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Voor Uw planten en bloemen heeft U 
alle zorg en liefhebberij.

De voeding van planten en bloemen heeft grote invloed 
op de groei en bloei-
Daarom is het belangrijk dat U er zeker van kunt zijn 
dat het plantenvoedsel van de POKONFABRIEK 100 % 
safe is.

■Q x -v  r r  v  T voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
1 v J  Ja . W  I N  de groei- en bloeitijd.
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35 cent 60 cent ƒ 2.—  f  3.50

KORRELMEST voor de tuin
verkrijgbaar in aardige en handige STROOIDOZEN 
waardoor regelmatige verdeling mogelijk is en verbran
ding wordt voorkomen.
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f. 1,—  f. 3.—

En dan

CHRYSAL, het NIEUWE preparaat dat
S N  IJ B L O E M E N  langer goed houdt.
Thans in geheel nieuwe verpakkingen in Aluminium folie.

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bns
35 cent 60 cent f  1,10 f  5,

Vul het Chrysalwater dat opgezogen wordt met Chrysal- 
water bij. Het Chrysalwater blijft dan werkzaam en hoeft 
niet ververst te worden,

HET BLIJFT WEL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

H- P. BENDIEN
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Een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar !
A happy and prosperous new year!
Une bonne année !
Ein glückliches neues Jahr ! 1
Deseamos un próspero y feliz ano nuevo ! ~
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Aan de afdelingen en leden in binnen- en buitenland, aan de zuster
verenigingen en aan onze vrienden roepen wij deze wens van ganser 
harte toe.

Het gaat goed met Succulenta, het ledental blijft stijgen, zelfs belang
rijk stijgen. Dit is een verheugend feit, doch het brengt ook moeilijkheden 
met zich mede o.a. het volgende : de nieuwe, veelal jonge leden willen in 
de eerste beginselen van onze liefhebberij ingewijd worden. Vanzelfspre
kend, kunnen wij zeggen, doch een groot aantal oudere leden en vergevor- 
derden zullen ons blad dan niet meer belangwekkend vinden.

Enige voorstellen, die dit probleem trachten op te lossen, bereikten ons. 
Het hoofdbestuur zal zich hierover beraden en de nodige voorstellen aan 
de algemene vergadering voorleggen. .

Laat ons hopen, dat 1953 een zonnig jaar wordt en onze planten voor
spoedig mogen groeien en rijkelijk bloeien.

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

Cactussen
d o o r  A . F  a n  c  i e r.

Cactussen , zon d er  m eer, is een  w e in ig  o f  n iets zegg en d  op sch r ift  in  een  t ijd sch rift  
als S u ccu len ta . D e  v etp la n ten v erza m ela a r  n eg eert d it artik e l m issch ien  v o lk o 

m en, hij k an  dat d oen , hij k om t in  ons b la d  to ch  w e l aan z ijn  trek . D e  tite l w il  n iet 
an ders d oen  dan  aandacht v ra g en  v o o r  d e  cactu ssen . D e  red a ctie  kan  zu lk  een  arti
k e l m issch ien  w e l  gebru ik en , im m ers, zij is v e r le g e n  om  g o e d e  en  lie fs t  g ed eg en  
cactu sk op ij m aar bij g eb re k  h ieraa n  is een  p op u la ir  a r t ik e ltje  o o k  zeer  w e lk om .

F e ite lijk  ben  ik  m aar een  b e g in n e lin g  op  cactu sg eb ied . L an g  g e led en  h eb  ik  al 
een s cactu ssen  g ek w eek t, b e te r  g ezeg d  al eens g e trach t ze  g r o o t  te b ren g en  en  h o e 
w e l ik  m e daarna  z o ’n  b e e t je  m et v e tp la n tje s  h eb  b ez ig  geh ou d en , h eb  ik  d e  ca ctu s
sen to ch  n o o it  u it m ijn  h art k u n n en  bannen , ze lfs  d e  zogen aam d e  g e w o n e  soorten  
n iet. D us b e n  ik  een  paar ja a r  g e led en  w e e r  m et de  cactu sk w ek er ij beg on n en . D a a r
bij b en  ik  een  b e e t je  k ie sk eu rig  te w e r k  gegaan , m issch ien  om d a t ik  m e v erb e e ld  
o v e r  het beg in sta d iu m  h een  te zijn , m aar to ch  m eer  om da t ik  n ie t zo  gem a k k e lijk  
te b e v re d ig e n  ben . Z o u  ik  gaan  sp ecia liseren , ja  o f  n ee  ? Ja, om d a t het je  kenn is 
en heus n iet a ltijd  op  één  sp ecia a l g e b ie d  zo  on tza g lijk  v e rr ijk t; n ee, om da t een  
g esp ecia lis eerd e  co lle c t ie  m eesta l m on o to o n  en  d a a rd oor  een  b e e t je  saai is. E u p h or- 
b ia ’s, H a w orth ia ’s, L o b iv ia ’s en  A strop h y tu m s z ijn  a llem a a l op  z ich  z e lf  e rg  m oo ie



2 SUCCULENTA

K ijk je  in  de v erzam elin g  v a n  A . F an cier; a lle  op de foto voorkom en de p lanten  w o r
den in zijn  a rtik e l genoem d, versch ille n d e  bo ven dien  door close-ups afgebeeld .

p lanten  en je  k u n t v a n  e lk  v a n  deze geslach ten  ze lfs  aard ige  groepen  sam enstellen , 
m aar een  grote  v erzam elin g  v an  één  v a n  deze geslach ten  ? N een, m ijns inziens goed 
v oor stud ied oeleind en  óf v o o r geboren  specialisten . Om  v an  L o b iv ia ’s w e rk e lijk  te 
kunn en  gen ieten  zou je  b o ven d ien  ren ten ier m oeten  zijn, ze b loeien  v e e la l m idden 
op de dag en dan nog m aar kort.

Hoe ik  w e e r op n ieu w  aan  een  a ard ig  c o lle ctie tje  cactussen  ben gekom en ? W aa r
om zou ik  h et v erh e len . A ls  je  bij een  cactu slie fh eb b er, laat ik  lie v e r  zeggen  su ccu 
len ten lie fh eb b er op b ezo ek  ben t gew eest, ga  je  zelden  of nooit m et lege handen 
n aar huis. R u ilen  ga at ook  goed, v o o ra l a ls je  z e lf  o v e r een  voldoende h o eveelh eid  
ru ilm a te ria a l besch ik t. A ls  tw ee  ru ilen  m oet e r  een  huilen , zegt het spreekw oord. 
Bij su ccu len te n lie fh eb b e rs  ga at dat n iet op, w a n t n iet de w aard e, m aar het a l of 
n iet bezitten  v a n  een  p lan t legt het grootste  ge w ic h t in de schaal. V e le  b ero ep sk w e
kers, v o o ra l d ie w e lk e  in  S u ccu len ta  ad verteren , b ieden  tegen w oo rd ig  een u itg e 
b reid  sortim en t v an  goede p lanten  aan. H oew el, h et is tegen w oo rd ig  bij hen bijna 
u itslu iten d  im p o rt-exp o rt w a t de k lo k  slaat. Im p orteren  is in derd aad  ook voor de 
lie fh eb b e rs  de beste  m an ier om  aan  w a t n ieu w s of b ijzon ders te kom en, m aar het 
is k o stb aa rd er dan u m isschien  den k t en tegen w oo rd ig  door de v e le  bepalingen  en 
bep erk in gen  v r ijw e l ondoenlijk , tenzij m en goed e vrien d en  in h et bu iten lan d  heeft. 
W il m en toch im p ortp lan ten, k w e e k  ze  dan u it im portzaad, dat ook door ons 
C lich éfo n d s w o rd t aangeboden.

V o o r een  lid  v an  S u ccu len ta  zijn  er dus v e le r le i m ethoden, w aard o or m en zijn  
p la n ten v erzam elin g  k a n  u itbreid en . T och lig t in de b ep erk in g  v a a k  een  nog groter 
kunst.

