig jubileum van „Succulenta” koeltjes voorbij zouden 
laten gaan en onze afdeling Amsterdam niet van harte geluk wensten met 
haar vijf en twintig jarig bestaan.

Bij dergelijke mijlpalen pleegt men een aantal personen allerlei prettige 
dingen te zeggen. In dit dubbele nummer kunt U daarvan genieten.
In deze dertig járen zijn we in elk geval zó wijs geworden, dat we weten, 
dat het niet mogelijk is het een ieder naar de zin te maken, wat de ínhoud 
van ons tijdschrift betreft. Aan de andere kant weten we ook, dat velen 
van ons tijdschrift genieten en zitten te popelen, wanneer het nieuwe 
nummer wat laat verschijnt.

Wij zijn een vereniging van amateurs, die zich, zoals dit bij dergelijke 
luiden pleegt voor te komen, hardnekkig verdiepen in de wonderen van 
de succulentenwereld of de prachtigste planten weten te kweken op een 
wijze en met middelen, die de beroepskwekers eerbied afdwingen.
Verder heb ik niets dan lof en achting voor hen, die in deze dertig járen 
zuiver uit liefde voor de succulenten en onze liefhebberij, telkens met 
onverdroten ijver, ondanks niet gespaarde critiek, belangeloos ons maand
blad samenstelden en verzorgden. Hun komt bij dit jubileum de hoogste 
eer en dank toe.

Dat onze Vereniging met haar afdelingen en leden nog vele járen eens
gezind moge bestaan.

De Voorzitter,

A. F. H. BUINING.
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T e ru g b lik  bij het d e rtig ja rig  bestaan  
o n ze r v e re n ig in g

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

Van links naar rechts: de heren G. D. Duursma, J. M. van den Houten en 
J. J. Verbeek Wolthuys tijdens een bestuursvergadering gehouden in 1922.

B IJ het twintigjarig bestaan onzer vereniging heb ik (in Succ. Juni ’38) een artikel 
gewijd aan de voorgeschiedenis van „Succulenta”.

Om niet in herhalingen te vervallen, wil ik de pioniers, die vaak onbewust, het hunne 
hebben gedaan om de oprichting der vereniging mogelijk te maken, hier niet weer met 
name noemen. Slechts noem ik de heer H. H i n d r i k s te Groningen, die met mij de 
eigenlijke stoot tot de oprichting heeft gegeven, zodat wij gezamenlijk de reeds lang 
gekoesterde wens in een daad konden omzetten.
Op 16 Juni 1919 verscheen het eerste nummer van „Succulenta”, slechts 4 bladzijden 
tellend. Het werd verzonden aan 50 personen, die door hun geldelijke bijdrage het ver
schijnen van dit en het tweede nummer mogelijk maakten. Van deze 50 personen zijn 
slechts drie ook nu nog lid, n.1., Mej. M. C. K a r s t e n, de heer J. J. V e r b e e k  
W o l t h u y s  en ondergetekende. Opmerkelijk is het, dat op de eerste bladzijde van 
het eerste nummer reeds aan het oprichten van „onderafdelingen” (kringen) aandacht 
werd geschonken. Ook was er toen al een bibliotheek van slechts 4 nummers, maar het 
begin was er!
Op 16 Augustus 1921 had de eerste bestuursvergadering plaats bij de heer V e r b e e k  
W o l t h u y s ,  te ’s-Gravenhage. Het ledental ging steeds vooruit en daarmee ook het 
tijdschrift.
De 4e jaargang telde 90 blz. en de 5e jaarg. 138 blz.; het ledental steeg tot 264. In dit 
jaar begon de heer v. d. H o u t e n  met het verstrekken van gratis plantjes aan nieuwe 
leden, tot op heden nog altijd een goed propagandamiddel. De 2e Kerstdag 1922 had 
weer een bestuursvergadering plaats en wel ten huize van de heer v. d. H o u t e n  te 
Rotterdam. Bijgaande foto werd dien dag genomen en is ter gedachtenis aan deze on
vergetelijke medewerker hierbij voor het eerst afgedrukt.
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Met het 6e levensjaar begint de eigenlijke bloei onzer vereniging. Het aantal leden 
bereikte op 31 Deo. 1924 het getal 396. In dit jaar werd ook de eerste succulententen
toonstelling te ’s-Gravenhage (27—29 Juni 1924) gehouden.
De heren Ir F. H. E s s e r te Rotterdam en C h r. d e  R i n g h te Hilversum worden 
per 1 Maart 1925 aan het bestuur toegevoegd. Eerstgenoemde bedankte echter reeds 
weer per 31 December. Heel de succulentenwereld roemt de artikelen van Mej. 
K a r s t e n  in de 8e en 9e jaargang over Mesembryanthema, geïllustreerd door eigen 
zeer duidelijke tekeningen, welke deze jaargangen voor de wetenschap van grote waarde 
doen zijn.
Met ingang van 1 Jan. 1927 trad de heer V e r b e e k  W o l t h u y s  als voorzitter af en 
kwam de heer d e  R i n g h daarvoor in de plaats. In Juni werd het secretariaat door 
Mej. K a r s t e n  te Terborg overgenomen, terwijl ondergetekende met Prof. Dr A. M. 
S p r e n g e r  te Wageningen de redactie van het maandblad verzorgde.
Met een enkel woord willen wij hier nog gewag maken van het feit, dat de jaargangen 
1 tot 9 (uitgezonderd de beide eerste nummers van de eerste jaargang) gedrukt werden 
door de heer T. v a n  d e  W e y  te Schrans bij Leeuwarden.
Zo begint dan met de tiende jaargang eigenlijk een nieuw tijdperk. Dank zij het steeds 
toenemende ledental (31 Dec. 1928 ten getale van 692) kon elke maand een nummer 
van 20 blz. verschijnen, dat door de goede zorg van de nieuwe drukker (firma v a n  
D r u t e n  te Utrecht) keurig verzorgd werd.
Op 26 Dec. 1928 overleed de bekende Belgische cactusliefhebber en kweker F  r a n t z 
De L a e t , die voor onze vereniging veel gedaan heeft en aan wie wij grote dank 
verschuldigd zijn.
Op 16 Juni 1929 mocht onze vereniging haar tienjarig bestaan herdenken, waarvan de 
tweede nationale cactustentoonstelling op 7, 8 en 9 Juni in het gebouw Excelsior te 
’s-Gravenhage de inzet vormde.
De vereniging steeg thans tot het toppunt van haar bloei. De Ínhoud van Succulenta 
stond, dank zij veler medewerking, op een hoog peil, zowel populair als wetenschap
pelijk. Het ledental nam gestadig toe, op 31 Dec. 1929 telde de ledenlijst 861 namen, 
Alle kansen werden aangegrepen (radiopraatjes, plaatselijke tentoonstellingen, lezingen, 
propaganda-artikelen in alle mogelijke bladen en tijdschriften en niet het minst de 
actie der over het gehele land verspreide kringen) om de liefhebberij nog meer te 
bevorderen.
Op 1 Jan. 1930 bedankte Prof. S p r e n g e r  als bestuurslid, hij werd vervangen door 
de heer S. P. C. v a n R o m i i n d e ;  de heer v a n  d e n  H o u t e n  heeft van die 
datum af de redactie van het maandblad met mij verzorgd.
Tegen het einde van 1931 werd onze vereniging ingeschreven als erelid der „South 
African Succulents Society.”
Op 17 October 1932 overleed te Wageningen Prof. Dr. J. V a l c k e n i e r S u r i n g a r ,  
die evenals zijn vader Prof. W. F. R. S u r i n g a r zich bekendheid verworven heeft 
door zijn Melocactusonderzoekingen op de West-Indische eilanden, een arbeid die door 
de heer Dr. P. W a g e n a a r  H u m m e l i n c k  werd voortgezet en uitgebreid met 
studies over alle succulenten der W.-I.-eilanden. Deze publicaties verschenen steeds in 
Succulenta en hebben de wetenschappelijke waarde van ons orgaan sterk verhoogd. Op 
31 December 1932 telde de vereniging 1178 leden, waarvan 77 buitenlanders. 
Jaargang 1933 was kleiner, telde 232 blz., het ledental was ook met 100 teruggelopen. 
Bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan der vereniging werd van 15 tot 17 Juni te 
’s-Gravenhage de derde nationale cactustentoonstelling gehouden. Daar Mej. K a r s t e n  
op 1 Juli benoemd werd tot redactrice bij de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant
kunde, bedankte zij als secretaresse onzer vereniging. In haar plaats nam Mej. J. J. E. 
v a n  d e n  T h o o r n  eerst tijdelijk en later definitief de drukke werkzaamheden van 
Mej. K a r s t e n  over. Wat beide dames voor de bloei onzer vereniging hebben gedaan, 
is slechts ingewijden bekend. Een woord van warme hulde is hier zeker op zijn plaats. 
Reeds enige járen waren er moeilijkheden ontstaan met enige kringen omtrent het 
wezen der vereniging. In 1933 kwam het ten slotte zover, dat deze kringen zich meen
den te moeten afscheiden. Een tweede vereniging met een tijdschrift „Cactussen en 
Vetplanten” kwam tot stand. Dit alles viel samen met een periode van algemene econo
mische i n z i n k i n g  waardoor het ledental der beide verenigingen feitelijk te gering was 
om een behoorlijk bestaan te kunnen leiden. Het heel goede tijdschrift van onze zuster
vereniging stond onder de redactie van de heer J. A. J a n s e.
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Einde Maart 1935 hield de heer v a n  R o m ü n d e  op penningmeester der vereni
ging te zijn en nam de heer B. Th. K r a b b e n d a m  deze functie tijdelijk waar. 
Tegen het einde van 1936 moest de heer K r a b b e n d a m  om gezondheidsredenen 
als penningmeester bedanken; de heer J. C a s t e e l e n  te Nijmegen werd bereid 
gevonden het tijdelijk beheer der geldmiddelen over te nemen. Het ledental daalde in
middels tot 575 in 1937.
In Juni 1938 kon bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan der vereniging, 
een jubileumnummer van 20 pagina’s verschijnen, terwijl Succulenta, dank zij 
de medewerking van o.a. de heren U i t e w a a 1, Prof. C a m m e r l o c h e r ,  S w ü s t e ,  
F r i c ,  K r e u z i n g e r  en W a g e n a a r  H u m m e l i n c k ,  haar hoog peil behield. 
De heer- C a s t e e l e n  bedankte einde Januari als penningmeester en werd vervan
gen door de heer C h r. F. W. S 1 ij p e r , te ’s-Gravenhage.
Het jaar 1939 blijft voor ons steeds een weemoedig jaar. Door sterk teruglopen van het 
ledental (tot 251) telde Succulenta slechts 148 bladzijden. De heer J. M. v a n d e n  
H o u t e n  bedankte op 25 Jan. om gezondheidsredenen als bestuurslid en mederedac
teur. Van de oprichting der vereniging af hadden wij altijd op de meest prettige wijze 
samengewerkt. Met moed, beleid en trouw heeft de heer v. d. H. de vereniging door 
vele moeilijkheden heengeholpen. Steeds bereid tot helpen door raad en daad heeft hij 
vele leden aan zich verplicht. Onze tegenwoordige voorzitter de heer A. F. H. B u i -  
n i n g werd tot waarnemend bestuurslid benoemd.
Begin 1940 bedankte de heer C h r. d e  R i n g h als bestuurslid, de heer B u i n i n g 
werd nu definitief lid van het bestuur en meteen met de voorzittersfunctie belast. Ver
der werd de heer M. W. B. v a n  O o s t e n  te ’s-Gravenhage in het bestuur gekozen; 
hij kreeg het beheer over de bibliotheek.
Na de onverhoedse inval der Duitsers in Mei 1940 kon ons tijdschrift voorlopig nog 
ongestoord blijven verschijnen. In 1941 leed een ernstige poging tot fusering der beide 
verenigingen schipbreuk. In dat jaar overleden twee vooraanstaande leden en mede
werkers van het tijdschrift, n.1. de heren F. S w ü s t e  en F.  V o o r w i n d e .
In 1942 overleed de heer A. J. va n G o e t h e m te Amsterdam, aan wie vooral de 
bibliotheek veel te danken heeft. Begin Dec. 1942 bedankte de heer S 1 ij p e r om 
gezondheidsredenen als penningmeester en heeft ondergetekende deze functie waarge
nomen.
Op 1 Febr. 1943 overleed de heer J. M. v a n  d e n  H o u t e n  te Rotterdam, die 
voor de bloei der vereniging van het begin af aan zoveel gedaan heeft. Hij heeft een 
kleine vereniging zien groeien en bloeien, hij heeft ook haar achteruitgang tot bijna de 
ondergang meegemaakt. Helaas werd het hem niet gegeven de herrijzenis mee te maken. 
Na de bevrijding was het onmogelijk direct volledig contact op te nemen met de leden 
der vereniging. De meeste leden waren de vereniging trouw gebleven en hadden hun 
contributie trouw doorbetaald, zodat een mooi reservefonds gevormd was, waarvan wij 
nu nog de vruchten plukken. Het bestuur pleegde overleg en kwam tot de conclusie 
dat voor alles getracht moest worden om de beide verenigingen tot elkander te bren
gen. Een nieuw ontwerp statuten werd ontworpen. Na de nodige formele besprekingen 
kwam in een samenkomst ten huize van de heer Mo l ,  waaraan de heren B u i n i n g 
en U i t e w a a l  deelnamen een voorlopige overeenstemming tot stand.
Zo kon dan in een gemeenschappelijke vergadering in Dec. 1946 te Amsterdam de goede 
traditie van één vereniging worden voortgezet, waarin het tegenwoordige bestuur werd 
gekozen en waarvan het resultaat is, dat onze vereniging gestadig aan kracht en omvang 
toeneemt, met een prachtig verzorgd orgaan.

Tenslotte nog een persoonlijk woord.
Als redactie hebben we gehele nummers grotendeels zelf moeten vullen, wanneer bruik
bare kopij van anderen ontbrak. Vaak hebben we klachten moeten aanhoren van leden, 
die dit of dat in Succulenta anders wilden hebben. En wat was het dan moeilijk de 
klagers te overtuigen, dat de gewenste veranderingen met de beste wil ter wereld niet 
konden worden aangebracht.
Ook de tegenwoordige redacteur zal weten, dat het redacteurschap geen dankbaar 
baantje is. Daarom is mijn innigste wens op deze feestdag: leden onzer vereniging, 
maak het de redactie niet moeilijk met afbrekende critiek, doch steunt hem in zijn 
streven de ínhoud van Succulenta zo goed en veelzijdig mogelijk te maken.
En laten wij elkander beloven in eensgezindheid de bloei onzer vereniging te bevor
deren door alle ons ten dienste staande middelen. Dit zal het mooiste jubileumgeschenk 
zijn dat we kunnen geven.
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Jubileum Afdeling Amsterdam
door G. J. M o l .

\V7AN N EER men bij een gelegenheid zoals zich thans voordoet — het 25-jarig 
bestaan van de afdeling Amsterdam — zijn gedachten terug laat gaan tot de 

tijden, die nu al weer zo ver achter ons liggen, denkt men allereerst aan die vroegere 
bijeenkomsten, gehouden in een lokaal aan de Prinsengracht, waar we voor het eerst 
kennis maakten met onze succulentenvrienden. Toen zagen we op de vergaderingen 
niet veel bijzondere planten, doch allerlei bekende soorten, die men nu echter in bijna 
geen enkele verzameling meer aantreft. Sedum Stahlii — om een voorbeeld te noemen 
— was een plant die op de ruilbeurzen, die ook toen reeds gehouden werden, opgeld 
deed; menige liefhebber is met Sedum- of Echeveriasoorten begonnen zijn collectie 
op te bouwen.
Wanneer ik probeer mij het vroegere bestuur voor de geest te halen, dan herinner ik 
mij altijd Mej. D r u i j v e s t e i n ,  die vele járen de taak van penningmeesteresse heeft 
vervuld, en de heer W i t t e ,  die secretaris was. Voorzitters waren in die tijd de 
heren B l o m m e s t e i n  en KI  e ijn . De Kring Amsterdam vergaderde regelmatig en 
nu en dan bestond er gelegenheid lantaarnplaatjes te vertonen. Dit was toen niet zo 
eenvoudig als tegenwoordig, want een eigen projectielantaarn hadden we niet. Een 
oplossing werd daarvoor gevonden: een geldlening met aandelen van 1 gulden werd 
onder de leden gesloten en ieder jaar zou een deel van deze aandelen worden uit
geloot. Wie de geest, die in onze afdeling heerst kent, wist dat het doel bereikt zou 
worden. Als de uitloting plaats had, was er vaak geen belangstelling voor de terug te 
ontvangen gelden; die werden gul aan de kas geschonken en men ging voort 
met uitloten. Op deze wijze werd in enkele járen een eigen epidiascoop verkregen, 
die op menige leerzame avond dienst heeft gedaan en dat nog steeds doet.
In die eerste járen was de situatie anders dan tegenwoordig; in enkele grote plaatsen 
bestond een kring welke eigenlijk los stond van de Vereniging en een zelfstandig leven 
leidde. Men kwam bij elkaar, ruilde planten, planten werden verloot om de zaalhuur 
te betalen, men kocht gezamenlijk potten of zaaimateriaal. Een en ander heeft er toe 
geleid, dat er moeilijkheden ontstonden, doch wij mogen gelukkig constateren dat op 
het ogenblik de band, die alle succulentenvrienden bindt, sterk is en er thans weer 
eenheid heerst.
Wanneer wij nu nog even enkele namen uit de historie opdiepen dan vinden we, dat 
in 1933 het bestuur bestond uit de heren C 1 a e y s, W i t t e  en Mej. D r u ij’v e - 
s t e i n. In 1934 trad de heer W i t t e  af, die, vergis ik mij niet, van het begin af aan 
secretaris was geweest, hij werd als zodanig opgevolgd door de heer J a n s e n ,  die 
nu nog het secretariaat waarneemt. Mej. D r u i j v e s t e i n  vestigde zich begin 1936 
buiten Amsterdam en trad als penningmeesteresse af; de heer C I a e y s trad in 
Febr. ’36 als voorzitter af. Het nieuwe bestuur bestond uit de heren Mo l ,  N o n n e -  
k e n s  en S c h u t t e .  Gedurende de oorlogsperiode kwamen er geen wijzigingen 
voor. Na de oorlog trad de heer S c h u t t e  uit het bestuur wegens veranderde werk
zaamheden; de heer N o n n e k e n s  was verdwenen. Sinds Febr. 48 bestaat het 
bestuur uit de heren Mo l ,  J a n s e n ,  T i m m e r m a n s ,  B a n n j n k  en D e  
M o r t i e r .

Na deze korte opsomming van enkele bestuursleden moge met een enkel woord aan 
de belangrijkste gebeurtenissen herinnerd worden, die in het leven van de afdeling 
hebben plaats gevonden. Dan mag wel in de eerste plaats vermeld worden de deel
neming aan de tentoonstelling van de Natuurhistorische Vereniging in Mei 1934. waar
bij de afdeling de gouden medaille van H.M. de Koningin en de zilveren medaille van 
de stad Amsterdam mocht verwerven voor haar inzending. Deze was dan ook in één 
woord schitterend, en vele tienduizenden bezoekers hebben langs onze collecties, aan
gevuld door een aantal grote planten uit Artis en de Hortus Botanicus gewandeld en 
genoten van de schoonheid van deze uitheemse plantengroepen. In het daarop vol
gende jaar in September heeft de afdeling Amsterdam een gedeelte van het Koloniaal 
Instituut, thans Indisch Museum, mogen gebruiken om een tentoonstelling van succu
lente planten te organiseren ter gelegenheid van het Internationale Biologencongres, 
dat in dit gebouw werd gehouden. Hoewel deze beide prestaties van de leden van 
onze afdeling grote opofferingen vergden, was het resultaat, dat bereikt werd met het 
oog op het aantal nieuwe leden, slechts gering te noemen. Een evenement voor onze
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afdeling is ook de lezing van de heer B a c k e b e r g  geweest, die vertelde van zijn 
ervaringen op de cactusjacht in Noord- en Zuid-Amerika. Ook heeft de heer V a n  
B a l e n ,  hortulanus te Pretoria een causerie gehouden over de ultra-succulenten 
welke in Afrika worden gevonden.
Nu we enkele ogenblikken in het verleden hebben verwijld, is het goed ook nog even 
naar de toekomst te zien. Het laat zich aanzien, dat de, na de periode van grote 
belangstelling voor cactussen en andere vetplanten gekomen inzinking, weer door een 
vergrote interesse zal worden gevolgd. Het is de taak, vooral ook van de afdelingen, 
om deze belangstelling in goede banen te leiden, opdat zij, die kennismaken met de 
planten, waarvan onze Vereniging de liefhebberij stimuleert, niet door teleurstelling 
afvallen, doch zich tot echte liefhebbers ontwikkelen.
Moge de afd. Amsterdam nog vele járen voortbestaan, en mogen nog velen zich aan
getrokken voelen tot onze liefhebberij en de bestudering van onze succulente planten. 
De afdeling wil bij deze gelegenheid haar beste wensen uitspreken voor de Vereniging 
in haar geheel. Moge „Succulenta”  groeien en bloeien, en het tijdschrift, dat ons allen 
bindt, binnen afzienbare tijd weer maandelijks verschijnen. Als ieder aan „Succulenta” 
zijn beste krachten geeft, kunnen al deze wensen ongetwijfeld in vervulling gaan.

Z ij  d ie  S u ccu len ta  g ro o t m aakten
door H. v a n  d e r  V e l d e .

H ET past ons, nu „Succulenta”  haar 30-jarig bestaan herdenkt, de werkers van 
onze Vereniging eens voor het voetlicht te laten treden. Er is voor schrijver dezer 

regels een gevaar aan verbonden, omdat zij er vermoedelijk in het geheel geen prijs 
op stellen om op de voorgrond geplaatst te worden. Ongetwijfeld wordt door het 
merendeel der leden het werk van het bestuur niet hoog genoeg gewaardeerd, en dat 
valt te betreuren. Immers, ware het tegenovergestelde het geval, dan zouden de leden, 
althans voor een groot deel, zeer zeker een grotere activiteit aan de dag gelegd hebben. 
Helaas is dit niet zo, en daarom is in dit nummer een woord van hulde en waardering 
voor hen, die van „Succulenta” gemaakt hebben wat het nu is, op haar plaats.

Valt het dan te verwonderen, dat wij allereerst hier de verdienste van de nestor der 
cactusliefhebberij, de heer G. D. D u u r s m a, naar voren brengen. Hij was het, die 
na zeer vele voorbereidende werkzaamheden op 16 Juni 1919 het eerste nummer van 
„Succulenta”  het licht deed zien. Wij kunnen de gevoelens van de heer D u u r s m a  
niet peilen, doch men kan zich de trots van de heer D u u r s m a  wèl voorstellen bij de 
verschijning van het eerste nummer. Het zaad voor de vereniging was gezaaid, uit de 
verzorging zou blijken of de toen nog jonge vereniging levensvatbaarheid zou hebben 
en in staat zou zijn zich te handhaven. De verwachtingen werden niet teleurgesteld. 
De vereniging groeide tot een stevig, goed gefundeerd lichaam, dat niet alleen in eigen 
land doch ook over de landsgrenzen een goede naam kreeg en nu na 30 jaar een repu
tatie in de „cactuswereld” heeft, die toonaangevend is.
En in al die 30 járen heeft de heer D u u r s m a  zijn beste krachten gegeven tot groei 
en bloei van de vereniging, welke een deel van zijn scheppende arbeid was. In ver
schillende functies, niet in het minst als redacteur, heeft hij getoond vele capaciteiten 
te bezitten tot nut van de vereniging; zijn verschillende boeken op Succulentengebied 
droegen er toe bij de liefhebberij op een hoog peil te brengen. Daarnaast heeft hij de 
laatste járen het penningmeesterschap van de vereniging op zich genomen, een functie, 
welke hij tot op heden met grote ijver en activiteit vervult.

Naast de heer G. D. D u u r s m a  mogen we zeker het vele werk in herinnering bren
gen, dat wijlen de heer J. M. v a n  d e n  H o u t e n ,  leraar aan de H.B.S. te Rotter
dam, voor de vereniging gedaan heeft. Zijn grote kennis op het gebied der Succulen
ten was algemeen bekend. Vele artikelen in „Succulenta” getuigden van zijn grote 
belangstelling van de kennis der planten. Een serie boekjes, waarvan twee op het 
gebied der Succulenten, verschenen van zijn hand, die als handleiding haar weg von
den in enige herdrukken. Bekend was zijn grote vrijgevigheid bij een bezoek aan zijn 
tuin aan de Libanonstraat te Rotterdam. Vele stekken en planten, waaronder toenter
tijd zeer zeldzame, vonden door zijn gulheid een verdere verbreiding.
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Wie herinnert zich niet het grootse werk van mej. M. K a r s t e n, die èn als secreta
resse èn als specialiste op ’ t gebied der Mesems ons te lezen en te leren gaf. Veel heeft 
zij bijgedragen tot verbreiding der kennis van de Mesembryanthemums, waarvan wij 
toentertijd maar weinig of niets wisten. Zij heeft voor vele liefhebbers de weg gebaand, 
welke geleid heeft tot het zich specialiseren van deze belangrijke planten.
Naast het werk, dat als secretaresse van haar geeischt werd, onderhield zij een uitge
breide briefwisseling met vele buitenlandse botanici. Belangrijke artikelen van buiten
landse specialisten verschenen toen in „Succulenta” . Haar aandeel in „Mesembryan- 
thema”  door Brown, Tischer en Karsten was van groot belang.

In één adem noem ik daarna het werk van mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n ,  
die jarenlang een ijverig secretaresse was en mede door haar rubriek de leken op cactus- 
gebied tot ware liefhebbers deed uitgroeien. Nog steeds neemt zij een actief aandeel 
in het wel en wee der vereniging. Het clichéfonds, dat zij thans nog onder haar beheer 
heeft en de daaraan verbonden niet te onderschatten arbeid, welke zij met een onge
kend enthousiasme nog steeds verricht — n.1. de verkoop van zaden ten bate van 
genoemd fonds, — is slechts een klein deel van het vele werk, dat zij in de loop der 
járen voor „Succulenta”  en onze liefhebberij heeft gedaan.

Wie aan de eerste verenigingsjaren denkt, denkt aan de heer J. J. V e r b e e k  W o l t -  
h u y s .  Ook zijn aandeel in de groei en bloei der vereniging was waarlijk van verstrek
kende betekenis. Immers, hij was de man, die in 1924 door het organiseren van een 
groots opgezette tentoonstelling de stoot gaf, welke leidde tot een winst van 80 nieuwe 
leden. Daarbij bleef het echter niet; het aantal leden, dat bij het eerste lustrum 344 
bedroeg, bereikte vijf jaar later een getal van 740 leden, een aanwas van bijna 100 
leden per jaar. En niet alleen ontpopte hij zich als een goed organisator, doch ook ver
schenen een vrij groot aantal artikelen van zijn hand in „Succulenta” , waarin op des
kundige wijze voorlichting werd gegeven tot de verzorging van onze „gedoomde vrien
den” ; met de nomenclatuur van Britton en Bose maakte hij ons bekend. Diverse boek
jes, die onze liefhebberij aantrekkelijk maakten, vonden hun weg.

De oud-voorzitter, de heer d e  R i n g h , heeft bij deze verdere ontwikkeling een 
steun gehad van niet te onderschatten belang aan hetgeen de wegbereiders hadden 
tot stand gebracht. Het was in die periode, dat de Vereniging haar hoogtepunt be
reikte wat hetreft het quantitatief aantal leden, ruim 1200 telde „Succulenta”  er toen. 
Dit was wel ’n gelukkige periode, alles was pais en vree. Maar elke vereniging heeft 
na een periode van opbloei een terugslag door te maken, en waarom zou het met „Suc
culenta” anders zijn? De modegril, welke in die járen heerste — vrijwel een ieder deed 
aan cactussen — begon te luwen, en als gevolg daarvan verminderde het aantal leden. 
Zij, die lid bleven, werden ernstige en goede liefhebbers, ernstig, omdat velen zich op 
de interessante cactusstudie wierpen, goed, doordat zij met liefde de verzorging van 
hun planten ter hand namen. De heer d e  R i n g h was in de eerste plaats liefheb
ber, waarvan zijn „Vademecum” voldoende getuigt.

En zo komen we langzamerhand tot de tegenwoordige tijd. Het is met enige aarzeling, 
dat ik nu ook het huidige bestuur onder de loupe ga nemen, maar hier geldt: als men 
A zegt, moet men ook B zeggen. Welnu, we kunnen niet anders dan met dankbaarheid 
constateren, dat we met onze voorzitter, de heer A. F. H. B u i n i n g een goede koers 
varen, die pas tot grote ontplooiing kan komen, wanneer in deze onrustige wereld het 
mensdom enigermate tot rust komt. De basis tot een gefundeerde internationale samen
werking is reeds gelegd, alleen de uitvoering ervan laat door de onzekere toestand 
helaas nog op zich wachten. Dat het echter in de toekomst van een grote en verstrek
kende betekenis en voor de verdere ontwikkeling van onze liefhebberij een grote steun 
zal zijn, kan reeds als een voldongen feit geconstateerd worden.
Daarnaast moet ongetwijfeld het vele werk genoemd worden, dat onze redacteur, de 
heer A. J. A. U i t e w a a 1, doet om deze grondgedachte van de voorzitter in geschrift 
voor te bereiden, een taak, die werkelijk geen sinecure is, en zeker niet onder de hui
dige moeilijke omstandigheden.
De enorme arbeid, die de verschijning van een Succulentanummer vraagt, is helaas 
niet in overeenstemming met de waardering, die men als redacteur ervan kan verwach
ten. De één vindt het te geleerd wat de ínhoud betreft, de ander houdt niet van 
Haworthia’s en ziet liever artikelen en afbeeldingen van cactussen. Maar er wordt wel 
eens vergeten, dat men er over het algemeen vrijwel niets aan doet, om te zorgen,
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dat de redactie over voldoende artikelen beschikken kan, om een keuze te maken voor 
een zo gevarieerd mogelijke Ínhoud van „Succulenta . Hiervoor is de medewerking 
van alle leden onmisbaar. In het geval, dat u uw woorden niet zo goed op papier kunt 
zetten, is de redacteur gaarne bereid uit uw gegevens een behoorlijk artikel samen te 
stellen dat kan bijdragen de Ínhoud van „Succulenta” zo gevarieerd mogelijk te maken. 
Het gemis aan medewerking noopt de redacteur er toe, bij gebrek aan voldoende arti- 
kelen, uitsluitend voor de leek bestemd, naar iets te grijpen, dat op de grens van het 
wetenschappelijke ligt. Wanneer ik b.v. Engelse of Amerikaanse tijdschriften zie, dan 
treft het mij telkens, dat het werk van onze redacteur vaak een ereplaats in genoemde 
cactustijdschriften inneemt. Daar blijkt dus meer waardering voor zijn werk te zijn. 
Tot een korte analyse van onze redacteur ben ik nog niet gekomen, doch deze kan, na 
het lezen van vorenstaande, gevoeglijk vervallen. Neemt u zich daarom voor hem bij 
zijn werk de behulpzame hand te bieden met het uitsluitende doel, de liefhebberij in 
al zijn geledingen te bevorderen. , , ,
Ook onze secretaresse, Mevrouw J. G r u l l e m a n  s—v an B e r g h e m  heett een taak 
die de volle aandacht vraagt en veel, zeer veel tijd in beslag neemt. Een lijvige cor
respondentie valt week na week te behandelen. Secretaresse zijn is tenslotte een taak, 
waarvan men wel het begin, doch nimmer het einde ziet. Hoeveel werk het secretariaat 
van „Succulenta” met zich meebrengt, weten alleen zij, die deze functie hebben 
bekleed.
Zo ben ik aan het einde van mijn schets gekomen. Ik weet, dat ik lang niet volledig 
ben geweest, maar dat kan ook niet, omdat ik hier vrijwel alleen op de „herinnering 
moest afgaan. Tenslotte was het dan ook maar een streven om hen, die hun beste krach
ten aan „Succulenta” hebben gegeven of nog geven, ter gelegenheid van het 30-jarig 
jubileum voor éénmaal aan de vergetelheid te ontrukken. „
Ik wil dit artikel niet besluiten zonder dank te brengen aan de vele „naamlozen , die 
door woord en geschrift ook het hunne hebben bijgedragen tot verbreiding der kennis
onzer succulente planten. .
Er zullen in onze jongere generatie ongetwijfeld goede krachten schuilen, die in staat 
geacht mogen worden en daartoe ook de lust voelen de voetsporen der „ouden te 
volgen, en ook hun deel bij te dragen tot groei en bloei van „Succulenta”.

O ns kan nie help nie.
Uit brief van H. Herre dd. 20—1—1949.
„Heelwat liefhebbers soek b.v. die baie skaars Lithops soorte soos -  L. Inae, L. chry- 
socephala, L. optica rubra ens. -  waarvan onsself net min plante het en niks saad kry nie. 
Hierdie soorte groei ook so ver weg van hier en in ’n so woeste wéreld wat ook nog 
nooit voldoende reëns gedurende die laaste jare gekry het, dat ons dit ook nie op die 
oorspronkelike plekke sal gaan kry nie. As tye verander en almal daardie geweste goeie 
reëns gehad het, sal dit miskien betaal om daar te gaan soek, maar so lank die posisie 
so is, soos vandag, sal dit beslis nie betaal nie, om dit te probeer in hande kry. Mnr. T. 
het vir my laat weet, dat dit met heelwat van die Lithops vanuit Suidwes-Afrika, as 
ook met ander vetplante daarvandaan so is, dat ook die ou plante deur die lang droog
tes uitgesterf het en dus in goeie tye, die plante eers weer sal moet groei voordat n mens 
daar sal kan kom om saad daarvan te versamel. Heelwat van die soorte sal miskien ook 
nooit weer in so ’n groot maat weer verskijn nie en dus bepaald baie skaars sal word, 
net soos dit met Lithops Herrei die geval was, wat amper uitgeroei is, ten minste op 
die oudste vondplek daarvan. Gelukkig skyn dit ook nog op ander verlate, plekke te 
groei en sal dus wel nie heeltemal verdwijn nie, maar as dit net op daardie ou plek 
tuis was, sal dit verdwijn het; want dis niet so maklik te kweek nie en aldus het lief
hebbers 'in ons land altyd daarvoor gevra en mense wat die Richtersveld goed ken, het 
so lank as wat hulle kon, dit verskaf en ander goed van ander dele van die land daar
mee ingeruil, totdat dit so te sê uitgeroei was. Ook met heelwat plante vanuit Luede- 
ritzbucht het dit net so gegaan en dus sal dit baie moeilik wees, om dit selfs na goeie 
reënjare weer in die veld te kry. In die vogtige Europa kan die mense hulle dit nooit 
verheel nie, maar dis so en waar daar niks te kry is, kan ook geskrywe en gedoen word, 
wat ook al en dit sal niks baat nie, want ons mense kan daaraan niks verander nie. Ons 
is eenvoudig nie by magte nie om daaraan iets te doen. Aldus moet U ook maar vir 
andere vriende en belangstellendes daarvan sê, sodat hulle weet daarvan en daarna 
kan handel. Ons ontvang gedurig briewe daaromtrent, maar ons kan nie help nie.”
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Adromischus maculatus (S-D) Lem.

Een weinig bekende soort

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

Adr. maculatus (S.D.) Lem. (foto: Uitevvaal).

HET is verheugend, dat omtrent de benaming van deze soort (dat is 
Adr. maculatus) nu eindelijk opheldering is verkregen” schreef Dr. 

K a r 1 v. P o e 11 n i tz in Fedde’s Repert. 49 (1940) p. 61 in een bespreking 
van het werkje van C. A. S m i t h in Bothalia 4 (1939) p. 613 e.v. Verder 
schrijft hij: „Vrijwel zeker behoren tot Adr. trigynus de volgende littera
tuuropgaven: Adr. maculatus, v. R o e d e r in Sukkul. 1931, taf. 23; J. 
W e s t  in Cact. and Succ. Journ. 3 (1931) 90; J a c o b s e n  in Sukkel. 1931, 
afb. 6, en Succ. PI. (1935) fig. 7.” Waaraan wij hier dan nog toevoegen de 
afbeelding in Succulenta (1933) p. 224, dezelfde die in de catalogus van de 
firma D e  L a e t voorkomt. Uit het voorgaande blijkt dus, dat de alge
meen onder de naam van Adr. maculatus bekende plant deze naam ten 
onrechte draagt, maar volgens v. P o e l l n i t z  Adromischus trigynus is. 
Voor menige liefhebber komt dit ongetwijfeld als een verrassing; al weer 
een oude bekende, die zijn naam ten onrechte draagt. Nu, U moogt het 
oude naamplaatje gerust verwijderen!
Wat is dan Adromischus maculatus P
Deze soort werd het door S a l m - D y c k i n  zijn Observ. Bot. 5 (1820) als 
Cotyledon gepubliceerd en later door L e m a i r e in Jardin Fleuriste (1852)
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in het door hem opgestekle geslacht Adromischus overgeplaatst. Van deze 
soort bevindt zich in het herbarium te Kew (Eng.) een originele aquarel, 
welke gedateerd is 15 Febr. 1824, waarvan u hierbij, met toestemming van

de directeur van dit herba- 
rium, een reproductie vindt. 
De tekening van bloeiwijze 
op deze aquarel draagt een 
andere datum, nl. 9 Juli 1824, 
waaruit men mag opmaken, 
dat deze later is toegevoegd. 
Op de afbeelding heeft Dr 
N. E. B r o w n het volgende 
genoteerd: „Getekend naar
een typelant van Salm-Dyck 
ontvangen; vergeleken met 
authentieke plant in het her
barium van Haworth te Ox
ford.” Daar het materiaal in 
Haworth’s herbarium waar
schijnlijk uit planten is sa
mengesteld, en Salm-Dyck 
geen materiaal van de door 
hem beschreven typeplant 
bewaard schijnt te hebben, 
mag dus deze aquarel als 
type-afbeelding beschouwd 
worden. S c h ö n l a n d  en 
B a k e r  f. hebben het mate
riaal van Haworth bestu- 

Adr. maculatus, reproductie naar originele aquarel deerd (zie Journ. of Bot. 15 
in herbarium te Kew. (1902) pag. 92.

De beschrijving van Adr. maculatus naar de originele diagnose, het van 
Schönl. et Bak. onderzochte materiaal, en de originele aquarel, luidt als 
volgt:
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Dwergachtige struik. Stammetjes ongeveer 9 cm hoog, aan de basis vertakt, de 
oudere delen met grijs-bruine bast. Bladeren afwisselend geplaatst, ei-spatelvor- 
mig tot breed omgekeerd-eivormig, naar de basis enigszins wigvormig, aan de 
basis zelf een weinig stengelomvattend, de top stomp tot afgerond-afgeknot, met 
zeer klein nerfspitsje of lichtelijk geschulpt, aan beide zijden convex of de boven
zijde vlak of een weinig hol, de rand rondom scherp en tevens hoornig, de jonge 
bladeren naar de top vaak iets gegolfd, ong. 4 - 6  cm lang en 2 J - 4 J  cm breed, fris
tot grijsgroen, met tamelijk veel meest ronde of enigszins langwerpige bruine 
of enigszins zwartachtig rode, onregelmatig verdeelde vlekken.
Bloemstengel eindstandig, kaal, steelrond, groen, iets roodachtig aangelopen. 
Bloemen talrijk, afwisselend, enkel, zittend, schuin afstaand in een losse aar. 
Kelkslippen kort, 1 mm lang, driehoekig. Bloembuis boven de kelk enigszins 
verwijd, ongeveer 1 cm lang, groen, met 5 stompe kanten; de zoom wijd af
staand tot teruggebogen, slippen langw.-lancetvormig, spits, wit met purper
achtig rood, ca 3 mm lang.

De afbeelding van Adrom, maculatus (als Cotyledon) in Saunder’s Refu
gium Bot. 1. t. 35. (1836) stelt eveneens deze soort voor. In tegenstelling



SUCCULENTA

tot Haworth’s plant zien we hier niet alleen enkel staande bloemen, maar 
aan het onderste deel van de bloemstengel dikwijls in paren bijeen. Zelf 
had ik aan een en dezelfde plant zowel bloemstengels met enkel staande 
bloemen als stengels, waarvan de onderste bloemen in paren bijeenston
den; dikwijls kwam de tweede bloem niet helemaal tot ontwikkeling. Deze 
soort toont dus een zekere variatie van 1-2 bloemen. Variaties van 1-2-3 
bloemen zijn overigens in dit geslacht geen zeldzaamheid.