T ot de p lanten , d ie  ik  b eslist w e e r  w ild e  hebben behoorde Echinopsis. D oor 
E chinopsis heb ik  e ig e n lijk  v o o r cactu ssen  een  zw a k  gekregen . Toen ik  v o o r het 
eerst een  E ch inopsis zag  b lo e ien  heb ik  v erste ld  gestaan  en ben ik  onder de b ek o
rin g  v an  h aar schoonheid  ge ra a k t. E erst b egreep  ik  n iet w a a r de bloem  u it zo ’n 
sim p ele b o l e ig e n lijk  van d aan  m oest kom en, daarn a k w a m  de bloem knop te v o o r
schijn, d ie m aar n iet op w ild e  schieten, tot hij p lots een  p aar dagen sn elle  v o rd e 
rin gen  m aakte  om op een  nam iddag te on tlu iken. Een p ra ch tig e  bloem , v o o ra l als 
je  er in k ijk t en de v e le  m eeld rad en  en de stam p er ziet. Ik  vond het w o n d erlijk  —  
nu w e e t ik  n iet an d ers of h et hoort zo —  en h e t k w a m  m e haast on n atu u rlijk  voor. 
zo ’n bloem , zo n d er steel a ls h et w a re  k u n stm atig  op de bo l gep lan t te  zien  groeien. 
A n d e re  p lanten , d ie ook n u  n iet in  m ijn  v erza m elin g e tje  m an keren  zijn  o.m. Opuntia  
m onacantha variegata, d ie  p ra ch tig e , bonte O puntia, w a a rva n  de aan trek k elijk h eid  
nog w o rd t verh o ogd  door k le in e , m ooi rood gek leu rd e  ru d im en ta ire  b la a d jes die de 
n ieu w  o n tw ik k eld e  sch ijven  sieren . D e zebracactu s, G ym nocalycium  m ihanovichii
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wilde ik evenmin ontberen, bekoorlijk vooral door de lichte dwarsbandjes die in- 
eenlopend lichte kringen op de plant vormen. Weliswaar is de bloem door haar 
groengele kleur onopvallend, sommigen zullen haar zelfs niet mooi noemen, maar 
ze is bijzonder prachtig en sierlijk van bouw en wat dat betreft, mooier dan van 
vele andere soorten. Trouwens, tegenwoordig zijn er verschillende variëteiten van 
mihanovichii te krijgen, met bijna witte of licht purperachtig gekleurde bloemen, 
n.1. var. albiflora en var. pirarettaense.

Edoch, ik dien, merk ik, bij de opsomming van mijn aanwinsten meer systema
tisch te werk te gaan en wil beginnen eerst de Opuntia’s af te werken. Van de soorten 
met langwerpige, cylindrische takken is Opuntia subulata erg imposant, vooral een 
flink exemplaar, bij deze zijn vooral de vrij grote, rolronde blaadjes in de nieuwe 
groei erg interessant. Hetzelfde kan ook van Op. vestita gezegd worden, wat deze 
soort bijzonder siert zijn de zachte haren, die de takken als het ware omhullen, 
misschien wat overdreven uitgedrukt, maar de plant is in elk geval prachtig. Ik 
schijn een grote vorm te bezitten, met nogal forse takken, althans zulks blijkt uit 
de opmerkingen, die bezoekers maken. Van deze soort heb ik ook een cristaatvorm; 
héél mooi. Een andere, eveneens met ronde, tamelijke dunne takken (ongeveer zo 
dik als een potlood) is Op. spegazzinii, een plant die feitelijk iedereen moest heb
ben; voor de bloemen. Ze bloeit gemakkelijk en overvloedig. Ik ben er althans 
vrijwel zeker van, dat de betreffende plant Op. spegazzinii is; ze lijkt veel op een 
soortgenoot, Op. salmiana, die echter geelachtige, van buiten roodachtige bloemen 
moet hebben. Van mijn plant gaf ik een liefhebber een stekje (hij was niet de 
éérste !), hij nam het mee met enige tegenzin en ik dacht: hij zal het wel ergens in 
een hoek gooien. Het jaar daarop kreeg ik echter een kaartschrijven met de 
enthousiaste mededeling, dat het stekje op de nieuw ontwikkelde takjes rijkelijk 
en alleraardigst bloeide. Wat een plezier kan je toch hebben als je wat goeds weg
geeft ! Door de grillige wirwar van takken is het een decoratieve plant, ook 
omdat de vruchtbeginsels van uitgebloeide bloemen later soms rode vruchten vor
men die een mooie kleurencombinatie geven. Op het vruchtbeginsel vormt zich 
soms opnieuw een bloem, soms ontwikkelen zich op de areolen nieuwe takjes. Toch 
staat de plant bij mij helemaal achteraan op het tablet, ergens op een plaats waar

Links : Echinopsis eyriesii, de plant en de bloem naar voren geneigd om een kijkje 
in de bloem mogelijk te maken; rechts: Arthrocereus mirabilis, 

bloeit met Echinopsisachtige bloemen.
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Links : Op. leucotricha, hoe ouder de plant wordt, hoe langer en mooier de witte, 
borstelachtige dorens; rechts : Op. spegazzinii, misschien dè gemakkelijkst bloeiende 

Opuntia, de bloemen zijn wit.

ik bijna nooit hoef te komen. Ik heb n.1. respect voor die venijnige, fijne doren
tjes van de areolen, die bij de geringste aanraking in je handen blijven zitten, ze 
dringen gemakkelijk in je huid en het is een hele toer om ze er weer uit te krijgen. 
Je denkt soms, dat je ze kwijt bent maar later, als je b.v. je hand in je broekzak 
steekt of er lichtelijk mee langs je kleren strijkt, dan wordt je met een irriterend 
gevoel opeens weer aan je gedoomde lievelingen herinnerd. Niettemin, als je de 
plant eenmaal hebt, wil je ze nooit meer kwijt.

Een andere Opuntia, een gekke plant eigenlijk, met meestal ronde takjes is 
Op. clavarioides, het negerhandje, zo typisch van vorm, dat het helemaal niet op 
een Opuntia lijkt; er is geen Opuntia en feitelijk ook geen enkele andere cactus, 
waarmee je deze soort zou kunnen vergelijken. Ze ontwikkelt vaak rolronde leden 
die naar boven verbreed zijn, dit gedeelte kan overigens schotelvormig, zij het dan 
vreemd schotelvormig, uitgroeien, terwijl zich op de randen van de schotel weer 
ronde takjes kunnen ontwikkelen. Ook waaiervormige gedeelten, die aan een 
cristaat doen denken, vormen zich vaak. Ik ken iemand, die zo’n waaiervormig stuk 
wel eens ent op een grote schijfopuntia, ik meen Op. robusta, een mooie plant met 
kolossaal grote, bijna ronde, blauwachtig gekleurde schijven, een prachtplant voor 
iemand die er de ruimte voor heeft. Op een krachtig groeiende onderstam — heb 
ik wel eens gehoord en het is ook zeer aannemelijk — behouden cristaten het beste 
hun cristaatvorm en lopen ook niet zo gemakkelijk naar hun oorspronkelije vorm 
terug. Nu dan, dat cristaatvormige stukje negerhand groeide als kool, was in nau
welijks twee jaren wel zo groot als een kinderhoofdje en had de waaiervorm prach
tig behouden.