Adr. trigyms (Burch.) Poelln. (foto: Uitewaal)

Uit het voorgaande blijkt dus klaar, dat de algemeen als Adr. maculatus 
verbreide en bekende plant deze naam ten onrechte draagt. Niet alleen 
zijn de bladeren anders gevormd en anders gevlekt, maar ook de bloemen 
zijn noch zittend, noch groen, maar daarentegen tamelijk lang gesteeld 
(1 tot zelfs W2 cm lang) en de bredere bloembuis, met bijna tegen de bloem- 
buis aanliggende slippen, is purperrood! Zoals reeds eerder werd aange
haald, behoort deze onder foutieve naam verspreide plant volgens v. 
P o e l l n i t z  tot Adr. trigynus (Burch.) Poelln., welke soort bekend is uit 
de korte en eigenlijk ontoereikbare beschrijving van B u r c h e l l  in diens 
Travels, Vol. 2 (1824) p. 226; vindplaats: Klaarwater ( =  Griquatown) in 
Griqualand West. Wij menen aan te mogen nemen dat v. Poellnitz, die 
de bladeren van het typemateriaal uit het herbarium te Kew onderzocht 
(welk materiaal intussen is verloren gegaan) gelijk heeft. Nieuw materiaal,
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op de vindplaats van de typeplant verzameld, zou uiteindelijk opheldering 
moeten brengen.
De door mij hier afgebeelde plant van Adr. maculatus heb ik, naar ik mij 
met vrij grote zekerheid weet te herinneren, verscheidene járen geleden 
van de heer C. L. H a r d e r s  ontvangen. Met het oog op een te maken 
foto, had ik ze het vorige jaar buiten in de volle zon gezet, opdat de vlek
ken zich zo duidelijk mogelijk zouden aftekenen. Helaas ging de plant 
verloren; de stam boog al sterk door toen ik bijgaande foto heb gemaakt. 
Dit is de oorzaak, dat de meer dan 10 cm hoge stam niet duidelijk zicht
baar is. De stam was enigszins vertakt, terwijl zich ook aan de basis sprui
ten hadden ontwikkeld; op één stek na had ik al het stekmateriaal weg
gegeven. Op de stam zijn een paar korte luchtworteltjes te zien, ongetwij
feld ten gevolge van cuituuromstandigheden.
Planten van deze soort zijn, behalve aan de bloemkenmerken, gemakkelijk 
te herkennen aan de zich duidelijk ontwikkelende stam, aan de vorm der 
bladeren, de verstrooid staande, slechts zelden samenvloeiende vlekken en 
aan de scherpe, hoornige rand rondom de bladeren.
C. A. S m i t h geeft als vindplaatsen van Adr. maculatus de districten 
Worcester, Robertson en Oudtshoorn. Onder het materiaal van dit geslacht, 
dat ik door de vriendelijke bemiddeling van de heer H e r r e te Stellen- 
bosch ontving, bevonden zich de nummers Stellenb. 6079 (Steinkopf- 
Breekpoort) en Stellenb. 6889 (Bonnievale), die vrijwel zeker tot deze soort 
behoren.

Van de R edactie
Voor onze leden is er prettig nieuws. De 
heer P. F. D i e m e 1, Rijnlaan 133 te 
Utrecht heeft zich bereid verklaard een 
jaar lang artikelen over de behandeling 
van onze succulenten te publiceren, waar
van het eerste in het volgende nummer zal 
verschijnen. De twee en dertig járen lange 
ervaring van de heer Diemel staat er borg 
voor, dat zijn artikelen voor ons van het 
grootste nut zullen zijn, niet alleen de be
ginners, doch ook de ervaren liefhebbers 
zullen er profijt van kunnen trekken. Bo
vendien is hij genegen vragen van begin
ners persoonlijk te beantwoorden (postze
gel voor antwoord s.v.p insluiten). Aan 
vragen van algemeen belang zal in de 
nieuwe rubriek de nodige aandacht wor
den besteed. Wij zijn de heer Diemel reeds 
bij voorbaat hoogst dankbaar.

*  *  *

De leken-liefhebbers zullen overigens voor
lopig niet te klagen hebben, we hebben 
gelukkig een kleine voorraad populaire 
artikelen.

*  *
*

In dit nummer vinden de leden op de twee 
binnenste bladzijden een tweetal cactus

artikelen waarin de planten systematisch 
behandeld zijn, hetgeen voor het op naam 
brengen bijzonder nuttig is. Bestudeer 
nauwkeurig de beschrijving, waardoor u 
zich vertrouwd maakt met de algemeen 
gebruikelijke termen en waardoor het u 
gcmakkelijker zal vallen uw planten zelf 
duidelijk te omschrijven. Het observeren 
van details verhoogt uw kennis en geeft 
meer genoegen van uw planten. Wij zijn 
voornemens deze reeks te vervolgen — en 
niet alleen cactussen maar ook andere suc
culenten te behandelen — mits wij vol
doende instemming en medewerking vin
den.

Een zevental personen vroeg om inlichtin
gen over de fotowedstrijd. Wij hopen, dat 
ze ook allen zullen deelnemen, en de deel
name het volgend jaar groter zal zijn, 
want het ligt in de bedoeling ieder jaar 
zulk een wedstrijd uit te schrijven en de 
foto’s tijdens de Algemene Vergadering 
ten toon te stellen. De deelnemers gelie
ven er voor te zorgen, dat de foto’s ten
minste één week vóór de Alg. Verg. in het 
bezit van de redacteur zijn. De bedoeling
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van de fotowedstrijd is het fotograferen 
van de planten te stimuleren; gaat een 
plant dood, dan heeft u  tenminste een 
afbeelding als prettige herinnering. 
Nevenbedoeling is, de redactie aan een 
kleine voorraad foto’s te  helpen om arti
kelen te kunnen illustreren; aan nieuwe 
foto’s hebben we groot gebrek.

* *
*

De heer R o a n (Engeland), Red. van het 
tijdschrift v. d. Nat. Cact. and Succ. Soc., 
was zo vriendelijk ons, op ons verzoek, 
enkele der beste foto’s en tekeningen uit 
dit blad in bruikleen af te staan.

Cnze artikelenreeks, de in onze verzame
lingen voorkomende nieuwe Gasteria’s be
handelende, is bijna ten einde. Op ons 
programma staat nu Adromischus, waar
mee in dit nummer een aanvang werd ge
maakt. Na een algemeen artikel over dit 
onderwerp volgt aan de hand van afbeel
dingen een bespreking van de bij ons be
kende soorten.
Dr. d e  R o e r  heeft ons beloofd zijn 
interessante artikelenreeks over de ultra- 
succulente Mesems regelmatig voort te 
zetten, terwijl de heer J a n s e zijn arti
kelen over Euphorbia zal vervolgen; de 
bekende soorten zijn aan de beurt. Op 
Crassulaspecialisten doen wij een vriende
lijk beroep. Aan medewerkers voor cactus
artikelen hebben we bepaald gebrek; dit 
schijnt een internationaal verschijnsel te 
zijn. Mogen we vooral onze cactuskenners 
dus eens aansporen in Succulenta hun licht 
te laten schijnen!

Aan de afdelingen w erd een vragenlijst 
toegezonden ter beantwoording door de 
leden. Deze enquête zal ons een overzicht 
kunnen geven van de huidige stand van 
onze liefhebberij en van de wensen, die de 
leden mochten koesteren.

Rinnenkort willen wij de afdelingen een 
hersengymnastiekoefening doen toekomen 
om onze leden te testen. Wij willen er een 
onderlinge, vriendschappelijke wedstrijd 
van maken.

*  *
*

De „Cactuswereld” werd tot nu toe vrij
wel uitsluitend door uw redacteur ver
zorgd. U wist natuurlijk niet dat gege
vens, die u eventueel voor deze rubriek 
zoudt kunnen verschaffen, hartelijk wel
kom zijn.

De nieuwe catalogus van onze bibliotheek 
is klaar. Tegen de prijs van 25 cent (ook 
in postzegels) verkrijgbaar bij onze biblio
thecaresse: Mevr. R u i n  i n  g—K r o e z e, 
„Hohorst’ , Hamersveld (Utr.). Zorg dat 
u er vlug bij bent; de bibliotheek is een 
bron van kennis.

*  *
*

Steeds meer Belgische vrienden sluiten 
zich bij ons aan. Van harte welkom! 
Sommige daarvan hebben zelfs van hun 
grote tevredenheid m et Succulenta ge
tuigd. D at deed ons goed. Trouwens, ook 
vele andere buitenlandse vrienden (uit 
Afrika, Amerika, Engeland) sympathise
ren met Succulenta. Aan hun bijdragen 
ruimen wij gaarne een plaatsje in.

*  *
*

„Huis en Hof” onder redactie van K e e s  
II a n a (Uitg. Contact, A’dam) is een 
nieuw m aandblad voor liefhebbers van 
bloemen en planten. H et wil de raadge
ver en de vraagbaak zijn voor de een
voudige en toch belangstellende liefheb
ber. Terecht wordt in de inleiding ge
zegd, dat een tuin, wanneer men er ver
stand van heeft, een enkele plant in de 
kamer, die men op de juiste wijze weet 
te  verzorgen, in een mensenleven heel 
w at kan betekenen. H et tijdschrift ziet er 
keurig verzorgd uit.

*  *
*

„D e Volkstuin”, orgaan v. h. Alg. Ver
bond van Volkstuinverenigingen bevat 
een interessant artkel: „Bloeiende cactus
sen als kam erplanten” van ons lid de 
heer F. H o o g v l i e t .  Succulenta en 
het adres van onze secretaresse werden 
daarin genoemd; m et succes. Goed zo! 
De heer Hoogvliet te  Rokanje heeft een 
rotstuin aan de Zeeweg aangelegd met 
het doel succulenten tentoon te stellen en 
te verkopen. Ook w ordt daar reclame ge
maakt voor onze vereniging. De heer H. 
biedt gratis pension aan gedurende de 
maanden Juli en Aug. (of tenm inste één 
maand) aan hem of haar, die bij hem zijn 
vacantie wil doorbrengen onder voor
w aarde ’s middags gedurende enkele uren 
mensen, die planten komen bezichtigen, 
te  woord te staan.

Een rebus ?
VI s geschr. ov. afk. v. plantnnam., ov. 
aut.-nam. +  ov. verand. spllng. W  willn 
d l op grotr schal toep. in ons tijdschr. +  
zo voorn, rm te besp. op d ±  gewaard, 
techn. +  z.g.n. wetensch. art. Ond. voorw. 
dt U d t vit knt lezn!
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Euphorbia Echinus Hook. f. & Coss.

Euph. Echinus en f. cristata in Oued-Massa (Zd.-W. Marokko)
(foto: J. Gattefossé)

T OT de eerste succulente Euphorbia’s die in Europa bekend werden behoren de 
de soorten afkomstig uit Marokko. Reeds omstreeks 1570 kweekte de liefhebber 

J e a n  B o i s o t  E. officinarum, die door D o d o n a e u s  in zijn kruidboek wordt 
afgebeeld. E. Echinus Hook. f. & Coss. is een veel hierop gelijkende soort en beide zijn 
karakteristieke planten van de droge Marokkaanse woestijnen in de omgeving van Agadir 
en Mogador. Ze groeien in uitgestrekte, tamelijk aaneengesloten formaties in gezelschap 
van enkele doornstruiken. Slechts hier en daar laten ze nog ruimte over voor andere 
planten; meestal zijn dit éénjarige planten, die gedurende de korte lente die kale plek
ken kleuren met hun schitterend gekleurde bloemen. Boomloos is dit gebied echter niet 
overal, daar de heuvels vaak nog een verspreid optreden vertonen van een bijzondere 
boomsoort, Argania Syderoxylon, het „ijzerhout". Juist in deze lichte bosschage komt 
vaak E. Echinus voor.
De afbeelding, naar een foto van de botanicus J. G a t t e f o s s é ,  vertoont E. Echinus 
met een cristaatvorm van deze soort. De plant met de dunne takjes die ook nog op de 
afbeelding te zien is, kweken wij eveneens in onze collecties; het is Kleinia Anteuphor- 
hium (L.) D.C. een succulente composiet, eveneens een endemische plant van dit ge
bied. Ook deze soort werd reeds door D o d o n a e u s  beschreven en afgebeeld.

J. A. J  a n s e .
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Zaaien zonder bodemverwarming
door P. F. D i e m e 1 .

HET is een onjuiste mening, dat de verzorging van zaaisels zonder of met bodem
verwarming volkomen gelijk kan zijn. Zaaiers, die over een bodemverwarming 

beschikken, kunnen voor een regelmatige temperatuur zorgen en behoeven niet al te 
spoedig bevreesd te zijn, dat zij hun zaaisel te nat maken. Sommigen laten hun testen 
zelfs doorlopend tot halverwege in het -  uiteraard min of meer warme — water staan. 
Zaaiers, die niet over bodemverwarming beschikken, hebben de regeling van de tem
peratuur niet in de hand. Voor hen hangt het gelukken van een zaaisel niet geheel, 
doch wel voor een belangrijk gedeelte af van de weersomstandigheden.
Juist, omdat de weersgesteldheid in ons land zich vooral in de maand Mei nogal eens 
sterk wijzigt, worden zaaiers zonder bodemverwarming vaak voor hoogst onaangename 
verrassingen geplaatst. Iedere ervaren zaaier weet, dat temperatuursschommelingen voor 
een zaaisel ongunstig zijn en tot minder goede — en onder bepaalde omstandigheden 
zelfs zeer slechte uitkomsten kunnen leiden. Een zaaisel zonder bodemverwarming zal 
over het algemeen slechts dan uitstekend opkomen, wanneer het een dag of tien mooi 
weer treft.
Toch zijn bij minder gunstig weer ook zonder bodemverwarming nog wel bevredigende 
resultaten te bereiken. De meeste zaaiers — vooral de nieuwelingen — maken zeer ern
stige fouten. Ten eerste zijn zij ongeduldig en zaaien daardoor te vroeg; ten tweede 
houden zij onvoldoende rekening met de algemene weersgesteldheid, luisteren niet naar 
het weeroverzicht van het K.N.M.I., zoals verstandige kwekers zeer beslist wèl doen, 
en zaaien op de eerste de beste zonnige dag; ten derde draineren zij hun zaadtest on
voldoende en gebruiken een te sterk vochthoudende aarde, zodat de zaadbak te veel 
tijd nodig heeft om na de gebruikelijke watergift wederom tot matig vochtig op te dro
gen. Men kan het risico tot een minimum terugvoeren, door tevoren zijn test(en) geheel 
gereed te maken en ook overigens zoveel mogelijk voorbereidende maatregelen te 
treffen, opdat terstond kan worden gezaaid, zodra de weerberichten gunstig luiden. 
Voor behoorlijke drainage kan men zorgen, door op de goed opengemaakte gaatjes in 
de zaaitest(en) schoon gewassen potscherven te leggen met de bolle kant naar boven, en 
verder op de bodem een laagje gewassen fijn grind of sintelcokes aan te brengen ter 
dikte van l a l }  cm. Indien men daarna voor zaaiaarde gebruik maakt van gelijke delen 
goed gewassen grof, dus rivierzand en door horregaas gezeefde zuivere, goed verteerde 
beukenbladaarde, zal men ervaren, dat zijn zaaisel niet te lang nat blijft en niet te snel 
uitdroogt.
Wie zijn zaden begin Mei bij gunstige weersvooruitzichten aan de aarde toevertrouwt, 
behoeft, indien hij door goede drainering en keuze van de juiste grondsoorten zijn zaai- 
test(en) slechts matig vochtig heeft gehouden, niet aanstonds te wanhopen, wanneer de 
thermometer plotseling daalt. Zodra weer enige warme dagen komen, zal hij ervaren, 
dat zijn zaden nog redelijk goed opkomen. De ongeduldige daarentegen, die al te vroeg 
zonder bodemverwarming zaaide, zijn zaaisel tevoren min of meer heeft verdronken en 
niet voor een goede drainage en vocht doorlatende aarde zorgde, zal tevergeefs naar 
jonge plantjes uitzien.
Indien, zoals in het voorjaar van 1948, de weersomstandigheden voor het zaaien van 
succulenten vrijwel doorlopend ongunstig blijven, doet men verstandig geduld te oefe
nen en desnoods zijn zaden nog in Juni of Juli aan de aarde toe te vertrouwen.
Een ruim dertigjarige ervaring leerde mij overigens, dat het in het geheel niet zo 
bezwaarlijk is, een zaaisel van Juni of Juli door de winter te krijgen. Indien de weers
omstandigheden er toe dwingen zo lang te wachten, doet men verstandig wat wijder 
uiteen te zaaien, opdat de zaailingen wat ruimte hebben en niet behoeven te worden 
verspeend. De test met onverspeende zaailingen zal uitmuntend door de winter komen, 
wanneer men haar een plaatsje kan geven op ’n lichte, vorstvrije plaats in een overigens 
onverwarmd vertrek, en iedere watergift van 1 October tot 15 Maart achterwege laat. 
Omstreeks laatstgenoemde datum geplaatst in een wat warmer vertrek en langzamer
hand wat vochtiger gehouden, zullen de zaailingen snel zwellen en aan de groei gaan. 
Zij laten zich daarna gemakkelijk verspenen en groeien snel door. Het vorige jaar heb 
ik bij wijze van proef nog omstreeks half Augustus gezaaid. Het laat zich aanzien, dat 
ik de jonge plantjes goed door de winter krijg. Dit jaar zal ik de proef op ruimer schaal 
herhalen.
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REBUTIA WESSNERIANA Bew.
W. B e w e r  u  n g e in: Jah rb iicher der Schw eizerischen K akteengesellschaft, „Suk- 
ku lentenkunde II”, A ugustus 1948, p. 24, fig. p. 24.

PLANT: gedruk t kogelvormig, to t 7 cm hoog en 8 cm breed, geënt gem akkelijk 
spru iten  vorm end; top breed en diep ingezonken, n iet door doorns bedekt; boven
zijde bij intensieve zonbestraling violet getint.

RIBBEN: opgelost in sp iraalvorm ig gestelde rijen  w ratten  van ongeveer 2 mm 
hoogte; areolen ongeveer 2,5 mm lang en 1 mm breed, ongeveer 5 mm van elkaar 
verw ijderd, m et zeer w einig w it vilt.

DOORNS: geen verschil tussen rand- en m iddendoorns, ongeveer 25 stuks, wit,

R ebutia W essneriana Bew. (foto: K ruik.)

ongeveer 20 mm lang, de bovenste m et licht bru ine punt, borstelig, slechts weinig 
gespreid gesteld.

BLOEM: a. knop: ogenschijnlijk kaal; b. vruchtbeginsel: rond, rood getint, 
bekleed m et violet gekleurde schubjes, ogenschijnlijk kaal; c. buis: slank tre ch te r
vorm ig, rood getint, bekleed m et violette schubjes, ogenschijnlijk kaal; d. bloem: 
glanzend bloedrood, n aar de pun t der bloem blaadjes vrijw el violet schijnend, deze 
sm al lancetvorm ig, de b innenste ongeveer 6 mm breed en 30 mm lang, de buitenste 
ongeveer 4 mm breed en 10 m m  lang, (geopende bloem ongeveer 55 mm in door
snede); e. m eeldraden: vele, rood; helm knopjes geel; f. stam per: rose-oranje; 6 
w itachtige stempels.

VRUCHT: n ie t bekend.
ZAAD: n iet bekend.
GROEIPLAATS: w aarschijn lijk  A rgentinië.
TOELICHTING: de afgebeelde p lan t is afkom stig van de kw ekerij van de heer 

J. J. K  r  u  i k , te  Rockanje, die deze p lan ten  van de firm a W i n t e r ,  F rank fu rt 
am  Main, betrok. Ze w erden  in  de handel gebracht als R ebutia W inter 6.

De p lan t groeit zowel ongeënt als geënt goed en valt door h aar fraaie bedoor- 
ning en de prachtige bloem en d irect op. Evenals R ebutia Krainziana  kom t zij in 
vrij veel verzam elingen h ier te  lande voor. H et is een zeer aanbevelensw aardige 
Rebutia. A. F. H. B.
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REBUTIA KRAINZIANA Kesslrg.
W. K e s s e l r i n g  in: Jahrbücher der Schweizerischen Kakteengesellschaft „Suk 
kulentenkunde II” , August 1948, p.p. 23/23, fig. p. 23.

PLANT: gewoonlijk plat kogelvormig, geënt iets zuilvormig, dan 4—5 cm hoog 
en 3—4 cm breed; dofgroen, gemakkelijk spruiten vormende en dikwijls zodevor- 
mend; top breed ingezonken; areolen opvallend spiraalvormig (turbine-achtig) 
gesteld.

RIBBEN: opgelost in sterk spiraalvormig gestelde rijen wratten, die door diepe 
groeven van elkaar zijn gescheiden; areolen sterk witwollig en groot, meestal ovaal, 
ongeveer 2 mm lang en 1,5 mm breed, zelden rondachtig, ongeveer 3—4 mm van 
elkaar verwijderd.

DOORNS' 8—12, borstelig, zeer dun, sneeuwwit en gewoonlijk kort, ongeveer
1—2 mm lang, meestal 
zijwaarts tegen de plant 
liggend, soms enkele iets 
naar boven schuin af
staand, dikwijls nog twee 
minimaal kleine, slechts 
1,5 mm lange, naar boven 
uit het areool stekende 
borsteltjes.
BLOEM: a. knop: ogen
schijnlijk kaal; b. vrucht
beginsel: rond, bekleed
met bruinviolette schub
jes, ogenschijnlijk kaal; c. 
buis: slank trechtervor
mig, bekleed met bruin
violette schubjes, ogen
schijnlijk kaal; d. bloem: 
ongeveer 3 cm lang en 4 
cm breed (geopend), aan 
de buitenrand hoogrood, 
naar het midden iets vio
letachtig getint, in het 
midden geelachtig; e. 
meeldraden: vele, geel
achtig wit; helmknopjes 
bleekgeel; stamper: geel
achtig wit; 10 geelachtig 
witte stempels.
VRUCHT: niet bekend. 
ZAAD: niet bekend.

GROEIPLAATS: volgens de beschrijving Bolivia.
TOELICHTING: Dat de groeiplaats Bolivia is, lijkt mij onwaarschijnlijk. De 

planten en zaden kwamen naar Europa reeds voor de oorlog door bemiddeling van 
de firma W i n t e r  in Frankfurt am Main. Ze waren verzameld door R i 11 e r en 
M a r s o n e r .  In de afgebeelde zaaipan, afkomstig van de kwekerij van de heer 
J. J. K r u i k  te Rockanje, komen zaailingen voor van de z.g. „turbinata” ; zaden 
ontvangen van de verzamelaar M a r s o n e r  uit Argentinië. Zeer duidelijk ziet 
men hier de hierboven beschreven Rebutia Krainziana met de zeer korte doorns 
en de markante, spiraalvormig gestelde, witte areolen. Hieruit blijkt hoe variabel 
deze rijkbloeiende, prachtige soort is. Deze planten zijn ongetwijfeld in vele ver
zamelingen hier te lande te vinden. Het kweken biedt in het algemeen geen moei
lijkheden, ook niet voor beginners. A. F. H B
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S u c c u le n t e n  in o n z e  tu in
door C. B o m m e l j é .

Succulenten in de tuin v. d. schrijver. (foto: Cossee)

\ 7  OOR elke succulentenverzamelaar is het een ideaal een kasje in de tuin te bezit- 
v  ten, maar heeft hij het eenmaal zover gebracht dan blijkt al spoedig dat de 

ruimte meestal erg beperkt is. In de winter is dat zo erg niet, dan mag de kas gerust 
vol staan, maar in de zomer stellen wij de planten graag mooi op en zetten we ze 
liefst niet te dicht op elkaar.
Niet alleen in een kas kunnen succulenten goed groeien, doch ook in de tuin gedijen 
vele soorten uitstekend, breng daarom gerust ’s zomers vele planten naar buiten. Al 
járen kweek ik een vrij groot aantal succulenten in de tuin, ik heb daarvan al veel 
genoegen beleefd. In een zonnige tuin, aangelegd als rotstuin komen cactussen en 
andere vetplanten het mooiste tot hun recht. In zo’n rotstuintje zetten we ten eerste 
veel winterharde succulenten, waarvan heel aardige groepen te vormen zijn. Een flinke 
groep S e m p e r v i v u m  kan heel mooi zijn als we planten met verschillende kleuren 
kiezen, zoals Semp. arachnoideum , wit; S. atriviolaceum, violet en S. Reginae-Amaliae, 
deze bloeit geel; van alle nemen we liefst flinke pollen.
Denk er om, een tuin is geen kas, plaats geen groot aantal aparte planten, maar zorg 
voor plantengroepen. Rosularia pallida (Umbilicus chrysanthus) is ook een mooie plant, 
die grote behaarde rosetten vormt, ze bloeit geel. S e d u m s  zijn prachtige rotsplanten. 
Een weinig bekende soort, die ik al meer dan twintig jaar in de tuin heb, is Sedum  
populifolium, een houtige kleine struik met grof getande bladeren, ze heeft witte, sterk 
geurende bloemen. Zeer rijk bloeit Sedum hispanicum, een twee-jarige soort die zich 
zelf uitzaait. Winterharde O p u n t i a’s kunnen we ’s winters beter onder glas zetten, 
veel bloei is er in ons land niet van te verwachten.
We kunnen ook heel wat planten uit de kas voor de tuin gebruiken; in de eerste plaats 
Mesembrianthemum roseum, ze bloeit buiten veel mooier en langer dan in de kas. 
In de warme zomer van 1947 stonden ze van Mei tot eind October buiten te bloeien. 
De beste kweekwijze voor struikvormige Mesems is als men in Augustus stekken 
neemt, deze in het voorjaar in de volle grond plaatst waar ze dan spoedig tot bossige 
planten uitgroeien.
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Byrnesia W einbergii, de „desert ghost” (woestijngeest van Californië) in de volle zon 
gekweekt vertoont een prachtige kleurschakering, deze sterke plant kan zelfs een 
nachtvorstje verdragen. Afgesneden takken kan men ’s winters bewaren. E c h e v e r i a’s 
zijn van ouds bekend als goede buitenplanten, men kan ze in de volle grond plaatsen 
en ’s winters weer oppotten. Naast de bekende Ech. secunda is de eveneens bekende 
albasten Ech. elegans heel mooi; buiten worden het prachtige pollen en dan is Ech. 
metallica ook heel geschikt, ze valt op door haar aparte kleur.
Vele G a s t e r i a’s groeien en bloeien buiten op hun best, de bloemen zijn feller ge
kleurd en de planten mooi van tint. A 1 o ë ’ s bloeien buiten vaak beter dan binnen. 
A g a v e n  horen ’s zomers buiten; ’s winters staan de grote exemplaren bij mij boven 
op de boekenkast.
Enkele Cereussoorten maken een goed figuur in de tuin tussen de andere planten en 
ze groeien best. Trichocereus Spachianus maakte buiten twee zijtakken. Trichocereus 
macrogonus groeit eenzaam, zwaar en statig door. Harrisia Jusbertii, twee meter hoog, 
staat te wiegen in de wind. Enkele O p u n t i a’s groeien breed uit. Grote E c h i n o p -  
s e n ontplooien ’s avonds in de schemering hun zuiver witte of fijn gekleurde bloemen. 
Andere Cactussen kunnen ’s zomers ook buiten staan. De cultuur eist dan enige extra 
voorzorgen. Ten eerste moeten alle hoogopgaande planten stevig gestut worden met 
tonkingstokken aan de achterzijde. Struikvormige Mesems, Echeveria’s en dergelijke 
planten moet men in de volle grond zetten en niet veel gieten. De bodem van het 
rotstuintje moet goed gedraineerd zijn. Staan de planten in potten, dan is het nodig 
veel scherven onder in de pot te doen, en bij het ingraven van de potten zorge men 
voor enige ruimte onder het gat van de pot, dat geeft een goede drainering en voor
komt het indringen van wormen. En voor alles geen natte miezerige zomers, maar 
een zomer als in 1947, doch dit kan ik u en mijzelf alleen maar van harte toewensen.

Tien jaar Mesemcultuur
door Dr H. W. d e  B o e r .

H ET is begonnen met het prachtig geïllustreerde album „Vetplanten” door A. J.
v a n  L a r e n  (uitgave Verkade’s Fabrieken N.V. Zaandam) en dat boek is 

eigenlijk „de schuld” van alles, wanneer er althans van schuld sprake kan zijn als 
iets je een „hobby” bezorgt, waarvan je dan je hele verdere leven niet meer afkomt. 
Maar laat ik liever zelf de schuld op mij nemen. Toen ik omstreeks 1935 het Verkade- 
album Vetplanten in mijn bezit kreeg en de prachtig gekleurde afbeeldingen van 
Lithops-, Conophytum-, Ophtalmophyllum-, Titanopsis-, Gibbaeum-, Faucaria- en 
Mitrophyllumspecies onder ogen kreeg, kwam er een sterk verlangen in mij op, deze 
zeldzaam mooie planten te bezitten en zelf te kweken. Goede raad was duur, hoe zou 
deze wens vervuld kunnen worden? Op een goede dag, toevallig langs de bloemen- 
uitstallingen op de Vischmarkt te Groningen lopende, zag ik tussen andere succulen
ten enkele in bloei staande Lithops! De prijs was schappelijk, dus ik kocht ze. 
Later bleek het Lithops alpina, een variëteit van L. pseudotruncatella, te zijn. De 
bloeiende plantjes hadden elkaar blijkbaar bestoven, althans zonder dat ik opzettelijk 
kruisbestuiving toepaste (ik wist toen nog niet, dat de meeste Mesems zelfsteriel zijn) 
ontwikkelde zich aan elk plantje een zaadknop. Met deze zaden, en met zaad van 
enige andere Lithopssoorten, welke ik betrok van de firma F. A. H a a g e j u n. te 
Erfurt, stak ik in het voorjaar van 1937 van wal; voorlopig zonder veel resultaat, want 
ik liet na, de grond, waarin ik zaaide, te steriliseren. Het zaad kwam wel op, maar 
een groot deel van de zaailingen smeulde weg; toch gelukte het mij van verschillende 
Lithopssoorten enkele zaailingen verder op te kweken.
Gedachtig aan het spreekwoord, dat een ezel zich maar één keer aan dezelfde steen 
stoot, beging ik in 1938 dezelfde fout niet opnieuw; ik steriliseerde de aarde en 
zaaide toen zaad van bijna elke Lithops- en van een aantal andere Mesemsoorten, 
dat ik bij verschillende firma’s, zowel in ons land, als in Duitsland, kon krijgen. Het 
resultaat van die eerste goed gelukte zaaiing is de grondslag geworden van mijn 
Mesemverzameling.
Toen de oorlog uitbrak, bezat ik door aankoop van volwassen exemplaren, door de 
resultaten van eigen uitzaaiingen en door ruiling van zaailingen een bescheiden 
Lithopsverzameling, terwijl ook andere Mesems zoals Conophytum-, Ophthalmophyl- 
lum-, Argyroderma- en Gibbaeum-soorten niet ontbraken.
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Het spreekt vanzelf, dat ik intussen lid was geworden van de Nederlandse Vereniging 
van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten en in „Succulenta” de artikelen 
van de heren S w ü s t e, Prof. N e l ,  D u u r s m a ,  d e  H a a s ,  H e r r e ,  Mej. 
v. d. T h o o r n (Het Lekenhoekje!) e.a. vlijtig bestudeerde.
Op 7 Februari 1941 overleed de heer S w ü s t e. Om te voorkomen, dat de door hem 
met zoveel zorg en liefde aangelegde verzameling uit elkaar zou vallen en daardoor 
alle wetenschappelijke waarde zou verliezen, bood men mij deze verzameling ter over
name aan, hetgeen door mij dankbaar werd aanvaard. Enige tijd later werd ik door 
aankoop eigenaar van de verzameling van de heer d e  H a a s ,  die door oorlogs
omstandigheden zijn huis moest verlaten.

De schrijver in zijn kas.

Het was niet gemakkelijk de toen reeds vrij uitgebreide collectie gedurende de oor
logsjaren ’s winters voldoende te verzorgen; van verwarming van de kas was geen 
sprake; in de herfst moest de gehele verzameling binnenshuis op zoveel mogelijk 
vorstvrije plaatsen worden ondergebracht. Alleen in de winter van 1942/43 gingen 
van enige testen vol Lithops de naar het raam gekeerde gedeelten bij een temperatuur 
van -7° C. binnenshuis ten gronde; de zich in dezelfde testen bevindende, van het 
raam afgekeerde gedeelten bleven echter behouden, zodat ik van deze soorten nog 
voldoende exemplaren overhield voor de zaadwinning en binnen enkele járen weer 
zaaitesten vol van deze soorten bezat. Naar ’t voorbeeld van de heer d e  H a a s  kweek 
ik n.1. van elke Lithopssoort een grote, vierkante zaaitest (27 bij 27 cm) vol; al naar 
de grootte van de planten gaan daarin 40 á 60 exemplaren. Aan deze „populations” 
kan men de variaties in vorm, kleur en tekening van verschillende exemplaren van 
één en dezelfde Lithopssoort veel beter bestuderen, dan men bij slechts enkele 
exemplaren zou kunnen doen. Het nadeel is, dat men met een 50-tal Lithopssoorten 
al een groot tablet vol heeft. Maar indien men zich voornamelijk bepaalt tot de cul
tuur van de niet-struikvormige ultra-succulente Mesems, is dit geen overwegend 
bezwaar, omdat het niet beslist nodig is van alle Conophytum-, Ophthalmophyllum-, 
Gibbaeum- en Pleisopilossoorten gehele zaaitesten van één soort vol te kweken. 
Wel is het nodig, indien men zaad wil winnen, om een 4 á 5 tal planten van elke 
soort te hebben, omdat, indien men zich tot het, voor de kruisbestuiving benodigde
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minimum aantal van twee planten van elke soort beperkt, het door toevallige om
standigheden niet altijd gelukt, beide planten terzelfder tijd in bloei te krijgen, het
geen voor de kruisbestuiving en zaadwinning nu eenmaal noodzakelijk is. Bij het 
kweken van 4 of 5 planten van dezelfde soort wordt de kans, dat twee planten tege
lijkertijd bloeien, veel groter.
Zo vertonen op dit ogenblik (Jan. 1949) voor ’t eerst twee exemplaren van de zelden 
in „gevangenschap” bloeiende Pleiospilos Nelii, waarvan ik vijf planten bezit, terzelf- 
dertijd een bloemknop, zodat ik eindelijk na jarenlang geduldig wachten binnenkort 
tot kruisbestuiving kan overgaan, zelf zaad kan winnen en hopenlijk het volgend jaar 
met zaad van deze fraaie Pleiospilos-soort op de markt kan komen, lees: ter beschik
king van de „Zaadverkoop ten bate van het Clichéfonds” kan stellen.
Van welk groot belang het winnen van zaad door kruisbestuiving kan zijn, moge 
blijken uit het volgende voorbeeld: In de verzameling van de heer S w ü s t e bevon
den zich drie exemplaren van de juist door Prof. N e 1 ontdekte nieuwe Lithops- 
soort: Lithops Geyeri. Een jaar later bloeiden hiervan in mijn kas terzelfder tijd twee 
exemplaren. In het volgende voorjaar oogstte ik van deze twee planten twee goed 
gevulde zaaddozen en het daaruit verkregen zaad werd nog in dezelfde herfst uitge
zaaid. Op dit ogenblik heb ik van Lithops Geyeri nog ongeveer 250 exemplaren, ter
wijl ik reeds aan een aantal liefhebbers in binnen- en buitenland deze nieuwe soort 
kon doen toekomen. Een ander voorbeeld: In de verzameling van de heer S w ii s t e 
bevond zich een mooi, oud exemplaar van Bijlia cana, dat elke herfst prachtig bloeide, 
maar bij gebrek aan een tweede exemplaar kon ik hiervan geen zaad winnen; ik ver
nam ten slotte toevallig, dat een tweede exemplaar in het bezit was van een lid onzer 
vereniging te Zeist. Deze was zo welwillend, in ruil tegen enige andere ultrasuccu- 
lente Mesems, dat exemplaar aan mij af te staan. De twee planten, die ik thans bezit, 
een paar 15 á 20-jarige prachtexemplaren leveren nu elk jaar, dank zij de kruisbestui
ving, zoveel zaad, en daarvan kweekte ik zoveel jonge exemplaren, die ik overal heen 
kon zenden, zodat Bijlia cana van een vrij zeldzame een veel gekweekte Mesem is 
geworden. De kweker van deze, in haar jonge járen heel gewoon uitziende plant, raad 
ik aan: Geef Bijlia cana de tijd; de plant wordt elk jaar mooier van vorm en kleur. 
Zoals men weet, zijn de meeste (of alle?) Mesems zelfsteriel. Hoe voorzichtig men 
moet zijn, alvorens een oordeel te vellen, bleek mij uit het volgende: In mijn verza
meling bevond zich een fraai exemplaar van Gibbaeum  velutinum; nadat deze voor 
de eerste keer had gebloeid en ik voor alle zekerheid (je kunt het nooit weten) de 
bloemen onderling had bestoven, bemerkte ik tot mijn verwondering dat zich uit bijna 
alle bloemen flinke zaaddozen ontwikkelden; hierin bevond zich zaad, dat bij uit
zaaiing goed kiemkrachtig bleek te zijn en een aantal zaailingen opleverde. G ibbaeum  
velutinum zou dus niet zelfsteriel zijn! Toen ik verleden jaar de plant een grotere pot 
wilde geven, bleek, nadat alle grond van de wortels was verwijderd, dat ik met twee 
planten te doen had, waarvan de wortels als slangen om elkaar heen waren gedraaid; 
twee vlak bij elkaar' groeiende zaailingen waren blijkbaar samengegroeid en bij het 
verspenen voor één plant aangezien. Ik had dus bij mijn bestuiving kruisbestuiving 
tussen de bloemen van twee afzonderlijke planten toegepast en tengevolge hiervan 
goed kiemkrachtig zaad gekregen!
De enige moeilijkheid, waarmede ik bij het kweken en vermenigvuldigen van hoog- 
succulente Mesems te kampen heb, is en blijft nog steeds de w o r t e 11 u i s. Ik heb 
talrijke in de handel voorkomende insectenbestrijdingsmiddelen (pyrethrum-, derris-, 
D.D.T.-praeparaten) zonder veel succes toegepast. Op dit ogenblik neem ik proeven 
met Hexyclan, dat in kleine hoeveelheden door de grond moet worden gemengd. Of 
het zal helpen? Mocht dit wel het geval zijn dan horen de lezers van „Succulenta” 
daar later wel van. Het enige middel, om de wortelluis zo’n beetje de baas te blijven, 
is. . .  . elk jaar verpotten. Maar doe dat eens met een verzameling van 4 á 5000 plan- 
ten, groot en klein. Tot dusver is het mij gelukt eens per 3 jaar met het verplanten 
rond te komen en dan zijn er telkens weer enige soorten bij, die „er onder zitten” en 
hoog nodig verplant moeten worden. Opvallend is, dat er Mesemsoorten zijn, die 
ogenschijnlijk heel weinig door de wortelluis worden aangetast, terwijl vele andere 
soorten er erg van te lijden hebben.
Een verzameling van uitsluitend niet-struikvormige ultrasucculenten ziet er wat 
. plat” uit. Men kan nu eenmaal niet, zoals bij Cactussen, de hogere exemplaren 
achteraan en de kleintjes vooraan zetten. Is men echter aan die „platheid” gewend, 
dan is het kweken van een kas vol van die wonderbaarlijke dwergen uit het planten
rijk met hun rijkdom van vorm, kleur en tekening, met hun witte, gele, rode en violet- 
rose bloemen, welke, omdat er winter- en zomer-, voorjaars- en najaarsbloeiers zijn,
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bijna in elk jaargetijde hun fraaie bloemen ontplooien, een fascinerende bezigheid. 
Nauwelijks is in December de rood-bloeiende Hereroa cana uitgebloeid, of Pleiospilos 
Nelii vertoont in Januari bloemknoppen, en dan moet u de bezoeksters van mijn kas 
in Juli, Augustus en September de handen eens ineen zien slaan, als ze de zee van 
gele en witte Lithopsbloemen aanschouwen.
Nu de Lithopsverzameling zo ongeveer compleet is (op een enkele nakomer na) 
tracht ik de Conophytumcollectie zo volledig mogelijk te maken, maar met mijn 80 
soorten ben ik nog lang niet op de helft. Jacobsen vermeldt in zijn „Verzeichnis der 
Arten der Gattung Mesembryanthemum” meer dan 250 verschillende Conophytum- 
soorten. Ook ligt het in de bedoeling de Gibbaeum-, Argyroderma-, Ophthalmophyl- 
lum- en Titanopsisverzameling in de loop der eerstvolgende járen aan te vullen. 
Zodra ik een nieuwe soort goed in cultuur heb en door kruisbestuiving zaad heb ge
wonnen, wordt dit ter beschikking van de zaadverkoop ten bate van het cliché-fonds 
gesteld. In de herfst van het vorige jaar kon ik reeds zaad van 68 verschillende soor
ten voor dit doel aan Mej. v. d. Thoorn doen toekomen.
Laten we hopen, dat in de loop der eerstvolgende járen dit aantal nog aanzienlijk 
zal mogen toenemen.

Een goed middel tegen 
mieren?
Dc heer L. J. B e r k h o u t  (te Haarlem) 
schrijft ons op de afd. verg. te Haarlem 
het advies te hebben gekregen als bestrij
dingsmiddel tegen mieren de aarde met 
paradichloorbenzol te bestrooien. Andere 
middelen, als borax vermengt met suiker, 
waren reeds tevergeefs aangewend. Mieren 
zijn inderdaad hardnekkig.
Het succes was verbluffend; na verloop 
van anderhalve dag waren de mieren èn 
dc eitjes uit de kas verdwenen. Dodelijk 
voor de mieren is het middel niet, maar 
ze kunnen blijkbaar de lucht niet verdra
gen. Noch de planten, noch de potaarde 
ondervonden er schadelijke gevolgen van. 
De heer B. strooit het middel — vluchtige 
kristallen die sterk rieken — nu evenwel 
niet meer op de aarde. Niet alleen, omdat 
het geen fraai gezicht is, maar ook omdat 
hij evenveel succes heeft met eenvoudig 
hel deksel een paar uur van de pot, die 
het middel bevat, af te nemen; de lucht 
alleen is reeds voldoende. Met 1 ons, 
waarvan de kosten ca 35 cent zijn, doet 
hij nu al een half jaar. Zo nu en dan ko
nen nog wel eens een paar mieren de 
boel verkennen, maar het openen van de 
„wonderpot” jaagt hen dadelijk weer op 
de vlucht.

Mej. J. J. E. v. d. T h o o r n  voegde hier
aan nog het volgende toe;
Reeds járen voor de oorlog gebruikte ik 
paradichloorbenzene (d.i. de officiële naam) 
als bestrijdingsmiddel tegen mieren. Af
doend was dit middel bij mij niet, maar 
een nuttig wapen in de strijd tegen dit 
lastige gedierte. Wanneer ik mieren in de 
kas ontdekte, strooide ik het op de plaats, 
waar ze binnenkwamen of waar ze liepen.

Dc mieren verdwenen van die plaatsen, 
doch kwamen op een ander punt weer 
binnen. Het ging er om, wie het langste 
volhield, de mieren met binnendringen ol 
ik met paradichloorbenzene strooien. Wa
ren de kristallen verdampt dan kwamen 
de mieren weer opzetten. Dezelfde taktiek 
pas ik nu toe met D.D.T. met hetzelfde 
resultaat.
In een Engels tijdschrift werd de raad 
gegeven om wortelluis met paradichloor
benzene te bestrijden. Ik zou hen, die daar 
last van hebben, aanraden eens een proef 
te nemen.
In een werkje, uitgegeven in ’38 door de 
Plantenziektekundige Dienst te Wagenin- 
gen vond ik over paradichloorbenzene nog 
hel volgende; „Het is een aromatische stof 
die op soda gelijkt en afschrikwekkend 
werkt op mieren en motten. 400 gr. per 
m3 in gesloten kisten doodt motrupsen bij 
een temperatuur van 20° C.

Een vraag
waarop wij het antwoord schuldig moesten 
blijven stelde de heer P. L e n s s e l i n k  
(te Goor), n.1. of plastic ultraviolette stra
len doorlaat. In plaats van met glas, wil 
hij zijn bakken met een plastic tafellaken 
schermen. Deze vraag is van algemeen be
lang; over ervaringen op dit gebied in 
land- of tuinbouw is ons niets bekend. De 
heer D i e m e 1, aan wie wij deze vraag 
hebben doorgegeven, heeft zich tot de 
tuinbouwconsulent gewend; wij wachten 
nog het antwoord. Wie van onze lezers 
kan ons nader inlichten? Natuurlijk ko
men we hier later nog op terug.
De heer L. heeft ook betere resultaten met 
het kweken van succulenten in ’n broei
bak dan op het tablet in de kas; met suc
ces gebruikt hij een rijkelijk leem hou
dend grondmengsel.
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Succulententuinen aan de Baai van 

San Francisco
door Mrs. M a y  G. M i k e l s o n .

Hoekje in de tuin van de schrijfster.

\7 E R L E D E N  JAAR had ik het voorrecht verscheidene succulententuinen, gelegen 
V bij de Baai van San Francisco te bezoeken. H et gebied van de baai omvat Oak- 

land, Richmond, Berkeley, San Leandro, Alameda op het oostelijke strand en San 
Francisco op het westelijke strand.
De vochtigheid en het gematigde klimaat gedurende het gehele jaar maken het kwe
ken van vetplanten betrekkelijk gemakkelijk. Van April tot November geen regen, 
maar nu en dan een weinig mist bij een gemiddelde tem peratuur van 65° F. schijnt 
juist geschikt voor succulenten als E c h e v e r i a ,  C o t y l e d o n ,  S e m p e r v i 
v u m ,  D u d l e y a ,  G a s t e r i a  en dergelijke geslachten. W anneer we daarbij een 
tamelijk vruchtbare grond geven en voor een enigszins schaduwrijk plekje zorgen, zul
len zij goed groeien en hun fraaiste kleuren ten toon spreiden.
Een van de beste verzamelingen vindt men in het Richmonddistrict in de tuin en 
de kas van D r . M e r e d i t h  M o r g a n ,  die reeds vele járen planten uit Afrika 
importeert. Flij bezit een vollegrondsbeplanting van cactussen en andere vetplanten
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en ook een mooie collectie zeldzame planten uit Afrika in een kas. Een groot aantal 
van deze lanten importeerde hij reeds járen geleden, deze zijn tot tentoonstellings- 
exemplaren uitgegroeid; slechts zelden zal men zulke planten in een lief hebbers ver
zameling aantreffen. . ,
In Berkeley zijn de zeldzame planten, die door de Universiteitsexpedities in Zuid- 
Amerika en in Afrika werden verkregen, overgebracht naar een beschut ravijn tussen 
de heuvels van het zogenaamde Campus, dat Strawberry Canyon wordt genoemd.

Dudleya pulverulenta, 35 cm diameter.

Ook staan daar de planten gedeeltelijk onder glas. Een groot aantal zeldzame soorten, 
verzameld door de laatste expeditie, die de Universiteit uitzond, werd hieraan toege
voegd. Enkele botanici kwamen eerst na een jaar van deze verzameltocht terug. Zij 
hebben voor de Oakland Cactusclub opnamen vertoond van planten op de natuurlijke 
groeiplaatsen, sommige waren in volle bloei. Deze lezingen waren buitengewoon 
interessant en heel leerzaam.
Bij de dertig leden van de Oaklandclub zijn ook prachtige verzamelingen te vinden. 
Men zou een kleurenfilm moeten maken om de tere tinten van de E c h e v e r i a  s 
met de mooi gegolfde rode bladranden tot hun recht te doen komen en u de purper
kleurige P a c h y p h y t u m s, de wit bepoederde D u d l e y a ’ s en de fraaie 
C o t y l e d o n s  voor ogen te toveren. Al deze planten ontwikkelen zich in onze tui
nen tot volmaakte exemplaren. D u d l e y a s  zijn in Californië inheems. In het noor
delijke gedeelte van het land vertonen ze het kleine rozettype; hoe zuidelijker men 
komt, hoe groter de rozetten worden tot men in het San Diego- en het Baaigebied
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de reusachtige Dudleya pulverulenta vindt. Ik heb in mijn tuin een exemplaar, dat een 
middellijn van 35 cm heeft. Ik kweek verschillende van deze reuzenrozetten, zij hebben 
twee regenwinters goed doorstaan. Men moet er voor zorgen, dat er in de regentijd 
geen water in de oksels van de bladeren blijft staan, daar dit op de duur rotting kan 
veroorzaken.
M r . C a n n , in Oakland, heeft ook veel Mammillaria’s geënt op Cer. peruvianus. 
Hij gebruikt flinke onderstammen, die de Mammillaria’s rijkelijk van voedsel kunnen

Echeveria’s met gegolfde bladranden in de tuin van Mrs. Shutz.

voorzien. Hij vertelde ook, dat als de winter te vochtig is geweest voor zijn Echeve
ria’s, waardoor zij te veel blad hebben verloren, dat hij dan de stengel van de rozet
ten afsnijdt. Hij behandelt ze als stekken en na een paar maanden zijn de planten 
weer heel mooi.
In Alameda, aan de rand van de baai, ligt de prachtige tuin van D r. W a c h t e l .  
De meeste planten staan onder glas. Voor zijn Haworthia’s heeft hij een glazen over
kapping ontworpen, die aan een zijde, de oostzijde, open is. Deze open Haworthia- 
kas is 6 m lang en ongeveer 2 m breed. In een ander deel van de tuin worden de 
Cactussen door staande ramen tegen de wind beschermd.
Mijn eigen tuin ligt op een bijna 45° hellende, rotsachtige heuvel, ingesloten door 
struikgewas in een warm gedeelte aan de rand van San Francisco. De tuin is terras
vormig aangelegd. Tussen rotspartijen staan ongeveer 600 Cactussoorten. Verder bezit
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ik een presentabele collectie H a w o r t h i a ’s (ca. 70 soorten en variëteiten), G a s t e -  
r i a’s, A i o  ë’s, A g a v e n ,  E c h e v e r i  a’s, S t a p e 1 i a’s, C o t y l e d o n  s, 
C r a s s u 1 a’s, K a l a n c h o  ë’s, K 1 e i n i a’s, P a c h y p y t u m s ,  niet verschil
lende kruisingen, een tiental soorten D u d 1 e y a’s, enkele S e d u m s  en twee 
U r b i n i  a’s, alles afgewisseld door C a c t u s s e n .  Laat ik vooral de Orchidee- 
cactussen (Phyllo’s bij u genoemd) niet vergeten. Ik geloof, dat er zelfs in Californië 
niet veel tuinen te vinden zijn, waar men zulk een verscheidenheid kan kweken. Het 
is de bijzonder gunstige ligging van mijn tuin, die dit mogelijk maakt.
Ik gebruik grote flessen, waarvan de bodem verwijderd is om sommige planten tegen 
hevige regen te beschermen; planten die er niet tegen kunnen, dat er lang water in 
de oksels van de bladeren blijft staan. Blijft er lang water staan in het hart van 
Haworthia’s dan volgt onherroepelijk het verlies van de plant.
Die flessen gebruik ik ook om ’s winters het sieraad van verschillende cactussen, 
zoals een mooie witte beharing of bedoorning te beschermen; grote exemplaren krij
gen dan een hoed van cellophaan. De teerste planten staan ’s winters in mijn serre; 
daar staan trouwens steeds een vijftigtal planten om ze eens te kunnen bekijken als 
ik lees of schrijf.
Bijna elk jaar ga ik een of twee maanden naar mijn vriendin in Nieuw-Mexico en 
als het even kan dan gaan we op de cactusjacht.
Ik betreur het oprecht, dat ons jachtgebied voor de meesten van u wel een droom
land moet blijven, zoals mijn tuin voor u een fata-morgana zal zijn. Ik bewonder de 
cactus- en vetplantenliefhebbers in Holland, die de planten onder zoveel ongunstiger 
omstandigheden kweken. U moet wel echte liefhebbers zijn en sterk hechten aan uw 
hobby om u zoveel moeite voor uw succulenten te getroosten.
Ik wens u allen veel geluk en voorspoed met uw planten.

Duurzame vreugde
door H. M. R o a n .

TK vraag mij wel eens af waarom zoveel cactusliefhebbers, zodra zij wat vertrouwd 
zijn geworden met het verzorgen van hun planten, alle mogelijke moeite doen om 

zeldzame en niet gemakkelijk te kweken soorten te bemachtigen en hun vroeger ver
worven planten verwaarlozen zonder dat zij ooit geprobeerd hebben daarvan nu eens 
iets bijzonder gemaakt te hebben. Meestal is het gevolg hiervan een verzameling slecht 
groeiende planten, die niet in het minste lijken op de prachtige afbeeldingen van deze 
planten, uit de Mexicaanse woestijn of uit het hooggebergte van Chili.
Het verlies van zeldzaamheden is haast onvermijdelijk en bij elk verlies worden 
teleurstelling en ontnuchtering groter, vooral wanneer vrienden en kennissen die zelf 
niet om cactussen geven ironische opmerkingen maken over die onmogelijke planten 
en over het verlies van tijd en geld.
Ik heb altijd gedacht dat dit alleen maar gebeurde bij onze Engelse liefhebbers, maar 
tijdens mijn bezoek aan Nederland in Februari van dit jaar heb ik gemerkt, dat de 
neiging zich van algemeen bekende planten te ontdoen en hen te vervangen door 
onbekende, meestal moeilijk te kweken soorten, net zo groot is als bij ons.
Het is heus zo gemakkelijk niet om een „doodgewone” cactus werkelijk goed te kweken. 
Het volgende moet daarbij niet vergeten worden. Het plantenlichaam moet stevig en 
gezond zijn. Een opgeblazen, uit haar kracht gegroeide plant deugt net zo min als 
een, die door verkeerde behandeling spichtig of geschrompeld is.
Wanneer men hen aan een te weelderig leven heeft gewend krijgen de planten een 
slechte kleur, ze worden meestal veel te groen en ze lopen gevaar te verrotten, hetzij 
als een gevolg van een periode van donker, vochtig weer, tocht of plotseling optredende 
vorst, of door het arglistige werk van microben of ongedierte. Het is even erg als ze 
ijl en spichtig zijn gegroeid. Ik ken wel mensen, die juist van groteske planten houden, 
maar het zijn karikaturen van de oorspronkelijke vormen.
Men hoort wel eens beweren, dat Cactussen heel weinig water nodig hebben omdat 
het woestijnplanten zijn. Op hun natuurlijke groeiplaatsen is dat zo, maar het is niet
temin een slecht argument, want die planten staan hier in potten, waarin ze hun 
wortels niet kunnen uitspreiden, ook worden ze bij ons gekweekt in de huiskamer of 
in een kas, en niet in de vrije natuur, waar ze steeds frisse lucht hebben en het licht 
niet door glas getemperd wordt.
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Ons doel moet zijn een plant te kweken, die zoveel mogelijk met de normale bouw en 
de natuurlijke habitus overeenkomt, onverschillig welke kweekwijze wij willen toe
passen. Behalve voor een gezond plantenlichaam moeten we zorgen voor de juiste 
kleur. Denk eens aan de schoonheid van een blauw overwaasde Cereus macrogonus, 
Cer. Forbesii of Cer. validus met hun fijne nuanceringen in de nieuwe groei.
Hoe vaak komt het niet voor, dat de schoonheid van een Opuntia of een Cereus door 
onvoldoende zorg voor de plant verloren gaat, met als gevolg kurkachtige plekken, 
wonden of scheuren. Een goed gegroeide en goed onderhouden bonte vorm van 
Opuntia monacantha kan de vergelijking doorstaan met de zeldzaamste cactus; als ze

Chamaecereus Silvestrii (foto: Mrs. M. Law)

op haar mooist is, zou men haar zelfs kunnen vergelijken met een fraai stuk albast. 
En dan de doorns. Met zorg en oplettendheid behandeld, kunnen de eenvoudigste 
Mammillaria’s, Trichocerei en Opuntia’s doorns ontwikkelen, die door kleur, grootte 
en aantal de plant een uiterlijk verlenen, dat het zeldzaamste en kostbaarste exemplaar 
evenaart, zo niet overtreft.
Nu wil ik eens wat soorten noemen, waarmede iedereen succes kan hebben. Een 
groep goed gekweekte variëteiten van Op. microdasys en verwante soorten zoals Op. 
Herrfeldtii kan betoverend zijn. De schijven moeten vooral goed van vorm en syme- 
trisch, de glochiden zuiver wit, bleek geel, donker geel, rood, roestbruin of roodbruin 
zijn.
Heeft u er wel eens aan gedacht om een kleine verzameling aan te leggen van diverse 
vormen van Mammillaria elongata? Ook hier kan de kleur van de doorns sterk variëren; 
van geelachtig wit tot donker geel en van rozerood tot roodbruin.
En wat vindt u van een goed gegroeide, grote pol van een dezer elongata-vormen 
met zo’n twintig- of dertigtal koppen die allemaal volop in bloei staan? En dat niet 
éénmaal maar zelfs tweemaal in het jaar en niet voor één dag maar dagenlang. 
Hetzelfde genoegen kunt u beleven met Mam. magnimamma (ook bekend als Mam. 
centricirrha) of met Mam. rhodantha en hun eindeloos aantal variëteiten. Dit zijn niet 
alleen buitengewoon rijk bloeiende planten, maar ook de kleurschakering van de doorns, 
vooral van laatstgenoemde, is bijzonder groot; de lengte van de doorns varieert van 
5 mm tot 30 mm en meer. Heeft u wel eens bedacht, dat de veel versmade Tricho-
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cereus Spachianus en ook Trichocereus Schickendantzii zó gekweekt kunnen worden, 
dat ze op een Echinoeactus gelijken, althans wat de bedoorning betreft. Heeft u ooit 
geprobeerd van deze soorten een bossige plant te kweken met een aantal koppen van 
zo ongeveer 10 cm in doorsnede helemaal bedekt met goed ontwikkelde doorns? Heeft 
u wel eens een volmaakt gegroeid exemplaar van Cereus peruvianus gekweekt, ca 
50 cm hoog, goed van kleur, met de juiste lengte van de doorns? Hoeveel cactussen 
kent u met zo’n mooie, sterke bedoorning en zoveel bloemen als Opuntia Salmiana? 
Is het nu werkelijk wel nodig zeldzame, kostbare soorten aan te schaffen? Als u goed 
nadenkt en eerlijk wilt blijven, zult u moeten toegeven dat zeldzaamheden niet mooier 
van vorm of kleur en niet fraaier van bedoorning zijn, niet rijker bloeien en ook niel 
meer variatie bieden dan algemeen bekende planten als Chamaecereus Silvestrii, Noto- 
cactus Ottonis, N. apricus, N. mammulosus, Echinopsis Eyriesii, E. oxygona, E. tubi- 
flora; Gymnocalycium multiflorum, G. denudatum, G. Mihanovitchii, Rebutia minus
cula, R. senilis, R. Fiebrigii, Lobivia Pentlandii, L. famatimensis en nog vele andere. 
Zijn goed gekweekte exemplaren van al de bovengenoemde soorten, waarvan de meeste 
gemakkelijk te krijgen zijn, niet in staat het hart van ieder rechtgeaard cactusliefheb
ber te bekoren? Het spreekt van zelf dat zij pas werkelijk mooi zijn bij een zorgvul
dige behandeling en wanneer er voldoende aandacht wordt besteed aan het oppotten, 
het juiste grondmengsel, het gieten, licht, kortom aan al datgene wat ook zeldzame 
planten nodig hebben. Helaas worden maar al te vaak de goede eigenschappen van 
deze algemeen bekende planten als vanzelfsprekend aanvaard, terwijl men de grootste 
zorg en oplettendheid aan zeldzaamheden besteed, waarbij men dan echter vergeet 
dat ook gewone cactussen hun strijd om het bestaan moeten voeren in een voor hen 
vreemde omgeving. Wanneer wij hun echter een goede verzorging geven, zullen zij 
ons dat rijkelijk belonen en minstens evenveel genoegdoening verschaffen als hun 
zeldzame soortgenoten.

Gasteria Schweickerdtiana Poelln.
door A. J. A. U i t e w a a 1.

ASTERIA SCHWEICKERDTIANA treft men zowel in onze bota- 
! nische tuinen als in liefhebbersverzamelingen reeds tamelijk veel
vuldig aan, ofschoon ze tot de nieuwe soorten gerekend moet 

worden; ze werd in 1938 door Dr. K a r l  v o n  P o e l l n i t z  beschre
ven in Fedde’s Repertorium XLIII, p. 245. Als de meeste Gasteria’s is ze 
gemakkelijk in cultuur en vermeerdert ze zich vrij spoedig door het vormen 
van spruiten aan de basis van de planten. Het is een soort, die door haar 
tamelijk licht olijfgroene bladeren en het vrij geringe aantal lichte vlekjes 
gemakkelijk te herkennen is.
De beschrijving luidt ongeveer als volgt:
Stamloos of onduidelijk kortstammig. Rladeren van jonge planten lange 
tijd in twee tegenover elkaar staande rijen, die van oudere planten spiraals
gewijs naar vele richtingen geplaatst, dicht opeengedrongen, stijf, jonge 
bladeren opgericht, oude horizontaal afstaand, naar de top een weinig 
naar binnen gebogen, ongeveer 14—20 cm lang en aan de basis 3)/)— 
4y2 cm breed, vanaf de basis naar de top geleidelijk smaller wordend, de 
top stomp, bijna stomp of m.o.m. driehoekig toegespitst, met bruine, ste- 
kelpuntige spits, aan de bovenzijde enigszins hol maar naar de top vlak 
of een weinig convex, onderzijde convex, aan een (de linker-) zijde vanaf 
de basis tot bijna aan de top m.o.m. rechthoekig afgeknot en daardoor een 
derde, smalle zijde vormend, die aan de basis 1—1 j/£ cm (of iets meer) 
breed is en naar de top geleidelijk smaller wordt, tamelijk licht groen, een 
weinig glanzend, glad, aan beide zijden maar voornamelijk aan de onder
zijde met (niet verheven) ronde vlekjes, deze 1 á 2 mm in doorsnede, wit
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of (op de bovenzijde naar de basis) lichtgroen, randen van kleine, witte 
(verheven) tuberkeltjes voorzien, meestal afzonderlijk, zelden ineen
vloeiend behalve naar de top, de top door een perkamentachtig, gaaf of 
ondiep gezaagd, smal, wit randje omzoomd. De rangschikking van de 
vlekjes is uitermate verschillend; op de bovenzijde der bladeren, waar hun 
aantal vrij gering is, zijn ze onregelmatig verdeeld, naar de basis of naar

Gasteria Schweickerdtiana (foto: Uitewaal)

de top soms in onduidelijke dwarsrijen gerangschikt, soms vormen enkele 
vlekjes tezamen onregelmatige groepjes, maar vloeien zelden ineen, soms 
ook kunnen op grotere gedeelten van de bladeren de vlekken geheel ont
breken; op de onderzijde is het aanmerkelijk groter aantal vlekken meestal 
in dwarse rijen gerangschikt terwijl ze tamelijk dikwijls ineenvloeien, de 
dwarsbanden bevinden zich op ongeveer 1 á \ x/ 2 cm (of soms meer) af
stand van elkander en worden vooral naar de top onduidelijker of ver
vagen geheel.
Gast. Schweickerdtiana werd gevonden bij Great Brak River door Mrs. 
v a n  d e r  B ij 1 en door de auteur genoemd naar Dr. S c h w e i c k e r d t  
uit Pretoria. Ze komt Gasteria excavata (Willd.) Haw. enigszins nabij, 
maar onderscheidt zich daarvan door de anders geplaatste, op de boven
zijde minder holle bladeren en het veel geringer aantal vlekjes; Gasteria 
obtusa (Salm) Haw. heeft heel anders gevormde bladeren (in doorsnede 
bijna driehoekig), die in duidelijke spiraalvorm geplaatst en op de boven
zijde zeer hol zijn; Gasteria laetepuncta heeft eveneens anders gevormde 
bladeren en haar talloze vlekjes zijn enigszins verheven.

*  *
*

In bijna elke succulentenverzameling kan men Gasteria’s vinden, meestal zijn ze van 
een naamplaatje voorzien, gaan we echter de naam op haar juistheid controleren dan 
komt men veelal tot de conclusie dat deze foutief moet zijn. Welke dan wel de juiste
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naam is? Het op naam brengen van Gasteria’s stelt iemand dikwijls voor een moeilijke, 
ja soms hopeloze taak. Daar Gasteria’s in onze collecties nogal gemakkelijk zaad vóórt
brengen, en zich meestal verschillende vormen in eikaars gezelschap bevinden, is het 
niet te verwonderen, dat men in onze verzamelingen veel bastaarden tegenkomt. De 
ouders van zulke bastaarden zijn vaak moeilijk of in het geheel niet met zekerheid te 
bepalen. Het is zelfs zo, dat de oude, geïmporteerde soorten grotendeels door de bastaar
den uit onze collecties verdrongen zijn, hetgeen eigenlijk heel jammer is, vooral omdat 
Gasteria zich toch in het algemeen gemakkelijk door spruiten of bladstekken iaat ver
meerderen, en de uit kruisingen voortgekomen vormen de oorspronkelijke soorten in 
geen enkele eigenschap overtreffen. Maar nog een andere moeilijkheid doet zich veelal 
voor bij het vaststellen van de juiste soortnaam, welke veroorzaakt wordt door het feit, 
dat men de specifieke kenmerken vaak pas aan volwassen planten met zekerheid kan 
vaststellen. Jonge planten, die al bloeibaar zijn en daardoor de indruk geven volwassen 
te zijn, en werkelijk volwassen, oudere exemplaren van dezelfde soort kunnen dikwijls 
heel verschillend zijn.
In mijn artikel over Gasteria Lutzii Poelln.; in Succ. ’47, p. 25 schreef ik, deze zeldzame 
plant te hebben aangetroffen in de collectie van de heer K r ij g e r (Artis, A’dam), en 
hem te hebben aangeraden deze fraaie soort toch vooral van bladstek te vermeerderen. 
Dat is intussen gebeurd; ik heb de bladstekken gezien, die zo sterk van de originele 
plant afwijken, dat ze er bijna in geen enkel opzicht op lijken; de bladstekken hebben 
in twee rijen geplaatste, beiderzijds vlakke, teruggebogen bladeren die dicht bezet zijn 
met groenachtig-witte vlekjes, kenmerken die de oude plant niet vertoont. Nog een 
voorbeeld uit vele. Dr. v. P o e 11 n i t z, de auteur van Gast. Stayneri, ontving van deze 
soort uit Zuid-Afrika flinke klompen van aaneengegroeide exemplaren, de jongere plan
ten hadden in twee rijen geplaatste bladeren, opvallend van tuberkels voorzien, de 
oudere planten daarentegen hadden spiraalsgewijs gerangschikte bladeren, die volkomen 
glad waren. De jonge en de oude planten van een en dezelfde pol weken zo sterk 
van elkander af, dat genoemde auteur mij schreef; ik heb de pollen zelf uit elkaar 
gesneden, anders had ik het niet geloofd.
Het geslacht Gasteria is in wetenschappelijk opzicht heel moeilijk; ik heb deze voorbeel
den aangehaald, om op enkele van de moeilijkheden die de determinatie oplevert, nog 
eens de aandacht te vestigen.

„U it de Cactuswereld”
Vanaf Januari van dit jaar verschijnt het 
Amerikaanse tijdschrift elke twee maan
den in plaats van maandelijks, het aantal 
pagina’s is onveranderd gebleven, maar 
het betekent toch een kostenbesparing, 
die noodzakelijk bleek. Dit tijdschrift, dat 
nu zijn 21e jaargang beleeft, behoorde 
steeds tot een der beste op ons gebied; 
jammer, dat we de namen van een aan
tal der oudere medewerkers zelden of 
niet meer tegenkomen.
De uitgever en redacteur, S c o 11 E. 
PÍ a s e 11 o n maakt in het Jan. /Febr.- 
nummer in zijn redactioneel gedeelte een 
lelijke vergissing, wanneer hij beweert, 
dít, met uitzondering van „Kakteenkun- 
de”, dit tijdschrift het langste bestaan 
heeft van alle tijdschriften op ons gebied. 
Twee periodieken, ouder dan Succulenta, 
hadden slechts een kortstondig bestaan; 
het Amerikaanse Baltimore Cactus Jour
nal van 1894, waarvan slechts enkele 
nummers verschenen en in Engeland gaf 
A. F. W a l t  on, een kweker, in de járen 
1898 en 1899 een tijdschrift uit.

*  *
*

De Tsjechoslowaakse vereniging van cac
tusliefhebbers heeft vorig jaar December 
haar 25-jarig jubileum gevierd. Onze Ver
eniging heeft deze zustervereniging haar 
hartelijke gelukwensen doen toekomen. 
Jammer, dat we het tijdschrift niet meer 
regelmatig ontvangen, ook het jubileum
nummer, dat ons was toegezegd, hebben 
we nog niet gezien, anders hadden wij 
u ongetwijfeld wat uitvoeriger kunnen in
lichten.

*
* *

Is Rhipsalis in Afrika inheems? Over het 
algemeen wordt aangenomen, dat dit tro
pische cactusgeslacht van Amerika naar 
Afrika is overgebracht door vogels, die 
de vruchten aten. B u x b a u m beweert, 
dat transatlantische vogeltrek de oorzaak 
niet geweest kan zijn; vogels trekken niet 
over oceanen. Zouden zij dat wel kunnen, 
dan zouden ze na zulk een tocht met een 
lege maag en een leeg darmkanaal in 
Afrika aankomen. B a c k e b e r g  meent 
dal de Rhipsalis in Afrika nog uit voor
historische tijden dateert, toen Afrika’s
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West- en Amerika’s Oostkust nog met 
elkaar verbonden waren; gescheiden zou
den deze zich pas hebben in het begin van 
het tertiaire tijdperk.
In Desert Plant Life, April ’48, bestrijdt 
I ï a r o l d  E.  A n t h o n y  in een artikel 
„lihipsalis in de regenwouden van Nyasa- 
lai.d”, laatstgenoemde theorie. Terecht 
merkt de schrijver op, dat het dan wel 
vreemd is, dat in Afrika, waar de Cac- 
taceae ongetwijfeld ook veel mogelijkhe
den tot verdere ontwikkeling hadden, 
geen andere cactusgeslachten inheems 
zijn. En waarom zou de Afrikaanse Rhip- 
salis millioenen járen hebben stilgestaan, 
terwijl ze zich in Amerika over zo’n kolos
saal groot gebied heeft verspreid? Schrijver 
komt tot de zeer eenvoudige conclusie, 
dat ze in historische tijden door mensen
handen is overgebracht. Dit is overigens 
ook de enige manier, om de sterke over
eenkomst van de Afrikaanse Rhipsalis 
niet die uit Amerika en de plaatselijke 
verspreiding in Afrika te kunnen verkla
ren.

In Journ. of S. African Botany, Juli ’48 
schrijft de heer H. H e r r e, curator van 
de Botanische Tuin te Stellenbosch, dat 
het hem mocht gelukken, voor het eerst 
een uit zaad gewonnen plant van W el- 
witschia mirabilis Hook f. in bloei te krij
gen. Deze plant is een wonderlijk (dit 
zegt de soortnaam al) en uit botanisch 
oogpunt merkwaardig gewas, behorende 
tot de Naaktzadigen (Gymnospermae). 
Haar beroemdheid bestaat o.m. hierin, dat 
men op grond van haar eigenschappen 
conclusies getrokken heeft betreffende 
haar afstamming van de hogere groep der 
Bedektzadigen (Angiospermae).
Het is een heel uitzonderlijke plant, een 
grote, knolvormige stam, van boven 
enigszins gewelfd, van onder in een lan
ge penwortel overgaand, ze heeft slechts 
twee bladeren, van ca 3 m lengte, die aan 
de basis voortdurend aangroeien, aan de 
toppen voortdurend afrafelen en in aller
lei bochten gewrongen zijn. Er komen 
mannelijke en vrouwelijke exemplaren 
voor. Deze planten vallen onder de na
tuurbeschermingswetten, ze zijn zelfs voor 
toeristen een bezienswaardigheid gewor
den. Men schat van sommige oude plan
ten de leeftijd op 100 jaar.
In ’27 had de Bot. Tuin te Stellenbosch 
van prof. M a r 1 o t h een vrij grote hoe
veelheid zaad ontvangen, dat vrij goed 
op kwam; een achttal planten zijn over
gebleven. Omdat de penwortel heel diep 
de grond in gaat, had men de jonge plan

ten in afvoerbuizen gezet en die van on
deren dichtgemetseld. Daar Wel. mira
bilis bij voorkeur in een grond van ver
weerd graniet groeit, heeft men dit aan 
de aarde toegevoegd, ’s Zomers bracht 
men de planten naar buiten, maar daar 
enkele door onverwachte regens verloren 
gingen, bleven ze voortaan in de kassen. 
Een van de planten maakte een uitwas, 
dat uitgroeide tot twee kleine kegeltjes. 
Schrijver hoopte, dat deze zich zouden 
ontwikkelen tot vrouwelijke bloeiwijzen.

Welw. mirabilis (foto: Herre;

Deze bijzondere plant is genoemd naar de 
ontdekker Dr. F r i e d r i c h  W e 1 - 
w i t s c h (1806—1872). Zijn naam is ook 
verbonden aan Pachypodium namaqua- 
num Welw., een niet minder wonderlijke 
plant uit de Afrikaanse plantenwereld.

De laatste winter was in Amerika abnor
maal koud en heeft onze vrienden aldaar 
lelijke parten gespeeld. Mrs. M i k e 1 - 
s o n uit San Francisco, voor onze lezers 
zo langzamerhand geen onbekende meer, 
schreef, dat de koude bijna twee maan
den aanhield; wekenlang schommelde de 
temperatuur tussen de 25 en 32° F. in 
Oakland, en was in San Francisco slechts 
enkele graden hoger. In Californië, waar 
men gewoon is de cactussen buiten in
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de grond uit te planten, met uitzondering 
van enkele tere soorten, was de schade 
natuurlijk groot, en de meeste liefhebbers 
in haar omgeving hebben veel planten 
verloren. Het zal zelfs te bezien zijn, of 
men op de a.s. lentetentoonstelling van 
de Oakland Cactus Club voldoende mate
riaal zal kunnen bijeenbrengen. Gelukkig 
had Mrs. Mikelson in een ruime serre zo
veel mogelijk planten ondergebracht en 
ze voor bevriezen gered, maar de grotere 
exemplaren, die buiten moesten blijven, 
zijn helaas gedeeltelijk bezweken, w.o. 
een circa 3 m hoge Cereus marginatus en 
een rotscactus, Cer. peruvianus monstruo
sus, van ongeveer gelijke hoogte. Een 
liefhebber in San Mateo verloor bijna 
alles; niet alleen zijn Cactussen en an
dere succulente planten, maar ook Pelar- 
goniums, etc.; van de Camelia’s waren 
de knoppen bevroren.
Mr. v a n  d e r  B u n d t  uit Antioch 
kan van geluk spreken, dat 70% van zijn 
planten de vorst heeft doorstaan. Niette
min was de helft van zijn grote exempla
ren Cereus en Euphorbia bevroren, plan
ten van wel 10 voet hoog. Gelukkig ble
ven Trichocereus (zijn trots!), planten van 
meer dan 4 m hoog en Oreocereus ge
spaard. Ook zijn grote peruvianus ging 
verloren. Een reuzen-exemplaar van Etus 
Grusonii had een weinig geleden, de 
planten van deze soort onder de 15 cm 
waren alle verrot. Hij schreef, dat dit wel 
de strengste winter was sinds 60 járen. 
Het is gelukkig een troost, dat dank zij 
het gewoonlijk voor deze planten zo gun
stige Californische klimaat de schade over 
enkele járen hersteld kan zijn.

Cactussen en televisie in Engeland. Een 
cactusliefhebber, regelmatig winnaar van 
zilveren bekers etc. op cactus-shows, (de 
kast vol tropheeën heb ik zelf gezien!) 
toonde via het televisiescherm een keur 
van planten uit zijn collectie. Hoofdzake
lijk in de close-ups waren de planten pas 
goed scherp en kwamen ze natuurlijk het 
beste tot hun recht. De plantenminnaar 
werd door een juffrouw geïnterviewd. De 
redacteur van het Engelse Cactus Journal 
of Gr. Britain schrijft, dat de juffrouw 
een onschuldige Astrop. myriostigna nog
al wat onwennig betastte, hij hoopte dat 
zc zich ook aan een stevig bedoornde 
Piloc. Celsianus zou wagen, maar toen 
deze gevaarlijk uitziende plant aan de 
beurt kwam, glimlachte ze hem vanaf het 
scherm spottend toe.
Ongetwijfeld een geslaagde propaganda 
voor onze liefhebberij.

In Duitsland zal een nieuwe vereniging 
van succulentenliefhebbers worden op
gericht. Het plan gaat uit van belangstel
lenden uit Nürnberg onder leiding van 
de heer R o b e r t  G r a s e r .  Ongeveer 
80 leden hebben zich reeds aangemeld 
en dit aantal is steeds stijgende; er be
vinden zich verscheidene liefhebbers bij 
die in 1933 bedanken moesten voor het 
lidmaatschap van de D.K.G.
De oprichtingsvergadering zal vermoede
lijk tegen het eind van Juli in Nürnberg 
gehouden worden. Prof. Dr. W e r d e- 
m a n n, de heer K r a i n z (Zwitserl.), de 
heer R o a n (Eng.) en ook enkelen bij 
ons interesseren zich voor dit plan.

„Hemelsleutel”
De Hemelsleutel, Sedum Telephium  L. ssp. purpureum  Sch. A. K. (zie Succ. 49, p. 8) 
komt in onze omgeving en ook in Park „Vijversburg” zeer menigvuldig voor. Mijn 
grootmoeder, die van 1826 tot 1909 leefde en veel van planten hield, vertelde mij vaak, 
dat het in haar meisjesjaren algemeen gewoonte was ’s zomers een bosje bloeiende 
Hemelsleutels te plukken en deze omgekeerd aan de zolder te hangen. De stengels 
bogen zich door haar taai leven weer omhoog en bloeiden lustig door. Dit schijnt een 
(niet meer begrepen) overblijfsel te zijn van een oud gebruik, dat over geheel West
en Midden-Euroa verbreid was.
Men plukte op St. Jan (24 Juni) zoveel stengels als het huisgezin leden telde en 
hing deze aan de zolder. De stengel, welke het eerst verdorde wees hem of haar aan, 
die het eerst zou sterven. De Hemelsleutel was, in dit verband beschouwd, dus een soort 
orakelplant, zoals trouwens met meer inheemse gewassen (o.a. ook Sempervivum tecto
rum) het geval was. De sappige bladeren van Hemelsleutel en Huislook worden sedert 
eeuwen, en nóg wel, stukgewreven ter verkoeling op brandwonden gelegd en tegen 
jeuk gebruikt. Overigens is van het volksgebruik dezer planten zoveel te vertellen, dat 
men daarmee wel een geheel nummer van „Succulenta” zou kunnen vullen.

G. D. D.
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Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van „Succulenta” bied ik 
de volgende planten, tegen zeer concurrerende prijzen, aan:

CEREU S
Bridgesii
Bonplandii
huascha
Jusbertii
lamprochlorus
M artianus
macrogonus
melanotrichus
Spachianus
Schickendantzii

GYM NOCALYCIUM
Fleischerianum
gibbosum
lafaldense
prolifer
Venturianum

LO BIVIA
Backebergii
costata
fam atim ensis

— var. albiflora 
Hertrichiana 
Higgensiana 
incaica
Salim ii
Schneideriana
Tegeleriana
Pentlandii

— var. M axim iliana

M EDIOREBUTIA
M arsoneri

REBU TIA
grandiflora
H aageana
minuscula

— var. cristata 
senilis

— var. cristata
— var. aurescens 

Steinm annii 
violaciflora 
xanthocarpa

var. salm onea

DIGITOREBUTIA
oculata
eucaleptana

A YLO STERIA
Fiebrigii
K upperiana
pseudo-deminuta

FR A ILEA
pumila

W ILCOXIA
Schmollii

MONVILLEA
Spegazzinii

NOTOCACTUS
concinnus
Ottonis
sub-mammulosus

OPUNTIA
basilaris var. cordata 
Bergeriana 
brasiliensis 
cylindrica

— var. cristata 
clavarioides 
ficus indica 
floccosa

— var. cristata 
leucotricha 
m icrodasys

— var. albida 
rufida 
tunicata 
Turpinii 
vestita

— var. m ajor

M AM M ILLARIA
elongata

— var. stella aurata 
glochidiata
gracilis

— var. cristata 
Hahniana 
pusilla
Wildii

— var. cristata 

ENZ. ENZ.

Z ie  v e rd e r  m ijn  u itg e 
b reid e  c o lle ctie  v e tp la n 
ten. —  A lle s  Ie  k w a lite it

JAN KROON ™ ewegr1;6
V O OR SC H O T EN  -  ZUID

P O ST A D R ES: VOORSCH OTEN -  DONKEAAN 17

Zij, die mijn kwekerij wensen te bezoeken doen dit bet beste 

met de blauwe tram. — Halte: Voorschoten - Zuid.

Z O N D A G S  G E S L O T E N
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HET ADRES VOOR

CACTUSSEN EN
ANDERE SUCCULENTEN

TEVENS BEPLANTE SCHALEN

Bezoekt onze kwekerijen



FLINKE SORTERING

=Cactussen en andere V etplanten=
bij W. J. VAN KEMPEN 

DRIEHUIZERWEG 327 - BRAKKESTEIN, NIJMEGEN 
TELEFOON 23377

LIEFHEBBERS ----------------------------
die nog niet in het bezit zijn van onze Voorjaarsprijscourant, 
welke voor hen talloze interessante aanbiedingen o .a. zaden 
van Echeveria-Kalanchoe-Rochea enz. bevat, worden verzocht 
deze aan te vragen b ij :

C. G. VAN TUBERGEN's
Bloembollen- en Zaadhandel N.V.

KWEKERIJ „ZWANENBURG”

- H A A R L E M  -

C A C T U S L IE F H E B B E R S  gebruiken bij voorkeur . . . .

„PUNTO-GLAS"
Dit lekt nooit I Altijd droge roeden en geen condensdrup 

Te koop : zeer solide kasje, 6 x 9  meter

Glas- en Verfhandel H O G E N D O O R N
B O S K O O P



HUIS EN HOF
MAANDBLAD VOOR LIEFHEBBERS VAN BLOEM EN PLANT 

onder redactie van KEES HANA
Een goede vriend die u steeds met raad en daad terzijde staat waar het uw 
tuin en plantenliefhebberij betreft. — Verschijnt maandelijks, 20 pagina’s, rijk 
geïllustreerd, voor slechts f  3.60 per jaar. (De eerste jaargang loopt van Maart 
1949 tot December 1949). — Abonneert U via Uw boekhandel of rechtstreeks bij
UITGEVERIJ CONTACT AMSTERDAM -  TIJDSCHRIFTEN-AFDELING 

Giro 124257 — Prinsengracht 795.