Van de schijfopuntia’s heb ik Op. leucotricha, die moest en zou ik weer hebben, 
een kostelijke plant, mooi gevormde schijven, fraai behaard, beter gezegd beborsteld 
want het zijn borstelachtige haren en hoe ouder de plant wordt, hoe langer de haren 
schijnen te worden. Op. microdasys kun je in een gemengde collectie al evenmin 
missen, ik heb een met witte doornbundeltjes (uitkijken!), maar je hebt ze ook in 
het rood en in ’t geel. En als laatste, de laatste maar allerminst de minste, heb ik dan 
nog een Op. basilaris. Een schitterende plant. Zonnig gekweekt ligt er een fraaie 
blauwachtige purperachtige, fluwelen gloed over de schijven. Mijn plant is geënt, 
hetgeen niet absoluut noodzakelijk is al is het een langzame, niet gemakkelijke
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groeier; de schijven zijn hartvormig, hetgeen bij deze soort niet altijd het geval is.
En nu mijn Cereussen. Ik vind Cereussen geen mooie meervoudsvorm van het 

woord Cereus, ik zou liever Cerei, de Latijnse meervoudsvorm gebruiken. Trou
wens, Echinopsissen vind ik helemaal verschrikkelijk met al dat gesis. Maar het is 
goed Nederlandst?). Cereussen zijn stiefkinderen; nu ja, zulke heipalen als je wel 
eens in hortussen (horti) ziet, vind ik ook niet mooi, het duurt overigens wel een 
poosje voor ze zo groot zijn; öf je moet een ervaren kweker zijn die, zoals ik wel 
eens ergens gelezen heb, de jaarlijkse groei in meters weet uit te drukken. Zo knap 
ben ik nog niet, ik weet trouwens niet of je daar nu zo trots op kunt zijn want ik 
heb altijd gehoord en gelezen, dat cactussen langzaam moeten groeien om een goede 
vorm en een krachtige bedoorning te verwerven en te behouden.

Cereus spegazzinii, modern gesproken: Monvillea spegazzinii, is niet bepaald 
de eerste de beste, maar ik heb nu eenmaal een voorkeur voor mooi getekende, 
mooi gekleurde of interessant gevormde planten. Van vorm is C. spegazzinii niet 
direct mooi te noemen, ze is wat erg slank en vertakt maar weinig, maar dat wordt 
vergoed door de blauwe kleur en de marmerachtige tekening op de stammen. Een 
broertje heet trouwens M. marmorata maar volgens sommigen moet het dezelfde 
soort zijn. Dat ik juist deze Cereus als eerste hier vermeld is geen toeval maar 
omdat ze juist (begin October) bij mij in bloei komt, hoewel ik ze pas twee jaar 
geleden als stekje heb verworven: voor een Cereus is dat wel vlug. Een andere 
mooie, fraai blauw gekleurde soort is C. azureus —  groeit en bloeit dankbaar schrijft 
B e r g e r  — die je tegenwoordig niet veel meer ziet, evenals C. ( Lemaireocereus) 
marginatus, waarvan de doornbundeltjes dicht opeen staan en als het ware over- 
langse banden op de hoeken van de stammen vormen.

Links : Gymnocalycium denudatum, de areolen met de dorens zien er waarlijk als 
spinnen uit; Rechts : Opuntia clavarioides, het negerhandje, in dit geval een handje 

met zes vingers, maar illustreert de foto niet bijzonder goed de volksnaam ?

Op sommige fijnere Cereussoorten ben ik gewoonweg verzot. De grijsaard b.v., 
zo heb ik me laten wijsmaken, is bij de kweker de meest gevraagde soort, hij kan 
er niet genoeg van kweken. Maar het is een zwakke plant, deze Cephalocereus 
senilis, geënt kunnen het mooie exemplaren worden. Ik bezit er twee, één geënt 
op spachianus en een andere op een mij onbekende (maar goede) onderstam. Hoe 
het komt, ik weet het niet, aan de onderstam zal het wel niet liggen, maar de eerst
genoemde heeft net afgevreten haren. Ik heb de plant ook al eens verpot, 
wat extra kalk in de grond gedaan, maar het helpt me niets. De andere plant doet 
het daarentegen best, blijft ook forser en heeft een keurige haardos.

C. (Cleistocactus) strausii is een soort, die men ongeënt kan kweken. De plant 
doet het erg goed bij mij, ik verkreeg ze als zaailing van enkele centimeters groot, 
nu, na enkele jaren, is ze ruim 30 cm hoog. Aan het geringe verschil in de witte 
kleur van de bedoorning kan ik zien, dat ze elk jaar ruim 10 cm gegroeid is. Ze 
kreeg dit jaar bovendien een stek van eveneens ruim 10 cm. Ik meen te moeten
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betwijfelen of het een échte strausii is. Een echte heb ik ook, doch geënt, deze is 
witter en zachter bestekeld of behaard. Andere fijne Cereussoorten, met vrij lange 
haren, planten die de verzameling distinctie geven en waarop je trots kunt wezen, 
zijn b.v. Oreocereus tro llii en Espostoa lanata. Een knappe baas ziet misschien kans 
deze planten ongeënt te kweken, ik durf er niet aan te beginnen, ik ben bang dat 
ik ze, na ze moeizaam te hebben groot gebracht, toch eens door de een of andere 
onvoorzichtigheid zal verliezen. O. tro llii heeft lange, zijdeglanzende witte haren die 
een beetje in slierten tussen de uitstaande en vrij lange, roodachtige dorens om de 
plant heen liggen. Ik vind deze wel een van de mooiste, al groeit ze erg langzaam, 
langzamer b.v. dan de verwante O. celsianus, die er nogal veel op lijkt. E. lanata 
heeft wolliger haren en een kuif die wat in elkaar zit, het is een showplant, net als 
de vorige. Dan heb je tegenwoordig Peruvocereus, Binghamia (Haageocereus) of 
hoe die geslachten ook wetenschappelijk heten mogen, die vele soorten tellen waar
van de bedoorning uitmunt door haar prachtige kleur, frisse variaties in geel, goud
geel en rood. Over goudgeel gesproken: Borzicactus aurivillus is in één woord 
schitterend. Het zijn alle planten uit Peru of althans uit die buurt. Sommige van 
deze soorten zijn nog moeilijk te krijgen maar met een beetje speurzin lukt het je 
heus wel eens zo’n plant op de kop te tikken. Met de bolvormige Noto’s geven ze 
de collectie de kleurige en fleurige noot. Ik experimenteer met een C. (Lemaireo- 
cereus) beneckii; ik weet het, een plant die alleen de ervaren liefhebber misschien 
goed kan kweken, maar toen ik deze bijzondere plant bij een kweker zag, kon ik het 
verlangen om ze te bezitten niet weerstaan. De plant ziet er uit alsof ze met meel 
bestoven is, ze heeft geprononceerde tuberkels en vrij lange, bruinachtige stekels. 
Ze moet beslist geënt gekweekt worden, liefst op jusbertii. Ik heb de plant een beetje 
apart staan, want je moogt ze niet over de kop gieten omdat anders de wasachtige 
stoflaag gemakkelijk wegspoelt. „Indien goed gekweekt een prachtstuk” , schrijft 
B e r g e r ;  ik w il zien, wat ik er van terecht breng.

Nu zou ik toch warempel één Cereus bijna vergeten, nog wel een goede, gere
nommeerde kennis, de rotscactus, Cereus peruvianus monstruosus, hetgeen beduidt: 
de wonderbaarlijke (de onnatuurlijke of de monstruose) Peruviaanse Cereus. Nu, een 
wonderbaarlijk geval is het wel, immers ze hoort in Peru, naar het schijnt, niet eens 
thuis. Hoe dat zit en waar ze precies vandaan komt, zo heel veel schelen kan me dat 
eigenlijk niet, in mijn kasje voelt ze zich thuis en volgens mij hoort ze er bij.

Voordat ik ga vertellen welke planten ik zoal heb van de grote groepen zoals 
Mammillaria of Notocactus, w il ik eerst de andere soorten opsommen. Ik verveel u 
toch niet ? Als ik eenmaal over mijn planten begin te vertellen dan ben ik niet zo 
gauw uitgepraat. Feitelijk kan elke liefhebber een praatje als dit best in elkaar flan
sen. Alleen vraag ik me af, wat de redactie er wel van zal denken en of die het niet 
naar de prullemand zal verwijzen. Per saldo is bijna alles wat ik hier vertel niets 
nieuws voor ieder die Succulenta góéd leest.