Bestuursmededelingen
NIEUWE LEDEN:
Mevr. W. S. van der Beid, Nes 66 hs, 

Amsterdam-C.
Mevr. B. Veldkamp, Oude Waal 30IV,

P. L. Bakker, Overtoom, 396III, Amster- 
dam-W.

Mevr. Kuin-Van Andel, 2de Wetering- 
dwarsstraat 48II, Amsterdam.

J. A. Smith, Boylestraat 12hs, Amster
dam O.

J. Bruinsma, Stadhouderskade 82, Am- 
sterdam-Z.

Mevr. O. H. Jagtenberg—Dijkman, Arn- 
hemscheweg 4, Amersfoort.

W. Visser, Leusderweg 73, Amersfoort.
Mevr. D. Visser-Dyamphona, Nieuw- 

straat 4, Amersfoort.
A. Drijfhout, Kalkoenstraat 13, Breda.
H. F. Tecoz, „Heuvelhoeve” , Baamseweg 

29, Den Dolder.
Mej. J. Selling, Da Costalaan 22, Drie- 

huis-Velsen.
G. Luyerink, Kleiweg 38, Gouda.
Jac. Smit, J. P. Coenstraat 13, Hoorn.
A. Verbeek, Ringvaartweg 205, Rotter

dam.
J. Volders, Corn. «Tolstraat 113, Scheve- 

ningen.
H Stolte, Buitenruststraat 45, Voorburg 

(Z.H.).
A. de Prins, Gillegomweg 14, Bouchout, 

België.
R. van Averbeke, Drakenhofstraat 70, 

Deurne Z., België.
F. de Wacker, Caronstraat 51, Hoboken, 

België.
J. van Herle, Ten Eeckhovelei 133, 

Deurne-N., België.
Neyt Hendrickx, Prins Leopoldlei 68, 

Mortsel, België.
A. Dieltjens, Auwerstraat 61, Berchem, 

België.

ZAADVERKOOP CLICHEFONDS.
Het is nog niet te laat om 

Cactussen te zaaien!
Ontvangen n i e u w e  voorraad van: 

Ferocactus coloratus
en van alle Astrophytumsoorten, aange
boden in het Jan.-Febr. nummer, bene
vens:

Astr. myriostigma var. columnaris 
Astr. ornatum 
Cephalocer. polylophus 
Pilocer. chrysacanthus 
Pilocer. Palmeri 
Pilocer. Sartorianus.

Nog verkrijgbaar:
Cereus peruvianus 
Cereus Spachianus.

Uitverkocht de nummers 80, 82, 85, 86, 
88, 90, 92, 93, 100, 104, 109, 110 en 111.
Aanvragen te richten aan: Mej. J. J. 
E. v. d. T h o o r n, Elburgerweg 57, 
Apeldoorn.

Ruil- enVerkoopaanbiedingen
Ruilaanb. t.e.m. 10 regels voor leden-liefhebbera gratis» 
Overige annonces voor deze rubriek 30 ct per regel.

L. J. B a n n i n k, 2e Oosterparkstraat 73, 
Amsterdam, vraagt voor een Z.-Afri- 
kaanse relatie verschillende jonge cac
tusplanten (Astrophytum, Notocactus, 
Mammillaria, etc.); vooral ook cristaten, 
eventueel entstukken. In ruil daarvoor 
biedt hij aan gezonde, merendeels één
jarige zaailingen van verschillende Me- 
sem-soorten (Lithops, Titanopsis, Cono- 
phytum, etc.). Gaarne ruillijsten.

export Gadussen en andere Succulenten
telefoon 332556  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 172446  ’s-Gravenhage, post Loosduinen



SUCCULENTA
Nederlandse Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

Nummer 4
Juli — Augustus 1949

Redactie-adres:
A. J. A. Uitewaal, Alex. Boersstraat 25 huis, Amsterdam
Secretariaat;
Mevr. J. Grullemans —van Berghem, Heereweg 19, Lisse



KENT U
deze foto nog ?

Lang voor de oorlog ontvingen wij 
onderstaande foto van een Negerhandje 
in bloei!
Daarna kregen wij nog brieven over 
bloeiende Negerhandjes.
A l deze schrijvers waren POKON- 
gebruikers. U zult zeggen, hoe is dat 
nu mogelijk, dat Cactussen niet alleen 

goed groeien maar ook bloeien door POKON. In grote lijnen komt het hier op neer, 
dat in POKON veel bloei-bevorderende elementen aanwezig zijn in gemakkelijk 
opneembare vorm.
U weet het: als U POKON in een gieter of fles doet en U vult deze met water, dan 
is de POKON al totaal opgelost als de gieter of fles vol is. Door de totale oplosbaar
heid van POKON heeft men geen bezinksel en krijgen dus alle planten precies 
evenveel POKON.
Zou er nog één Succulenta-lid zijn dat geen POKON gebruikt? Zij hebben toch al 
lang van elkaar gehoord dat ze hun planten op POKON tracteren.

POKON IS UITSLUITEND  VERKRIJGBAAR IN  POEDERVORM. 
Verkrijgbaar bij de Bloem- en Zaadwinkels in flessen van J ons, 1 ons, 1 pond, 1 Kg.
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N ederlandse V e re n ig in g  van L ie fhebbers 

van Cactussen en andere  V e tp la n ten

S U C C U L E N T A
Reblitia Einsteinii Fric ex Kreuz. et Buin.

Door Ir. K. G. K r e u z i n g e r  en A. F. H. B u i n i n g .
Corpus cylindraceum, rariter proliferans. Epidermis violaceo-rubiginosus. Costae 
14—16, plus minus in tuberculis orbicularibis spiraliter ordinatis solutae. Areolae 
1,5—2 mm longae et 0,5 mm latae, juveniles brunneo-tomentosi, seniles griseo- 
albi. Aculei laterales 10—12, pectiniforme ordinati, 4 gemini interiores ad 3 mm 
longi, caeteri ad 2 mm longi; juveniles nitidi scabri, rubiginosi, ad basin 
vix incrassata; aculei centrales desunt.
Alabastrum acutum, nitidum, nigro-violaceum. Flos 34 mm longus. Ovarium 5 
mm longum et 4 mm latum, squamis lanceolatis nigro-violaceis, obtectum in 
axillis squamorum lana rubiginosa, 2—3 mm longa et aculeis rubris trichiformi- 
bus praeditum. Tubus late infundibuliformis 6—7 mm longus, squamis acutis 
lanceolatis, obtectus in axillis squamorum lana rubiginosa 5 mm longa et aculeis 
rubris trichiformibus praeditus. Tepalae exteriores acutae lanceolatae ad 18 mm 
longae et ad 3 mm latae, extus ochraceae in medio et apice nigro-violaceae, 
intus ochraceae. Tepalae interiores lanceolatae acuminatae, basi aurantiaco-flavae, 
ad apicem ochraceae, ad 22 mm longae et ad 3 mm latae, fauce viride albae. 
Stamina albida, ab tubo 3—5 mm longa, ab hymene 3 mm longa. Antherae 
flavae. Stylus 18 mm longus pallide viridus, stigmata 6 ca 2 mm longa, flava 
Fructus semisiccus. Semina opaca brunnea, 0,9 mm diam, et 1,6 mm longa.

PATRIA: Argentina, prov. Salta, in vulcano Chani, 5700 m ait.
TYPUS: Herbarium Fric et Kruizinger, Egra, nr. 0141; Herbarium semina 

Kreuzinger, Egra, nr. 1681 (P); Orbis pictus cactac. Kreuzinger, Egra, nr. 1369, 
1370, 1816.

DE importplanten waren eenhoofdig, terwijl het zich boven de grond be
vindende gedeelte 10—12 mm in doorsnede en ±  10—14 mm lang was. 
De insnoering onder de grond niet medegerekend, eindigde de plant in een 

tot 60 mm lang wordende kegelvormige wortel. De importbedoorning was 
onbetekenend klein, nauwelijks 1/3 deel van de lengte van de bedoorning 
der gekweekte planten, die op sterke onderstammen geënt aan de basis 
schaars spruiten vormen en een doorsnede van ongeveer 30 mm bereiken.

PLANT: cylindervormig, naar de top spits kegelvormig toelopend, zel
den spruitend; violet-roodbruin, bronskleurig overwaasd.

RIBBEN: 14—16, vlak, moeilijk te onderscheiden, vrijwel geheel opge
lost in spiraalvormige reeksen van vlakke ronde wratjes; areolen langwer
pig, 1,5—2 mm lang en 0,5 mm breed, kort viltig, eerst bruin en later grijswit.

DOORNS: alleen randdoorns, 10—12, zeer dun, klein, bros, 4 paar kam- 
vormig gesteld, aan boven en onderzijde 1—2 soms kamvormig, soms naar 
boven of onderen gericht, die steeds kleiner zijn dan de vorige, de eerste 
tot 3 mm lang, de laatste tot 2 mm lang, eerst glanzend, ruw, roodbruin met 
nauwelijks verdikte rode basis, later grijsbruin.
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BLOEM: a. knop: spits, glanzend zwartviolet.
b. vruchtbeginsel: 5 mm lang en 4 mm breed, bekleed met kleine zwart- 

violette lancetvormige schubjes, in de oksels van deze schubjes groeien 
enige mm lange roodbruine wol en enige haarachtige, rode, iets platte 
doorntjes;

Reb. Einsteinii, ongev. nat. gr. (foto nr. 1370)

c. buis: breed trechtervormig, bekleed met spits lancetvormige
schubjes, die naar boven geleidelijk langer worden en overgaan in de 
buitenste bloembladen; in de oksels der schubjes dezelfde wol en doorn
tjes als bij het vruchtbeginsel; lengte der buis zonder vruchtbeginsel 
6—7 mm;

d. bloem: lang 34 mm, breed geopend 35 mm; buitenste bloembladen 
spits lancetvormig, tot 18 mm lang en tot 3 mm breed, aan de buitenzijde 
okergeel gekleurd met een zwartviolette middenstreep en punt, aan de 
binnenzijde okergeel; binnenste bloembladen lancetvormig, toegespitst, 
tot 22 mm lang en tot 3 mm breed, onderaan oranjegeel naar boven over
gaand in okergeel;

e. keel: groenachtig wit, met zwak ontwikkeld hymen;
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f. meeldraden: de bleek witte meeldraden staan in twee groepen 

gerangschikt in de bloembuis; de eerste groep is vergroeid met de bin
nenwand en komt vrij op het hymen, lang tot 3 mm; de tweede groep 
komt vrij tussen 3 en 5 mm vanaf de bodem van de bloembuis, lang tot 
3 mm; de helmknopjes zijn rechtopstaand, ovaal, lang % mm, geel, over
langs openspringend;

g. stamper: 18 mm lang, l/  mm dik, bleekgroen, met 6 ongeveer 
2 mm lange, gele, gesloten, naar boven gerichte stempels;

VRUCHT: halfdroog, overdwars openscheurend;
ZAAD: dofbruin, fijn wrattig gestippeld, iets scheef mutsvormig, met 

grote lichtbruine navelstreng van 0,8—1 mm doorsnede; zaadschaal aan 
de navelstrengrand onmerkbaar als een opstaande hoedrand naar voren 
getrokken en daar donkerder bruin, matglanzend en fijner wrattig; 0,9 mm 
in doorsnede en 1,6 mm lang.

GROEIPLAATS: Noord-Argentinië, provincie Salta, op de vulkaan 
Chani op 5700 meter hoogte. Dit plantje werd door A. V. F r i c tijdens 
zijn expeditie in 1928/29 gevonden.
In het voorjaar van 1931 bloeide deze soort voor het eerst, voordien waren 
geelbloeiende Mediolobivias onbekend. F r i c heeft dit plantje kort be
schreven in „Möller’s Deutsche Gartnerzeitung”, Erfurt, en het naar Prof. 
A l b e r t  E i n s t e i n  genoemd, met de volgende woorden: „Deze plant, 
die ik tussen leven en dood verzameld heb, in de buurt van de sterren, 
waar het leven bijna ophoudt, waar de brutale mens het enige wezen is, 
dat zich daar waagt, deze plant, die ik met zoveel zorg gered heb en die 
mij zoveel genoegen schonk wijd ik, niettegenstaande rassen- en volkeren- 
verschil, aan de philosoof Einstein en noem haar te zijner ere, omdat hij 
niet alleen een grote, voor gewone mensen onbegrijpelijke theorie op
stelde, maar ook, toen ze erkend was, de moed had deze te corrigeren. 
En Prof. E i n s t e i n  bedankte hem vanuit zijn asyl, te Coq sur Mer, op 
9 Sept. 1933 als volgt: „Zeer geachte Heer. U hebt mij door Uw aardige 
attentie een groot genoegen gedaan. De naamgeving is in zoverre treffend, 
dat men niet alleen het plantje, maar ook mij op de aetherische top niet 
met rust heeft gelaten. Met dankbare erkenning voor Uw sympathieke 
geste ben ik, met vriendelijke groeten, Uw Albert Einstein.”
Rebutia Einsteinii is niet identiek met Lobivia Schmiedcheniana Kohier in 
„Beitráge zur Sukkulentenkunde und -Pflege”, 1939, p.p. 37/39.
De echte Rebutia Einsteinii is uiterst zeldzaam. Volgens de indeling, die 
wijlen onze vriend F r i c nog heeft mede opgesteld, behoort de plant tot 
de „Rebutiae” en wel tot de groep Cylindrorebutia, zijnde een morpholo- 
gisch goed gesloten groep van dwergsoorten.

Clichéfonds.
Gedenkt het Clichéfonds, bedenkt dat zonder de inkomsten van dat fonds 
Succulenta geen afbeeldingen zou kunnen bekostigen, schenkt daarom uw 
zaad aan het Clichéfonds en stuurt het aan Mej. v. d. T h o o r n , Elbur- 
gerweg 57, Apeldoorn.
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Beskouinge oor die sogenoemde Mimiek 

van sekere Mesembryanthemum-soorte
deur H. H e r r e .

Gibbaeum Nebrownii Tisch. (=  Imitaria Muirii N. E. Br.) in de Kleine Karroo.
Het pijltje geeft bloeiende exemplaren aan. (foto: H. Herre).

OOR hierdie tema is al beelwat in die loop van die tyd geskrywe. Dit is werklik ’n 
baie interessante verskynsel en diegene wat al die geleentheid had om dit in die 

vrye natuur waar te neem, word altyd daardeur getref en sou graag wil weet watter 
nut dit dien en wat dit veroorsaak. Hierdie twee vrae word blykbaar deur elkeen 
gestel, maar wat die antwoord daarop moet wees, weet niemand nie. Dit is moontlik 
dat deur die vooruitgang van die wetenskap ’n oplossing mettertyd gevind sal word, 
maar vandag moet ons slegs antwoord „ignoramus” d.w.s. ons weet nie.
Die beste wat tot dusver verskyn het is die 8 bladsye, van die hand van die beroemde 
plantkundige van Kaapstad, wyle Prof. Dr. R. M a r l o t h  (1855—1931). Verskillende 
besonderhede uit hierdie boekie sal ek aanhaal en gelyktydig probeer om dit aan te 
vul deur my eie ervaringe. Sedert die verskyning van hierdie klein boekie „Stone 
Shaped Plants” d.w.s. plante wat soos stene lyk, het twintig jare verstryk en intussen 
het ons een en ander bvgeleer.
Prof. M a r l o t h  skrywe op bladsy 2 van hierdie boek, wat in Engels verskyn het 
en wat ek hier vertaal, as volg: „D ie doel van hierdie boekie is om daarop attent te 
maak dat baie van onse suidafrikaanse vetplante veral wat vorm en kleur betref hulle 
omgewing naboots. Ek het al in vroeëre publikasies daarna gewys en wel onder die 
naam „Beskermings-Mimiek” waardeur ek bedoel het, dat die uitdrukking „Mimiek” , 
al word dit ook in verband met diere gebruik, nie juis is nie. Baie mense verstaan 
onder hierdie term, al is hulle nie eers bewus daarvan nie dat dit ’n doel beteken, 
wat tog nie die geval is nie, tenminste nie, so ver as die skrywers wat dit gebruik 
aangaan.” Prof. M a r l o t h  kan ook die oorsake van hierdie verskynsel nie verklaar 
nie, meen egter, dat dit vir die plant van nut kan wees, omdat die plantetende diere, 
wat gewoonlik snags wei, die woonplekke van die plante besoek en hulle dan die 
plante nie raak sien nie. Volgens my mening gaan hy te ver, as hy sê: „ ’n Mens kan 
juis goed voorstel, wat met ’n Lithops Lesliei in ’n wit kwartsveld sou gebeur of met 
’n Argyroderma as dit tussen bruin ysterklip sou groei” . Hy meen dus dat hulle nie 
lank sal groei nie, maar spoedig gesien sou word en dan opgevreet word. My eie onder
vinding is dat hierdie plante hier verder in vrede groei en daar sou niks gebeur nie,
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behalwe deur die toeval. Aangesien die sade van bovevernielde Mesembryanthemum- 
soorte meestal deur water versprei word, kom hierdie plante ook natuurlikerwys buite 
die beskermende gesteente voor en wel onder bossies en in die ope veld. Hier is hulle 
ver sigbaar, maar hulle word net so min hier gevreet as op hulle gewone woonplek. Op 
sulke plekke is daar altyd baie plante en hulle word net so weinig gevreet as die wat 
tussen die klippe groei. As ’n mens M a r 1 o t h se geskrif lees, kry ’n mens bepaald 
die indruk dat daar baie min plante buite hulle gewone woonplek gevind word. Dit is 
beslis nie die geval nie. Hulle groei langs die gewone woonplekke net so goed, blom 
en vrug ook aldaar. Al die Lithops-, Pleiospilos-, Didymaotus- en Cheiridopsis-soorte

Titanopsis calcarea (Marl.) Schw. nabij Hopetown. (foto: Dr G. C. Nel).

om nie eers te praat nie van Titanopsis- en Argyroderma-soorte, wat in nog meer 
woestynagtige streke groei, word eintlik almal nie gevreet nie. As hulle beskadig word, 
gebeur dit meer deur die pote van die diere as wat hulle gevreet- of aangevreet is. Die 
groot troppe wild wat vroeër hier gewei het, waarvan ’n springboktroep van 20.000 ’n 
klein getal was, het nie hierdie plante as voedsel nodig gehad, want dan sou daar 
seker niks van hulle oorgeblv het. Soos die bokke vreet hierdie wild ook aan die klomp
vormige Cheiridopsis- en Pleiospilos-soorte in tye van droogte, maar die wild neem 
geen notisie van die klein gewasse nie. Hoogwaarskynlik het die klein plante ook nie 
’n goeie smaak nie, want as hulle nog ’n soutsmaak het, sou die diere hulle wel vreet, 
maar blykbaar bevat hulle bittere stowwe wat hulle ’n slegte smaak gee. Ten spyte 
van die mimiek is die meeste van hierdie plante op ’n afstand van 15—20 voet sigbaar 
en te meer as die oog aan hulle voorkoms gewoond geraak het na ’n mens die eerste 
plante gevind het. Net sekere Lithops-soorte, wat gedurende hulle rusperiode gedeel
telik in die grond weggesteek is, b.v. Lithops divergens, L. Comptonii en ook Titanop
sis-, Nananthus- en veral Anacampseros-soorte b.v. A. lanigera. Laasgenoemde is werk- 
lik baie moeilyk om te vind, sodat ’n mens eintlik na elke stuk moet soek. In die alge
meen is dit nie te moeilyk nie. Sekere sprinkaan-soorte, veral as hulle onbeweeglik blv 
sit, is baie moeiliker om te sien.
Dit is vanselfsprekend dat dit foutief is as vertel word, dat sekere Antilope en ook
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andere diere die water in die klein plante reuk en hulle op die wyse vind, al moet 
hulle die plante met hulle pote uitgrawe. Van sulke stories weet die versamelaars uit 
Suid-Wes-Afrika as hulle hieroor gevra word niks. Ook die verhaal, wat oor 45 jaar 
gelede die ronde gemaak het in Europa as die eerste Lithops pseudotruncatella bekend 
geword het, is nie waar nie. Volgens hierdie verhaal sou hierdie Lithops sy bestaan 
slegs aan die mimiek te danke het, want die bobbejane of ape soek hulle graag en as 
hulle nie net gedurende die middagsure geblom het, terwyl die ape geslaap het, sou 
hulle al lankal uitgeroei gewees het.
Ons sien dus die beskerming in die algemeen nie al te doeltreffend is nie en die Dar
winisme met sy teorie van die „Natuurlike Seleksie” kan ons maklik ’n poets gebak het. 
Maar watter doel dien hierdie inregting?” vra die mens altyd, want oor alles wat bestaan 
of gebeur en gevorm word, probeer hy om die „doel” daarvan te verstaan. Hij wil 
weet waarom dit alles gebeur, en met sy teleologiese verduidelingkies, wat hij graag 
as verklaring beskou, maak hij dikwels ’n fout. Prof. K a r l  G o e b e l  van München 
het altyd beklemtoon, dat die natuur soos ’n kunstenaar werk en nie soos ’n slegbe- 
taalde klein handwerker nie.
Ons kom nou na die tweede vraag: „Hoe ontstaan hierdie verskynsel?” My antwoord 
op hierdie vraag is dat hierdie eienaardige ooreenstemming van Omgewing en Plant 
onder die invloed van sy omgewing moet ontstaan het d.w.s. ek beskou die klipvorm 
van hierdie plante so wel as hulle kleur wat lyk soos die omgewende klippe as ’n pro- 
duk van hulle omgewing. In verband hiermee verwys Professer M a r 1 o t h na Gene
ral J. C. S m u t s se boek „Holisme and Evolution” p. 340, en miskien is die sleutel 
om die probleem op te los hier te soek.*)
Prof. M a r 1 o t h sê verder: „Hoe het dit nou ontstaan? Is dit die lig wat deur die 
klippe en grond weerskaats word? Of is daar nog ander strale wat dit veroorsaak? Ek 
weet dit nie, maar ten spyte hiervan gee ek toe, dat so’n invloed tog nog kon bestaan 
het.” Miskien help die wetenskap ons om hierdie verskynsel, wat vir sy ontstaan en 
vorming lang tye nodig had, te verstaan, want vandag staan die saak eenvoudig so, 
dat as ’n mens plante, wat tussen wit klippe groei, verplant tussen bruin klippe en om
gekeerd en as ’n mens hulle dan na honderde en duisende jare daar beskerm, dan sou 
’n mens gelydelik die kleur- en vormverandering kan vasstel en daarmee die onom- 
stootelike bewys lewer dat hierdie teorie die regte een is.
Die grond het volgens M a r 1 o t h te min invloed. Hy beweer omtrent sekere Argv- 
roderma-soorte, wat in die Van Rhynsdorpse distrik so veelvuldig groei: die vernaam- 
ste gesteente wat in die grootste gedeelte van die distrik van Van Rhynsdorp voorkom, 
is ’n Siluriese Leiklip van dieselfde saamstelling en struktuur as die Malmesburg-Lei- 
klip. In hierdie gesteente kom her en daar are van wit kwarts voor en deur die verwe
ring van honderde voet gesteente, het groot hoeveelhede kwarts vry geword wat nou 
op die oppervlekte lê en die wit kolle vorm, wat van ver sigbaar is, maar net 1—2 
duim hoog is, terwyl die plante self in die verweerde leiklip-grond groei en derhalwe 
met die kwarts niks te doen het nie. By ander plantesoorte, soos Titanopsis en Pleiospi- 
los speel die grond bepaald ’n sekere rol by die ontstaan van hierdie interessante ver
skynsel. Op hierdie gebied soos op baie andere is daar nog baie om na te vors, maar 
dit sou tog interessant wees om in die loop van tyd ietwat meer oor die ontstaan van 
hierdie merkwaardige verskynsel te weet, en dit is miskien nog moontlk. Ons stem nie 
saam met Prof. M a r 1 o t h nie as hy sê „ignoramibus” d.w.s. ons sal nooit weet nie.

*) Smuts schrijft o.a.: „The new Science of Ecology is simply a recognition of the fact that all orga- 
nisms feel the force and monlding effect of their environment as a whole. There is niuch more in 
Ecology thans merely the striking down of the unfit by way of Natural Selection.”

Rectificatie.
Onder de afb. op pag. 34 is in de plantennaam een zetfout geslopen; deze moet zijn 
Adr. trigynus, dus niet trigyms. Trigynus wil zeggen: met 3 vrouwelijke organen. Deze 
aanduiding is in dit geval echter misleidend, want in het onderzochte typemateriaal 
varieert het aantal karpellen van 3—4—5; het laatste aantal is in dit geslacht het gewoon
lijk voorkomende.
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Het enten van Cactussen

door P. F. D i e  m e 1.

OVER dit onderwerp is in de loop der járen reeds vele malen in ons blad geschre
ven, niettemin zal het vooral de jongeren onder onze leden tot voordeel kunnen 

strekken, wanneer het nog eens min of meer uitvoerig wordt behandeld.
Vooraf kan worden vastgesteld, dat het geen zin heeft en derhalve geen aanbeveling 
verdient planten te enten, welke wortelecht goed groeien en bloeien en dus gemakke
lijk zijn te kweken.
De entingen moeten onderscheiden worden in tijdelijke en blijvende. Tijdelijke entin
gen kunnen worden toegepast met de bedoeling zaailingen of stekjes sneller groot te 
brengen. Men kan ze dan één hoogstens twee járen op hun tijdelijke onderstam laten 
groeien en daarna óf overzetten op een andere zwaardere voorlopige dan wel blij
vende onderstam, of, wanneer het soorten betreft welke wortelecht goed groeien, als 
stek behandelen en op eigen wortels verder kweken.
Blijvende entingen worden verricht met de bedoeling planten, welke hier te lande 
wortelecht slecht of in het geheel niet groeien, een sterk wortelgestel te verschaffen 
waardoor zij goed gedijen. Dit soort entingen wordt eveneens toegepast teneinde slecht 
bloeiende soorten tot een rijkere bloemontwikkeling te dwingen. Bij een blijvende 
enting kiest men voor de plant terstond een voor haar soort geschikte onderstam en zet 
haar later derhalve niet meer over op een zwaardere onderlaag.
Een andere reden tot enting kan gelegen zijn in het feit, dat men het een of andere 
exemplaar snel wenst te vermenigvuldigen.
Het kiezen van de voor iedere plant geschikste onderstam is geen eenvoudige zaak en 
vordert nauwgezet overwegen. Planten, welke zich zeer vroeg in het voorjaar ontwik
kelen, zoals bijvoorbeeld Lobivia’s, Rebutia’s, Echinocereus, e.d., dienen niet te wor
den geënt op onderstammen, welke laat aan de groei gaan. Indien men dit wel doet, 
zal men ervaren, dat de onderlaag door het entstuk min of meer wordt leeggezogen en 
tenslotte zelfs te gronde gaat. Evenmin verdient het aanbeveling de natuur geweld aan 
te doen, door laat aan de groei gaande planten te enten op onderstammen welke zich 
vroeg ontwikkelen. Naar de ervaring leerde, mislukken entingen van uit warmere stre
ken afkomstige soorten zelden, indien onderlagen worden gebruikt welke zich vroeg 
ontwikkelen, en zijn onderstammen, waarvan de groei later aanvangt, voor planten uit 
de warmere vindplaatsen niet te gebruiken.
Een andere omstandigheid, waarmede men bij de keuze van de entstam rekening moet 
houden is de grootte van de te enten plant. Kleinere soorten, zoals bijv. Rebutia s, 
Mam. micromeris, Neoporteria’s, e.d., dienen niet te worden geënt op hard groeiende 
onderlagen, zoals Cer. Spachianus of macrogonus. Indien dit wel geschiedt, zal men 
tot de onaangename ontdekking komen, dat de planten haar natuurlijke vorm geheel 
verliezen en opgroeien tot slecht of in het geheel niet bloeiende, vaak sterk spruitende 
wangedrochten. Het verdient aanbeveling de bovengenoemde en andere kleine plan
ten, rekening houdend met hun groeitijd, te enten op Cereus lamprochlorus, Schicken- 
dantzii, candicans, Jusbertii of andere niet te weelderig groeiende soorten. Men hoort 
vaak de klacht, dat Neoporteria Reichii geënt niet wil bloeien. De oorzaak is dan uit
sluitend te zoeken in het feit, dat de plant is gezet op een te hard groeiende onder
stam. Indien een van de vaak vele uitlopers van het slecht of in het geheel niet bloeiende 
exemplaar wordt geënt op Cer. lamprochlorus of Jusbertii, zal men reeds zeer spoedig 
bloemen zien verschijnen.
Het is gewenst de sterk groeiende onderstammen uitsluitend te gebruiken voor de gro
vere cristaatvormen en de grotere cactussoorten. Hier staat tegenover, dat de lichtere 
onderlagen uiteraard niet geschikt zijn voor hardgroeiende planten.
Enerzijds is het mogelijk een cactus welke op eigen wortels sterk groeit doch slecht 
bloeit, door enting op een zwak groeiende onderstam te dwingen tot een snellere en 
rijkere bloei, anderzijds kunnen op zich zelf reeds gemakkelijk bloeiende soorten door 
een juiste keuze van de onderlaag worden aangezet tot een belangrijk snellere groei, 
zonder dat de bloemvorming er onder lijdt. Bij een nauwkeurige keuze van de onder
stam kunnen de planten zowel tot een snelle groei als een sterkere bloei worden 
gebracht. Bij vergelijking bijvoorbeeld van wortelechte en op de juiste onderlagen 
geënte Gymnocalyciums zal men waarnemen, dat de geënte planten beter groeien en 
grotere bloemen voortbrengen.
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Astrophytums en andere soorten, welke haar bloemen ontwikkelen op ieder nieuw 
areool, zullen geënt gemakkelijk groeien en vlotter, doch vooral rijker bloeien omdat 
zich door de snelle groei meer areolen, dus ook meer bloemen ontwikkelen.
De ware liefhebber zal zelf de nodige goede onderstammen kweken. Dit kan geschie
den door zaaiing, of door een of meer voor enting geschikte grote planten in stukken 
te snijden van ongev. 6 cm lengte. Als stek behandeld vormen deze weldra uitlopers, 
die op hun beurt gestekt, spoedig kunnen opgekweekt worden tot voor de enting 
geschikte planten. Ook kan men grote planten toppen en het overgebleven onderstuk 
aldus dwingen de gewenste uitlopers te vormen. Van stek gekweekte onderlagen zijn, 
in tegenstelling tot zaailingen, van onderen even breed als van boven en derhalve het 
beste te gebruiken.
Welke Cereussoorten zijn voor entingen geschikt, welke eigenschappen bezitten zij en 
voor welke planten kunnen zij het beste als onderstam worden gebruikt?
Cereus macrogonus is een dikke, sappige onderlaag, welke een breed entvlak biedt 
en een flink wortelgestel bezit. Deze plant is uiterm ate geschikt voor blijvende entin
gen van de zwaardere cristaatvormen, grotere Cereussoorten en grovere bolvormen 
welke niet zo zeer om de bloemen, doch vooral om de plant worden gekweekt. Zij is 
ongeschikt voor het enten van de lichtere cristaatvormen, deze groeien er te hard op, 
worden te grof en scheuren vaak. Cereus macrogonus begint vroeg te groeien en is 
daarom goed te gebruiken voor planten welke zich vroeg ontwikkelen. Een bezwaar is, 
dat het snijvlak na de enting inzakt, met het gevolg, dat het entstuk op de harde niet 
krimpende huid van de onderlaag blijft hangen en losraakt, waardoor de enting mis
lukt. D it bezwaar kan evenwel, zoals hierna nog blijken zal, worden ondervangen. 
C. macrogonus laat zich gemakkelijk stekken en voortkweken en is ongetwijfeld een 
der aanbevelenswaardigste onderlagen.
Een andere goede entstam is Cereus Jusbertii. Deze plant is zeer bruikbaar voor de 
kleinere soorten en voor planten, welke men voor de bloemen kweekt. Door haar licht 
wortelgestel kan zij slechts betrekkelijk weinig voedingsstoffen aanvoeren, waardoor zij 
een al te snelle groei van het entstuk belemmert en de bloei bevordert. Ook aan deze 
onderstam kleeft een bezwaar. De cellenweefsels van het snijvlak worden n.1., zodra 
zij aan de lucht zijn blootgesteld, snel afgesloten, waardoor de vergroeiing met het 
entstuk wordt belemmerd en de entingen nogal eens mislukken. Het verdient aanbe
veling deze onderlaag na het afsnijden even te laten „uitbloeden”, alle sapsporen van 
het entmes te verwijderen en daarna voor de enting nog een dun schijfje van de ent
stam weg te nemen. Indien men een aantal van deze onderlagen achter elkander moet 
verwerken, doet men er goed aan telkens weer alle sapsporen van het entmes te ver
wijderen. Cer. Jusbertii is voor ongeoefenden een lastige entstam, aangezien alleen snel 
uitgevoerde entingen op deze plant gelukken.
Cereus Spachianus is een — overigens ten onrechte — zeer veel en voor alle soorten 
cactussen gebruikte onderlaag. Zij is ongeschikt voor de in sommige gevallen nood
zakelijke hogere entingen, omdat zij reeds spoedig lelijk vergrauwd en bij een koude 
overwintering vaak bruine vlekken krijgt. De plant wil overigens nogal eens zijscheuten 
ontwikkelen, terwijl het veelvuldig voorkomt, dat zij — ook al omdat zij vrij laat aan 
de groei gaat — door de entling min of meer wordt opgegeten, slap wordt, zich niet 
meer kan herstellen en het tenslotte opgeeft. Entingen op Spachianus gaan. vooral bij 
koude overwintering, in de regel niet langer mee dan drie tot vier járen. Eigenlijk is 
de plant uitsluitend geschikt voor tijdelijke entingen. Op C. Spachianus geënte impor
ten en kwijnende planten zullen zich, tengevolge van de sterke groeikracht van de 
zeer sappige onderlaag spoedig herstellen, waarna zij als stek kunnen worden behan
deld en in de regel gemakkelijk zullen wortelen.
Cer. peruvianus en jamacaru zijn eertijds, vooral door Duitse en Tsjechische kwekers, 
uitstekende onderstammen genoemd voor Rebutia’s en Lobivia’s. In werkelijkheid zijn 
zij weinig aanbevelenswaardig. Inderdaad gedijen entstukken op deze onderlagen gedu
rende de groeiperiode zeer goed, doch daarna begint het getob. Beide planten bezitten 
n.1. een — vooral bij koude overwintering — uiterst gevoelig en gemakkelijk rottend 
wortelgestel. H et komt ’s winters dan ook veelvuldig voor, dat op peruvianus en jama
caru geënte planten in enkele dagen tijds verloren gaan. Beide onderlagen zijn, tenzij 
men zijn planten w at warmer kan laten overwinteren, uitsluitend bruikbaar voor 
tijdelijke entingen.
Cereus lamprochlorus is, waarschijnlijk tengevolge van het feit, dat zij zich niet zo snel 
door het maken van uitlopers vermenigvuldigt, een te weinig gebruikte onderlaag. Zij
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kan evenwel gemakkelijk uit zaad worden gekweekt. De plant groeit gedrongen, is 
sappig, biedt een behoorlijk entvlak en kan gedurende de wintermaanden meer water 
verdragen dan enige andere onderstammen. Op C. lamprochlorus kan uitsluitend wor
den geënt met behulp van een vlijmscherp, breed mes. De plant is n.1. zeer zacht, 
zodat moeilijk een regelmatig entvlak kan worden verkregen. H et is daarom gewenst 
baar ongeveer drie weken vóór bet enten even boven de enthoogte af te snijden. Van 
het daarna snel opbollend bovenvlak behoeft dan voor het enten slechts een dun 
schijfje te worden verwijderd. De plant biedt een uitm untende onderstam voor Pilo- 
cereussoorten en bolcactussen, ook die welke men vooral om de bloemen kweekt. 
Cereus Martinii. melanotrichus, triangularis en Bonplandii zijn geschikte tijdelijke onder
lagen voor jonge zaailingen. Cer. Martinii is voor de kleinere Gymnocalyciums, vooral 
indien deze reeds als zaailing er op geënt worden een zeer goede blijvende onderstam. 
De entlingen behouden haar vorm, terwijl de bloemontwikkeling niets te wensen 
overlaat.
Opuntia is een onderlaag welke men kan gebruiken om tijdelijke entingen te verrichten 
m et de bedoeling de een of andere plant snel te  vermenigvuldigen. De meeste soorten 
geraken zeer snel uitgeput en zijn — vooral gestekt — niet voor blijvende entingen 
bruikbaar. Op eenjarige zaailingen van de zwaardere soorten kan men evenwel met 
gunstig gevolg entingen verrichten van Opuntia diademata, clavaroides, Turpinii, e.d. 
Op een schijf van Op. robusta kan men Zygoc. truncatus enten. De schijf neemt op 
de duur een rolronde vorm aan en wordt tenslotte onzichtbaar door de afhangende 
takken. Schrijver dezes bezit een oud exemplaar, dat ieder jaar opnieuw zijn knoppen 
vormt op de normale tijd en dit daarna nog eens herhaalt zodra de onderstam, ver
lokt door de kamertemperatuur, wederom aan de groei gaat. Het is vóórgekomen, dat 
de plant van einde October tot half Maart bloeide.
Pereskia is een geschikte onderstam voor Rhipsalis, Epyphyllum, Rhipsalidopsis, e.d. 
Rekening dient te worden gehouden met de omstandigheid, dat de plant des winters 
meer water vraagt dan andere cactussen en dan niet al te  koud mag staan. Des zomers 
buiten geplaatst in goede, voedzame, niet te stikstofrijke aarde, levert Pereskia de 
zwaarste, gezondste en dikste entstammen. Goede onderlagen moeten ongeveer J cm 
dik en vooral goed rijp zijn.
Trichocereus Schickendantzii is een uitm untende onderlaag voor Rebutia’s, Lobivia’s, 
Echinocereae, e.d. Teneinde uitlopers te voorkomen, neme men van de stek tot op 
ongeveer 6 cm van de voet alle areolen weg en late haar goed opdrogen. Deze onder
stam is sappig, biedt een breed entvlak, vergroeit goed met het entstuk en is zeer 
geschikt voor blijvende entingen. De plant vormt vele uitlopers en kan derhalve ge- 
makkelijk vermenigvuldigd worden. Cereus candicans is eveneens een zeer goede onder
stam voor Rebutia en Lobivia. Op deze onderlaag geënte planten behouden haar vorm 
en bloeien uitstekend. Een bezwaar is, dat men Cereus candicans n iet zo snel kan 
voortkweken als andere Cereussoorten.
Zij die bij het enten van hun planten zoveel mogelijk rekening houden met de eigen
schappen van de verschillende onderlagen en derhalve voor ieder entstuk de daarvoor 
geschikste onderstam gebruiken, zullen de mooiste planten kweken en dus het meeste 
genoegen beleven van hun liefhebberij.
Teneinde een goede vergroeiing zoveel mogelijk te bevorderen, verdient het aanbeve
ling voor blijvende entingen, onverschillig of deze eenjarige zaailingen dan wel oudere 
planten betreffen, gebruik te maken van onderlagen welke op de enthoogte even breed 
zijn als het entstuk. Indien de onderstammen betrekkelijk hoog worden opgepot of in 
kistjes geplaatst en zo laag mogelijk worden geënt, zal later, wanneer de planten iets 
dieper zijn gezet, van de enting niets meer te  zien zijn. Entingen op een grotere hoogte 
gelukken over het algemeen beter, dan die op ongeveer 3 cm boven de grond en het 
is wellicht om deze reden, dat men zoveel te hoog geënte planten in de verzamelingen 
ziet. De echte liefhebber zal evenwel er naar streven zijn planten zoveel mogelijk haar 
natuurlijke vorm te doen behouden en dus zich niet uit het veld laten slaan door een 
enkele mislukking.
Voor tijdelijke entingen behoeft men in de keuze van zijn entstammen niet al te 
kieskeurig te zijn, mits men — behoudens voor planten welke laat aan de groei gaan 
— geen laat zich ontwikkelende onderlagen gebruikt. Bepaald van dezelfde omvang 
behoeven zij ook al niet te  zijn, indien men er slechts voor zorgt, dat de kernen 
van entstuk en onderlaag op elkander staan.
In de regel worden zaailingen geënt zodra zij een jaar oud zijn. Ervaren enters
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behoeven evenwel niet zo lang te wachten. Zij kunnen hun nog slechts enige maan
den oude zaailingen met gunstig gevolg enten op de kern van een jonge Cereus Mar- 
tinii, melanotrichus, e.d. Op wat bredere onderlagen kan men zonder bezwaar zelfs 
twee of drie zaailingen enten.
Eveneens is het mogelijk door enting snel een groot aantal planten te kweken van 
één exemplaar. Men zet de jonge zaailing daartoe op een Opuntiaschijf, of op de 
kern van een hard groeiende sappige Cereus. De entling ontwikkelt zich verbazend 
snel en vormt weldra vele uitlopers, welke nog hetzelfde jaar blijvend kunnen wor
den geënt op zaailing-onderstammen. Indien geen jonge uitlopers verschijnen, kan 
men de kop van de entling afsnijden en aldus het overgebleven onderstuk dwingen 
Ilit te stoelen. Het afgesneden kopje kan uiteraard worden geënt. Het is gewenst 
de zich zeer snel ontwikkelende jongen niet te veel uit te laten groeien, daar zij 
dan vaak hol en voor enting ongeschikt worden. Een enting zal n.1. uitsluitend goed 
slagen, indien zich tussen onderstam en entstuk geen lucht bevindt. Indien men dc

jongen niet glad van de moederplant afneemt, doch ze op een zodanige wijze ver
wijdert dat nog enige areolen achterblijven, zal men een vrijwel onbeperkt aantal 
uitlopers kunnen kweken.
Het enten op zich zelf is een hoogst eenvoudig werk. Men heeft er voor nodig: 
een entstam, (onderstam, onderlaag); een plant of stek (het entstuk); een zachte 
kwast; een zeer scherp, dun, schoon — dus roestvrij — mes; bindmateriaal in de 
vorm van elastiekjes, raffia, e.d. Met de kwast wordt eventueel aanhangend vuil 
op de enthoogte verwijderd van de onderlaag en het entstuk. De entstam wordt 
even boven de enthoogte doorgesneden (fig. 1). De aldus verkregen snede is door 
de mesdikte steeds iets verwrongen en min of meer gekneusd. Hoe zuiver zij vaak 
mag schijnen, zij is niet geschikt om op te enten. Daarom wordt het mes, na even 
op mogelijk samenhangend vuil te zijn gecontroleerd, nogmaals gebruikt en in eén 
snede, dus zonder te zagen, nog een schijfje ter dikte van enige milimeters van de 
onderstam gesneden. Men late dit, teneinde het snijvlak voor vuil worden en uit
drogen te bewaren, op de onderstam liggen, (fig. 2). Daarna wordt het entstuk 
behandeld. Men snijdt het door op de grootste dikte en neemt dan nog een zeer 
dun schijfje weg. Terstond na deze handeling plaatst men het entstuk met een 
voorzichtig schuivende beweging en zachtjes draaiend snel op de entstam, na hier
van het schijfje te hebben verwijderd, dat men ter bescherming er op liet liggen. 
Een en ander dient zeer voorzichtig te geschieden, doch op een zodanige wijze, dat 
de kernen van de onderstam en het entstuk zuiver op elkander staan en er zich geen 
lucht meer tussen de beide lichamen bevindt, (fig. 3).
Bij het enten van zaailingen kan men het entstuk daarna vastzetten, door er voor-
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zichtig een van ijzerdraad vervaardigd beugeltje over te zetten in de vorm van 
een omgekeerd hoefijzer, dat met de einden zover in de aarde wordt ge
stoken, dat het entstuk goed met de onderstam verbonden blijft. Bij enting van 
grotere planten is het gewenst een prop watten of papierwol op het entstuk te leg
gen, teneinde beschadiging te voorkomen en te bevorderen, dat het hart van de 
plant — dus de kern — goed op de entstam wordt gehouden. Daarna kan men ent- 
stuk en onderlaag met elkander verbinden door twee elastiekjes in kruisverband 
om pot en entling te spannen, of ze met raffia, e.d. op elkander te bevestigen, 
(fig. 4). De pas geënte plant wordt op dezelfde plaats opgesteld waar tevoren de 
onderstam stond, terwijl zij — ter bescherming tegen de zon — met een krant wordt 
afgedekt. Zij krijgt de eerste dagen uitsluitend water op de pot. Na ongeveer veertien 
dagen zijn onderstam en entstuk vastgegroeid en kan ’t verband worden verwijderd. 
Indien men in het bezit is gekomen van een stek of zaailing van de een of andere 
zeer begeerde plant en deze ent, behoeft men het overblijvende onderstuk niet weg

te werpen, want dit kan omgekeerd op een onderlaag worden gezet. Van een zaai
ling dient men dan uiteraard eerst de wortels te verwijderen. Het onderstuk laat 
zich net zo goed als dc kop enten en vormt weldra jonge uitlopers, welke op hun 
beurt kunnen worden geënt.
Sommige Mammillaria’s scheiden na de eerste snede een melkachtige vloeistof af. 
Entstukken van dergelijke planten laat men even „uitbloeden” . Daarna wordt er 
nog een zeer dun schijfje afgenomen en zo nodig herhaalt men dit nog eens tot de 
vochtafscheiding geheel ophoudt. In ieder geval dient men het entstuk eerst op de 
onderstam te plaatsen, als zich op het snijvlak geen „melk” meer vormt.
Indien tijdens het enten vuil is gekomen op een of beide snijvlakken, kan dit niet 
met het mes worden afgekrabd, er moet nog een dun schijfje worden weggenomen. 
Zoals reeds werd besproken bij de behandeling van de keuze der entstammen, wil
len sommige onderlagen en ook de entstukken na het enten wel eens iets inzakken, 
waardoor de enting mislukt. Dit bezwaar kan ondervangen worden door terstond 
na het afsnijden van de onderlaag de kanten daarvan met de areolen tot op circa 
een halve cm van de enthoogte te verwijderen. Ook kan men de onderstam onge
veer veertien dagen voor het enten afsnijden op de enthoogte. Bij het enten behoeft 
dan slechts een dun schijfje van het inmiddels opgebolde snijvlak te worden weg
genomen. Bij het afsnijden van sommige entstammen blijkt de kern hard te zijn.
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Het enten op dergelijke min of meer „verhoute” onderlagen biedt weinig kans van 
slagen.
Voor het enten van dunne slangachtige Cereussoorten, Wilcoxia, e.d., kan men 
gebruik maken van Cer. Martinii, tortuosus, enz. Het verdient aanbeveling voor 
deze gevallen geen enting op een plat topvlak toe te passen, doch te copuleren. 
Men maakt daartoe de entvlakken van de naar verhouding dunne Cereus en de 
onderstam zo groot mogelijk door beide schuin af te snijden. Daarna zet men de 
beide entvlakken op een zodanige wijze tegen elkander, dat de kernen over een 
zo groot mogelijke oppervlakte zijn verbonden. De enting wordt daarna met een 
of twee Opuntiadoorns — derhalve geen naalden of spelden — doorstoken en het 
gehele entvlak met raffia of een met was bewerkte katoenen draad omwonden, 
(figuur 5).
Het is ook mogelijk een spleetenting toe te passen. Hiervoor topt en splijt men de 
onderlaag op enthoogte, snijdt daarna het entstuk aan twee kanten schuin bij op 
een zodanige wijze, dat dit een gerekte V-vorm krijgt en plaatst daarna het 
entstuk in de spleet van de entstam. Men houdt daartoe de spleet met het entmes 
open, steekt het entstuk een eindje er in, trekt het mes terug en duwt daarna voor
zichtig het entstuk dieper in de onderlaag. Ook deze enting wordt met Opuntia
doorns vastgestoken en omwonden met het een of andere bindmateriaal. Het ver
band kan na veertien dagen worden verwijderd, (figuur 6).
Op Pereskia, Cer. undatus, Martinii, e.d. kan men op dezelfde wijze als aangegeven 
is voor dunne, slangachtige Cereussoorten, entingen toepassen van Epiphyllum, Rhipsa- 
lis, Rhipsalidopsis en zwakgroeiende Phyllocactussoorten. Voor Epiphyllum is het vol
doende, het entstukje (een lid) even aan te punten en ongeveer één cm diep te steken 
in de onderstam, waarin even te voren met de scherpe punt van het mes een kleine 
snede is gegeven.
Cristaten kunnen het gemakkelijkst worden geënt door zowel het entstuk als de 
onderstam af te snijden, van beide snijvlakken nog even een dun schijfje af te 
nemen teneinde een zuiver vlak te verkrijgen en entstuk en onderlaag op elkander 
te plaatsen. Het is ook mogelijk de onderlaag wigvormig uit te snijden en het 
entstuk op een dusdanige wijze te snijden, dat het in de entstam past. De verbin
ding van entstuk en onderlaag kan geschieden op dezelfde wijze als voor bolvor
men is aangegeven. Indien cristaten laag worden geënt, zullen zij met de zijkanten 
weldra de aarde raken. Het wil dan nogal eens voorkomen, dat rotting optreedt. 
Ter voorkoming hiervan doet men goed zijn cristaten op een hoogte van ongeveer 
10 cm te enten. Van de onderstam zal dan na verloop van enkele járen vrijwel niets 
meer te zien zijn.
Bonte planten dienen eveneens hoger te worden geënt. Zij hebben een tekort aan 
chlorophyl, d.i. het bladgroen, dat zich bevindt in de bladeren en stengels bij bladplan
ten en in de cellen onder de opperhuid bij de stamsucculenten. Met behulp van het 
bladgroen vindt de zogenaamde assimilatie d.i. de zetmeelvorming plaats. Het tekort aan 
chlorophyl kan enigermate worden vergeleken met bloedarmoede bij de mens. Derge
lijke planten zijn. naar de mate van haar bontheid, dus eigenlijk min of meer ziek. 
Zij groeien dan ook steeds minder hard dan haar groene soortgenoten. Indien zij 
tenslotte geheel wit worden, gaan zij onherroepelijk dood, omdat dan de mogelijk
heid tot assimilatie ontbreekt. Indien men dergelijke planten op een hoge onder
stam plaatst, zullen zij wel niet hard groeien, doch in leven blijven, dank zij de 
werkzaamheid van het bladgroen in de onderstam, die het bonte plantje de nodige assi- 
milatieprodueten levert. Plaatst men ze daarentegen laag, dan is deze gang van zaken 
uitgesloten en gaan zij onherroepelijk verloren.
Het verdient de voorkeur bij warm, bestendig weer te enten. Indien men om de 
een of andere reden moet enten bij een ongunstige weersgesteldheid, doet men 
goed de enting ter voorkoming van verrotting te bespuiten met een oplossing van 
chinosol. Sommige kwekers in het buitenland doen dit ter voorkoming van besmet
ting altijd. Overigens dienen de entwonden de eerste weken niet bevochtigd te 
worden.

Tekeningen: Tan Rodrigo.
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Uit de practijk JÊU

In Juli kan men overgaan tot het verpotten van zijn voorjaarsbloeiers. Uit de Phyllo’s 
worden alle oude, uitgebloeide, gele en slappe stengels verwijderd, zodat de zon goed 
kan komen bij de nog overgebleven sterke takken. Een goede potaarde voor deze plan
ten kan men samenstellen uit zes delen grof gezeefde doch goed verteerde beukenblad- 
grond, drie delen rivierzand en twee delen van een mengsel bestaande uit oude ver
teerde koemest, kalk, klei en houtskool of sintelcokes. Phyllo’s, welke te voren binnens
huis stonden, worden — teneinde verbranding te voorkomen — geleidelijk aan een zon
nige plaats gewend. Men grave ze niet met pot en al in de tuin, w aar ze vooral in de 
maanden Augustus en September in normale zomers vaak veel te nat staan, doch geve 
ze een plaats in een goed gedraineerde en op enige bakstenen geplaatste kist gevuld met 
verse turfmolm. Indien men de planten af en toe eens tracteert op een stevige koeien
bouillon, en haar in de maanden Augustus en September beschermt tegen een al te 
overvloedige regenval, zullen zij daarvoor in de bloeitijd hun dankbaarheid tonen. 
Aangezien de groei van de meeste ultrasucculente Mesems thans stilstaat of — zoals 
voor Conophytums — de rusttijd is begonnen, krijgen deze planten — uitgezonderd 
Frithia pulchra — geen water meer. Die, welke in een bak zonder glas buiten staan, 
kunnen zonder bezwaar wel een enkele maal een flinke regenbui verdragen. Verzame
laars die deze planten goed in het oog houden, zullen omstreeks half Augustus w aarne
men, dat deze zich wederom beginnen te ontwikkelen. Zij kunnen daarna geleidelijk aan 
weer wat vochtiger — niet nat — worden gehouden.
Een goed kweker zal er voor zorgdragen, dat in Juli de ruiten van zijn kas of bak zowel 
binnen als buiten goed schoon zijn, zodat de planten zoveel mogelijk licht kunnen 
ontvangen.
Ongeschermde, in de volle zon en kort bij het glas gekweekte cactussen kunnen m et hun 
geïmporteerde soortgenoten in zeer veel opzichten wedijveren. U iteraard is het onge
wenst tevoren sterk geschermde planten zonder enige overgang in de volle zon te 
plaatsen. Eveneens dient men rekening er mede te houden, dat zij in een ongeschermde 
kas of bak meer water behoeven dan in een geschermd verblijf. Bij zonnig weer houde 
men zijn planten niet doorlopend kletsnat, doch wel redelijk vochtig. Zij hebben in deze 
tijd water nodig teneinde het in de aarde aanwezige voedsel te kunnen opnemen.
Zij, die beschikken over een bak, zullen uitstekende resultaten bereiken, door gedurende 
de maand Juli tot half Augustus dag en nacht in de open lucht te  kweken. De planten 
kunnen in dit tijdvak heel wat w ater verdragen en zullen derhalve van enige hevige 
regenbuien geen nadelige gevolgen ondervinden. Na half Augustus tot half September 
dient wat meer voorzichtigheid te worden betracht en doet men er goed aan bij al te 
hevige of langdurige regenval de ramen op de bak te leggen.
Voor bezitters van een klein kasje of bakje, die daarin hun planten des winters binnen 
en des zomers buiten kweken, verdient het aanbeveling in de maanden Juli en Augus
tus het glas van de planten te verwijderen en het na die tijd tot einde September bij 
gunstig weer overdag er op te houden en des nachts te  verwijderen.
Indien men van kleine kasjes of bakjes op zonnige dagen het glas niet verwijdert, loopt 
men de kans vroeg of laat zijn planten in min of meer gekookte toestand aan te treffen. 
Zij die hun planten gedurende de zomermaanden zoveel mogelijk zonder glas kweken, 
derhalve volop van licht en lucht laten genieten, zullen ervaren, dat deze goed gedijen, 
een zwaardere bedoorning en een fraaie gedrongen vorm krijgen, mooier van kleur 
eu harder worden, beter bestand zijn tegen lage tem peraturen en dientengevolge gemak
kelijker door de winter komen en minder worden aangetast door schimmels en schadelijke 
insecten. P. F. D i e m e 1 .
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Waarom werd ik lid van Succulenta?

Aloe variegata L. (foto: Ed. Becht).

'  I 'OEN ik lid werd van Succulenta, wist ik noch van deze vereniging, noch van vet- 
planten iets af. Ik had slechts één succulent in huis, een plant die ik ’s winters

evenveel water gaf als een varentje of een Tradescantia. De plant heette Suikeraloë.
Ik woonde met een vriendin een drietal lezingen bij van de V. U. Een avond werd er 
gesproken over bloembollen, de tweede keer over paddestoelen en de derde avond 
behandelde de spreker: „D e succulenten met lichtbeelden” . Een meneer met een baard 
op de eerste rij hielp de spreker zo nu en dan, als deze de naam van de plant die
geprojecteerd werd, niet snel genoeg zeggen kon. Hij nam ook wel eens het woord en
vertelde bijzonderheden over de planten. Mijn vriendin, Mevr. C o h e n ,  later een 
ijverig lid van Succulenta, zeide: „W at doe die man hier eigenlijk, hij weet er veel 
meer van dan de spreker.”
Na de voordracht begrepen we, waarom die meneer aanwezig was. Hij deelde papier
tjes uit waarop stond: „W ordt lid van Succulenta; ieder nieuw lid ontvangt gratis
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drie stekken of plantjes”. Dat vond ik een leuke vereniging en ik werd niet mijn ene 
Gasteria verrucosa, lid van de Ned. Ver. v. Vetplantenverzamelaars, zonder te weten 
uit welke planten een succulentenverzameling bestaat. De knappe meneer was de Heer 
V e r b e e k  W o l t h u y s ,  voorzitter van Succulenta, bij wie ieder lid welkom was 
en die daardoor een groep liefhebbers met elkaar in kennis had gebracht, de kern van 
de latere Kring Den Haag. Dit was in het begin van 1925. In 1924 was reeds door 
deze liefhebbers een grote vetplanten-tentoonstelling georganiseerd, die 1250 betalende 
bezoekers had getrokken.
Als lid van Succulenta bezocht ik de verzamelingen van de Haagse leden; ik herinner 
me heel goed de planten van de Heer Ve r b e e k W o 11 h u y s, de „hangende tuin” 
van de Heer N o t e b o o m  en de verzameling van H. G. d e S m i t  die toen al een 
pitkas had gemaakt, twee rijen broeibakken met een uitgegraven gangetje er tussen, 
dat hij bij regen of koude met planken afdekte. Een ongekende plantenwereld ging 
voor mij open, ik zie nog de mooie Cerei en Opuntiae en de grote kandelaberachtig 
gevormde Euphorbiae van de Heer d e  S m i t .  Het bezit van een kas met vetplan
ten leek mij toen een onbereikbaar ideaal.
Ik heb altijd veel van kweken gehouden; als kind, wonend op een Amsterdams boven
huis, kweekte ik het zaad van de kanarie in een kistje en eikels en kastanjes in potten 
op het baleon. Later had ik kamerplanten, maar wat heb je nu aan een Clivia elf maan
den lang, als ze niet bloeit en wie kijkt er in de zomer naar een Azalea? Goed ge
kweekte succulenten zijn altijd mooi, de liefhebber staat zijn planten te bekijken tel
kens en telkens weer. Hij kan zijn ogen vaak niet van hen afhouden. Wij bewonderen 
de fraaie, vaak wonderlijk symetrische vormen; hoe mooi kan een grote rozet van een 
Sempervivum zijn, als uit grijs-groene steen gehouwen; hoe stralend zijn de doornen 
van een Ferocactus gerangschikt, hoe fijn is de op veertjes gelijkende tooi van Mam. 
plumosa; hoe sierlijk het beeldhouwwerk van Cotyledon undidata of van Aloë varie
gata? Als onze kwekelingen wat ouder zijn en sterke planten zijn geworden, krijgen zij 
iets ontoegankelijks, iets ongenaakbaars; ze zijn zo trots in hun eenzelvigheid. Cereus 
Celsianus, Cereus Trullii, een grote Etus Grusonii of Etus corniger, het is alsof ze ons 
zeggen: „We hebben niemand nodig, we hebben aan ons zelf genoeg”. Zij imponeren 
ons en wij verplaatsen hen in onze gedachten naar de landen, waar zij thuis horen; 
landen even groots en even ontoegankelijk als zij.
Merkwaardig is het dat cactussen en andere ultrasucculenten als natuurlijke planten 
mooier zijn dan de gekweekte exemplaren, in tegenstelling met andere planten die als 
kweekprodukten mooier zijn dan hun soortgenoten in de natuur en dat terwijl cactussen 
toch al sinds de tijd van Columbus in Europa worden gekweekt. Denkt u eens aan een 
roos, een chrysanth, een cyclame; denkt u aan iedere sierplant; wanneer de mens ze 
gaat kweken worden de planten mooier, de bloemen worden groter, ze krijgen fraaiere 
kleuren en meer verscheidenheid van vorm. Met een Phyllo of een Kalanchoë is dit ook 
nog wel te bereiken, maar met de ultrasucculenten niet. Als wij deze planten kweken 
net zo mooi als ze in de natuur voorkomen, mogen we trots zijn op ons succes. Het is 
niet gemakkelijk in ons lage land bij de zee, maar het is onze glorie als het gelukt.
Als onze planten bloeien verheugt ons dat zeer; de bloemen zijn de kroon op ons werk, 
de beloning voor onze goede zorgen.. De bloemen zijn mooi; sommige cactusbloemen 
behoren zelfs tot de allermooiste, die de natuur voortbrengt, toch beschouwen wij hen 
als een toegift; het zijn de planten zelf, die ons boeien en bekoren. Toen ik enige 
járen lang geen enkele succulent meer bezat, droomde ik soms van mijn kasje, maar 
het waren niet de bloeiende planten die ik dan terug zag, hoewel de mooiste aller 
bloemen, de Koningin van de Nacht, telken jare haar koninklijke en tegelijk tere 
schoonheid in mijn kas had ontplooid. Ik droomde van Notocactus Leninghausii en de 
gouden gloed van haar bedoorning, van een veelkoppige Mam. bombycina, van Noto
cactus scopa, van een bak vol Argyroderma testicidare, van een groep Astrophytum. 
Er schuilt een betoverende kracht in deze planten, wie zich eenmaal met haar heeft 
bezig gehouden, kan er zich nooit meer aan onttrekken.
Voor de leuze: „specialiseer, het geeft u meer”, voel ik niets. Alleen als ik in staat zou 
zijn mij in vijftien of twintig geslachten te specialiseren, zou ik ook specialist willen 
worden. Ik vind alle succulenten mooi en alle soorten interessant; een gemengde verza
meling zou ik nooit willen ruilen voor een gespecialiseerde, al is deze laatste voor de 
studie en de kennis van onze planten van veel meer belang dan mijn allegaartje. Ik 
durf dit dan ook alleen maar te zeggen in dit lekenpraatje met de geruststellende ge-
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dachte, dat de wetenschappelijk georiënteerde succulentenliefhebber het niet of slechts 
heel vluchtig lezen zal.
Aan mijn geestverwanten wil ik de raad geven: „Blijf niet in uw eentje succulenten 
kweken en verzamelen. Contact met andere liefhebbers is nodig, wil de liefhebberij niet 
dood lopen. Het is helaas niet voor iedereen weggelegd lid van een afdeling te zijn, 
er zijn steden en streken in ons land, waar de succulentenliefhebbers slechts sporadisch 
voorkomen, maar toch kan men altijd wel kennis maken met liefhebbers die in dezelfde 
stad of in dezelfde streek wonen. Bijna alle leden zijn heel blij met een bezoek van een 
medelid, het bekijken van de verzameling van anderen, het spreken over onze liefheb
berij is vaak een aansporing om met meer toewijding voor de eigen planten te zorgen. 
Als het enigszins mogelijk is, probeer dan een afdeling op te richten; er is geen betere 
stimulans, zowel voor de meergevorderde als voor de beginnende succulentenverzame
laar. De Kring Den Haag heeft mij veel geleerd; de omgang met de Haagse leden heeft 
mij veel genoegen verschaft. Ik heb nooit spijt gehad van mijn lidmaatschap en even
min van mijn ietwat voorbarig toetreden als lid van Succulenta. Het heeft mij wel eens 
veel werk bezorgd, veel moeite en last, maar ook veel genot, veel voldoening en veel
goede vrienden.

Bestuursm ededelingen
Ter vermijding van extra onkosten 
wordt men vriendelijk verzocht, bij 
correspondentie, gericht aan leden van 
het Hoofdbestuur, postzegel voor ant
woord in te sluiten.
Leden en afdelingen van Succulenta, die 
voor verenigingsinsignes in aanmerking 
wensen te komen, worden verzocht daar
van mededeling te doen aan het secreta
riaat. Eerst bij voldoende deelname, kan 
tot vervaardiging worden overgegaan. 
De kosten bedragen f 1.00 per stuk.
Men wordt er op attent gemaakt dat lid
maatschappen met ingang van 1 Juli 
kunnen worden ingeschreven. De kosten 
tot het einde van het lopende jaar bedra
gen dan f 2.00. De laatste drie nummers 
van het tijdschrift in 1949 worden deze 
leden toegezonden. Afdelings-secretaris- 
sen worden verzocht bij opgave van 
nieuwe leden aan het secretariaat, de in
gangsdatum mede te delen.

SERETARESSE.

Ruil- enV erkoopaanbied ingen
R u ilaan b . t.e .m . 10 regels v o o r  led en -lie fh eb b e rs  g ra tis .  
O v erig e  a n n o n c e s  v o o r deze ru b rie k  30  c t p e r regel.

Wie kan mij helpen aan een tang met 
gebogen bek, geschikt om potten uit het 
tablet te lichten in ruil voor drie plant
jes naar keuze uit de aanbieding van 
J a n  K r o o n  in het jubileum-num- 
mer. De tang, die ik indertijd van de 
afd. Zaandam kreeg ging als oorlogs
slachtoffer verloren. J. J. E. v a n  d en  
T h o o r n, Elburgerweg 57, Apeldoorn.
Aangeboden: zeldzaam fraaie kamerkas, 
meubelmakerswerk, bestaande uit twee 
opeengeplaatste delen, plaats voor circa 
200 planten, 1.50 m hoog, 1.30 m lang 
en 0.65 m breed. Prijs ƒ 50.— Te bevr. 
A. J. A. U i t e w a a l ,  Alex. Boersstr. 
25hs, Amsterdam-Zuid.

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

NIEUW E LEDEN :
Mevr. de Lange-Boom, Brink 4, Amster

dam O.
Th. J. Ploeger, Blauwkapelseweg 53,

De Bilt, Utrecht.
J. J. Ligtvoet, Newtonplein 2, ’s-Graven- 

hage.
W. Ploeg Jr., Soetstdijksekade 1046, 

’s-Gravenhage.
J. C. Schouten, Fultonstr. 149, ’s-Graven

hage.
H. Rijkelijkhuizen, Leliestraat 49, Leiden. 
Mej. A. J. Post, Waldeck Pyrmontkade 

37, ’s-Gravenhage.
ZAADVERKOOP CLICHEFONDS. 

Het is gebleken, dat het aangeboden zaad 
van Cer. peruvianus en Spachianus niet 
of zeer slecht ontkiemt. Aan de leden, die 
deze zaden bestelden, stuur ik op aan
vrage gaarne zaad van andere cactus
soorten toe, nú, of op het eind van dit 
jaar. J. J. E. v. d. T h o o r n.
V eren ig ingsn ieuw s

KRING NIJMEGEN.
Op Maandag 27 Juni j.1. hielden wij een 
ledenvergadering in de kwekerij van de 
heer v a n  K e m p e n .  Deze samen
komst had plaats in de grote cactuskas, 
temidden van onze gedoomde en onge- 
doornde vrienden. Beter vergaderplaats 
is er niet!
Eerst werd een rondgang gemaakt door 
de kas, de grote collectie planten werd 
met aandacht en bewondering bekeken. 
Hierna werd de vergadering gehouden, 
welke belegd was om verslag uit te bren
gen van de Alg. Vergadering. Toen de 
contributieverhoging ter sprake kwam, 
was er even stilte; in verbeelding hebben 
wij alle succulenten „ja” zien knikken en 
het voldongen feit werd zonder morren 
aanvaard.
Enige belangstellenden waren uitgeno
digd waarvan zich één spontaan als lid 
opgaf. B.



Ter verdelging van schadelijke insecten 
(wolluis bij cactussen, rupsen, bladluizen 
enz.) én tegelijk de zwammen (’t wit bij 
rozen, roest bij chrysanten enz.). Vraagt 
attesten, ook v. d. Plantenziektenk. Dienst 
te Wageningen. Verkrijgbaar in Bloemen- 
en Zaadwinkels. flLiFLüR-zan

CHEM. INDUSTRIE „GECO” — VENLO — Tel. 2213 (2 lijnen).

Succulenten j . kro o n

i ------------------------------------------------------------- Cactuskweker
Kwekerij: Veurseweg 6 4 - 6 6  -  Postadres: Donklaan 17, Voorschoten.

Flinke sortering

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

*  Driehuizerweg 327 • Brakkestein, Nijmegen - Telel. 23377

ëxport Gadussen en andere Succulenten
te le foon  3 3 2 5 5 6  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  ’s-Gravenhage, post Loosduinen

ADRESWIJZIGINGEN:

C. L. L. H. van Woerden, thans ’s Lands 
Plantentuin, Buitenzorg, Java.

Mevr. I. den Tex, thans Olympiaplein 
61 hs, Amsterdam-Zuid.

D. van Zijverden, thans Uiterweg 23, 
Aalsmeer.

M. G. van der Steeg, thans Hertensprong 
4, Geldrop, post Eindhoven.

H. Meijeringh, thans C 45b, Vught.
J. P. L. L. A. Burg, thans Konijnenlaan 

29, Wassenaar.
W. A. J. Boers, thans Molenvijver 46 B, 

Rotterdam N.
Ds. B. A. van Lummel, thans Smidsweg 

50, ’s-Gravendeel.
Mevr. W. de Boer, thans Lange Beek

straat 24, Amersfoort.
J. Kraan, thans Schutterhoeflaan 25, 

Leusden, (Utr.).
G. J. Ham, thans Schutterhoeflaan 12, 

Leusden (Utr.)
H. Mulder, thans Hooimarkt 18, Haarlem.

Mevr. C. F. Cramer—Niemeyer, voorh. 
Lebretweg 40, Oosterbeek, thans Hof- 
meyerstraat 29, Haarlem.

W. H. Andree, thans Vonderstraat 8, 
Deventer.

G. A. J. van Schooten, thans Deventer- 
straat 165, Apeldoorn.

AFSCHRIJVINGEN:
Amstelveen: H. J. Buys; Apeldoorn: J. 
E, Krikke; Amsterdam: J. A. Derr, G. C. 
Prudon; Bleijerheide-Kerkrade L.: G. J. 
Huizinga; Dordrecht: J. A. van Tilburg, 
’s-Gravenhage: L. Collette, D. Pos, Mej. 
I. Posthuma; Haarlem: Mevr. J. van den 
Eijnde; Herwijnen, Gld.: W. F. de Stop- 
pelaar—v. d. Voort van Zijp; Hilversum: 
P. Groenhuyzen; Leiden: B. M. F. Prins, 
Mevr. N. A. H. de With—Schulte; Lei
derdorp: W. van de Wijngaard; Nijme
gen: P. v. d. Broek, W. Jansen; Rotter
dam: W. van Katwijk; Santpoort-sta- 
tion: W. J. van Essen; Soesterberg: Jhr. 
L. Schorer, Steen wijk: A. A. de Jonge, 
Valkenburg L.: F. de Villers Masbourg; 
Vught: F. Wijffelaars.
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KENT U
deze foto nog?

Lang voor de oorlog ontvingen wij 
onderstaande foto van een Negerhandje 
in bloei!
Daarna kregen wij nog brieven over 
bloeiende Negerhandjes.
A l deze schrijvers waren POKON- 
gebruikers. U zult zeggen, hoe is dat 
nu mogelijk, dat Cactussen niet alleen 

goed groeien maar ook bloeien door POKON. In grote lijnen komt het hier op neer, 
dat in POKON veel bloei-bevorderende elementen aanwezig zijn in gemakkelijk 
opneembare vorm.
U weet het: als U POKON in een gieter of fles doet en U vult deze met water, dan 
is de POKON al totaal opgelost als de gieter of fles vol is. Door de totale oplosbaar
heid van POKON heeft men geen bezinksel en krijgen dus alle planten precies 
evenveel POKON.
Zou er nog één Succulenta-lid zijn dat geen POKON gebruikt? Zij hebben toch al 
lang van elkaar gehoord dat ze hun planten op POKON tracteren.

POKON IS UITSLUITEND  VERKRIJGBAAR IN POEDERVORM. 
Verkrijgbaar bij de Bloem- en Zaadwinkels in flessen van J ons, 1 ons, 1 pond, 1 Kg.
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S U C C U L E N T A
H oe men zonder het ze lf te w illen  

cac tus lie fhebber w ordt.
Door E r n e s t o  V a t t e r .

Vindplaatsen van Lobivias in Salta, tot 5000 m. (foto: Vatter).

I A, dat is een wonderlijke geschiedenis en als het U, medeliefhebbers, niet te lang 
duurt, dan verzoek ik U met mij de herinneringen van de afgelopen járen in gedach

ten te beleven.
Omstreeks 1930, toen de cactusmode op zijn hoogste punt stond en in elk huis enige 
cactussen te vinden waren, maakte ook ik zonder het speciaal te willen, kennis met deze 
stekelige snaken, Echinopsissen, die door een nicht van mij gekweekt werden.
Zoals ieder jaar in de lente, wanneer de natuur uit haar slaap ontwaakt en zich klaar 
maakt haar feestgewaad aan te trekken, wilde ik daarbij aanwezig zijn ergens in de vrije 
natuur, om aandeel in de vreugde te hebben in het mysterieuze ontwaken en ontplooien 
der natuur. Evenals andere járen ging ik ook nu de bergen van Cordoba in, maar nu 
met de aanmaning en opdracht van mijn nicht om tevens cactussen te zoeken en mee te 
brengen. Dat vroeg zij mij, die heel iets anders van plan was, zoals het galopperen op 
de rug van een paard in de onberoerde wilde natuur over berg en dal. Ik dacht hele-
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maal niet aan opdrachten om cactussen te verzamelen daar midden in de wijde berg
wereld.
Was het toeval, of zal, wat voor een ieder bestemd is, toch eenmaal geschieden? Kort 
en goed, op een vroege vochtige, stralende voorjaarsdag was ik op weg om de Siërra 
Chica te bestijgen, die ongeveer 2000 meter hoog is. Vol ondernemingslust ging ik dwars 
door bos en struiken, sprankelende beekjes en sappige weiden, om vlug in de dichtst 
bijzijnde bergen te komen, die zo veelbelovend lokten. Bij het afdalen van een glooiing 
bleef mijn blik aan iets ongewoons op een lichte plek hangen. Daar waar de rotsen uit 
het gras te voorschijn kwamen, had zich een heel gezelschap van 10 stuks Gymnoca- 
lycium multiflorum  genesteld in prachtige grote exemplaren van 15 tot 30 cm in door
snede, alle getooid met rosé bloemen. Dan blijft men als natuurvriend staan, verbaasd 
over dit wonder; dat zó iets mogelijk is en dat zó de cactussen groeien in de vrije natuur. 
Dit schouwspel herinnerde mij aan de dringende opdracht om cactussen te verzamelen. 
Verder ging het naar de bergen totdat ik met mijn voeten tegen cactussen stootte. Dit
maal weer multiflorum , maar toen ging ik scherp opletten of er geen andere soorten 
zouden groeien. In deze omgeving hing een aangename geur in de lucht en weldra vond 
ik Trichocereus candicans in de schaduw van het struikgewas, met haar mooie geopende 
bloemkelk; een plant té groot om mee te nemen! Maar ook aan het doornige struikgewas 
kwam een einde. In de hoogte wordt het uitzicht vrijer en meer open, de blik glijdt 
over de uitgestrekte pampa en de bergen, diep ademen de longen de kostelijke berglucht 
in. Hoe vrij, hoe mooi en heerlijk is hier toch alles te midden van de weelderige natuur. 
Kruidige heesters en planten verspreiden een heerlijke geur en daar te midden van de 
struiken glanst iets helder als een kleine zon. Bij nader onderzoek blijkt het een kleine 
vuistgrote cactus te zijn, Lobivia aurea, getooid met een half dozijn glanzend gele bloe
men. Welk een prachtig gezicht en hoe mooi presenteert zich deze kleine vriend in de 
woeste omgeving.
Nu wordt opnieuw de belangstelling gewekt van een gewone natuurliefhebber. Zouden er 
nog meer van deze kleine onaanzienlijke plantjes met zulke prachtige bloemen te vinden 
zijn? Nu let ik extra scherp op en ga op zoek om meer van deze merkwaardige schep
pingen van de natuur te ontdekken. Daar glanst weer iets geels en een heel parel
snoer van Lobiva aurea groeit langs een bergspleet. Iets hoger blijft mijn blik hangen 
aan enige planten met platte koppen, wier aantal bij nader onderzoek 20 á 30 stuks blijki 
te zijn. Gedrukt tussen de rotsspleten vol met bloemen, knoppen en vruchten groeien 
hier Gymnocalycium platensis, Ourselianum, Sutterianum, enz. Verder ontdek ik hier 
Notocactus pampeanus, die tussen stenen en kruiden welgedaan breed uitgegroeid is toi 
15 cm in doorsnede. Ik besloot een paar mooie exemplaren, aan de wortels dragend, 
mee naar het dal te nemen en ontdekte tijdens de afdaling in een bosje nog een Cereus, 
zodat ik met mijn handen vol op mijn kampeerplaats aankwam. Na enige keren heen 
en weer gegaan te zijn, had ik de twee meegebrachte benzineblikken goed vol en kon 
ik de reis naar Buenos Aires aanvangen met planten voor de cactusvriendin en voor 
mijzelf, de plantenliefhebber die in de vrije natuur cactusliefhebber werd!
Tijdens het verzorgen en kweken van deze merkwaardige planten, die ik in de bergwil- 
dernis verzameld had, ontwaakte bij mij de ware belangstelling. Van een gewone natuur
liefhebber was het slechts een paar schreden om een groot bewonderaar te worden van 
deze eigenaardige stekelige bewoners van de bergen en de pampa’s. Des te meer omdat 
deze stekelige kogels in gevangenschap lustig en onbekommerd verder groeien, knoppen 
en bloemen producerend thuis in de bloempotten, alsof ze volop in de vrije natuur 
groeiden. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan het hoogtepunt van de bloeitijd. 
Nog enkele bloemen kwamen achteraan en ik ging de planten nauwkeurig onderzoeken 
of zich nog ergens bloemknoppen bevonden. Bij dit onderzoek toonden de planten nog 
een andere kwaliteit, namelijk hun bonte bedoorning die zo prachtig glanst, vooral na 
een zware tropenregen. Geleidelijk werd in mijn vrije tijd het verzorgen en kweken van 
cactussen mijn meest geliefde bezigheid. Ook het verlangen naar nog anders gevormde 
en bloeiende cactussen deed zich steeds sterker gevoelen en zo was ik ongemerkt een 
rasechte kweker en liefhebber van deze planten geworden. Toen begon het zoeken naar 
cactussen in uitgestrekte onbekende streken. Reizen die mij kriskras door Argentinië 
voerden en waarbij ik veel mooie planten vond. Wie zoekt zal vinden; tot boven in 
Noord-Argentinië zocht ik cactussen. Vanuit mijn verblijfplaats daar hoog in het noorden 
zag ik nu iedere morgen de hoge kammen van het Andesgebergte voor mij liggen. Hier 
aan het begin van de kloof „Omebrada del Coro”, groeien mooie kleine Echinopsissen 
als E. leucorhodantha en Kratochvilliana, ook Gymnocalycium Schickendantzii en verder 
nog een klein blijvende Echinopsissoort. Nog iets verder in de kloof in de met humus
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gevulde rotsspleten van de loodrecht opgaande bergwanden, hebben de Echinopsissen 
ook nog een plaatsje veroverd. In deze rotsspleten ontdekte ik nog een witbedoornde 
Rebutia met knoppen, die later prachtige violetkleurige bloemen gaf; een spec. nova? 
Eveneens vond ik hier verscholen Aylostera deminuta. De hogere gedeelten van de wan
den waren getooid met grote bossen Cleistocactus Straussii, die hun slanke witte zuilen 
in de heldere berglucht ten toon stelden. Nadat ik nog ongeveer een uur verder gereden 
had in deze grandiose kloof, waar de mens zich klein en nietig voelt, zag ik de eerste 
reuzen van Trichocereus pasacana opduiken. Zij hadden zich in een vrij groot aantal 
als wachters op ’n bergglooiing opgesteld, die bedekt was met los rolgesteente. Gedurende 
het aanschouwen en bewonderen van de gigantische natuur van het Andesgebergte ver
liep de tijd zeer snel. Zwaar bepakt met mijn kostbare last, rijk aan onvergetelijke in
drukken, vol van onderzoekingslust naar het geheimzinnige en onverwachte, dat de vol
gende dag mij brengen zou, reed ik naar mijn voorlopige verblijfplaats, om nu eens rus
tig de gevonden kostbaarheden en zeldzame planten te bewonderen en te sorteren, tot
dat tenslotte mijn gastvrouw mij met een wat verwijtende stem kwam vragen: „Oiga 
Don! Vd se va a quedar loda la noche con sus cordones? tiene que cenar”  (Hoort U 
eens, wilt U de gehele nacht bij de cactussen blijven? U moet Uw avondeten gebruiken.)