Vanzelfsprekend heb ik me ook weer zo’n goeie kennis als Hamatocactus setispi- 
nus, die bijna de hele zomer kan bloeien, benevens enkele Rebutia’s, Lobivia’s en 
Gymnocalyciums aangeschaft, planten die uitmunten door hun gemakkelijke groei 
en bloei. Over Rebutia’s en Lobivia’s behoef ik hier zeker niet veel te zeggen, Suc
culenta staat er soms vol van, misschien omdat verschillende liefhebbers een uitge
breid sortiment bezitten en misschien hebben deze liefhebbers zo’n sortiment omdat 
er zo veel over deze planten wordt geschreven. Ook in mijn verzamelingetje zou ik 
ze niet willen missen.

Een collectie Rebutia’s of Lobivia’s moge een leek, als ik, wat monotoon voor
komen, ook de min of meer rode bloemkleur overheerst nogal in deze geslachten, er 
zijn evenwel in het oog springende uitzonderingen. Reb. wessneriana b.v. heeft een 
opvallend lange, mooie, witte bedoorning en Reb. krainzeana een in het oog lopende 
spiraalvormige rangschikking van de sneeuwwitte doornbundeltjes op de areolen. 
Deze beide soorten zijn niet zo gemakkelijk te bekomen, ze zijn nog betrekkelijk 
schaars maar er zijn nog vele andere die zowel om de vele bloemen als ook vanwege 
de fraaie bedoorning het kweken evengoed waard zijn, b.v. Reb. kupperiana, om er 
slechts eentje te noemen, die ik ook bezit. Een van de oudste zo niet langst bekende 
soort is Reb. minuscula, misschien wel de rijkst en gemakkelijkst bloeiende plant van 
dit geslacht. Door haar gemakkelijke vermeerdering uit zaad en van stek behoorde 
ze eens tot de meest verbreide soorten. De meeste liefhebbers werd ze daarom „te 
gewoon” en mogen we een bericht in Succulenta geloven, dan is ze weer op weg een 
zeldzame, dus weer door vele liefhebbers gezochte plant te worden. Ik voor mij ge
loof, dat het berichtje in Succulenta een tikje overdreven was, bij enkele kwekers heb 
ik althans nog genoeg voorraad van deze planten gezien. Rebutia (of Aylostera) fie- 
brigii is ook een goed bekende en tevens mooi bedoornde soort. Reb. haagei heeft 
glanzende, fraai geelachtig rode bloemen. Geelbloeiende Rebutia s zijn er niet zo 
veel, ik bezit Reb. marsoneri, een mij bezoekende liefhebber twijfelde wel aan de 
juistheid van de naam van mijn plant, maar de boeken vermelden : variabel. Van 
een dame, ergens op de Veluwe, kreeg ik een paar zaailingen van een andere, geel
bloeiende soort, een species met een vraagteken, het zaad werd ontvangen van de 
heer V  a 11 e r, Argentinië.

(Wordt vervolgd).
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Nieuwe vormen van het geslacht 
A D R O M ISC H U S

door A. J. A. U i te  w a a l  (lid I.O.S.)

ADROMISCHUS KUBUSENSIS Uitew. SP. NOV. — Fruticulus humilus ramis 
brevis pauce ramosus. Folia alterna, carnosa, juniora ±  erecta, seniora paten- 
tissima, ambitu oblongo-clavijormia vel subjusijormia, teretiuscula, apice acu- 
tiuscula, vel ±  obtusa, supra in parte superiore saepe applanata, basi ±  sensim 
in petiolum angustata, valde cerata; Flores in characteres cum floribus sectio
nis „Incisilobatae” convenientes.

Hab. : K u b u s  (Richtersveld, Afr. austr.); Stellenbosch no. 6104.
Typus in Mus. bot. Univers. Amstelod. no. A. 10012.

Laagblijvend, weinig vertakt struikje; stammetjes in cultuur meestal tamelijk 
kort soms tot ongeveer 9 cm hoog, ca 6 tot bijna 10 mm dik, het jongere gedeelte 
meestal roodachtig bruin, het oudere gedeelte bruin- of grijsachtig groen, min of meer 
met een waslaagje bedekt. Bladeren afwisselend geplaatst, de jongere min of meer

Adromischus kubusensis (x  0.7).

opgericht met vaak enigszins ingebogen bladvoet, oudere sterk afstaand tot hangend, 
min of meer langwerpig knotsvormig tot langwerpig spoelvormig, ’t dikste gedeelte 
meestal boven het midden, soms vrij dicht nabij de top maar ook soms in het midden, 
vrijwel rolrond, ongeveer 5 tot 8 cm (tot 9 cm alleen in cultuur ?) lang, 1 tot 1% cm 
(1% cm in cultuur) dik, op de bovenzijde naar de top vaak afgeplat, dit gedeelte 
van enkele mm tot 15 mm of meer lang en aan de randen en de top door een iets 
verheven hoornachtig randje getekend, spits tot breed-driehoekig tot zeer stomp 
of bijna afgeknot, vaak met een smal, hoornachtig randje en door een klein, onop
vallend spitsje gekroond, jonge bladeren intens groen en vaak roodachtig overwaasd, 
oudere bladeren min of meer roodachtig groen, met een opvallende, op de duur 
schilferig scheurende waslaag bedekt, naar de basis meer of minder geleidelijk smal
ler wordend, naar de voet in een korter of langer steelvormig gedeelte overgaand.

Bloemstengel ongeveer 13 tot ruim 30 cm lang, grijsgroen, soms vertakt, met een 
dun waslaagje bedekt; aantal bloemen niet talrijk (6-12 of meer), opgericht, enkel 
of 2-3 bijeen in kleine bijschermen; bloemsteel en bloemkelk geleidelijk en vrijwel 
onmerkbaar in elkaar overgaand, groen, met een waslaagje bedekt daardoor groen-
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achtig grijs, ongeveer 10 a 12 mm lang, van een tweetal bracteën voorzien, kelk- 
slippen breed driehoekig-lancetvormig, ongeveer 2 mm lang; bloemkroon cylindrisch, 
ca. 12 mm lang, om het vruchtbeginsel een weinig gezwollen (hier ca 4 mm in diam.), 
in het midden een weinig nauwer, overlangs gegroefd waardoor onduidelijk 5-hoekig, 
met een zeer dun waslaagje bedekt, grijsgroen, onderaan soms iets roodachtig over- 
waasd. Bloemslippen tot de bloemkeel vrijstaand, omgebogen afstaand, ei-lancet- 
vormig, 2 tot bijna 3 mm lang en krap 1 mm breed, soms zijn alle slippen purper

kleurig en aan één rand en ook aan de toppen donkerder 
gekleurd, soms is van elke slip de ene helft bijna wit en slechts 
licht purperachtig overwaasd, terwijl de andere helft iets don
ker gekleurd is met aan één kant een nog donkerder rand en 
een donkerder spits, in de bloemkeel fijn glasachtig papilleuS.

Van deze nieuw beschreven soort ontving ik reeds 
begin 1940 uit Zuid-Afrika verschillende exemplaren, 
die door de heer H. H e r r e in Kubus, in het Richters- 
veld (gelegen zuidelijk van de grote bocht waarmede de 
Oranje Rivier in de Atlantische Oceaan uitmondt) waren 
verzameld. Later heb ik nog enkele exemplaren ontvan
gen, waarvan één (ontvangen 1946) hierbij is afgebeeld. 
De planten vertoonden een vrij grote variabiliteit, zowel 
wat de lengte van de stammetjes als grootte en vorm 
(vooral de top) van de bladeren betreft, doch zij behoren 
kennelijk tot eenzelfde soort. Met deze variabiliteit wordt 
ook in de beschrijving rekening gehouden. Opvallend en 
kenmerkend voor deze nieuwe soort zijn vooral de vrij
wel rolronde, knots- of spoelvormige bladeren die met 
een waslaagje zijn bedekt, naar de top of de bovenzijde 
meestal min of meer zijn afgeplat, terwijl de bladeren 
naar de voet van een opvallend, korter of langer steel
vormig gedeelte zijn voorzien.

Met Adr. mammillaris (L.f.) Lem. en daaraan ver
wante vormen heeft onze nieuw beschreven soort weinig 
gemeen; bovendien behoren de bloemen van Adromi- 
schus mammillaris tot de sectie der C o n n a t i l o b a -  
t a e Uitew. (bloemen, waarvan de slippen min of meer 
zijn verbonden en enigszins de vorm hebben van de 
bloemen van een Phlox), die van Adr. kubusensis tot de 
sectie der I n c i s i l o b a t a e  Uitew. (bloemen, waar
van de slippen tot of dicht bij de bloemkeel vrij staan).

ADROMISCHUS GRANDIFLORUS Uitew. SPEC. NOV. — 
Frituculus humilus, valde ramosus. Folia alterna, carnosa, 
patentia, ca 10-15 mm longa, 10-20 mm lata, 4-7 mm crassa, 
ambitu late obovato-cuneata, plerumque longa quam lata, 
apice late deltoideo-rotundata vel truncata, plerumque 
mucronulata, basi saepe in petiolum inconspicuum teretium 
vel subapplanatum angustata, viridia, subnitida, cerata, in 
parte superiore albido marginata, utrinque convexa, subtus 
in parte superiore plerum que subapplanata. Flores maximi 
sectionis „Connatilobatae” adhuc cognita.

Bloeiwijze Hab. : B o n n i e v a l e  (Afr. austr.); Stellenbosch no.
Adr. kubusensis 6879.

(ca. 0.8) Typus in Mus. bot. Univers. Amstelod. no. A. 10013.

Klein blijvend, sterk vertakt struikje; stammetjes ±  opgericht, tot ca 15 cm of 
meer hoog, in cultuur op den duur liggend, aanvankelijk groen, later lichter of don
kerder grijsachtig bruin, tamelijk slank, tot ongeveer 1 cm dik. Bladeren afwisselend 
geplaatst, afstaand, niet opeengedrongen (internodiën van enkele mm tot 1 cm of 
meer in cultuur), breed omgekeerd-ei-wigvormig, meestal even lang als breed, soms 
breder dan lang, 10-15 mm lang, 10-20 mm breed en 4-7 mm dik, groen, bij zonnige 
stand met een purperachtig bruin gekleurde band op de bovenzijde juist onder de 
bladrand nabij de top, mat of een weinig glanzend, met een dun waslaagje bedekt
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dat gemakkelijk schilfer
achtig scheurt, bladtop 
breed driehoekig afgerond, 
ook wel afgeknot, soms uit
gerand , meestal met een 
meer of minder duidelijk 
zichtbaar klein spitsje ge
kroond, boven- en onder
zijde enigszins convex, on
derzijde meestal iets sterker 
convex dan de bovenzijde, 
dikste gedeelte meestal on
geveer in het midden, hier
vandaan naar de randen in 
de bovenste helft geleidelijk 
dunner wordend, aan de 
onderzijde naar de top 
meestal enigszins afgeplat, 
ongeveer de bovenste helft 
witachtig gerand, zijkanten 
naar de voet afgerond, voet 
vaak zeer kort en onopval
lend steelvormig versmald.

Bloemstengels 8-20 cm 
lang, rood- of bruinachtig 
groen, met enkele zeer 
kleine, dikke, knobbelach
tige bracteën; aantal bloe
men tame]ijk gering, soms 
slechts 2, voor zover mij 
bekend niet meer dan 5. 
enkel of 2-3 bijeen in een 
korter of langer gevorkt 
bijscherm; bloemsteel en 
bloemkelk geleidelijk en 
nauwelijks merkbaar in 
elkaar overgaand, gezamen
lijke lengte 1% cm of meer, 
onderaan ongev. 1 mm en

bovenaan 3-4 mm in diam., aan weerszijden voor
zien van enkele bracteën op gelijke of soms 
ongelijke hoogte, tamelijk lichtgroen, kelkslippen 
breed driehoekig-lancetvormig, ca 2 mm lang; 
bloemkroon cylindrisch, naar boven geleidelijk 
iets wijder (tot 4 a 5 mm diam.), Wi cm of iets 
meer lang, evenals de kelk tamelijk lichtgroen, 
naar boven enigszins purperachtig overwaasd, 
enigszins glanzend, bloemzoom 14-15 mm in 
diam., met holle kanten en 5 daardoor uitste
kende doch verbonden driehoekig-lancetvormige, 
ca 4 mm lange slipvormige aanhangsels, wit, 
enigszins purperachtig overwaasd, nabij de 
bloemkeel tamelijk donker purper gekleurd, van
uit de keel spreiden Zich stervormig naar de 
slipvormige aanhangsels tamelijk brede, purper
achtige banden uit, die aan de randen geleidelijk 
lichter worden.

Deze nieuwe, aparte soort kan, even
als de vorige, eigenlijk niet met andere, 
reeds beschreven soorten van het geslacht 
Adromischus vergeleken worden. Vooral 
door de voor dit geslacht ongewone grootte 
van de bloemen neemt ze een uitzonder
lijke plaats in. De heer R o a n schreef mij

Boven: Adromischus grandiflorus ( x  0.5). — 
Hiernaast : 3 Bloemstengels Adr. grandiflorus 
(circa 2/3).



10 SUCCULENTA

kortelings over een Adromischussoort met opvallend grote bloemen, welke 
met de hier beschreven plant identiek bleek te zijn.

Zoals m et vele soorten van Adromischus het geval is, is de bladvorm 
tamelijk variabel. In de bloeiwijze treedt eveneens variatie op, vooral wat 
de lengte van de bloemstengel betreft en ook in het aantal van de bloemen 
en hun rangschikking, n.1. enkel of 2 tot 3 in een korter of langer gevorkt 
bijscherm.

Adr. grandiflorus is een vrij gemakkelijke groeiende en tamelijk rijkelijk 
spruitende soort, zodat een algemene verbreiding zeer waarschijnlijk ver
wacht kan worden.

A D R O M ISC H U S M A R IA N A E VAR. IM M A CU LA TU S U itew . VAR. NOV. — 
jolia fere u t in  typo  sed non maculata.

H ab. : V r e d e n d a l  (D istr. v an  R h ijn sd o rp ; A fr. a u s tr .) ;  S te llenbosch  
no. 5932.
T ypus in  Mus. bo t U n ivers. A m stelod . no. A. 10014.

Behalve het feit, dat de bladeren van deze nieuwe variëteit niet gevlekt 
zijn, wijkt ze in habitus en bladvorm zo weinig van Adr. marianae (Marl.) 
Berger af, dat ze daarom m.i. moeilijk als een afzonderlijke soort beschouwd 
zou kunnen worden. Evenmin is het feit, dat het afgeplatte, vlakke of enigs
zins concave, licht omrande gedeelte op de bovenzijde der bladeren vaak 
minder ver tot de bladvoet doorloopt als bij de soort het geval is, daar vol

doende reden voor.
Ongetwijfeld kan in 

verschillende, misschien 
zeis vele gevallen het al 
dan niet voorkomen van 
vlekken op de bladeren 
niet als soortkenmerk be
schouwd worden. Zo is 
ook het voorkomen van 
vlekken geconstateerd bij 
soorten die ons als onge
vlekt bekend waren. Adr. 
mammillaris b.v. groeit in 
de Karoo met de ons be
kende effen, langwerpige, 
spoelvormige bladeren; 
van de meer Noord- en 
Westwaarts groeiende vor
men zijn de blaadjes even
wel min of meer gevlekt, 
hoewel deze planten voor 
het overige met die uit de 
Karoo geheel overeen
stemmen.

De vindplaats van de 
hier gepubliceerde nieuwe 
vorm van Adromischus 
marianae, n.1. Vredendal, 
in het van Rhijnsdorp dis
trict, is in het versprei
dingsgebied van de soort 
zelf gelegen.
(Foto’s van de auteur).Adrom ischus m arianae var. imm aculatus.
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Naar Bensbeim, Markt- 
heidenfelrl en Neurenberg

(Collecties van Liefhebbers X). 

BENSHEIM.
In de zomer van 1951 had ik het 

genoegen bij de heer E b n e r, de be
kende importeur van Kaktimex te Zü- 
rich, de heer en mevrouw A n d r e a e 
uit Bensheim, Duitsland, te ontmoeten 
die mij uitnodigden hen te bezoeken.