De volgende morgen ging ik alweer vroeg op pad. Vrij en zorgeloos voerde mijn nieuws
gierigheid mij verder de kloof in. Terwijl ik mijn rijdier een kleine pauze gunde, ont
moette ik een bergbewoner, die vroeg waarheen ik ging en vanwaar ik kwam en wat 
ik eigenlijk in deze bergen uitvoerde. Plotseling klaarde zijn gezicht op en hij zei: „Ah, 
cordoncitos busca vd” , (Ah, U zoekt kleine cactussen), „die groeien in de buurt van 
mijn huis genoeg, als U tijd hebt moet U mij eens bezoeken” . Ik behoefde hier niet lang 
over na te denken en daarom beloofde ik terstond zo spoedig mogelijk zijn gast te zul
len zijn. Drie leguitos, ongeveer 15 kin, verder moest de woning van mijn nieuwe vriend, 
de indio, zijn. Op een stralende zomermorgen trokken paard en ruiter fris en opgewekt 
het nieuwe doel vol verwachting tegemoet. Tegen de middag bereikte ik het ontmoe
tingspunt van de vorige dag en ging toen 3 leguitos verder. Had ik maar beter rekening 
gehouden met het verstrijken van de tijd en de leguitos. Uur na uur verstreek en waar 
een woning opdook vroeg ik naar de woonplaats van de nieuwe indovriend, maar tel
kens kreeg ik hetzelfde antwoord: „Si senor, una leguita mas alla”  (ja heer, een legua 
verder). Steeds vaker moest ik mijn paard aansporen om verder te gaan, om tenslotte 
laat in de namiddag bij mijn vriend aan te komen, moe maar vol verwachting. De 
vraag was, wat de volgende dag mij brengen zou, want alles was weldra in volle duister
nis gehuld.
Reeds vroeg wekte mijn gastheer mij met: „W ilt U maté drinken?” * Terwijl mijn vriend 
alles gereed maakte voor de bestijging, had ik gelegenheid mijn nieuwe behuizing te 
bewonderen. De wanden bestonden uit ongeveer 2 meter hoge planken van 15 cm breed
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en 4 cm dik. Ook de meubelen, zoals tafel, stoelen en kasten waren van hetzelfde mate
riaal gemaakt, evenals de kozijnen en de deuren. Bij het ontbijt vroeg ik mijn gastheer 
wat voor soort hout hij eigenlijk gebruikt had en tot mijn verbazing antwoordde hij, dat 
het cactushout was van de oude pasacanareuzen.
Weldra bestegen wij de muilezels, mijn vriend gewapend alsof hij op het oorlogspad 
ging. Wij gingen de woeste bergen in, die hier 5000 meter hoog zijn en waar Lobivia’s 
zouden groeien. Na urenlang gereden te hebben, bereikten we eindelijk een gebied waar 
Lobivia’s groeiden; een woest gebergte met steil afhangende wanden en massa’s rol- 
gesteente. „Hier moeten wij zoeken”, zei mijn vriend.
Na een tijdlang ijverig gezocht te hebben, vonden we eindelijk, geheel verscholen tus
sen het rolgesteente en korstmossen, de eerste Lobivia’s. Welk een vreugde en voldoe
ning bij iedere vondst van een klomp van deze planten. Alle planten waren spec. nov. 
Ze waren echter erg beschadigd door ongediertje en insecten. Mijn blik zweefde ver 
weg in de heldere berglucht over de oneindige keten van de Andestoppen; de lager lig
gende berghellingen waren begroeid met enorme pasacanas, die tot 8 meter hoog waren 
en een doorsnede hadden van een halve meter. Boven ons cirkelden twee reusachtige 
kondors, wat mijn begeleider aanleiding gaf om op zijn wapenrusting te wijzen in geval 
van een eventuele aanval van deze grote roofvogels. Behalve enige Airampoas en Cylin- 
dro-opuntia’s was op deze hoogte niets meer te vinden, zodat we weer naar beneden 
gingen. Toen wij de gastvrije indioswoning betraden liep de dag reeds ten einde. De 
volgende dag vonden we heie kolonies van Parodia Stuemeri, nivosa, groeiend tegen de 
bergwanden en vrijwel geheel met rolgesteente bedekte Gymnocalycium Spegazzinii en 
Echinocactus (Pyrrhocactus) Straussii. Onvergetelijke uren bracht ik hier in de berg- en 
cactuswereld door, samen met mijn natuurlijke eenvoudige indovrienden. Als ik een 
droom verliep deze tijd en bij het afscheid beloofde ik nog eens terug te komen.
In latere járen vond ik in het midden van Argentinië de nieuwe overdag bloeiende bonte 
Cereus (Vatter nr. 15), die ik tot de mooiste soorten der Trichocerei reken, met haar 
grote gele, rode, witte en oranje glanzende bloemen. Twee tot drie vierkante meter 
grote in volle bloei staande groepen vormen een betoverend gezicht, dat men niet gauw 
vergeet. In dezelfde omgeving vond ik Trichocereus candicans met mooie grote rode, 
gele, witte en lila bloemen. Ook groeit hier een Airampoa met vrijwel violette bloemen, 
naast een Cylindro-opuntia met rood koperkleurige bloemen. Het mooist zijn echter de 
in bloei staande groepen van Cereus Vatter nr. 15.
Herinneringen, heimwee, eenzaam doorleefde uren in onberoerde streken, trekken de 
verzamelaar en cactusliefhebber steeds weer naar de groeiplaatsen van deze stekelige 
scheppingen der natuur, die men wel tot de meest geheimzinnige en bizarre kan rekenen. 
U kwekers en liefhebbers wens ik genotvolle uren van vreugde en ontspanning toe! 
A r g e n t i n a ,  Mayo 1949. Vert.: A. F. H. B.

9 „maté”, een drank in Paraguay; thee, getrokken van de Ilex paraguensis.

V rage n ru b riek .
VRAAG;
De heer G. S. te A. vraagt wat het beste 
is, Succulenten in een kas te plaatsen, in 
een pot of de planten zonder pot in het 
tablet te kweken.
ANTWOORD;
Mijn mening is, dat Succulenten, die men 
zonder pot plaatst in het tablet vooral, 
wanneer men de aarde vaak ververst en 
mest onderin het tablet aanbrengt, veel 
sneller en vaak veel forser groeien dan in 
potten, met uitzondering van de ultra- 
succulente vormen, die zonder pot in het 
tablet, een groot deel van het jaar veel te 
vochtig staan.
Over een snelle en forse groei zullen velen 
zich verheugen, maar zij vergeten dat de

natuurlijke groei van de meeste succulen
ten niet snel, doch langzaam is. Hoewel 
deze planten, gekweekt in hun eigen land 
of in streken met een gunstig klimaat zo
als Californië of Zuid-Frankrijk ook gauw 
„groot” zijn, worden in ons land de lang
zaam gegroeide Succulenten veel sterker 
dan degene, die door een weelderig leven 
te snel zijn gegroeid. Planten bij ons in 
cultuur, die langzaam zijn gegroeid, kun
nen tegen een stootje. Langzaam gaat 
zeker!
Krijgt men ongedierte of schimmel in het 
tablet dan wordt soms een hele partij plan
ten het slachtoffer. Bij strenge vorst of lek
kage kunnen planten in potten zonder 
moeite verzet worden. Ik acht het daarom 
veel veiliger Succulenten in potten te 
kweken.

J. J. E. V. d. Th.
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Gasteria liliputana Poelln.

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

Gast. liliputana Poellnitz in Fedde’s Rep. 1938, p. 159; Jacobsen in Cact. and 
Succ. Journal (Am.) 1949, p. 82; Gast. pulchra Phillips (now Haw.!) in Flow. 
Pl. S. Afr. 1929, t. 360.

Gasteria liliputana (foto: Uitewaal)

ASTERIA LILIPUTANA, de naam zegt het reeds, is een lilliputter 
onder de Gasteria’s. Het is een zeer mooi getekend en sierlijk ge

vormd dwergplantje, dat bovendien rijkelijk stek vormt en dus haar weg 
spoedig in onze verzamelingen zal vinden.

BESCHRIJVING: Stam zeer kort, aan de basis gemakkelijk spruitend. Bladeren 
spiraalvormig in rozetten, de oudere sterk afstaand, omgebogen, de spits vaak 
iets teruggekromd, 2,5—6 cm lang, aan de basis krap 1 tot 1,5 cm breed, don
kergroen, glanzend, gevlekt, lancetvormig, geleidelijk of min of meer plotseling 
toegespitst, met stekelpuntige spits, bovenzijde concaaf tot enigszins convex, aan 
de top vlak, onderzijde convex en met scheve kiel die aan de top de rand vormt. 
Vlekkën groenachtig wit, rond, 1—2 mm groot, onregelmatig geplaatst en dik-
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wijls onregelmatig ineenvloeiend, op de bovenzijde tamelijk talrijk, op de onder
zijde talrijker, lichter van kleur en vaker ineenvloeiend waardoor verscheidene 
onregelmatige dwarsbanden gevormd worden. Randen naar de basis en kiel naar 
onderen met onregelmatig geplaatste, kleine, lichte of groenachtige tuberkeltjes, 
ongeveer vanaf het midden met fijngezaagde, aan de top echter gladde, witte 
of lichtgroene, zeer smalle, hoornachtige band. Bloemstengels 10—40 cm lang, 
met tamelijk veel bloemen; bloemsteeltjes knikkend, ca 1 cm lang met 5—6 mm 
lange bracteeën; bloemen ongeveer 1,5 cm lang, het gezwollen gedeelte (ca 5 mm 
breed en rood gekleurd) langer dan het buisvormige deel (ca 2 mm breed en 
groenachtig); de korte bloemslipjes stomp, afstaand.

Vindplaats van de typeplant: Peddie Road, 20 mijl van G r a h a m s -  
t o w n; komt verder op verschillende plaatsen in het gelijknamig district 
voor. De hier afgebeelde plant dank ik aan de vriendelijkheid van de heer 
H e r r e , Stellenbosch; ze werd verzameld door Mej. B r i t t e n  in Pluto’s 
Vale, nabij Grahamstown. Een bijzonderheid van deze plant is haar fraai 
blauwgroene kleur, in welk opzicht ze afwijkt van de oorspronkelijke be
schrijving.
Aanvankelijk werd deze soort onder de naam G asteria pulchra  gepubliceerd, 
waarvan ze evenwel sterk afwijkt; een goede afbeelding van deze Gasteria 
vindt U in „Succulenta” 1932, p. 244. Ze moest dus worden omgedoopt, en 
Dr. K a r l  v. P o e l l n i t z  gaf haar de huidige aantrekkelijke naam. Nog
maals wil ik mijn vraag herhalen, wie van onze leden is in het bezit van 
Gast. pu lchra  (of van Gastr. X  petham ensis?). Voor een plant of stek houd 
ik mij ten zeerste aanbevolen.
Aan de beschrijving van Gast. liliputana hebben wij nog slechts toe te voe
gen, dat de jongere bladparen in 2 tegenovergeplaatste rijen gesteld zijn, 
eerst later nemen de bladeren een gedraaide stand in, en wordt de kiel 
aangelegd. In beide gevallen is de plant evenwel bloeibaar, zoals bij na
dere beschouwing ook op onze foto te zien is. Bloeiende exemplaren van 
deze soort zijn zeer gracieus.

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

( A  NDER RIJKDOM versta ik niet in de eerste plaats zich bezitter weten van veel 
geld of goed. Rijkdom is: bet zich rijk gevoelen. Een jonge werkmansvrouw, in haar 

nederige woning gezeten bij het simpele wiegje van haar kleine kindje, noemt dat haar 
rijkdom.
Zo gaat het ook met de Succulentenliefhebberij. Ik heb een eenvoudig man gekend, die 
vrijwel niets het zijne kon noemen, zelfs de rijkdom van een huwelijk had hij zich ont
zegd. Hij leefde alleen in zijn meer dan schamel huisje. Bij die woning was een ruim 
erf, zoals men dit op de kleine dorpen veelal aantreft. Hier verbouwde hij zijn winter
provisie, aardappelen, boontjes, kool, enz. Hier had hij enige appel- en perebomen, wat 
bessenstruiken en een aardbeibed. Een afzonderlijke hoek, dicht bij het huis, diende als 
bloementuin. Hier kweekte hij letterlijk van alles, wat hij mooi of interessant vond, al 
schudden de buren wel eens het hoofd over die pollen gekweekte en wilde planten die 
door elkaar heen groeiden. Want, zag hij in het veld een aardige plant, dan nam hij die 
evengoed mee als wanneer hij hier of daar in een boerentuintje iets van zijn gading had 
gevonden. Die bloementuin was een deel van zijn rijkdom.
Maar in de luwte van het huis, dicht bij de zuidgevel, had hij een paar broeibakken 
getimmerd. En in die bakken stond zijn grootste rijkdom, een kleine succulentencol
lectie. Geen dure importen of zeldzaamheden. Ik zie ze nog voor mij. als we samen, voor 
de bakken gehurkt, zijn rijkdom beschouwden. Daar stond, iets in de schaduw van een
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„rozen-geranium” — u weet wel, waarvan het blad bij wrijving zo heerlijk geurt (Pelar- 
gonium roseum), een prachtige Patrijsveeraloë, Aloë variegata, geflankeerd door Cas
teria maculata en G. verrucosa, terwijl Aloë aristata daartussen nog juist een plaatsje 
buiten de felle zon kon vinden. W at was hij intens blij, wanneer de laatstgenoemde drie 
zich in de voorzomer met een bloemstengel gingen tooien! Van Haworthia attenuata had 
hij, dank zij haar gemakkelijke vermeerdering, ettelijke rozetjes zo hier en daar tussen 
de andere planten geplaatst, en over haar spontane bloei verheugde hij zich niet minder. 
Meer naar voren, in de volle zon, stond een Euphorbia globosa, Echeveria secunda 
glauca en Kleinia repens, beide zo heerlijk blauw berijpt, m et daarvoor een vlakke schaal 
met „spinneweb-huislook” (Sempervivum arachnoideum).
Dat was een schilderstukje, die kleuren-combinatie van grijs en blauw! E n hoe lief 
bloeide Ech. sec. glauca, waarnaast ook af en toe een spinnewebrozetje haar helderrode 
bloempjes vertoonde. Geheel vooraan in de bak kroop een Delosperma (Mesembryanthe- 
mum) echinatum  langs de andere planten heen, onafgebroken haar bloempjes vormend 
tussen de jonge, glinsterende bladparen; dat gaf een aparte bekoring, evenals in de na
zomer wanneer een ver over de pot kruipende Stapelia variegata haar grillige bloemen 
vertoonde. Van de succulenten moet ik tenslotte nog noemen Bryophyllum crenatum  
met haar jonge plantjes op de onderste bladranden en een Faucaria tigrina, het altijd 
mooie „tijgerbekje”, dat ik hem eens vereerde.
Cactussen waren er natuurlijk ook, w ant die vond onze vriend eigenlijk wel het mooiste 
van alles. H et sortiment was niet groot, w ant de beurs liet niet toe een bestelling te 
doen. Alles werd van kleine stekjes opgekweekt, ergens op een buitenplaats vrijgevig 
geschonken en in triomf naar huis gebracht. Klein w at het sortiment, m aar rijk de 
bloei. Ettelijke bollen van Echinopsis Eyriesii, waarvan de grootste het glas bijna raak
ten, bloeiden haast de gehele zomer. W at een ongekende weelde was het, als de grote, 
smetteloos w itte en sterk geurende trom petten zich in de zoele zomeravond ontplooiden. 
Dan w erd het glas verwijderd en was de oude Cactuskoning niet bij z’n bakken weg 
te slaan! Een zestal planten van Notocactus Ottonis was niet minder mooi, die bloeiden 
ook altijd lang en rijk. Prachtig waren eveneens een paar grote exemplaren van Echino- 
cereus Salm-Dyckianus en E. Scheerii, zo waardevol door langer dan een week open
blijvende bloemen.
Mooier Mammillaria longimamma heb ik nooit gezien dan hier, die plant schijnt in een 
vocht opgevende bak het beste te aarden. Van Mamm. bocasana, Al. W ildii en M. pusilla 
waren verscheidene planten aanwezig, ze bloeiden van het voorjaar tot de late herfst; en 
hoe mooi waren de overjarige koraalrode besjes bij laatstgenoemde. D aar tussen stonden 
kleine potjes met Mammillaria gracilis, ook zo’n echt liefhebbersplantje.
Een paar Opuntiasoorten waren ook aanwezig,n.1. Opuntia leptocaulis m et haar dunne, 
rijkvertakte stammetjes en Op. Salmiana, die zo dankbaar bloeit, doch zo venijnig prikt. 
Dit was in korte trekken het paradijs van onze oude succulentenvriend, waarmee hij 
de koning te rijk was. Van de Leeuwarder bloemenmarkt heb ik hem ook eens een 
Chamaecereus Silvestrii en een Rebutia minuscula meegenomen, beide vol knoppen. Het 
Was het schoonste geschenk, waarmee hij vereerd kon worden.
Meen echter niet, dat het onze vriend m et z’n rijkdom altijd voor de w ind ging. De 
tegenspoeden kwamen haast elke winter. W ant ook ’s winters moesten de planten in 
de bakken blijven. In huis was weinig plaats, m aar het zat er ook niet aan de kachel de 
gehele nacht te laten branden. Slechts enkele Phyllocactussen en Epiphyllums, waarvoor 
in de bakken geen ruimte was, stonden gedurende vorstnachten in een m et papier en 
zakken afgedekte kist. Dus werden de bakken in de late herfst door een dikke laag droog 
blad omgeven en het glas m et eigengemaakte stromatten afgedekt, waarover dan nog 
oude zakken kwamen, het geheel m et zware houten schermen afgesloten, waardoor het 
dekmateriaal tegen regen en sneeuw beschut was. Zo moesten de planten bij strenge 
vorst vaak een paar weken achtereen ingepakt blijven. Maar zodra het gevaar geweken 
was, werd het dek midden op de dag verwijderd en mochten de planten een paar uren 
van het winterzonnetje genieten. En in een oude duffel gedoken, genoot onze vriend 
meteen. Doch ondanks alle voorzorg eiste toch de w inter vaak zijn offers. D an waren 
de bakken in de w inter soms half leeg geworden. Alle nog levende spruitjes werden 
zorgvuldig ODgekweekt, hier en daar weer stekjes bijeengescharreld — en in de zomer 
waren de bakken weer vol. W at een vreugde, wanneer, na een zachte winter, alles in 
leven gebleven was. W ant juist die oude planten konden in de zomer zo riik bloeien. 
Zo wisselden voor- en tegenspoed elkander af, maar ondanks alles, de liefhebberij bleef 
en de arme oude genoot van zijn rijkdom.
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GYMNOCALYCIUM DAMSII (K. Sch) Br. et Rose.
Echinocactus Damsii K. Schumann in: Gesamtbeschreibung der Kakteen Nachtrage 
1898—1902, 1903, p.p. 119/120, fig. p. 119.

PLANT: plat kogelvormig, de top slechts weinig ingezonken, slechts weinig 
gebocheld, met op de jongste areolen reeds doorns.

RIBBEN: 10, later soms enkele meer, recht, door scherpe groeven van elkaar 
gescheiden en door duidelijke dwarse inkepingen in knobbels verdeeld; knobbels 
aan de onderzijde kinvormig naar voren staand; eerst lichtgroen, later donkerder, 
onder en bij de inkepingen der areolen gewoonlijk steeds lichtgroen- areolen 1,5 cm 
van elkaar, ellipsvormig, tot 3 mm in doorsnede (bij Schumann staat abusieve!. 3 cm).

Gymnocalycium Damsii (K. Sch.) Br. et Rosé. (foto: de Laet.)

DOORNS: tot 8, rand- en middendoorns niet duidelijk van elkaar te onderschei
den, priemvormig, in doorsnede rond, tot 1,2 cm lang, eerst wit en donker kastanje
bruin gepunt, later grijs.

BLOEM: a. knop: uit bovenzijde areool, rond de top, kaal; b. vruchtbeginsel: zeer 
slank en in verhouding dun, licht geelgroen, dicht dakpansgewijs bekleed met eivor- 

gepunte, lichtgroene, witgerande schubjes, kaal; c. buis: trechtervormig, wijn
rood, bekleed als vruchtbeginsel, kaal; d. bloem: buitenste bloembladen groen, spits 
lancetvormig, aan de buitenzijde roodachtig; binnenste bloembladen zuiver wit, iets 
groter dan de eerste, fijn doornachtig gepunt en getand- e. meeldraden: in 2 groepen 
groeiend, een op het vruchtbeginsel rond de voet van de stamper, de andere op de 
binnenwand der bloembuis, wit; helmknopjes bruinachtig; f. stamper: wit, boven de 
helmknopjes uitkomend; 7 witte gespreide stempels.

VRUCHT: smal cylindervormig, geschubd, rood, 2,5 cm lang en 6 mm in door
snede, kaal.

ZAAD: volgens S c h u m a n n ,  loos.
GROEIPLAATS: volgens S c h u m a n n  in ’t noorden van Paraguay, in Anisits.
TOELICHTING: Deze plant, die iets doet denken aan Gymnocalycium Mihano- 

vichii, onderscheidt zich door haar eigenaardige kleur en de kleine bloemen 
met het opvallend dunne vruchtbeginsel. Het is de vraag of de door B l o s s f e l d  
gevonden Mihanovichii, waarvan zaailingen zuiver wit bloeiden, geen Damsii zijn. 
In Tsjechoslowakije schijnt men thans een aantal van deze Blossfeld-zaailingen ge
sorteerd te hebben om hen verschillende variëteitsnamen te kunnen geven.

B e r g e r  vroeg zich af of Damsii wellicht een natuurhybride is. Zoals de meeste 
Gymnocalyciums groeit Damsii bij ons het beste geënt. A. F. H. B.



SUCCULENTA 89
GYMNOCALYCIUM DE LAETII (K. Sch.) Br. et Rose.

Echinocactus de Laetii, K. Schumann in: Monatschrift fiir Kakteenkunde, 1901, p. 186, 
fig. p. 187.

PLANT: plat half kogelvormig tot kort zuilvormig; top slechts weinig ingezonken 
en zonder wol, bedekt door doorns; dof donkergroen.

RIBBEN: opgelost in spiraalvormig gestelde grote ronde knobbels, die niet met 
elkaar verbonden zijn; areolen 6 mm lang, met wit, weldra vergrijzend en daarna 
verdwijnend vilt.

DOORNS: gewoonlijk 7, samengedrukt, tenslotte grijs en dof, het bovenste paar 
het langste, tot 3 cm, gespreid gesteld.

Gymnocalycium de Laetii (K. Sch.) Br. et R. (foto: de Laet.)

BLOEM: a. knop: afgerond, diep karmijnrood, verschijnt boven uit de areolen 
op de bovenste helft van de plant; b. vruchtbeginsel: slank cylindervormig, iets 
gebogen, olijfgroen, met afgeronde, olijfgroene en rosé tot violet gerande schub
jes, kaal; c. buis: kort, geschubd als vruchtbeginsel, kaal; d. bloem: totale lengte 
5 cm, bloem opent zich zelden volkomen; buitenste bloembladen trapezium- tot 
spatelvormig, aan de basis vrijwel nagelvormig samengetrokken; binnenste bloem
bladen langwerpig (oblong), afgerond en fijn gepunt, roserood van kleur; e. meel
draden: deze reiken bijna tot aan de zoom van de bloembuis en groeien in twee 
groepen (etages); kleur wit, helmknopjes geel; f. stamper: vrij krachtig, wit, met 
12 gele stempels.

VRUCHT: in verhouding zeer groot, lichtgroen en bruin getint.
ZAAD: klein, ongeveer 1 mm lang, mutsvormig, licht geelbruin, fijn wrattig 

met grote navelstreng.
GROEIPLAATS: Argentinië, Tucuman. Groeit in een vrij klein gebied tezamen 

met Schickendantzii en vormt daarmede overgangen. Werd tezamen met Gymno
calycium Saglionis door de firma de L a e t  ingevoerd.

TOELICHTING: De hier afgebeelde plant is een foto van de originele import- 
plant van d e  La e t ,  die door S c h u m a n n  in 1901 bij de beschrijving werd ge
publiceerd en door B o d e  ker de zuivere d e  L a e t i i  wordt genoemd, (afkomstig 
uit het fotoarchief van onze bibliotheek). In zijn „Gesamtbeschreibung der Kakteen” 
Nachtrage 1898—1902, verschenen in 1903, trekt prof. S c h u m a n n  Echinocactus de 
Laetii weer in als zijnde naar zijn opvatting gelijk aan Echinoc. Schickendantzii Web. 
Echter verschilt de Laetii van Schickendantzii door de zuiver ronde knobbels en de 
karmijnrode bloemknoppen, de schubjes op de bloembuis en de veel kortere, niet 
slanke en kaarsrechte bloembuis. B ö d e k e r en W e r d e r m a n n  beschouwen 
de Laetii als een goede, zelfstandige soort. A. F. H. B.
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Het dubbele jubileum in Amsterdam.
P 24 en 25 Juni 1949 heeft in Amsterdam het congres van Succulenta plaats gehad 

' ' ' '  en wel in Amsterdam, omdat de Kring Amsterdam ongeveer tegelijkertijd haar zil
veren jubileum herdacht. Succulenta bestond 30 jaar, de Kring Amsterdam 25 jaar. Deze 
beide gebeurtenissen hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen, om het congres bijzonder 
goed te doen slagen.
Toen een kwart eeuw geleden enkele succulentenliefhebbers in Amsterdam bij elkaar 
kwamen om ervaringen uit te wisselen, plantjes te ruilen, gezamenlijk inkopen te doen 
of kwekers te bezoeken, waren dat veelal personen, die op toevallige wijze in het bezit 
van een vetplant waren gekomen en daarna wel iets meer van die planten walden weten, 
en die het wel aardig vonden dat er op een vensterbank ook eens wat anders stond dan 
een pelargonium, een begonia of een clivia.
Wanneer op zo’n vergadering iemand een aantal stekjes van Grassula lycopodioides mee
bracht, of enige rozetten van Echeveria Weingartii, dan vond men dat een pracht aan
winst. Ook stekjes van Echinopsis gingen toen nog vlot van de hand.
Geleidelijk kwamen er echter ook leden, die meer van de planten wilden weten, die de 
planten gingen bestuderen en bepaalde soorten uit zaad kweekten. De belangstelling 
voor de wetenschap op dit gebied groeide langzaam en wie dit tweedaagse congres heeft 
meegemaakt, zal moeten erkennen, dat bij velen de liefhebberij voor succulenten is uit
gegroeid tot een wetenschappelijk bestuderen van deze „gedoomde vrienden”. 
Specialiseren behoorde vroeger tot de uitzonderingen, toch herinner ik mij, dat de 
Kring Amsterdam indertijd een lid telde, dat speciaal C. peruvianus monstruositeiten ver
zamelde. Hij had een groot aantal van die soort, en als er iemand met een plantje kwam, 
dat wat anders van vorm was, dan was hij er wild op, om dat aan zijn collectie toe te 
voegen.
Als men Dr. d e  B o e r  op het congres hoort spreken over zijn ultra-succulenten en 
in natura een klein deel van zijn prachtige collectie bekijkt, dan moet men wel bewon
dering hebben voor wat deze op dit gehied heeft weten te bereiken en ook voor het 
geduld, dat hij heeft, om door zaai- en kweekproeven vast te stellen, of er inderdaad 
in bepaalde gevallen sprake is van een soort of van een variëteit.
Ook hetgeen de heer F l o r s c h ü t z  vertelde over het soortbegrip zal velen tot na
denken hebben gebracht. Heel dikwijls is het voor de liefhebbers zo eenvoudig: de 
naam, die er bij stond, toen zij het plantje kochten, is goed en dus heet die plant zo. En 
dat blijft het geval, ook al zien zij bij andere liefhebbers, dat hun plant niet lijkt op die, 
welke de ander onder dezelfde naam bezit. Heel dikwijls blijkt bij enig zoeken in de 
literatuur, dat de naam van een plant niet juist is, soms zelfs lijkt het, alsof de verkoper 
er maar een houtje, dat op de grond lag, bijgestoken heeft. En dat zou dan de naam 
zijn? De heer F l o r s c h ü t z  heeft ons duidelijk gemaakt, dat het soortbegrip op zich 
zelf al tot grote moeilijkheden aanleiding geeft, doch dit mag geen aanleiding zijn, om 
te berusten en niet na te gaan, hoe het met de nomenclatuur van onze planten staat. 
Wondermooi was de collectie lantaarnplaatjes, die de heer J  a n s e ons liet zien. Vele 
van de gefotografeerde Euphorbia’s hadden we nog nooit gezien en deze kleurenfoto’s 
zullen veler belangstelling voor de Euphorbia’s hebben gewekt. Wij mogen, gezien de 
ervaring uit het verleden, de overtuiging hebben, dat na kortere of langere tijd, ook die 
planten tot de collecties van de andere leden zullen doordringen.
Het congres vond plaats op Vrijdag en Zaterdag. De vooravond van de Vrijdag was 
gereserveerd voor een bezoek aan de Hortus Botanicus van Amsterdam. Een flink aantal 
personen was op tijd aanwezig, zodat een prettige rondgang door de Hortus kon wor
den gemaakt onder leiding van de hortulanus de heer J. V e r s c h u u r ,  een lid van 
Succulenta — ik zou haast zeggen: natuurlijk — die uiteraard de succulentenkas niet heeft 
overgeslagen. Enfin, die gelegenheid zou hij niet hebben gekregen; daar zorgden de 
congresgangers uit andere plaatsen wel voor.
Ook het bezoek op Zaterdagmorgen aan Artis, de dierentuin van Amsterdam, had een 
prettig verloop, ook hier werd de succulentenkas door iedereen bezocht. De gezamen
lijke lunch mag stellig geslaagd heten.
Een verslag van hetgeen op de jaarvergadering besproken werd, verschijnt natuurlijk te 
zijner tijd in ons orgaan. Uitdrukkelijk moet worden geconstateerd, dat de stemming 
op het congres goed was en dat niemand spijt heeft gehad, dat hij op 24 en 25 Juni de 
moeite genomen heeft het congres te Amsterdam bij te wonen. Ongetwijfeld zal het aan-
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tal bezoekers van onze congressen in de komende járen toenemen, want wij mogen aan
nemen, dat er een vaste kring van belangstellenden bestaat die present zijn als zij hun 
kennis van onze gedoomde vrienden kunnen verrijken en die graag de gelegenheid 
waarnemen hun medeleden te ontmoeten.
Dat op dit congres de drie personen, die vanaf de oprichting van de vereniging Suc
culenta lid zijn geweest, het erelidmaatschap werd aangeboden, verleende aan deze 
bijeenkomst een bijzondere betekenis.

G. J. M o  1.

Uit de practijk

In September zijn de succulenten nog volop aan de groei. Dit betekent niet, dat men 
ze nog steeds flink moet begieten. Integendeel, met de watergift dient thans wel de 
uiterste voorzichtigheid te worden betracht. Kasbezitters doen er goed aan hun planten 
tot 15 September alleen nog bij warm weer vóór ’s morgens twaalf uur wat water te 
geven, indien de potkluiten droog zijn. Gieten over de kop is nu voor cristaten, behaarde 
en zodevormige planten beslist uit den boze. Het kan goed gaan, doch het kan ook 
veel — vaak de mooiste — exemplaren kosten. De watergift moet zo gering zijn, dat de 
planten des avonds wederom droog zijn. Van 15 tot 30 September geve men niet dan 
bij uitzondering een weinig water, daarna in het geheel niet meer. Planten welke in 
een platte bak ingegraven zijn dient men na Augustus geen water meer te geven. Zij 
hebben voldoende aan het optrekkende vocht; op lage gronden zullen zij veelal zelfs te 
vochtig staan. Men zette daarom de potten niet in doch op de aarde.
Planten welke in de tuin staan ingegraven dienen in September te worden binnenge
haald. Wacht hier niet te lang mede. De weersgesteldheid is in ons land ná 31 Augustus 
voor buitenstaande succulenten in de regel veel te vochtig en de planten hebben hier
van, zoals vaak eerst later blijkt, ernstig te lijden.
In tegenstelling tot andere cactussen dienen Phyllo’s nog regelmatig vochtig — niet nat 
— te worden gehouden. Zorg in ieder geval, dat zij niet geheel uitdrogen.
Epiphyllums geve men een weinig rust. Aangezien flinke bloemknoppen zich vrijwel 
uitsluitend zullen vormen aan de volgroeide geledingen, neme men de zwakke, te laat 
gevormde leden weg. Het is gewenst de planten min of meer droog te houden tot de 
knoppen goed zijn doorgekomen. Daarna kan men haar geleidelijk weer wat water geven. 
Opdat de verzameling goed door de winter kome, moet zij zoveel mogelijk worden afge
hard. De kasdeur dient — ook bij minder gunstig weer — tot eind September dag en 
nacht open te blijven, daarna bij goed weer uitsluitend nog des daags. Indien men zijn 
planten in een platte bak kweekt, passe men bij gunstig weer tot 15 September dag 
en nacht de openluchtcultuur toe. Na laatstgenoemde datum kan men de ramen bij droog 
weer tot 30 September alleen nog overdag verwijderen, terwijl des nachts gelucht moet 
worden.
Bakbezitters, die over voldoende dekmateriaal beschikken, behoeven hun planten niet zo 
vroeg binnen te halen. In ons land is het vaak zelfs mogelijk ze tot half December in de 
bak te houden. Een goed gebouwde bak kan tegen een flinke nachtvorst voldoende 
worden gedekt.
Tot slot nog een verrassing. Een der leden van de vereniging stelt enige mooie plantjes 
beschikbaar voor:

Ie. het lid dat in de maanden September en October de meeste nieuwe leden aan
brengt;

2e. het lid dat over November en December het meest zijn (haar) best doet het leden
tal te vergroten;

3e. de twee leden die over het jaar 1949 voor de meeste nieuwe leden zorgden.

Schrijver dezes mag alleen verklappen, dat het alleszins de moeite waard is tot de prijs
winnaars te behoren. Zorgt, dat U behoort tot een der gelukkigen.

P. F. D i e m e l .
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Tradescantia navicularis O t g .

door L. J. B e r k h o u t .

HAAST bij iedere succulentenliefhebber treft men plan
ten aan, die eigenlijk in de verzameling niet thuis 

horen. Hier is naar mijn mening helemaal niets op tegen; 
een beetje afwisseling is vaak gewenst om een fleurig ge
heel te krijgen.

Tot de bedoelde planten behoort o.a. Tradescantia navicularis. In 1947
trok deze plant bij een mijner kennissen, ook een vetplantenverzamelaar, 
mijn aandacht door de compacte groeiwijze; ik kreeg een stekje met de

mededeling, dat de plant 
nog nooit had gebloeid.
Het was een nietig stekje 
met drie blaadjes; in het na
jaar was het nog niets ver
anderd, en van groei was 
vooreerst geen sprake meer. 
In Maart ’48 hing het leven 
van mijn plantje figuurlijk 
en letterlijk nog maar aan 
een (zijden) draadje, want 
alleen ’n verdroogd, draad- 
fijn stengeltje verbond het 
plantje met de aarde. Ik heb 
het toen maar weer als on- 
bewortelde stek behandeld 
en het in verse aarde, ge
wone zwarte bollengrond, 
gezet. Na enkele weken, 
toen er groei te bespeuren 

was, heb ik tamelijk veel water gegeven. De plant begon een stengel te 
vormen, de blaadjes, die eerst slechts enkele milimeters van elkander ver
wijderd waren, kwamen op een afstand van 3 cm van elkaar te staan. Half 
Juli vertoonde zich een bloemknop, en op het eind van Juli was de eerste 
bloem geopend. De bloeiende rank was 25 cm lang, en daar de plant niet 
in het tablet, doch op een plank stond, groeide ze in een bocht naar het 
glas toe. Dagenlang verwachtte ik het opengaan van de knop; ten slotte 
werd mijn geduld beloond met een fraai lila gekleurd bloempje ter grootte 
van een halve gulden. Later vormde de plant nog twee ranken, die ook 
bloeiden. Bij zonnig warm weer en een temperatuur van boven 90° Fahr. 
duurt de bloei slechts 6 uur en wel van 9 tot 3 uur. Bij donker weer en een 
temperatuur van 60° Fahr. komen de bloemen niet open; ze wachten rustig, 
totdat de vereiste temperatuur is bereikt. De eerste bloeibare rank was half 
September nog niet uitgebloeid; 5 knoppen van de 13 moesten nog uit
komen.
De plant staat in een doormidden gezaagde azaleapot, dus meer in een bakje 
dan in een pot. Ik houd de plant matig vochtig; door deze behandeling 
ontstaat een gerekte groeiwijze; bij droge cultuur blijft de plant veel meer
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gedrongen, de bladparen sluiten dan vast aaneen. Men begrijpt dan ook 
de naam van de plant; navicula is het verkleinwoord van navis, dat schip 
betekent. De samengedrongen blaadjes vormen een schuitje, hetgeen op de 
foto, voorkomende in het werk van j a c o b s e n; ,,Die Sukkulenten duide
lijk te zien is, evenals op de tekening welke hierbij afgebeeld is.

Bloeiwijze Tr. navicularis (foto: Uitewaal).

Tradescantia navicularis behoort tot de familie der C o m m e l i n a c e a e .  
Haar vaderland is Peru. De bloeiwijze bestaat uit een bijscherm, hetwelk 
kort gesteeld is. De bloemen zijn 3-tallig; ze hebben 3 kelkbladeren, 3 kroon- 
bladeren (losbladig) en 6 meeldraden. De meeldraden zijn behaard zoals 
bij vele Tradescantia-soorten. Deze haren zijn een bekend object voor het 
demonstreren van de protoplasmastroming, die n.1. onder het microscoop 
zeer goed bij deze haren te zien is; een korte, voor ieder bevattelijke be
schrijving hiervan geeft Dr J a c .  P. T h ij s s e in Verkade’s album „De 
bloemen in onzen tuin”, pag. 7.

Tekeningen: W u r t z .
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Interessante Euphorbia's
door J. A. J  a n s e

Sectie: Diacanthium  Boiss.

Fig. 1. Euph. stellata; een exemplaar met uitsluitend 2-kantige takjes en de zig-zag- 
vormige tekening op de bovenzijde. — Fig. 2. Euphorbia stellata; de takjes van deze 
vorm zijn diepgroen zonder de zig-zagtekening. — Fig. 3. Euphorbia squarrosa; alle tak
jes zijn 3-kantig en min of meer spiraalvormig gedraaid. — Fig. 4. Euphorbia squarrosa ?; 
een jonge importplant, aanvankelijk met 2-kantige takjes, een 3-kantige tak echter reeds 
zichtbaar. (foto: Janse).