In het voorjaar van ’52 was ik in de 
gelegenheid aan die uitnodiging gevolg 
te geven en dus trok ik in het begin van 
Mei — voor het eerst na 1939 — naar 
Duitsland, waar ik door een vriendelijke 
geste van de heer A n d r e a e ook de 
voorz. van de D.K.G., de heer E o b e r t  
G r a s e r en de vertegenwoordiger voor 
Duitsland van de I.O.S., de heer C u 11 - 
m a n n zou ontmoeten en hun verzame
lingen zou kunnen bezichtigen.

Wat waren deze verzamelingen mooi 
en wat was dit contact nuttig om enigs
zins een beeld te krijgen van de zich 
ontwikkelende internationale verhoudin
gen met Duitsland, maar laat ik mij be
palen tot onze succulenten.

De heer A n d r e a e woont ten zui
den van Frankfort, een streek die men 
wel de Rivièra van Duitsland noemt, 
waar het klimaat bijzonder mild is. 
Samen met zijn natuurminnende echt
genote verzorgt hij zijn prachtige, uit
gebreide verzameling. Alle plantenlief
hebbers zijn welkom en ieder lid van 
Succulenta zal ongetwijfeld hartelijk 
ontvangen worden.

Het kassencomplex bestaat uit een

Boven rechts: Kassen van de heer W. 
Andreae. Verder van boven n. beneden : 
1. interieur kas van de heer R. Graser 
(groep Denmoza erythrocephala, Opun
tia turpinii en hossel); 2. interieur van 
dezelfde kas; 3. kijkje in een der platte 
bakken bij de heer Graser (hoofdzakelijk 
Gymnocalyciums); 4. interieur kas van 
de heer Andreae; 5. interieur kas van de 
heer W. Cullmann.
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hoofdkas, waar in ruime rabatten vele grote cactussen in de volle grond zijn 
uitgeplant. Ik noteerde prachtige exemplaren van Haageocereus pacalaensis en 
Haageocer. versicolor van 60 cm hoogte. Echinopsis leucantha (30 cm), Cleistocactus 
straussii (1.50 m) en de variëteit flavidispinus (50 cm), vele variëteiten van Oreo- 
cereus celsianus en een trotse groep van de zeldzame Cephalocereus güntheri, die 
wel wordt beschouwd als de verbindende schakel tussen de Cephalocerei van Bra
zilië en de Cereussoorten van Peru; de plant is afkomstig uit het dal van de Rio 
Grande in Bolivië waar ze op een hoogte van 800—1000 m voorkomt. Tussen deze 
Cereussoorten, waaronder nog een 80 cm hoge Cephalocereus senilis, ziet men vele 
fraaie groepen Tephrocactus.

Loodrecht op deze hoofdkas zijn twee kassen gebouwd, de ene is het tehuis voor 
zaailingen en moerplanten; in de andere staan zeer veel mooie, geënte planten, te 
veel om op te noemen. In het voorjaar brengt de heer A n d r e a e veel planten naar 
buiten in platte bakken; tussen de grote kas en deze bakken worden grote succulen
ten geplaatst bij een unieke collectie Sempervivum. In de bakken zag ik zeldzame 
schitterend gekleurde Mammillaria’s, volop in bloei, die zeer zorgvuldig door mevr. 
A n d r e a e  worden bestoven voor zaadwinning. Er staan ook nog kolossaal grote 
Gymnocalyciums naast knapen van Notocactussen. Het heeft geen zin u een schier 
eindeloze opsomming van de soorten te geven, al wil ik toch nog enkele zeldzame 
planten noemen, zoals Mammillaria napina, multidigitata, sinistrohamata, knippelia- 
na, Haageocereus multangularis, Trichocereus cephalomacrostibas, Thelocactus rose- 
anus, een zeer fraaie nieuwe Neoporteria en een prachtige groep Copiapoa. Het was 
alles even mooi en goed verzorgd. Met recht behoort deze verzameling tot de mooiste 
en omvangrijkste liefhebberscollecties van Europa. Ook bezit de heer A n d r e a e  
een keurcollectie kleurenfoto’s door hem zelf opgenomen, waarvan wij ’s avonds zeer 
hebben genoten.

Een bijzonder practische en succesvolle manier van enten passen de heren 
A n d r e a e  en G r a s e r  toe. Door middel van glasstroken met daarop gewichten 
of stenen wordt een gelijkmatige druk op de ent uitgeoefend, waardoor deze zeer 
goed met de onderstam vergroeit; met kleine glasstrookjes worden zaailingen onfeil
baar geënt. De heer G r a s e r  ent op deze wijze zelfs zaailingen op jonge scheuten 
van phyllocactus. Tekeningen, te vinden aan het einde van dit artikel, maken u 
deze methode duidelijk.

MARKTHEIDENFELD.
De heer A n d r e a e  bracht mij per auto naar de heer C u l l m a n n  te Markt- 

heidenfeld. Deze liefhebber heeft zich in het bijzonder toegelegd op Lobivia, Rebutia 
en Cereus uit Peru. In zijn nieuwe grote kas waren de talrijke Rebutia’s in volle 
bloei, zij toonden hun fantastische kleurschakeringen; bij de Lobivia’s stonden

prachtige exemplaren, doch wat mij het 
meeste imponeerde waren de Cerei uit 
Peru. Zij zijn hoofdzakelijk gekweekt 
uit zaad van B a c k e b e r g ,  vóór de 
oorlog. Men ziet dadelijk dat deze 
planten hier van meer zonlicht en van 
meer zonnewarmte kunnen genieten 
dan in ons noordelijke landje. Verschil
lende exemplaren van Trixanthocereus 
blossfeidiorum zijn zo mooi en groot 
als ik nog nimmer zag. Verwacht kan 
worden, dat zich aan deze bijna 1 m 
hoge planten het cephalium zal vormen 
en dat zij daarna zullen bloeien.

De heer C u l l m a n n  past voor 
deze planten een speciale kweekmetho- 
de toe. Van Mei tot Augustus worden 
de planten slechts gedurende 13 uren 
aan het licht blootgesteld, n.1. van 6 tot 
19 uur. Des avonds worden de planten 
met een nevelspuit bespoten en met 
een zwarte papieren hoes afgedekt tot 
de volgende morgen 6 uur; gedurende 
de nacht worden zij zo koel mogelijk 
gehouden, terwijl tijdens hun dag van 
13 uur veel licht en warmte wordt ge
geven. Op deze wijze wordt de natuur 
van hun vaderland zo goed als moge
lijk nagebootst, met een werkelijk over
weldigend resultaat, trouwens alle plan
ten zagen er zeer gezond en goed ver
zorgd uit.

Van 1. n. r. : Robret Graser, voorzitter 
D.K.G.; Dr. W. Cullmann, vertegenwoor
diger voor Duitsland in I.O.S.; Mevrouw 
Culmann; mijn gastheer W. Andreae; allen 
in de tuin van de heer Graser.
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NEURENBERG.

Daarna reden wij naar Neurenberg en zette de heer A  n d r e a e mij af bij de 
heer G r a s e r ,  een natuurliefhebber vol liefde voor planten en vanzelfsprekend 
voor zijn cactusverzameling.

Wat het eerst opvalt in deze uitgebreide collectie planten, is de enorme grootte 
van de meeste exemplaren. De grote hoofdkas, die wel 7 meter breed is, heeft een 
laag middenrabat van 3 meter breedte. Hierin zijn de planten in de volle grond uit
geplant, w.o. een kolossale Echinocactus grusonii in volle bloei, een zeker 1 m hoog, 
bloeiend exemplaar van Denmoza erythrocephala, zeer dicht bedoornd, een grote 
Haageocereus pacalaensis in bloei, prachtige Espostoa’s, waaronder een grote cristaat- 
vorm, zeldzaam diep gekleurde Seticereussen naast kolossaal grote, bloeiende Fero- 
cactussen. Verder de onlangs beschreven zeer langdoornige, of liever lang papier
achtig bestekelde Opuntia hossei, naast zeer grote exemplaren van de schitterende 
Opuntia turpinii en een oude, grote, bloeiende Opuntia basilaris. Ten slotte wil ik 
uit deze verzameling nog noemen een machtig grote cristaat van Notoc. leninghaussi.