B e r g e r  geeft in zijn bekende boekje „Sukkulente Euphorbien” de be
schrijving van een groepje Euphorbia’s, die hij „Scolopendriae” noemt 

en die gekenmerkt zijn door hun dwergachtige groei, met korte, dikke, hout
achtige stam, waaruit een groot aantal vlezige, twee- tot vierkantige zijtak
ken ontspringen. De kanten van deze takken dragen evenals de andere soor
ten der sectie Diacanthium de bekende doornparen.
Tot dit groepje behoren enkele Euphorbia’s, die reeds zeer lang bekend zijn 
en gedeeltelijk reeds in de 18e eeuw in Europa werden ingevoerd. In onze 
kwekerijen treffen wij daarvan nogal eens exemplaren aan, meestal onder 
de naam E. uncinata of E. scolopendria. De eerste naam is afkomstig van 
D e c a n d o l l e  en prijkt onder een fraaie plaat van het bekende plaat
werk „Plantes Grasses” (t. 151), terwijl wij de tweede naam te danken heb-
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ben aan J a m e s  D o n n ,  destijds directeur van de botanische tuin te 
Cambridge, die van deze plantenverzameling enige malen een catalogus 
uitgaf.
Beide namen zijn, zoals uit het hiernavolgende zal blijken, synoniemen. Ik 
wil in dit artikeltje de naam „Scolopendriae” als groepsnaam alleen maar uit 
practische overwegingen gebruiken, want het staat wel vast, dat ze als sub- 
sectienaam nauwelijks te verdedigen is.
Tot dit „kunstmatige groepje” behoren dan:
E. stellata Willd, E. squarrosa Haw. en E. micracantha Boiss.
De eerstgenoemde soort is een plant, waarvan wij reeds in de 18de eeuw 
enkele interessante afbeeldingen aantreffen. De oudste hiervan is die, welke 
N i c o l a a s  M e e r b u r g h  (1734—1814) gaf in zijn zeldzame en mooie 
plaatwerk „Plantae rariores vivus coloribus depictae” in 1789. De plant van 
E. stellata Willd., welke hierin wordt afgebeeld, was door C a r l  P e t e r  
T h u n b e r g  uit Zuid-Afrika naar de botanische tuin te Leiden gezonden, 
waarvan M e e r b u r g h  toen hortulanus was. T h u n b e r g  ontdekte deze 
soort in 1774 in het Uitenhage district. M e e r b u r g h  gaf aan deze plant 
de naam E. procumbens een naam, welke echter reeds voor een andere 
Euphorbia was gebruikt. W i 11 d e n o w heeft haar daarom in 1799 als 
E. stellata beschreven. Dit neemt niet weg, dat dezelfde soort gedoemd 
was nog enkele namen te ontvangen, waardoor latere schrijvers nogal eens 
in de war zijn gebracht. Daarvan noemen wij: E. uncinata Dec., E. radiata 
Thunb., E. scolopendria Don, en E. scolopendrea  Haw.
Een andere zeer interessante afbeelding is die van L e  V a i l l a n t ,  een 
Frans natuurvorser, die uitgestrekte reizen in Zuid-Afrika maakte tussen 
1780—85 en daarover een zeer levendig reisverhaal schreef. Ook de mooie, 
reeds hierboven aangehaalde plaat van R e d o u t é  in Decandolle’s Plantes 
Grasses geeft een goede indruk van de plant.
Hieruit blijkt dat bij E. stellata Willd. de zijtakken steeds slechts tweekan- 
tig zijn en wel met een bolle onderzijde en een vlakke of enigszins holle 
(gootvormige) bovenzijde, terwijl de kanten zeer regelmatig met doorn- 
paren zijn bezet. Soms ziet men op de bovenzijde een zigzag lopende mid- 
denstreep, die telkens afwisselend links en rechts zijtakjes vormt naar de 
kanten. Zeer duidelijk is deze bonte tekening op Meerburgh’s plaat, zeer 
flauw is zij aangeduid bij Decandolle’s afbeelding. De meeste planten van 
E. stellata, die wij in cultuur vinden, hebben die bonte tekening niet, doch 
in fig. 1 beelden wij een exemplaar af, waarin ze zelfs op de foto min of 
meer duidelijk te zien is. Dit exemplaar, dat helaas tijdens de hongerwin
ter doodgegaan is, vertoonde die tekening in de juistgevormde takjes dui
delijk, later verflauwde de tekening iets, zonder echter geheel te verdwij
nen. Hierdoor wordt wel aangetoond, dat het een niet erg constant ken
merk is, dat blijkbaar sterk door uitwendige omstandigheden kan worden 
beïnvloed. Zeer duidelijk vertoont dit exemplaar echter tweekantige tak
ken met holle bovenzijde.
Figuur 2 vertoont een andere plant van E. stellata Willd., die nimmer de 
bonte tekening vertoonde en hoewel de takken steeds twee-kantig waren 
toch een geheel afwijkende groeiwijze laat zien. Ten eerste zijn de zijtakken 
meer naar beneden gebogen en verder groeien ze onregelmatiger, vertonen 
nu en dan een sterke asdraaiing van de kanten en veel sterker wisselende 
breedte van de zijtakjes, die nu en dan sterk ingesnoerd zijn.
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Wie de afbeeldingen, welke D y e r ,  W h i t e  en S l o a n e  geven, met 
deze planten vergelijkt, ziet, dat de meeste exemplaren meer op fig. 2 ge
lijken; sterke overeenkomst is er bijv. te zien van deze plant met fig. 810. *) 
E. squarrosa Haw., werd beschreven in 1827 naar exemplaren ingevoerd 
door J a m e s  B o w i e  en N. E. B r o w n  deelt mede, dat één der exem
plaren hem nog in 1875 in staat stelde een beschrijving op te stellen. Boven
dien had hij twee aquarellen tot zijn beschikking, die in 1824 en 1827 naar 
de originele exemplaren van B o w i e  waren gemaakt, zodat wij wel als 
vaststaande kunnen aannemen, dat zijn beschrijving correct is. Hij beschrijft 
E. squarrosa als drie- (vier-?) kantig, de takjes min of meer gedraaid, don
kergroen zonder bleke tekening. Hierin liggen dan ook de belangrijkste ver
schilpunten met E. stellata Willd.
Fig. 3 laat een plant zien, die met deze omschrijving zeer goed overeenkomt 
en verder vrijwel hetzelfde type vertoont als fig. 815 en 818 van W h i t e ,  
S l o a n e  en D y e r .  Het interessante is echter, dat deze grote plant, af
komstig uit een kwekerij te Haarlem, enkele járen geleden toen ik haar in 
min of meer verwaarloosde toestand verwierf nog vele tweekantige takjes 
vertoonde en veel meer aan het type afgebeeld in fig. 2 deed denken; in 
de laatste járen door goede verzorging opnieuw aan de groei gekomen, 
begonnen de tweekantige takken echter alle een derde rib te vormen en 
min of meer spiraalvormig te draaien. Nu na twee járen zijn de oude twee
kantige takken vrijwel niet meer te vinden. Hieruit blijkt wel hoe weinig 
constant ook dit kenmerk is .2)
Er blijkt hier weer uit, dat bij vele Zuid-Afrikaanse succulenten nauw ver
wante „soorten” zeer moeilijk kunnen worden onderscheiden op grond van 
enigszins constante kenmerken.
E. micracantha Boiss. werd in 1860 beschreven naar materiaal verzameld 
door D r è g e (no. 8206) tussen de Zuurebergen en Klein Bruintjes Hoogte 
en tussen de Visrivier en Fort Beaufort. Zij is gekenmerkt door constant 
vierkantige takken. Berger heeft deze soort blijkbaar eens in cultuur gehad, 
want hij beschreef haar opnieuw en gaf er een nieuwe naam aan, die als 
synoniem natuurlijk moest vervallen. Helaas is E. micracantha bij ons nog 
niet in cultuur.
Tenslotte geven wij een klein verspreidingskaartje van deze drie 
soorten, waaruit blijkt 
dat ze alle in dezelfde 
districten van Zuid- 
Afrika en wel in de Z.
O. Kaapprovincie wor
den gevonden. E. mi
cracantha gaat ’t verst 
naar het Noorden en 
wordt tot in Cradock 
District aangetroffen.
E. stellata blijft dichter 
bij de kust en is zelfs 
dicht bij P. Elizabeth 
gevonden. E. squarrosa 
heeft misschien ’t meest 
beperkte woongebied.

x) Vergelijk ook afb. in Succ. Vol. 22 : 50 (1940) =  E. stellata Willd.
L>) E. uncinata afb. no. 71 in „Vetplanten” door A. J. v. L a r e n  (1932) is eveneens 

een E. sauarrosa Haw.
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I Cactuskweker
Kwekerij: Veurseweg 6 4 - 6 6  -  Postadres: Donklaan 17, Voorschoten.

V erenig ingsnieuw s
KORT VERSLAG van het congres ter 
gelegenheid van het 30-jarig jubileum 
der vereniging en het 25-jarig bestaan 
der afd. Amsterdam, gehouden op 24 en 
25 Juni 1949 in de Hortus Botanicus te 

Amsterdam.
Op Vrijdagavond 24 Juni om zeven uur 
verzamelden zich 64 leden van onze ver
eniging bij de ingang van de Hortus Bo
tanicus te Amsterdam om de feestelijke 
alg. vergadering der vereniging bij te 
wonen.
Voordat deze vergadering een aan vang 
nam, had een rondleiding plaats door de 
botanische tuin onder leiding van de hor
tulanus, de heer J. V e r s c h u u r .
Om half negen bevonden zich alle aan
wezigen in de aula van het gebouw, waar 
verscheidene bloemstukken de zaal een 
feestelijk aanzicht gaven.
De voorzitter van de afd. Amsterdam, de 
heer G. J. M o 1, verwelkomt alle aan
wezigen en biedt namens deze afdeling, 
de voorzitter van Succulenta, een prach
tige voorzittershamer aan. De voorzitter, 
de heer A. F. H. B u i n i n g, dankt met 
enkele hartelijke woorden de afd. Am
sterdam voor dit mooie geschenk, opent 
de vergadering met welkomstwoorden tot 
de leden der vereniging, dankt de be
trokken autoriteiten voor het gebruik 
van de aula en leest vervolgens enkele 
telegrammen en gelukwensen voor. De 
afgevaardigden der afdelingen bieden 
hun gelukwensen aan, waarna men over
gaat tot de agendapunten.
De notulen van het vorige congres wor
den zonder wijziging goedgekeurd.
Het jaarverslag over 1948 vermeldt de 
vooruitgang van het tijdschrift, een aan
was van 90 nieuwe leden, de vervaardi
ging van een folder, het oprichten der 
afd. Nijmegen, verschillende tentoonstel
lingen van de afdelingen, twee radio
voordrachten en het verzenden van 1245 
poststukken. Voorts deelt de secretaresse 
mede dat in de afgelopen week ’t 443ste 
lid werd ingeschreven.
Daarna volgt het verslag van de penning
meester. Het saldo is gedurende 1943 
met een bedrag van f 724,67 ingeteerd en 
bedraagt per 1 Januari 1949 f 1732,83. 
Hiervan moest dan nog worden betaald, 
het Nov.-Dec. nummer 1948, en de on
kosten van voorzitter, bibliotheek, secre
tariaat, redactie en penningmeester. 
Vervolgens zijn drie hoofdbestuursbenoe- 
mingen aan de orde. De heren G. J. M o 1 
en J. A. J a n s e worden herkozen. In de 
plaats van de heer A. J. J. v. H o o r n

wordt de heer C. H. S m u l d e r s  te 
Eindhoven benoemd.
De begroting voor het jaar 1949 wordt 
door de penningmeester voorgelezen, 
waarna de voorzitter de financiële toe
stand bespreekt en constateert, dat de 
hoge drukkosten van het tijdschrift van 
dien aard zijn dat, wil men er niet finan
cieel op achteruit gaan, hij het voorstel 
moet doen, de contributie voor het jaar 
1950 te brengen van f 4.00 op f 5.00. Dit 
voorstel lokt enige discussie uit, doch de 
afgevaardigden der afdelingen zijn er 
grotendeels van overtuigd, dat geen an
dere oplossing mogelijk is, zodat het 
voorstel wordt aangenomen.
De heren J a n s e n  en B a n n i n k  uit 
Amsterdam worden benoemd in de com
missie tot nazien van de rekening en ver
antwoording over het jaar 1948.
De afd. Zaanstreek verklaart zich na 
enige bespreking bereid in het jaar 1950 
het congres te ontvangen.
Bij de ingekomen stukken was een schrij
ven van de heer Bostelaar uit Middel
burg, inhoudende een verzoek om te 
trachten deviezen te bemachtigen voor 
zadenimport. De Voorzitter merkt op, dat 
hiervoor zeer zeker geen deviezen zullen 
worden verstrekt, doch dat de zadenlijst 
in Succulenta heel veel soorten zaden be
schikbaar stelt, ook uit Zuid-Amerika, 
zodat men een goede keus kan maken.
De vervaardiging van insignes komt nog 
ter sprake. Tot nu toe was de opgave zeer 
gering. De secretaresse wordt verzocht 
nogmaals een oproep te plaatsen in het 
tijdschrift, waarna kan worden besloten 
of tot vervaardiging kan worden overge
gaan.
Bij de rondvraag beziet de heer U i t e- 
w a a 1 met de heer v. d. V e l d e  nog de 
mogelijkheid, de kosten van het tijd
schrift te verlagen. Dit zou mogelijk zijn, 
door een grotere letter te gebruiken 
of vier maal per jaar het tijdschrift uit 
te geven. De vergadering was echter al
gemeen van oordeel, dat op deze wijze 
de financiële toestand niet verbeterd 
mocht worden.
Na nog enige vragen en beantwoordin- 
gen sluit de voorzitter de alg. verg. met 
een dankwoord aan alle aanwezigen en 
vestigt de aandacht op de belangrijke 
voordrachten, welke de volgende middag 
zullen plaats vinden.

Zaterdagmorgen, negen uur, kwamen de 
leden wederom bijeen in Artis, voor een 
rondleiding door tuin en kassen. 
Zaterdagmiddag, twee uur, waren 60 le
den aanwezig in de aula van de Hortus 
Botanicus. Mr. R o a n, de onvermoeide
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secretaris van de National Cactus and 
Succulent Society, werd door de voorzit
ter van Succulenta hartelijk welkom ge
heten.
De heer F l o r s c h ü t z ,  als eerste spre
ker, behandelde in zijn voordracht de 
nomenclatuur en het soortbegrip bij de 
planten.
De tweede spreker, de heer J. A. J a n s e, 
besprak de Euphorbia’s, waarbij mooie 
lichtbeelden in kleuren werden vertoond. 
Dr H. W. d e  B o e r ,  als derde spreker, 
bracht ons naar Zuid-Afrika en liet de 
daar voorkomende interessante Lithops- 
soorten zien.
Op deze voordrachten, kunnen wij, jam
mer genoeg, niet dieper ingaan, daar 
plaatsgebrek noodzaakt kort te zijn.
Na deze voordrachten dankt de voorzit
ter alle sprekers hartelijk voor hun wel
willende medewerking en doet de aan
wezigen het voorstel om drie leden, die 
vanaf de oprichting van Succulenta lid 
zijn, het ere-lidmaatschap der vereniging 
aan te bieden. Het zijn de leden: de heren 
G. D. D u u r s m a ,  J. J. V e r b e e k  
W o l t h u y s  en Mej. M. C. K a r  s ten.  
Dit voorstel wordt bij acclamatie aange
nomen.
Een tweede voorstel om te komen tot 
een bijeenkomst gedurende een weekein
de in de winter in de Volkshogeschool 
Grasheuvel bij Amersfoort zal nog nader 
in het tijdschrift worden uitgewerkt. 
Hierna sluit de voorzitter het congres en 
dankt alle leden voor hun aanwezigheid. 
Tijdens het congres werd een fotowed
strijd gehouden. De inzendingen waren 
talrijk en prachtige opnamen waren ten 
toon gesteld. De eerste prijswinnaar werd 
Br. Aq u i 1 a s W o u t e r s  te Nijmegen, 
de tweede prijs werd gewonnen door de 
heer P. K. L e n s s e l i n k  te Goor en 
de derde prijs behaalde Dr C. L. H a r 
d e r s  te ’s-Gravenhage.

SERETARESSE.

Bestuursm ededelingen
Daar ondergetekende van 17 September 
tot 10 October buitenslands verblijft, 
wordt men vriendelijk verzocht gedu
rende die tijd voor het secretariaat be

stemde correspondentie, die niet op ant
woord wachten kan, te richten aan Mej.
J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n ,  Elbur- 
gerweg 57, Apeldoorn.
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wijk.
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P. Zuiderhoek, J. v. d. Doesstraat 108, 

’s-Gravenhage.
Jac. Kroes, Copernicuslaan 13, ’s-Graven

hage.
C. v. Leeuwen, Oude Singel 116, Leiden. 
A. Jetten, Brakkensteinweg 46, Nijmegen.
M. de Ligt, Haagweg 147, Monster Z.-H. 
Mevrouw Grandia, Zanenlaan 76, Haar-

lem-Noord.
Mej. S. Riemens, Bosch en Vaartstraat 

29, Haarlem.
J. S. Kouwer, v. Peltlaan 159, Nijmegen.
N. Schumacher, Amazonenstraat 42 I, 

Amsterdam-Z.
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Lang voor de oorlog ontvingen wij 
onderstaande foto van een Negerhandje 
in bloei!
Daarna kregen wij nog brieven over 
bloeiende Negerhandjes.
A l deze schrijvers waren POKON- 
gebruikers. U zult zeggen, hoe is dat 
nu mogelijk, dat Cactussen niet alleen 

goed groeien maar ook bloeien door POKON. In grote lijnen komt het hier op neer, 
dat in POKON veel bloei-bevorderende elementen aanwezig zijn in gemakkelijk 
opneembare vorm.
U weet het: als U POKON in een gieter of fles doet en U vult deze met water, dan 
is de POKON al totaal opgelost als de gieter of fles vol is. Door de totale oplosbaar
heid van POKON heeft men geen bezinksel en krijgen dus alle planten precies 
evenveel POKON.
Zou er nog één Succulenta-lid zijn dat geen POKON gebruikt? Zij hebben toch al 
lang van elkaar gehoord dat ze hun planten op POKON tracteren.

KENT U
deze foto nog ?

POKON IS UITSLUITEND  VERKRIJGBAAR IN POEDERVORM. 
Verkrijgbaar bij de Bloem- en Zaadwinkels in flessen van 1 ons, 1 ons, 1 pond, 1 Kg.
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S U C C U L E N T A
H aw orth ia  m argaritife ra  (L.) Haw. 

en verw ante  vorm en.

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

AWORTHIA’S zijn geliefde planten. Dat zeg ik niet, omdat ik
mij toevallig in dit geslacht specialiseer. Wist u, dat de liefhebbers

) * | in Amerika, die een bijzondere voorkeur voor dit geslacht hebben,
zich in een aparte vereniging hebben aaneengesloten en een speciaal tijd
schrift uitgeven, dat bijna geheel aan Haworthia gewijd is? Ik wil niet 
beweren, dat een verzameling van uitsluitend Haworthia’s zo bijzonder 
mooi is, dat zijn maar weinig collecties die zich tot één bepaald geslacht 
beperken; door ruimtegebrek moest ik mij ten slotte wel beperken. Wel kan 
men met een keur van uiteenlopende vormen een heel bijzonder en aan
trekkelijk geheel samenstellen, terwijl ze ook in een gemengde collectie een 
welkome afwisseling vormen, waarvan de afbeelding moge getuigen, die 
op de reclamefolder van onze vereniging te zien is.
Sinds de publicatie van het werk van B e r g e r  in 1908, dat 60 soorten 
Haworthia opsomt, is het soortental tot een meervoud daarvan gestegen, 
vooral door de vele publicaties van wijlen Dr. K a r l v .  P o e l l n i t z ,  
die tevens de belangstelling voor dit geslacht zeer hebben bevorderd. Een 
grote hoeveelheid nieuw materiaal werd en wordt trouwens nog steeds uit 
Z. Afrika geïmporteerd (vooral door buitenlandse liefhebbers), zodat in de 
collecties veel nieuwe beschreven, zowel als onbeschreven vormen te vin
den zijn. Zo veel, dat men er bijna geen raad meer mee weet; de vormen
rijkdom van dit geslacht schijnt onuitputtelijk te zijn, het gebeurt maar 
weinig, dat twee planten volkomen aan elkander gelijk zijn.
Men heeft echter zo langzamerhand wel ingezien, dat men nieuwe soorten 
gecreëerd heeft op kenmerken, die erg labiel bleken te zijn, en het is daar
om zeer de vraag of deze nog langer als specifieke kenmerken in aanmer
king mogen komen. Wij zijn gewend alles wat uiterlijk op elkaar lijkt bijeen 
te brengen, alles wat afwijkt te scheiden. Van het begrip „soort” is geen 
vast omlijnde definitie te geven, alleen reeds om het feit, dat planten nu 
eenmaal geen statische eenheden zijn, en we met haar variabiliteit en haar 
veranderingen in de loop der ontwikkeling rekening hebben te houden. 
Zo lang we niet met zekerheid weten, welke kenmerken voldoende constant 
zijn om als soortkenmerk in aanmerking te komen, zo lang rust ook de 
hele onderverdeling op drijfzand. De kennis van Haworthia’s is momenteel 
op een punt gekomen, waarin wij naar wegen moeten zoeken om dit ge-
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slacht op een steviger basis te classificeren. Wij zelf hebben die gezocht in 
de richting van de bloeiwijze. Ofschoon de bloemwijze van Haworthia zeer 
eenvormig heet te zijn, zijn duidelijke verschillen te constateren. Op grond 
van bloemkenmerken mocht het mij gelukken dit geslacht in twee goed te 
onderscheiden groepen te verdelen, n.1. een groep, waarvan de bloemen 
ter hoogte van het vruchtbeginsel driehoekig in doorsnede zijn, en een 
andere groep, waarvan de bloemen op dezelfde hoogte zeshoekig in door
snede zijn. *) Interessant daarbij is, dat bloem- èn habitus-kenmerken met

Haw. margaritifera var. minima.

elkander correleren. Wanneer U een plant voor U heeft met weke, min of 
meer doorzichtige bladeren, kunt U er van te voren zeker van zijn, dat 
ze een driehoekige bloem bezitten, wanneer de bladeren lederachtig taai 
en ondoorzichtig zijn, dat ze met een zeshoekige bloem zal bloeien. Dit is 
op zich zelf niets vreemds.
Kunt U niet een Haworthia van een Gasteria, een Gasteria van een Aloë 
onderscheiden zonder de bloem gezien te hebben? En zelfs omgekeerd in 
grote trekken de plantengroep omschrijven, waartoe de bloeiwijze van 
Haworthia, Gasteria of Aloë behoort? Er is dus ongetwijfeld een zekere

t) Uitvoerig in „Desert Plant Life” 1947, pp. 133—36.
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correlatie tussen habitus en bloeiwijze. Zoals algemeen wordt aangenomen, 
zijn de kenmerken van de bloeiwijze het beste gefixeerd en dienen dus, zo 
mogelijk, voor een onderverdeling in de eerste plaats in aanmerking te 
komen.
Waarom deze uitvoerige inleiding? Om duidelijk te maken, dat we bij een 
soortbepaling er vaak niet al te veel waarde aan moeten hechten, als het een 
of ander habituskenmerk van de beschrijving afwijkt, maar dat we gerust 
met een zekere speelruimte rekening mogen houden. Hoe ver we met die

Hatv. marg. v. minima subv. polyphylla.

speelruimte gaan mogen, kan men alleen door oplettende bestudering en 
nauwkeurige observatie leren.
Om de soortbepaling te vergemakkelijken is het genus Haworthia onderver
deeld in groepen, genaamd secties; de planten van elke sectie hebben be
paalde kenmerken gemeen. Een van deze secties (we houden ons voorlopig 
nog aan de oude indeling) is die der Margaritiferae, d.i. der pareldragende. 
Het zijn stamloze of zeer kortstammige planten, welker lederachtig taaie, 
ondoorzichtige bladeren in spiraalvorm geplaatst zijn en beiderzijds of al
leen aan de onderzijde zijn voorzien van wratten of tuberkels, die vaak 
paarlachtig wit, soms krijtwit maar ook groenachtig of groen kunnen zijn. 
In grote trekken zou men deze sectie weer in twee subsecties kunnen onder-
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verdelen. De ene subsectie bevattende eivormige tot breed-driehoekige 
bladeren met vrij grote tuberkels, de bloemstengel tamelijk dik en stevig, 
de bloemen in ’n dichte tros, groenachtig, met korte, weinig teruggekromde 
slippen; de andere met meer lancetvormige tot priemvormige bladeren en 
met kleine tuberkeltjes, de bloemstengel dun en slap, de bloemen in een 
losse tros, witachtig, met langer en sterker teruggekromde slippen. Een zui
vere lijn tussen deze beide groepen is niet te trekken; dat kan men, naar het 
schijnt, in de plantkunde ook trouwens zelden of nooit. Mijn Haworthia 
Poellnitziana b.v. is een plant, (zie C. en V. 1939, p. 137), die een tussen
plaats inneemt: lancetvormige, lang toegespitste bladeren met naar verhou
ding grote tuberkels. Tot voor kort was dit de enige mij bekende uitzon
dering, maar vorig jaar kreeg ik nog ander, soortgelijk materiaal toegezon
den; op de duur zullen deze ongetwijfeld een derde, intermediaire groep 
gaan vormen.
Tot de eerste der door ons hierboven genoemde groeperingen behoort o.a. 
H. margaritifera; van deze soort en haar voornaamste variëteiten geven wij 
hieronder een sleutel:
A. Bladeren aan beide zijden met vele tuberkels:

a. tub. groot en sterk verheven, tamelijk ver uiteen; 
blad. eiv.-driehoekig, toegespitst, ±  opgericht-
ingebogen, 7—8 cm lang, ca 3 cm breed: . H. margaritifera (L.) Haw.

b. tub. kleiner en dichter opeen:
1. blad. langw.-driehoekig, de jongere opgericht

teruggebogen, de oudere sterk (horizontaal) 
afstaand (en zo een open rozet vormend) 7—8 
cm lang, ca. 2 cm breed; tub. verstrooid, niet 
ineenvloeiend :........................................var. minor (Ait.) Uitew.

(=  oude var. erecta)

2. blad. eiv.-driehoekig, de jongere enigszins in
gebogen, de oudere schuin afstaand (en zo een 
±  gesloten rozet vormend), 5—6 cm lang, 
ca. 2 cm breed; tub. dikwijls in ±  onregel
matige dwarsrijen, nu en dan ineenvloeiend:

var. minima (Ait.) Uitew. 
(— oude var. granata)

B. Bladeren op de bovenzijde met weinig of geen tuberkels:
a. tub. groot en sterk verheven; blad. langw.-eivor

mig, 7—10 cm la n g :...............................var. maxima (Haw.) Uitew.
( =  oude var. semimargaritifera)

b. tub. middelmatig groot, minder sterk verheven, 
die op de bovenz. vaak groenachtig; blad. eiv.-
driehoekig, 5-6U2 cm lan g :...................................var. corallina Bak.

Wij hebben de oude, ingeburgerde, maar onwettige namen in de sleutel niet 
willen verwaarlozen en daarom tussen haakjes toegevoegd. Wij geven het 
Salm-Dyck gaarne toe, wanneer deze in zijn monographie zegt, dat namen 
als major, minor, minima etc. ons zo betrekkelijk weinig houvast geven, 
maar deze hebben hier nu eenmaal prioriteitsrechten en die dienen we te 
respecteren. Overigens was de abusievelijk aan de var. erecta gegeven be-
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naming zeer misleidend, omdat bij deze vorm de bladeren zich juist het 
sterkst uiteenspreiden. De sleutel van Berger en die van v. Poellnitz zijn in 
dit opzicht dan ook foutief opgesteld.
Wij hopen mettertijd van al de in onze sleutel genoemde planten een foto 
te brengen, ditmaal geven we een afbeelding van de variëteit minima en 
haar subvariëteit polyphylla (Haw.). Het zijn werkelijk paarlen, deze prach
tige planten; U ziet ze heus niet elke dag!
Vooral verheugt het mij U de laatstgenoemde vorm te kunnen tonen; 
deze schitterende plant werd mij ter determinering door de heer J. W. 
D o d s o n, een bekend Amerikaans specialist, toegezonden; onmiddellijk 
herinnerde ik mij de afbeelding van deze vorm in Salm-Dyck’s monographie, 
waarmee ze opvallend goed overeenkomt. Het verschil tussen deze sub
variëteit en de variëteit zelf is gelegen in de kleinere en minder brede, maar 
vooral naar de top duidelijk versmalde bladeren, verder zijn de tuberkels 
iets kleiner en is hun aantal groter. Salm zegt, dat deze vorm slechts karig 
spruit (van tussen de bladeren uit), terwijl ons exemplaar daar juist geluk
kig vrijgevig mee is. De var. minima van onze foto, zou men volmaakter 
kunnen wensen, de paarls n.1. wat dichter opeen geplaatst; maar, zoals ik 
reeds gezegd heb, zelden ontmoet men exemplaren, die absoluut en volko
men aan de beschrijving of afbeelding van de typische plant beantwoorden. 
Goede afbeeldingen van de var. minima vindt men onder de onwettige be
naming var. granata o.m. in „Succ.” ’29 p. 134 en ’38, p. 51.
Over de bloeiwijze van H. margaritifera, trouwens over die van de gehele 
sectie Margaritiferae heb ik reeds kort het een en ander gezegd. Daaraan 
wil ik nog toevoegen, dat de beide hier afgebeelde vormen de breedste 
bracteeën bezitten van de hele sectie, n.1. bijna 4 mm, ze zijn aan de randen 
witachtig, vliezig gegolfd en hebben een stijve, brede, groene midden nerf.

Contributieverhoging.

H ET was ongetwijfeld geen grote verrassing, dat op de laatste Algemene Vergadering 
te Amsterdam bovengenoemd onderwerp ter sprake kwam. In 1948 werd het te 

’s-Gravenhage behandeld, doch in verband met de te verwachten groei van het leden
tal werd het voorstel tot contributieverhoging na ampele bespreking ingetrokken met de 
bepaling, dat indien mocht blijken, dat de groei van het ledental niet aan de verwach
tingen beantwoordde de contributie verhoogd zou moeten worden. De Voorzitter 
achtte het niet verantwoord de tijdens de oorlog gekweekte reserve waarvan in ’49 slechts 
een klein restant was overgebleven, geheel op te maken, waardoor de financiële basis van 
de Vereniging op een zwakke fundering zou komen te staan.
Op de laatste Algemene Vergadering is de knoop doorgehakt. De contributie wordt met 
ingang van 1 Januari 1950 gebracht van ƒ 4,— op ƒ 5.— per jaar. Er werden ter ver
gadering, zoals te verwachten was, vele bezwaren aangevoerd. Hoewel de contributie 
slechts van 8 cent tot 10 cent per week wordt verhoogd achtten sommigen deze verho
ging een onoverkomelijk bezwaar.
Is deze verhoging dan onredelijk? Integendeel — geen enkele vereniging kan tegen
woordig met een contributieheffing van ƒ 4,— volstaan, zelfs verenigingen niet, die niet 
eens een tijdschrift uitgeven. In de regel ligt de contributie ver boven die van Succu
lenta. Men moet bedenken, dat men voor ƒ 5.— per jaar een goed tijdschrift ontvangt, 
dat men in de gelegenheid is zaad te kopen tegen geringe prijs, welk geld weer besteed 
wordt voor het orgaan. Men ontvangt op verzoekt gratis adviezen en een goede biblio
theek staat de leden ten dienste. Kent U een Vereniging die zoveel biedt voor ƒ 5,— 
per jaar?
Laten wij allen, leden van Succulenta, het kleine offer, dat van ons gevraagd wordt, met 
vreugde brengen. Het komt uitsluitend onze liefhebberij ten goede.

v. d. V.
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Succulent of niet?
door K. K r a m e r .

HET artikel over Tradescantia navicularis Ortg. van de heer Berkhout in 
het Sept.-Oct. nummer van Succulenta begint met de zinsnede: „Haast 

bij iedere succulentenliefhebber treft men planten aan, die eigenlijk in de 
verzameling niet thuishoren”. De schrijver is blijkbaar van mening, dat deze 
Tradescantia in ’t geheel geen, of althans geen succulent in de eigenlijke zin 
van het woord, is. Anatomisch onderzoek van het blad leert de onjuistheid 
hiervan. Reeds macroscopisch kunnen wij op een dwarsdoorsnede van het 
blad twee zeer verschillende lagen onderscheiden (fig. 1): een dunne groene

Vmidmond j«

cuticula 
epidermis v,d. 
"bovenzijde

waterweefsel

bladgroen- 
houdend 
weefsel 
idioblast
epidermis 

V-.d. onderzijde

hyalien ged.

Fig. 1. Schematische dw.doorsnede door het blad van Trad. navicularis. Fig. 2. Dwarse 
doorsnede door hetzelfde blad ca. 35 x vergroot. Fig. 3. Schematische dw.doorsnede 
door het blad van Hippeastrum spec. (In de schema’s is het waterweefsel gestippeld).

laag langs de onderkant, en erboven een zeer dikke, kleurloze, doorschijnen 
de laag, die 4/5 of meer van de dikte van het blad in beslag neemt. Onder 
het microscoop zien wij (fig. 2), dat deze laag is opgebouwd uit zeer grote, 
hyaliene cellen, welke bijna alleen water bevatten, daarnaast nog naalden 
van calciumoxalaat. Het protoplasmalaagje is dun en wandstandig. Dit 
weefsel krimpt sterk, als de plant gebrek aan water krijgt, waardoor het blad 
overlangs wordt samengevouwen, wat voor beperking van de verdamping 
niet zonder belang zal zijn.
De groene onderkant toont ons 3—5 lagen van regelmatig gevormde cellen,
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welke bijzonder rijk aan bladgroenkorrels zijn. De holten tussen de cellen 
zijn heel nauw, evenals de z.g.n. inwendige ademholte onder de huidmond- 
jes. Zij zijn, in tegenstelling met vele andere succulenten, niet ingezonken, 
en zijn uiteraard geheel tot de onderkant beperkt. In de onderste laag 
groene cellen vinden wij af en toe een grotere „lege” cel (in de fig. „idio- 
blast” genoemd). Deze cellen veroorzaken de witte tekening onder op het 
blad. Misschien spelen zij een rol bij de terugkaatsing van zonlicht, dat 
hierop valt. (Het van boven invallende licht wordt door het hyaliene weef
sel reeds verzwakt).
Beide zijden van het blad zijn bedekt met een laag kleurloze epidermiscel- 
len, die een opvallend dikke, papilleuze cuticula *) bezitten.
De plant vertoont dus, met haar dikke cuticula en het uitgebreide water- 
weefsel in de bladen, een typische succulentenstructuur. Ook de stengel is 
heel saprijk, doch dit kenmerk komt eveneens bij vele niet-succulenten voor 
en is dus weinig typerend.
Een andere plant, waarvan men eerder kan zeggen, dat zij niet in onze ver
zamelingen thuishoort, is Haemanthus albiflos, aan velen bekend onder de 
naam „poederkwast”. Het typische weefsel, dat alleen voor het bewaren van 
water dient (en dat doorgaans als criterium voor echte succulentie wordt 
beschouwd, zie mijn artikel in Succulenta no. 6, 1947), ontbreekt hier geheel. 
De bladcellen zijn weliswaar naar verhouding vrij arm aan bladgroen en 
bevatten veel water, en dit geldt nog meer voor de buitenste lagen van de 
bol, doch als men dit nog een succulente bouw wil noemen, dan vat men 
dit begrip wel heel ruim on.
Een nauwe verwant, de Amaryllis (Hippeastrum) zou met meer recht suc
culent genoemd kunnen worden, daar tussen de bladnerven in balken 
van kleurloze, waterhoudende cellen liggen (fig. 3). Doch deze plant ver
liest in de droge tijd haar bladen, wat bij Haemanthus niet het geval is, en 
teert dan op de watervoorraad in haar bol, zoals alle bolgewassen.
Tenslotte nog een derde „dubieuze” succulent, de liaan Hoya carnosa. Ook 
zij hoort tot de moeilijke tussengevallen, waarbij echt waterweefsel ont
breekt, doch waar een gedeelte van de bladcellen (in dit geval de meer 
onderaan gelegen lagen, waardoor de bovenkant donkerder groen is dan de 
benedenzijde) arm aan chlorophyl en vrij rijk aan water is. De huidmondjes 
zijn, evenals bij Tradescantia, tot de onderkant beperkt en liggen aan de 
oppervlakte; de cuticula is weer papilleus en verdikt. De stengel bevat 
(evenals het blad) veel taaie vezels, wat voor de trekvastheid van een klim
plant van belang is. Speciale succulentenkenmerken zijn in de stengel niet 
aanwezig. Hoewel zij in het blad niet geheel ontbreken, staat de bescher
ming tegen uitdroging toch veel meer op de voorgrond, wat wij trouwens 
ook bij andere klimplanten uit onze succulentenverzamelingen zien, zoals 
Testudinaria en enige Peireskia’s. Al met al kan Hoya carnosa toch zeker 
aanspraak maken op de naam „half-succulent”, terwijl dat naar mijn mening 
bij het bolgewas Haemanthus albiflos nauwelijks het geval is.
Natuurlijk zal dit alles niemand beletten, de „onttroonde” succulenten in 
zijn verzameling op te nemen, want, zoals de heer Berkhout terecht op
merkt, „een beetje afwisseling is vaak gewenst”.

*) Note: De cuticula is een structuurloos, wasachtig laagje, dat bij de meeste organen 
van de plant de opperhuidcellen aan de buitenkant bedekt.
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Uit de practijk
UA E groei van onze cactussen staat thans over het algemeen stil. H oudt ze vooral 

droog. E r sneuvelen des winters veel meer planten door te veel dan door te  weinig 
water.
Indien men zijn planten ’s winters in huis moet plaatsen, zette men ze in een licht doch 
onverwarmd vertrek, dat bij strenge koude vorstvrij kan worden gehouden. Breng uw 
cactussen bij voorkeur niet in een normaal verwarmde kamer. Een tem peratuur boven 
42° is te  hoog en zet de planten aan tot een te vroege groei. Men krijgt dan slecht 
gevormde, zwakke exemplaren en men zal er veel verloren zien gaan. Jonge zaailingen 
en andere kleine planten geve men geen water. Plaatst ze op een lichte tochtvrije plaats, 
zoveel mogelijk bij elkander en spant er een vel celophaan over ten einde te voorkomen, 
dat zij m et een stoflaag worden bedekt.
Voor verzamelaars, die hun planten in een kasje buiten laten overwinteren, verdient het 
aanbeveling alleen dan de verwarming aan te zetten, wanneer de potkluiten nog te 
vochtig zijn of als er kans op bevriezen bestaat. Indien zij goed droog zijn kunnen 
cactussen wel wat koude verdragen. W anneer men beschikt over voldoende stroo- of 
rietm atten, zal men in ons land een cactuskas in de regel niet eerder behoeven te ver
warmen dan einde December.
Stel uw planten zo op, dat zij niet te  dicht bij de w anden van de kas staan. Vaak wordt 
de turfmolm juist aan de buitenzijden van de bedding te vochtig en het wortelgestel 
van de daar opgestelde exemplaren heeft dan te veel te  lijden.
Omring bij strenge koude de kas aan de buitenzijden met rietm atten op zodanige wijze, 
dat tussen dekkingsmateriaal en glas een ruimte van circa 3 cm overblijft. Leg op uw 
kas zo mogelijk stromatten en rol daar uw rietm atten overheen. Indien daarna aan de 
binnenzijden van de kas tussen glas en planten nog w at dubbele kranten worden aange
bracht of — beter nog — strocarton wordt geplaatst, zodat de staande wanden niet meer 
zichtbaar zijn, en over de planten voor zover mogelijk nog w at kranten worden gelegd, 
is de kans op vorstschade, zelfs indien uw verwarmingstoestel u  onverwacht gedurende 
enige uren in de steek mocht laten, vrijwel uitgesloten. H et is voor cactussen — uitge
zonderd Echinocereus-soorten — over het algemeen niet bepaald nadelig indien zij tot 
half Februari gedurende enige weken achtereen weinig licht ontvangen. In ieder geval 
is het beter, dat zij bij strenge koude, goed gedekt, w at donker staan, dan dat zij lichter 
opgesteld een gemakkelijke prooi worden van de vorst.
H et is, vooral voor goed droog gehouden planten welke in de natuur op grote hoogte 
groeien, behoudens uitzonderingen, niet bezwaarlijk indien zij in de kas op een wat 
koudere plaats staan. Rebutia’s en Lobivia’s zullen zelfs veel beter bloeien, dan indien 
zij dicht bij de verwarming worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor Chamaecereus Sil- 
vestrii en de meeste Mamillaria’s. Cephalocereus, Pilocereus e.d. kunnen slecht koude 
verdragen. Groene planten zijn, behalve enkele uitzonderingen, gevoeliger voor koude 
dan de andere. Sommige cactussen, bijv. Etus Grusonii krijgen op een te koude stand
plaats lelijke grauwe plekken, welke de planten vaak gedurende lange tijd ontsieren. 
Echinocereus heeft graag een tem peratuur van plm. 45°. Plaatst de voor koude gevoe
lige planten w at dichter bij de verwarming dan de andere soorten.
H et verdient aanbeveling zogenaamd winterharde O puntia’s, Sempervivums, e.d. tegen 
regen en sneeuw te beschermen door ze met een bekisting te omgeven en daarop een 
ruit te leggen.
De groei van de hier te  lande gekweekte vetplanten, welke voor een groot gedeelte 
afkomstig zijn van het Zuidelijk halfrond, staat in de w inter niet geheel stil. H et is daar
om gewenst ze w at lichter op te stellen voor de ramen van een min of meer verwarmd 
vertrek en ze af en toe een weinig w ater te  geven. Ook des winters en in het vroege 
voorjaar bloeiende cactussen, zoals Epiphvllum, Rhipsalis en Phyllocaetus vragen een 
afwijkende behandeling. De eerste twee dienen, voor zover zij knop hebben gezet of 
bloeien, w at vochtig te  worden gehouden. De potkluit van Phyllo’s mag nimmer geheel 
uitdrogen.
Doet u  mee aan de „ledenwinwedstrijd?” De mooie prijzen staan reeds op u te wach
ten! In het eerstvolgend nummer wordt de uitslag bekend gemaakt voor de maanden 
September en October. W at zal het gezicht van de even verdienstelijke als gelukkige 
winnaar(es) stralen als hij (zij) de mooie prijs ontvangt.

P. F. D i e m e 1 .
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GYMNOCALYCIUM MIHANOVICHII 

EN HAAR VARIËTEITEN.
Echinocactus Mihanovichii Fric et Giirke in: Monatschrift fiir Kakteenkunde, 1905, 
p.p. 142/143.

PLANT: 2—3 cm hoog en 4—6 cm in doorsnede, grijsgroen, soms iets roodachtig 
overwaasd; top plat en iets ingezonken, niet gebocheld, nauwelijks bedoornd en kaal.

RIBBEN: 8, breed, in doorsnede breed driehoekig, tamelijk stomp, zeer platte groe
ven tussen de areolen; vanuit de areolen lopen, door hun lichtere kleur goed te onder
scheiden, dwarsribben; areolen 10—12 mm van elkaar, 1—2 mm in doorsnede, zeer kort 
vuilwit vilt.

Gymnocalycium Mihanovichii (foto: De Laet).

DOORNS: gewoonlijk 5, soms 6, waarvan later dikwijls enkele afvallen, gewoonlijk 
2 paar langere schuin naar boven en naar onderen, één loodrecht naar beneden, de zesde, 
indien aanwezig naar boven gericht; alle eerst recht afstaand, later tegen de plant lig
gend en gebogen, jong grijsgeel met rode punt, geleidelijk aan grijs wordend, de langste 
1 cm; geen middendoorn (volgens W  e r d e r m a n n  komen op de oude originele plant 
dikwijls middendoorns voor).

BLOEM: a. knop: rond de top, roodachtig, kaal: b. vruchtbeginsel: vrij slank, lang
werpig, 11—13 mm lang; c. buis: cylindrisch, naar boven iets wijder, 2 cm lang en boven 
7 -8  mm in doorsnede, gewoonlijk gebogen, glanzend lichtgroen, naar smaragdgroen 
overgaand, kaal; schubjes halfcirkelvormig, zittend met brede kant, 3 mm breed en 1—2 
mm hoog, iets spits, groen, naar boven roserood met witachtig doorschijnende randen; 
d. bloem: lengte 4—4,5 cm, slank trechtervormig, Ie groep van 12—14 buitenste bloem
bladen breed spatelvormig, geelachtig groen, naar de punt roodachtig, 6—10 mm lang
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en 5—6 mm breed; 2e groep van 12—14 buitenste bloembladen is langer en smaller, 
12—15 mm lang en 4—5 mm breed, naar de punt meer olijfkleurig met roodachtig waas; 
de 14—16 binnenste bloembladen zijn korter en smaller, 8—10 mm lang en 2—3 mm 
breed, lancetvormig, groen en zonder roodachtig waas; e. meeldraden: in twee groepen, 
de onderste ontstaat 3—4 mm boven het vruchtbeginsel, 4 mm lang, tegen de stamper 
aangedrukt; de 2e groep is hoger ingeplant, 6—10 mm lang, buigt zich over de stampér 
heen, zodat de stempels door de helmknopjes bedekt worden, alle geelachtig, bijna wit; 
helmknopjes lichtgeel, langwerpig, nauwelijks 1 mm lang; f. stamper: 8—9 mm lang, 
zeer krachtig, lichtgroen, 5 gele stempels, 4—5 mm lang en bijna tot aan de basis in 
tweeën gespleten.