De kas gaat over in een lagere afdeling waar een zeer mooie groep van verschil
lende Phyllocactushybriden staat, door de heer G r a s e r  zelf gewonnen.

Buiten staan dan nog twee flinke rijen platte bakken, die alle gevuld zijn met 
grote, mooie planten. Zo zag ik een Eriosyce sandillon in knop en een grote Eriosyce, 
door B l o s s f e l d  wel genoemd Zuidamerikaanse grusonii die waarschijnlijk 
bruchii of aurata is, eveneens in knop. Twee ramen vol met enorme Astrophytums, 
de een nog witter en mooier dan de andere. Door systematisch kweken is het de heer 
G r a s e r  gelukt zaad te winnen van Astrophytum myriostigma var. quadracostatus 
(dus de 4-ribbige), dat voor 100 % vierribbige nakomelingen geeft.

De heer G r a s e r  houdt van experimenteren bij het kweken. Zo had men 
de reeds jaren geleden geïmporteerde Opuntia hossei nimmer in bloei kunnen krij
gen. De heer G r a s e r  entte een bol van deze plant op een twee meter hoge 
bloeirijpe Opuntia en ziedaar het volgende jaar bloeide de hossei. Door stekjes of 
zaailingen op bloeirijpe koppen van Cereussen (b.v. candicans) of Opuntia’s te enten, 
dwingt hij als het ware deze entingen tot zeer snelle bloei. Zo bloeiden op deze wijze 
reeds enige kleurvariëteiten van de hier ook reeds bekende Trichocereus Vatter 15.

Zeer interessant was het volgende, al ben ik persoonlijk geen bewonderaar van 
kruisingen. De heer G r a s e r  bestoof een Aporocactus flagelliformis met stuifmeel 
van Trichocereus candicans. Tot zijn verbazing zette de flagelliformis vrucht, die 
goed zaad voortbracht. Een zaailing hiervan werd geënt op een bloeirijpe Opuntia- 
schijf. Deze zomer bloeide de 2 jaar oude plant, die het uiterlijk had van de vader, 
Tr. candicans. De bloem was 20 cm lang, 15 cm in doorsnede en had de rode kleur 
van Chamacereus silvestrii, de meeldraden waren karmijnrood.

Zo is ook een kruising tot stand gebracht tussen Rhipsalidopsis rosea en Epiphyl- 
lum gaertneri. Hieruit kweekte de broeder van de heer G r a s e r ,  die een grote 
kwekerij bezit, de nu in de handel beroemde Rhipsalis X graseri, ik zag prachtige 
kleurvariaties, van rosé naar rood en fel violet. Op deze wijze zou ik door kunnen 
gaan met te vertellen over deze uitzonderlijk mooie en interessante verzamelingen, 
maar ik w il niet tè veel ruimte van ons blad in beslag nemen, doch u alleen enigs
zins op de hoogte brengen van de kostbare planten die ik in Bensheim, Marktheiden- 
feld en Neurenberg gezien heb.
(Foto’s van de auteur). A. F. H. B u i n i n g.
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Een Belgisch liefhebber schreef:
Geachte Heer Redacteur,

Op de eerste plaats mijn oprechte dank voor uwe bereidwilligheid een paar 
kiekjes in ’t maandblad Succulenta op te nemen, te meer daar ik nog niet zo heel lang 
lid van de vereniging ben. Het is voor mij een reden te meer om dit als een aan
moediging te beschouwen de liefhebberij zo mogelijk hier bij ons uit te breiden. Ik 
heb reeds voor een, laat ik maar zeggen halfwas-verzamelaar een mooi verzamelin- 
getje bij elkaar, waar ik hier bij vrienden en kennissen veel bijval mede heb geoogst. 
Ik heb derhalve dan ook reeds verschillende mensen een genoegen gedaan met stek
jes of jonge plantjes in de hoop er de liefhebberij wat in te krijgen. Tot op heden

vond ik hier in mijn woonplaats nog 
geen verzamelaar om over het wel en 
wee van cactuskweek te spreken. 
Vooral voor een beginneling bestaat er 
een wee. Het doet ook werkelijk wee 
als er zo al eens een paar verloren 
gaan, meestal door te goed voor ze te 
zijn. Ik kon in ’t begin nooit goed zien 
dat een plant droog stond, maar de 
ondervinding leerde mij al gauw dat er 
meer planten verloren gaan door te 
veel water dan door te weinig. Het 
moeilijkste is wel ze heelhuids door de 
winter te krijgen en vooral door het 
voorjaar. Vorig jaar had ik ze in het 
najaar uit de grond gehaald en op zol
der op een kamertje gezet in karton
nen dozen, die half gevuld waren met 
aarde. Ze staan daar n.l. zeer licht en 
lucht en kunnen daar ook niet bevrie
zen. Maar ze stonden daar de gehele 
winter erg droog. Ik had somtijds

medelijden met ze en 
toch gaf ik ze geen 
water. En werkelijk 
toen ik ze in ’t voor
jaar terug in de kas 
zette in de volle grond 
heb ik gemerkt dat er 
weinig kapot gingen 
of liever gezegd bijna 
geen. Dit heb ik ech
ter wel ondervonden, 
dat ze na zo’n lang
durige droogte langer 
tijd nodig hebben om 
weer op gang te ko
men. Het wortelgestel 
had natuurlijk wel wat 
geleden. Ik heb nu een 
andere methode toe
gepast, misschien heb 
ik er wel niet goed 
aan gedaan.

Ik heb mijn planten begin Augustus uit de volle grond gehaald en dan in potten 
gezet. Nu hebben ze naar mijn mening nog tijd om zich in de potten vast te zetten 
en nog wat te groeien. Ik denk dat ze dan in ’t volgend voorjaar sneller aan de groei 
gaan. Ook is het nu veel aangenamer om dat werkje te doen dan in ’t najaar, als 
het koud en nattig wordt. Het is n.l. een heel werk die planten alle uit de volle 
grond te graven want ze hebben geweldige wortels gekregen Van sommige cactussen 
moest ik de wortels een heel eind ondergronds opzoeken om zo min mogelijk te 
beschadigen. Er zijn er die wortels hebben van 40-50 cm lang en, die dan zelfs in de 
wortels van andere planten zitten gestrengeld. Het is mij echter gelukt ze onbescha
digd uit de grond te krijgen. Ik zaJ, nu volgend jaar in ’t voorjaar ondervinden of 
deze methode beter is. Gelukkig ga ik veertien dagen logeren bij neef Gerritsen in 
Amsterdam. Aan hem heb ik steeds een stevige steun en goede raadgever. Hij is 
dan ook de man, die mij liefhebber maakte.

Met verbazing en bewondering heb ik in zijn kas gestaan en kon ik maar niet
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uit de kas vandaan. Het was prachtig en meteen was ik liefhebber. Mijn vrouw was 
ook enthousiast. Zoiets moest ik ook hebben. Enfin m’n neef zou mij helpen, van hem 
zou ik ze hebben, de stekjes natuurlijk. Ik was dolblij met hetgeen ik van hem 
kreeg, 30 tot 40 stekjes of plantjes, alles netjes ingepakt en een hoop goede raad
gevingen, wat mocht en wat niet. Maar laat ik heel eerlijk zijn, in mijn hart was 
ik eigenlijk ontgoocheld. Ik had me n.l. voorgesteld met grote planten te beginnen 
en nu trok ik naar huis met een klein pakje stekjes en plantjes. Dat was ook wel 
opzet van mijn neef geweest. Hij wou waarschijnlijk eerst proberen of er werkelijk 
bij mij een beetje liefde en genoeg moed in zat. Het eerste jaar was mijn enthou
siasme nog niet zo heel groot, als ik dan aan mijn neef z’n verzameling dacht, dan 
knaagde er iets in me; toch hield ik vol en toen de planten groter werden en zo al 
eens begonnen te bloeien, toen kreeg ik ’t eerst recht te pakken

Verliezen heb ik nu bijna niet meer, geluksvogel die ik ben met ’t bezit van zo’n 
neef, die mij, als ik te logeren kom, volstopt met goede raad en enige nieuwe 
plantjes.