GROEIPLAATS: Paraguay, Chaco boreal.

TOELICHTING: Bovenstaande uitvoerige beschrijving is grotendeels ontleend 
aan de originele diagnose. De plant werd door A. V. F r i c gevonden. Zij bleek 
later in 1926 op de oorspronkelijke groeiplaats verdwenen te zijn. F r i c vond toen 
de variëteit stenogonum ongeveer 600 km zuidelijker in de Argentijnse provincie del 
Chaco, bij Toro Aharuchii.
De volgende variëteiten zijn tot dusverre beschreven:

Var. Friedrichii Werdermann in Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflan- 
zen, Blatt 113, 31 October 1936.
Verschilt van het type door: hogere, naar verhouding smaller ribben, die rondom de 
areolen wat verdikt zijn, terwijl de areolen zelf iets zijn opgeheven; de doorns vallen 
gemakkelijk af en ontbreken soms geheel; de bloem is diep rosé en de bloembladen 
zijn na de anthese meestal teruggeslagen.
Deze zeer fraaie plant komt eveneens uit de Chaco boreal en is aldaar met nog andere 
vormen verzameld door A. M. F r i e d r i c h, later ook door H. B l o s s f e l d .  Velen 
beschouwen haar als een goede soort.

Var. stenogonum Fric et Pazout: Ing. F. P a z o u t in Kaktusarske Listy, 1948, 
p.p. 17/19, fig. p. 17.
Verschilt van het type door: de soms meer cylindrische vorm en de grootte (10—15 cm 
diam.), de minder opvallende dwarsribben vooral bij volwassen planten, de 5 geel
bruine slappe uitstaande randdoorns, de 6—8 cm lange, halfgesloten bloem.

Var. pirarettense Pazout in Kaktusarske Listy, 1948 p.p. 30/32, fig. p. 31. 
Verschilt van het type door: ruwe doffe epidermis en de bleekgroene kleur, die in de 
volle zon roodachtig, violet of bronskleurig wordt; de 8—12 stompe ribben, de diepe 
en scherpe inkervingen tussen de areolen, waaronder in de vorm van een V een don
kere verkleuring optreedt; de vele randdoorns, die tot 3 cm lang zijn en de ene 
gebogen middendoorn; de grote witte soms lichtrose bloem met donkere meeldraden 
en grijsgroene helmknopjes.
Deze variëteit is gekweekt uit importzaden van H. B l o s s f e l d  van 1935. Zij vraagt 
een droge en warme overwintering.

Var. melocactiformis Pazout in Kaktusarske Listy, 1948, p.p. 41/43, fig. p. 41. 
Verschilt van het type door: groter geelgroen lichaam, dat in de volle zon rose-bruin- 
achtig wordt, echter nimmer zo donker als de overige Mihanovichii; de 10 gladde rib
ben; de 2 cm lange, uitstaande randdoorns, die niet recht en stevig zijn; de wijd open
staande bloem met de vele smalle, bleekrose bloembladen en donkere meeldraden (vol
gens de auteur zou deze bloem met vele kenmerken op de bloem van de oude Gymno- 
calycium Anisitsii lijken, die zoals bekend is wit was en geelachtige helmknopjes heeft). 
De jonge planten lijken in een bepaald stadium sprekend op jonge planten van Melo- 
cactus. Deze variëteit is eveneens gekweekt uit importzaad van H. B l o s s f e l d  1935. 
Resumerende meen ik te mogen opmerken, dat de behandelde planten zeer fraai 
gekleurd zijn en indien ze in het volle zonlicht met zorg gekweekt worden, tot de 
juweeltjes van onze verzamelingen behoren.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat binnen enkele járen zaad van deze variëteiten kan 
worden aangeboden.

A. F. H. B.
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Selenicereus grandiflorus (L.) Br. & R.

Selenicer. grandiflorus. (foto: Mevr. Grullemans).

HET was in het begin der 18e eeuw dat de Selenicer. grandiflorus, meer 
bekend als de „koningin van de nacht”, voor het eerst in Europa werd 
ingevoerd. Een zeldzaamheid is deze dus uit de aard der zaak niet meer. En 

toch, telkens weer is de bloem voor menigeen een openbaring. De plant op 
zichzelf kan men een vrij lelijke plant noemen; niets heeft ze wat aantrek
kingskracht op de toeschouwer uitoefent. De lange, ongeveer 2 cm dikke, 
gevoorde stengels zijn grauw en zien er als bestoven uit. Hier en daar komen 
een paar luchtwortels kijken, waaruit blijkt dat zij van huis uit gewend 
is zich aan voorwerpen in de nabijheid vast te hechten zoals aan bomen of 
tegen de hellingen van rotsen. Zij zou dus eigenlijk geen aanspraak op onze 
belangstelling hebben ware het niet, dat deze lelijke plant uit haar dorre 
stengels zulke buitengewone fraaie bloemen voortbrengt.
Reeds vroeg in de zomer, meestal in de Junimaand, ziet men uit de stengel 
een wollige uitwas verschijnen. Hij, die dit voor de eerste maal ziet, is ge
neigd het voor een nieuwe loot te houden temeer daar deze uitwas, die het 
beginstadium is van de komende bloem, geruime tijd in die toestand blijft 
en niet groter wordt. Zo op het oog een stilstand, doch in het innerlijk van 
de plant is een hevige strijd ontstaan, er is een krachtverzameling in die
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schijnbare rust, hetgeen een maand later — natuurlijk speelt zonnig weer 
de hoofdrol in deze ontwikkelingsperiode — op hoogst verrassende wijze zal 
blijken. Dan, plotseling, komt er schot in. De jonge knop rekt zich uit, er 
vormt zich een ronde, naar boven gezwollen buis, die men nu inderdaad als 
een bloemknop herkent. Sneller gaat het, de knop zwelt bij de dag, langer 
wordt de bloembuis, terwijl de smalle bloembladen een vuilgele kleur 
krijgen. En dan.. . .  de bloembladen wijken van elkaar en het lijkt er op, 
dat de bloem enige uren later in volle glorie zal prijken. Als het een zonnige 
dag is geweest is het meestal het geval, doch bij regenachtig, somber weer 
schijnt ze zich even te bedenken; de bloembladen sluiten zich weer en in
plaats van open te gaan, wordt de knop weer vaster gesloten. Lichtschuw als 
zij is, wat betreft het uitspreiden van de bloem, zo afhankelijk blijkt ze toch 
van krachtig licht te zijn voor de voorbereiding daarvan. Neen, voor van
avond wordt het niets, morgen zal het beter lukken. . . .  als de zon meehelpt. 
Inderdaad, het lukt. In de namiddag herhaalt zich hetzelfde verschijnsel van 
het loslaten der bloembladen en nog verder zwelt de knop, nu de bloem
bladen zich meer van elkaar gaan verwijderen. Sprankelend spatten de 
bloembladen dan uiteen en slechts twee uur later staat de bloem geheel 
open. Een interessant schouwspel, het bekijken ten volle waard.
Men staart de bloem aan, met eerbied en bewondering. De talrijke buitenste 
donkergele bloembladen zijn nu wijd horizontaal uitgespreid terwijl de bin
nenste witte bloembladen (kroon) hun verticale stand behouden en de zeer 
talrijke meeldraden, die de kroon in hare ontwikkeling volgden zich aan de 
top ombuigen, als het ware de gespleten stempel hulde brengend.
Het is een moeilijke plant om in de kamer in bloei te krijgen, doch met veel 
zorg en liefde lukt het wel. Een Haagse dame, die de nachtcactus meerma
len in huis in bloei kreeg, vertelde, dat de laatste week voor de bloei de 
knop zo hard groeide dat de pot telkens achteruit gezet moest worden, om
dat de punt van de knop tegen het venster kwam. De plant stond in de 
slaapkamer met centrale verwarming voor een raam op het Zuid-Oosten. 
Op 24 Juni was de knop 32 cm lang, op 25 Juni des middags 4 uur 34 cm. 
Des morgens begon de knop aan de punt los te gaan, om 6 uur ’s avonds 
was deze 10 cm open; om 7 uur was de bloem open, om 8 uur geheel open. 
’s Avonds van 11 uur tot half 12 was de bloem op haar mooist en geurde 
zeer sterk, om 1 uur ’s nachts begon de bloem dicht te gaan en om half 3 
was zij totaal dicht en behoorde het wonder van een bloeiende nachtcactus 
weer tot het verleden.

v. d. V.

V an  de Redactie .
Wij stellen ons voor in liet vervolg in elk 
nummer een verklaring te geven van de 
daarin voorkomende vreemde plantenna
men, althans wanneer en voor zo ver de 
ruimte het toelaat. Wij zullen ons daarom 
vaak moeten beperken tot het geven van 
de verklaring van die namen, welke wij 
menen voor onze leden van het meeste nut 
te zijn. Met het oog op de juiste uitspraak 
zal dat deel van de plantennaam, waar het 
accent op valt, op een opvallende wijze in 
de druk worden aangegeven. Mede aan de

hand van enkele in voorbereiding zijnde 
artikelen hopen we onze leden zo geleide
lijk in de plantenterminologie in te wijden 
en daarmede aan een al vaker geuite wens 
tegemoet te komen.

*  *
*

Naar aanleiding van het artikel van de 
heer D i e m e 1 over het enten van Cac
tussen ontvingen we enkele opmerkingen 
over het gebruik van Cereus Spachianus. 
De volgende keer hopen wij hierop nader 
in te gaan.
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Enige duizenden O h m  weerstand 

voor onze Succulenten.

B ODEMWARMTE is wel een zeer voorname factor bij het zaaien van Succulenten, 
temeer daar men dan de temperatuur naar willekeur kan regelen. „Hoe” is echter 

dikwijls een zeer groot vraagteken.
Na het lezen van het artikel „Bodemwarmte bij het zaaien van Mesems” door Dr. H. 
W. de Boer, Succ. 48, blz. 18, ben ik begonnen te zoeken naar een andere oplossing, 
want op de schoorsteen is er bij ons geen plaats en een centrale verwarming hebben wij 
niet. Wanneer men geen al te grote installatie verlangt kan men het zaakje zelf goed 
opknappen. Ik heb dan een kleine broeikas ontworpen om cactussen te zaaien met elec- 
trische verwarming, zonder dat er al te grote kosten mede gepaard gingen.
In October 1948 had ik mij zaad van Cereus peruvianus en van de var. monstruosa 
aangeschaft bij C. Backeberg, in Duitsland. Ze werden begin November ’48 gezaaid 
en na een paar dagen stonden nagenoeg alle boven. Na de winter waren het al flinke 
kereltjes geworden, die er nu schitterend uitzien.
Aan de hand van onderstaande tekeningen en bijbehorende gegevens zal het eventuele 
liefhebbers niet moeilijk vallen ook een kleine broeikas te bezitten.
Eerste model; zie fig. 1 en fig. 2.

s t c e k  co» m c t  

■ x  S C H A  K é L A f í í .

Afmetingen: kleine vierkante kas van 35 X 35 cm en ongeveer 25 cm hoog. Een zaai- 
teil (30 X 30 cm) wordt geplaatst in een plat zinken bakje en daaronder dan lampen 
aangebracht.
Benodigdheden:

1 lamp van 4 Watt (nachtpitje of veilleuse genaamd)
2 lampen van 5 Watt idem
1 lamp van 7 Watt idem

Deze lampen worden parallel geschakeld, zie schematische tekening nr. 1, nu kan men
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een willekeurig aantal lampen doen branden en alzo de wattage regelen. De afgestane 
warmte is evenredig met de gebruikte wattage. Men kan dus bekomen: 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 17 en 21 Watt.
Ik heb ongeveer 3 maanden aan één stuk gestookt, het gemiddelde verbruik was 7 á 9 
Watt, zelden 10, echter nooit meer.
Wanneer b.v. lampen van samen 9 Watt brandden (4 +  5) en de temperatuur was een 
of twee graden te laag, werd dit verbeterd met de lamp van 4 Watt uit te schakelen en 
in de plaats de tweede lamp van 5 Watt aan te steken, dus 5 +  5 =  10 Watt. Met de 
vier aangehaalde lampen kan men de temperatuur regelen tot op één graad na!
Figuur nr. 2 geeft de ligging in werkelijkheid van de draden en de plaatsing der lampen. 
Bij een kamertemperatuur van ongeveer 11° Celcius bekwam ik, wanneer er bij wijze 
van proef 21 Watt brandde, ongeveer 34° Celcius!
Laat echter nooit tijdens de nacht de zaailingen over aan de warmte van slechts een 
enkele lamp. De lampen moeten bij het zaaien maanden aan een stuk branden en het 
kan dan al eens voorkomen dat er een doorbrandt en dan staan de kleintjes in de kou. 
Overdag merkt men het snel, maar het is net of lampen een voorliefde hebben om 
’s nachts uit te gaan!

© 1 0 0 0  - A -  (  OHMJ

de handel zijn, 
te koppelen.

Tweede model; zie fig. 3.
Afmetingen: 50 cm lang, 20 cm breed en 
ongeveer 35 cm hoog. Het is meer ge
schikt om ’s winters de tere soorten in te 
houden, zoals de Mesems, die in de win
ter vochtiger moeten staan en daardoor 
een weinig warmte nodig hebben. De 
mogelijkheden van het 2e model en het 
gebruik zijn veel practischer, maar ook 
een weinig ingewikkelder om in elkaar 
te steken. Kan vanzelfsprekend ook ge
bruikt worden om te zaaien. 
Benodigdheden:
Ie. 1 weerstand van 1000 Ohm (1000 

Ohm is berekend voor een netspan
ning van 110 Volt).

2e. 1 lamp van 5 Watt (nachtpitje)
3e. 1 lamp van 10 Watt (idem)
4e. 1 regelbare schakelaar met vijf af

takkingen (ik geloof niet dat zulke in 
heb hem daarom zelf gemaakt. 5e. een paar dagen geduld om alles aan

Ditmaal staan de lampen onderling parallel en in serie met de weerstand van 1000 Ohm. 
B.v. schakelaar van lamp 5 Watt aanstellen en de draaibare schakelaar „R ” op punt, of 
aftakking nr. 3, dan gaat de stroom door de lamp van 5 Watt alsook door de helft van 
de weerstand afgetakt langs de klem G (de weerstand ziet er uit als een porseleinen 
buis, 15 cm lang, met draad omwonden en met klemmen voor de aftakking, op schets 
nr. 3 gemerkt met E, F, G, H en I).
De lamp van 5 Watt brandt nu niet meer op volle kracht omdat de stroom nog een 
andere weerstand hoeft door te gaan (in serie), in het aangehaalde geval is het nuttig 
Wattverbruik nog maar ongeveer 4 Watt. Voor de andere standen zie hieronder.

Mogelijkheden met deze wijze.

Lamp 5 Watt aan + 1 / 4  van de weerstand =  ±  4.5 Watt (aftakking 2) 
Lamp 5 Watt aan +  1/2 van de weerstand =  ±  4 Watt (aftakking 3) enz.

Alle mogelijke standen met hun verbruik in Watt.
A. de beide lampen aan

en de draaibare schakelaar op 5 geeft ongeveer 6,5
>t i i  1) ,, „ 4 f» 7,5
,, ,, ,, „  3 yy „  9
yy yy yy .. .. 2 „  12
yy »  »> „  1 yy „  15
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de lamp van 5 Watt aan (schakelaar lamp 10 Watt UIT)

en de draaibare schakelaar op 5 geeft ongeveer 3 Watt.
4  a  ^yy >> yy »  »  ^  >> >> >>

3 4>> >> yy yy yy ^  yy yy >>
9 4  =íyy yy yy yy yy ^  yy yy ^■yKJ yy

„ „ „ „ „ 1 „ juist 5
C. de lamp van 10 Watt aan (schakelaar lamp 5 Watt UIT)

en de draaibare schakelaar op 5 geeft ongeveer 5,5
4 6yy yy yy yy yy yy »  w
Q 7

yy yy yy yy yy yy yy 1„ „ „ „ „ 2 „ „ 8
„ „ „ „ » 1 „ jUÍSt 10

Watt.

Met simpel te draaien tot de volgende aftakking op de schakelaar „R” verandert de 
warmte. Men kan dus regelen van ±  3 Watt tot max. 15 Watt.
Bij een andere netspanning dient natuurlijk de weerstand van 1000 Ohm ook aan
gepast, de lampen van 5 of 10 Watt zijn altijd zo, dat ze op de netspanning kunnen 
ingeschakeld worden, op dit punt is dus niets te veranderen.
Hoe groter kas hoe kleiner het warmte effect. Denkt men genoeg te hebben aan een 
Wattage van 3 tot 5 Watt, kan men natuurlijk werken met enkel een lamp van 5 Watt 
plus de vijf aftakkingen.
Echter altijd zorg dragen de lampen zoveel mogelijk in het midden aan te brengen, ook 
de weerstand van 1000 Ohm (ongeveer 12 Watt) geeft warmte af. Is trouwens te be
schouwen als een derde lamp!!
Het is in ieder geval, naar mijn mening, een oplossing om ofwel kleine hoeveelheden met 
succes te zaaien, ofwel tere soorten met een zekere gerustheid te laten overwinteren. 
Zij die zouden trachten zo’n ding te maken wens ik alle succes en welslagen, zij die 
eventueel iets meer zouden wensen te weten, voor bijkomende inlichtingen enz. schrij
ven aan ondergeteekende en als er geen hoogdravende wiskunde mede gepaard gaat zult 
U wel een antwoord bekomen.

W. G o e m a e s ,
Heirmanstraat nr. 1 Deurne-Zuid. 

Antwerpen — België.

Jubileumklanken.
„Floralia” schrijft onder de titel „Wij feli
citeren Succulenta” o.m. dat onze vereni
ging een keur van liefhebbers verenigt en 
uitstekend werk verricht. „Dat de redactie 
in goede handen is, toont elke bladzijde 
van het feestnummer, dat uitstekende tech
nische artikelen bevat, naast andere over 
de historie van de vereniging.”
Het „Vakblad voor de Bloemisterij” geeft 
van ons jubileum met vreugde kennis, 
„want het werk, dat deze vereniging in het 
belang van de succulente planten verricht 
heeft, is zeer groot. De liefhebberij werd 
gestimuleerd en in goede banen geleid; 
vele járen lang werden tal van lezingen en 
voordrachten gehouden, waardoor de ken
nis van deze merkwaardige gewassen zeer 
bevorderd werd. Het orgaan kan zich me
ten met de beste tijdschriften in het bui
tenland op dit gebied. Wie de jaargangen 
van Succulenta doorbladert, zal zeker ent
housiast worden.”
„Desert Plant Life” — een Amerikaans tijd
schrift dat ons bijzonder vriendelijk gezind 
schijnt — wijdt onder de titel „Congratu- 
lations” eveneens een kort artikeltje aan

ons 30-jarig bestaan. Het meent, dat 
iedereen wel tevreden kan zijn met ons 
luxueuze jubileumnummer met zijn 36 
pagina’s en 15 fraaie afbeeldingen en be
sluit met de wens: Dat de Nederl. Ver. 
van Liefh. van Cactussen e.a. Vetplanten 
moge groeien en bloeien!
Onze trouwe medewerker de heer H. 
H e r r e te Stellenbosch schreef: „Tot dus
ver het ek Succulenta altijd gekrij en ge
niet dit elke slag weer! U werk goed daar 
en ek hoop, die die volgende 30 jare net 
so sal verder gewerk word. Wat sou van 
die wetenskap van die vetplante geword 
het sonder die liefhebbers en hul werk in 
die verband daarmee. Ons sou nog lank nie
daar wees, waar ons vandag is!”

*  **
Wie onzer heeft niet iemand ontmoet, 
die zei: „Cactussen! Die vreselijke din
gen”. Met een paraphrase van een uit
spraak van een bekend Grieks philosoof 
zouden we kunnen zeggen: Zij houden niet 
van cactussen omdat zij ze niet kennen, 
zij kennen ze niet, omdat zij er niet van 
houden.
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V eren ig ingsn ieuw s
AFD. ’s-GRAVENHAGE.
Op de laatst gehouden bijeenkomst van 
de Kring ’s-Gravenhage, welke druk 
bezocht was, werd door de heer C. 
B o m m e l j é  een zeer interessante 
serie gekleurde lantaarnplaatjes van 
planten uit eigen collectie vertoond. De 
fraaie plaatjes, opgenomen door de heer 
P i e t  C o s s e  e, gaven een uitstekend 
beeld van hetgeen door een ervaren 
liefhebber bereikt kan worden. 
AFDELING HAARLEM.
De afdeling Haarlem heeft in de maand 
September een van haar oudste en 
trouwste leden verloren. Mevrouw C. 
F. C r a m e r  — N i e m e i e r  is na een 
ziekbed van enkele maanden in de 
ouderdom van 80 jaar van ons heenge
gaan. Met haar reeds eerder overleden 
echtgenoot was zij een van de leden, 
die het initiatief namen tot oprichting 
der afdeling. Tot op het laatst was zij 
val interesse voor onze liefhebberij. 
Op onze jaarlijkse vergadering te Am
sterdam was zij beide dagen aanwezig. 
De leden van de afd. Haarlem weten, 
wat Mevr. C r a m e r  voor de afdeling 
betekende. Wij gedenken haar in dank
bare herinnering.

J. G r u l l e m a n  s—v. B e r g h e m,
Voorz.

AFD. NIJMEGEN.
Op 15 Sept. j.1. hield de afdeling Nijme
gen een ledenvergadering. Br. A q u i -  
1 a s-W o u t e rs was zo welwillend een 
aantal kleurenfoto’s van bloeiende 
planten uit eigen collectie te projecte
ren, waarbij hij bij iedere foto een toe
lichting gaf, hetgeen zeer leerzaam was. 
Hierdoor hebben wij weer gezien wat 
te bereiken is met goede planten en een 
juiste kweekwijze.
Een van de leden stelde een aantal 
planten beschikbaar, welke onder de 
aanwezigen werden verdeeld.
Wij hadden een goede avond.

A. B o e r s ,  Secretaris. 
NIEUWE LEDEN:
H. Romers, Jekerstraat 60, Utrecht.
V. E. H. O’Herne, B.P.M.-Hzn., Batavia,

Indonesia.
W. Latooy, Roomburgerweg 3, Leiden. 
B. de Boer, Borchsatelaan 101» Hillegers-

berg.
Nagekomen afschrijvingen:
Abcoude: J. C. Rooswinkel; Amersfoort: 
Th. Hassing; Amsterdam: F. van den 
Berg, B. Bruinsma, F. Fels Jr., Mevr. 
Kurvers, Mevr. de Rek; Haarlem: H.
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Groeneveld; Leiden: R. Nagtegaal; Til
burg: J. B. J. van Weereld; Utrecht: C 
J. Dekker; Dr. S. de Jongh, Haarlem N.
BEKROONDE LEDEN.
Op de te Rotterdam-Zuid gehouden 
tentoonstelling van bloemen en planten, 
werd de heer K o p p e r s  voor zijn 
inzending cactussen een eerste prijs, 
zijnde een zilveren medaille der Ge
meente Rotterdam, toegekend.
— Ter gelegenheid van de grote West- 
landse tentoontoonsteling van fruit, 
groente en bloemen te Naaldwijk werd 
de fraaie inzending van ons lid, de heer 
B o u w m a n  bekroond met een gou
den medaille.
V rag en ru b riek .
De heer M. te A. schrijft: „Ik bezit enkele 
vrij oude planten, waarvan de nieuwe 
groei te smal is in verhouding tot de af
metingen van de plant. De top van de 
plant loopt spits toe en verliest de normale 
bolvorm. Trekt dit later bij, is deze fout 
te corrigeren, b.v. door de plant dicht on
der het glas te plaatsen of is de fout on
herstelbaar?”
A n t w o o r d :
Wanneer uw plant, ’s zomers een spitse top 
heeft gekregen, welke top dus in plaats 
van rond tapvormig is geworden, dan 
heeft de plant te donker gestaan. Een 
cactus die genoeg licht en genoeg zon 
heeft, groeit in de zomer niet taps. 
Groeide uw plant ’s winters door dan 
werd de top te spichtig door gebrek aan 
licht en als een gevolg van het feit dat 
de plant haar noodzakelijke rustperiode 
niet heeft gehad. Als cactussen ’s winters 
doorgroeien door te veel water en te veel 
warmte dan krijgen ze een langgerekte 
top en dan ziet zelfs een Lithops of een 
Conophytum kans een peenvorm aan te 
nemen. Behandelt men ze daarna zoals 
het behoort, dan zullen ze vaak de nor
male vorm terug krijgen.
Wanneer cactussen ’s winters donker 
staan maar men houdt ze kurkdroog dan 
zullen ze niet groeien en dus ook geen 
slechte vormen vertonen. De meeste kas
jes in ons land zijn ’s winters vochtig, 
ook al geven we de planten geen water; 
houdt u daarom in de herfst stipt aan 
hetgeen de heer D i e m e 1 in het Sept.- 
Octobernummer schreef over het luchten 
en het watergeven en bereidt daardoor 
uw planten voor op haar winterslaap. 
Zorg dat de temperatuur in uw kas des 
winters niet te hoog wordt, wanneer het 
niet vriest, lucht dan ook ’s winters zo
lang als de zon schijnt.

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



Flinke sortering

Cactussen en andere  V etplanten
bij W. J. van Kempen

★ Driehuizerweg 327 - Brakkestein, Nijmegen - Telei. 23377

Financieel overzicht 1 9 4 8 .
ONTVANGSTEN UITGAVEN

Saldo per 1 Jan. 1948 . . . .  
Nog geïnde contr. 1947 . . . .

ƒ 2.457,53 
„ 49,70

Onkosten en porti’s
Besturen 1947 ƒ 133,66

Nog geïnde advert. 1947 . . . . „ 20,50 Idem Bibliotheek 1947 ......... ft 12,37
Verkoop oude jaarg. in 1947 „ 112,77 Gewone drukkosten 1947 .. 97,21
Geïnde contrib. 1948 ......... „ 1.502,70 Drukk. Succulenta 1947 . . . . 777,58
Geïnde advert. 1948 ......... „ 64,50 Idem idem 1948 .................... 1,277,35
Verkoop oude jaargangen . „ 31.20 Gewone drukkosten 1948 . . »* 310,11
Extra bijdragen Vergaderkosten ................ tt 29,20

buitenl. tijdschr. 60,— Onkosten bestuur 1948 . . . . ft 18,59
Toevallige baten ................
Reeds binnengekomen

„ 45,— Verschuldigd recht
postkwitanties ft 10,20

Contributie 1949 „ 49,65 Chequéboekje Girodienst .. 0,60
Idem idem 1950 ................
Zaadverkoop Hana, Nijkerk

„ 7,65 Terugstorting afd. contr.
Mej. I. Posthuma ft 1,50

(Zie tegenb. Clichéfonds .. „ 1,35 Tegenboeking Clichéfonds
Hana, Nijkerk 1,35

Saldo per 31 Dec. 1948 . . . . „ 1.732,83

ƒ 4.402,55 ƒ 4.402,55
Bovenstaand financieel overzicht aan de hand van de boeken en bescheiden van de 
penningmeester nagezien en accoord bevonden.

(w.g.) J. B. JANSEN.
Amsterdam, 29 Juli 1949. ( „ ) L. J. BANNINK.

Bestuursm ededelingen
Leden, die hun lidmaatschap niet wen
sen te bestendigen, worden, om moeilijk
heden te voorkomen, er aan herinnerd, 
dat het lidmaatschap moet worden op
gezegd vóór 1 December aan het secreta
riaat of aan het bestuur van de afdeling 
(Art. 7 Huish. Regl.). 
Afdelingssecretarissen worden vriende
lijk verzocht aan het einde van het jaar, 
het secretariaat te willen toezenden een 
ledenlijst en een verslag der werkzaam
heden in het afgelopen jaar. 
Abusievelijk werd in het Juli/Augustus 
nummer 1949 bij de afschrijvingen ver
meldt, de heer J. A. van Tilburg te 
Dordrecht.

SECRETARESSE.

LEDENBIJEENKOMST
Op 11 en 12 Maart 1950 zal bij voldoen
de deelneming in de jeugdherberg „De 
Grasheuvel” te Amersfoort de beloofde 
bijeenkomst van Succulenta plaats vin
den.
Het zal een samenkomst zijn van Suc
culentenvrienden; er zullen goede leer
zame voordrachten worden gehouden 
met gelegenheid tot gedachtenwisseling. 
De kosten van een verblijf vanaf Za
terdagmiddag tot Zondagmiddag zijn 
f 3.50 p.p., logies en maaltijden inbe
grepen. Het aantal deelnemers moet 40 
a 50 bedragen.
Men wordt verzocht zich op te geven 
bij de Voorzitter van Succulenta vóór 
1 December a.s.

export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 172446  ’s-Gravenhage, post Loosduinen



Succulenten j. kroon

_____________________ ___________________________Cactuskweker
Kwekerij: Veurseweg 64 — 66 — Postadres: Donklaan 17, Voorschoten.

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

1. Astrophytum myriostigma . f 0.35
2. — myriostigma

var. columnaris „ 0.35
3. — asterias .....................  „ 0.35
4. — ornatum var. virens „ 0.35
5. — ornat, var. Mirbellii „ 0.35
6. — capricorne var. senilis „ 0.35
7. — capricorne var.

crassispina „ 0.35
8. Cereus alacriportanus .........  „ 0.30
9. — peruvianus ................  „ 0.30

10. Pilocereus Sartorianus . . . .  „ 0.35
11. — chrysacanthus .........  „ 0.35
12. — Palmeri ....................  „ 0.35
13. Cephalocereus polylophus .. „ 0.35
14. Trichocereus Spachianus .. „ 0.30
15. Leuchtenbergia principis . . „ 0.35
16. Echinocactus Grusonii . . . .  „ 0.35
17. Notocactus submammulosus.. „ 0.15
18. — Haselbergii .........  „ 0.25
19. — floricomus .............  „ 0.25
20. — Ottonis ................. „ 0.20
21. Gymnocalycium Hennissii .. „ 0.30
22. — Monvillei var.

brevispinum „ 0.30
23. Gymnocalycium Quehlianum f  0.25
24. — gibbosum .............  „ 0.25
25. Ferocactus viridescens . . . .  ,i 0.25
26. — coloratus .............  „ 0.25
27. —  gladiatus .............  „ 0.25
28. Hamatocactus setispinus .. „ 0.25

29. Mammillaria chionocephala . „ 0.25
30. — rhodantha ..............  „ 0.20
31. Echinopsis multiplex ................. 0.20
32. Pseudo-echinopsis aurea .. „ 0.30
33. Rebutia minuscula ..............  „ 0.15
34. — senilis ...................... „ 0.20
35. — xanthocarpa ......  „ 0.20
36. — Steinmannii ................. 0.20
37. — violaciflora ....... „ 0.20
38. — Wessneriana? met

lange witte doorns „ 0.20
39. Stenocactus Lloydii ............. „ 0.30
40. Duvalia reclinata ........................ 0.30
41. Oliveranthus elegans .........  „ 0.20
42. Echeveria farinosa .....................0.20
43. — Setchellii ........................ 0.20
44. — cotyledon ..................... , 0.20
45. Vatter 15, gemengd ..................   0.35
46. Notocactus Leninghaussii .. „ 0.35
47. — Ottonis ..................  „ 0.35
48. — Haselbergii ................. 0.35
49. Trichocereus Straussi .........  „ 0.35
50. — Spachianus ....... „ 0.35
51. — candicans; nieuw,

met paarse bloem „ 0.35
52. Cereus Terscheckii ............. „ 0.35

De heer E. V a t t e r  was zo goed ons 
de zaden genummerd 45—52 toe te 
sturen ten behoeve van het Clichéfonds.

Lithopszaad is verkrijgbaar á f 0.25 per pakje, alleen de nummers 2 — 6 — 7 — 
9 _  io — 11 — 13 — 19 — 21 — 25 — 27 — 30 — 33 — 35 — 36 —  37 — 39
_ 40 — 41 — 43 en 44 voorkomende in Succulenta No. 1 (Jan.—Febr.) 1949.
Een volledige opgave van Mesemzaden kan niet worden gepubliceerd wegens 
ziekte van Dr. d e  B o e r .  Wij hopen in het volgende Succulentanummer een 
nieuwe lijst te plaatsen, vooral omdat dit een bewijs zal zijn, dat Dr. d e  B o e r  
hersteld is.
In Succulenta no. 4 (Juli—Aug.) 1949, pag. 80 is geschreven, dat het zaad van Cer. 
peruvianus en Spachianus slecht ontkiemt. De heer B l o n k  deelde mede: „het zaad 
van Spachianus kwam voor 70 á 72 % op, de plantjes zijn nu 3 cm hoog, alle reden 
om te zeggen, dat het zaad goed is.” De heer D i e m e l  kreeg uit één pakje 20 
plantjes. Mislukking ligt dus aan de omstandigheden, niet aan het zaad. De heer 
d e  H a a s  geeft de raad, als het zaad niet tijdig opkomt, het een jaar in het zaad
bakje te laten staan. Lees vooral hetgeen in 1947 en ’48 over het zaaien van Mesems 
en in 1949 over het zaaien in het algemeen is geschreven.
De pakjes bevatten minstens 30 Mesem- of 20 Cactuszaden. Toezending volgt na 
ontvangst van het verschuldigde bedrag vermeerderd met f 0.15 voor verzend
kosten. Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving 
of storting op postgirorekening 39 897 2 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. v a n  d e n  T h o o r n ,  Elburgerweg 57, Apeldoorn.
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Het Rom. cijfer (I) verwijst naar jaargang 1949, (II) naar jaargang 1950.

Adressen Hoofdbestuur (I) 16, (II) 16
Adromischus ( I I ) ....................................33
Adromischus maculatus (I) . . . .  41
Afdeling Amsterdam ( I ) ......................37
Afdeling ’s-Gravenhage ( I )  . . .  . 112
Afdeling Haarlem ( I ) .........................112
Afdeling Nijmegen ( I ) .........................112
Aloe arborescens ( I I ) ...........................67
Als de dagen lengen.... (II) . . .  15
Als de planten naar buiten gaan (I) 29
Astroloba Herrei ( I I ) ...........................56

Bandieten in de Cactuswereld (II) . 14
Bekroonde leden ( I ) ............................. 112
Beskouwinge oor die sogenoemde 

Mimiek van sekere Mesembryan-
themum-soorte ( I ) ...........................68

Bestuursmededelingen (I) . . . .  80
Bestuursmededelingen (II) 32, 80, 96
Boekbesprekking ( I I ) ............................ 9
Boeken en tijdschriften (II) . . . .  30
Bladstek ( I I ) .............................................77
Bij de intrede (I) 1, ( I I ) ........................1

Cactussen zaaien (I) 13, (II) . . . .  15
Clichéfonds ( I ) ........................................ 67
Collecties van Liefhebbers (II) . 72, 88 
Conferentie Grasheuvel Amersfoort

(II) ........................................32, 41
Congres 1950 ( I I ) .......................... 48, 80
Conophytum percrassum (I) . . . .  17
Contributieverhoging ( I ) .................... 101

De Cactus ( I ) ..........................................2
Dertig járen Succulenta (I) . . . . 3 4
De Ruwent ( I I ) ........................................ 72
Die gebruik van vetplante vir weten-

skaplike doeleindes (I) . . . 14, 31
Doodgewone planten ( I ) ......................30
Doorns of dorens ? ( I I ) ......................38
Dubbel jubileum in Amsterdam (I) 90
Duurzame vreugde ( I ) ...........................58

Echinopsis saltensis ( I I ) ......................53
Een goed middel tegen mieren (I) . 54
Een groot liefhebber ( I I ) ...................... 63
Eigenaardige bloeiwijze Echinocereus

Scheerii ( I I ) ....................................11
Elk jaar verpotten niet noodzakelijk

(I)  28
Enige duizenden Ohm weerstand (I) 109 
Enten van Cactussen (I) 71, (II) . . 5
Enten van Cactussen, nogmaals (II) . 5
Entstammen ( I I ) ....................................94
Eriosyce Sandillon ? ( I I ) ......................58

Ervaringen van liefhebbers (II) 71, 95
Euphorbia Echinus ( I ) .......................... 46
Euphorbia’s ( I ) ............................... 19, 94

Fotowedstrijd ( I ) ....................................32

Gasteria liliputana ( I ) .....................85
„ Schweickerdtiana (I) . . . 60
„ verrucosa ( I ) .....................10

Gymnocalycium Damsii (I) . . . .  83
„ De Laetii (I) . . . 89
„ Mihanovichii (I) . . 105
„ Valnícekianum (I) . 3
,, Vatteri (II) . . . .  65

Haworthia margaritifera en verwante
vormen ( I ) ....................................97

Hemelsleutel ( I ) ....................................64
Hoe men zonder het zelf te willen

Cactusliefhebber wordt (I) . . . 81
(II) 14

Hohorst ( I I ) ..................................... 88
Hoya carnosa ( I I ) .........................7, 21

Inlandse succulenten (I) . . 6, 21, 64
In memoriam Prof. Dr. G. C. Nel (II) 37
Insecticide parathion ( I I ) ...................... 74
Interessante Euphorbia’s (I) . . 19, 94
Internationale samenwerking (II)

32, 47, 90

Jubileum Afd. Amsterdam (I) . 37, 90 
Jubileumklanken ( I ) .........................111

Kalanchoë tomentosa (II) . . . .  44
Kas of broeibak ( I ) ............................... 26
Kring Nijmegen ( I ) ............................... 80

Ledenbijeenkomst ( I I ) ...........................16
Leden wedstrijd ( I I ) ...................... 16, 27
Lithops fulviceps ( I I ) ...........................83
Lithops rugosa ( I I ) ............................... 54
Lobivia nigrostoma ( I I ) .......................2
Mammillaria mazatlanensis (II) . . 75
Maritinocereus ( I I ) ...............................49
Mieren ( I ) ................................................. 54
Mijn eerste stekjes ( I ) .......................... 26
Naar het Famatinamassief (II) 24, 39
Notocactus Herteri ( I I ) .....................17

Ons kan nie help nie ( I ) ......................40
Onverbiddelijke wetten (II) . . . .  31 
Onze inlandse succulenten (I) . . . 6



Opgepast ( I I ) ..........................................6
Opuntia erinacea - ursina - utahensis

(II) 4
Opuntia’s (I) 22, ( I I ) ............................ 4

Parathion ( I I ) ........................................ 74
Parodia microsperma (II) . . . .  81
Peru ( I I ) ................................................. 79
Practisch zaaitoestel (II) . . . . .  23

Rebutia Einsteinii ( I ) .................... 65
„ Haagei ( I I ) .........................62
„ Krainziana (J.)....................49
„ Wessneriana ( I ) ............... 48

Rectificatie (I) 70, ( I I ) ...........................82
Rhipsalis cribrata ( I I ) ...........................61
Rijkdom ( I ) .............................................86

Samenstelling van het grondmengsel
(I) 30

Schoonheid wilde vetplanten (I) . . 21
Sedum Morganianum ( I I ) ......................28

„ Stahlii ( I I ) ............................... 86
Selenicereus grandiflorus (I) . . . 107 
Sempervivum arachnoideum (II) . . 22
Specialiseren ( I ) ....................................27
Succulenten in de tuin (II) . . . .  92
Succulenten in onze tuin (I) . . . 50
Succulententuin Baai van San Fran-

cisco ( I ) .............................................55
Succulent of niet ? ( I ) .........................102

Terugblik dertigjarig bestaan onzer
Vereniging ( I ) ............................... 34

The Aloes of South Africa (II) . . 53 
Tien jaar Mesemcultuur (I) . . . .  51
Tradescantia navicularis (I) 92, (II) 13 
Trichocereus candicans (II) . . . .  95 
Twee interessante Zuid-Afrikaanse 

Euphorbia’s ( I I ) ............................... 91
Uit de Cactuswereld (II) 14, 19, 30, 46
Uit de practijk (I) . . . . 77, 91, 104

(II) 12, 26, 42, 60, 70, 84
Uit eigen ervaring (I) . . . 5, 26, 62
Uit het land der onbegrensde moge

lijkheden ( I I ) ....................................15
Van de Redactie (I) 44, 108, (II) . . 96
Verenigingsinsigne ( I I ) ...........................80
Verenigingsnieuws (I) 112, (II) . . 16 
Vermeerdering uit bladstek (II) 77, 85
Verpotten (I) 28, ( I I ) ...........................94
Verpotten grote, zware planten (II) 47 
Verschil in kweekwijze (I) . . . .  28 
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