Ik hoop, meneer, dat U wel een paar regeltjes in m’n schrijven zult vinden die 
geschikt lijken om bij de foto’s te voegen.

Met de meeste hoogachting en oprechte dank, 
St. Niklaas E d u a r d  V e r g o u t s .

Uit de practijk
Cactussen vragen in Januari en Februari dezelfde behandeling als in de beide 

voorafgaande maanden. Door ze gedurende de wintermaanden droog en koel te hou
den zullen vooral de voorjaarsbloeiers milder bloeien. Buitendien voorkomt men er 
door, dat zij een te koude voet krijgen en door wortelrot zoals niet verloren dan toch 
zeker achteruit gaan.

Geef alleen uw Phyllo, Rhipsalis, Schlumbergera, op Pereskia geënte planten, 
e.d. af en toe een weinig water op de pot, zodat ze niet geheel uitdrogen.

Indien men beschikt over een kas en in staat is die bij een late strenge vorst 
voldoende te verwarmen, kan men zonder bezwaar reeds begin Februari gaan ver
potten. De aarde, welke kan bestaan uit 4 delen goed verteerde beukenbladgrond, 
1 deel klei, löss of molshopenaarde, 1 deel grof zand en 1 deel samengesteld uit 
kleine stukjes houtskool of sintelcokes, fijn geklopte kalk van oude muren — geen 
gips of cement en oude geheel verteerde koemest dient een weinig vochtig doch in 
geen geval nat te zijn. Na het verplanten houde men de planten droog tot zij tekenen 
van nieuwe groei vertonen. Eerst dan geve men een uiterst geringe hoeveelheid 
water op de pot.

Met het verplanten van cactussen welke in huis worden gekweekt, kan men 
beter wachten tot zij tekenen van nieuwe groei vertonen. Ook met planten, welke 
in huis door de winter worden gebracht en later een Dlaats krijgen in een zomer- 
kasje, kan men beter nog wat geduld oefenen tot zij omstreeks Maart half April hun 
winterstandplaats verlaten.

Zij, die beschikken over een verwarmbaar zaaitoestel en dit na het ontkiemen 
een lichte plaats geven, kunnen reeds aan het einde van Januari zaaien.

Sommige liefhebbers bereiken uitstekende resultaten met behulp van een oud 
aquarium waarin zij een gloeilamp laten branden. Anderen zaaien met succes in 
testen, welke zij plaatsen op een koperen plaat waaronder een petroleumlampje 
wordt aangestoken. Hoofdzaak is, dat men zijn zaaisel een temperatuur kan bezorgen 
van ±  25 gr. C. (=  77 gr. F.) en het doorlopend vochtig houdt, zodat het nimmer 
geheel kan uitdrogen.

Teneinde te voorkomen dat de zaden min of meer worden gekookt, is het 
gewenst proef te stoken alvorens men zaait. Met behulp van een in de aarde gestoken 
aquariumthermometer kan men bepalen welke gloeilamp men dient te gebruiken of 
hoe het petroleumlampje moet branden. Overigens doen zij die tevoren nimmer 
enige ervaring opdeden met het zaaien op warmte er goed aan niet aanstonds al hun 
zaden er aan te wagen.

Een voordeel van vroeg zaaien is, dat de jonge plantjes groter de eerste winter 
ingaan, omdat zij het eerste jaar ±  4 maanden langer kunnen groeien en ook dat 
men minder moeilijkheden ondervindt door het optreden van algen. Het voorgaande 
is vooral van belang, indien men moeilijke soorten — bijv. Parodia’s — wil zaaien. 
Een nadeel is, dat de zaailingen vooral de eerste maanden niet zo sterk zijn als hun 
z.g. koud gezaaide soortgenoten.

Indien men beschikt over een goede broeibak en voldoende dekmateriaal, kan 
men daarin vaak reeds omstreeks einde Februari zijn planten onderbrengen. Aan 
te bevelen is in dit geval de potten niet voor einde Maart in te graven en ze derhalve 
voorlopig op de aarde te zetten. Ook kleine draagbare plantenkasjes of bakjes zal 
men veelal reeds einde Februari buitenshuis een plaatsje kunnen geven. Uiteraard 
dienen zij des nachts goed te worden afgedekt of in huis gebracht.
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Phyllo’s vragen aan het einde van Januari een wat warmere en ook lichtere 
standplaats en geleidelijk wat meer water Epiphyllum truncatum daarentegen geve 
men na de bloei wat rust door ze minder water te geven. Geheel uitdrogen mag de 
potkluit evenwel nimmer.

Indien u uw planten in de kas of bak opnieuw opstelt, zet dan niet alles lukraak 
door elkaar doch plaats soort bij soort. Uw verzameling wordt er overzichtelijker 
door.

Geef bovendien planten welke een bijzondere behandeling eisen zulk een stand
plaats, dat u ze gemakkelijk kunt bereiken en in het oog houden. Het is van belang 
niet te vergeten, dat de ene plant, voor zover dit betreft de watergift en het licht, 
geheel andere eisen stelt dan de andere en uiteraard is het eenvoudiger planten, 
welke een afwijkende behandeling vorderen, naar behoren te verzorgen, indien zij 
niet in de verzameling verspreid staan. P. F. D i e m e 1.

Opuntia clavarioides
Al is tegenwoordig een bloeiende negerhand geen zeldzaamheid meer, 

in het jaar 1933 verscheen als iets héél bijzonders een foto in Succulenta — 
toch is het voor de liefhebber een grote voldoening als de plant bloeit.

Zonder bloemen is 
Opuntia clavarioides 
Pfeiff. feitelijk ook 
al iets bijzonders, de 
vorm en de groei
wijze is met die van 
geen andere Opun
tia te vergelijken. 
De hier afgebeekle 
plant is 18 jaar oud, 
ze heeft in Juli van 
het vorige jaar voor 
het eerst gebloeid 
met één bloem, dat 
is weliswaar niet 
veel, maar het begin 
is er. De plant van 
1933 vertoont ook 
slechts één bloem. 
Gedurende de oor
logsjaren heeft mijn 
plant tezamen met 
andere lotgenoten 
vijf winters in een 
pikdonkere kelder 
doorgebracht, deze 
donkere tijden heeft 
ze goed doorstaan, 
wel een bewijs, dat 
het geen zwakke 
plant is.
Ik kweek de neger- 

Opuntia clavarioides met bloem. foto : Boers. han(J jn d e volle zon,
dicht onder schuin

liggend glas, hetgeen een gedrongen groei bevordert. A. B o e r s .
Uit Succulenta 1933 nemen wij over :
„Wie heeft wel eens een bloeiend negerhandje gezien ? Hoewel reeds in 1837 

voor het eerst door Dr. L. P f e i f f e r  beschreven kan R ü m p l e r  in 1885 nog niets 
naders vermelden dan : „bloemen onbekend” .

Prof. Dr. K. S c h u m a n n  plaatst in zijn Gesamtbeschreibung der Kakteen 1903 
een aantekening: „bloeide 15 Juni 1896 in Springe bij de apotheker Capelle.” — Red.



Ikunstmest̂  voor KA M ERPLA N TEN  en 
L A N T A BLOEMEN

Ontvangsten
Saldo per 1 Januari .........
Contrib. 750 leden a ƒ 5,— 
Buitenlandse tijdschriften . 
Verkoop boekjes Uitewaal .
Advertenties ....................
Verkoop oude jaargangen ..

BEG RO TIN G  1 953  Uitgaven
ƒ 1.155,— Drukkosten Succulenta . . . .  ƒ 3.180,—
ƒ 3.750,— Gewoon drukwerk ..............  ƒ 150,—
ƒ 50,— Vordering N.V. Govers
ƒ 500,— (laatste termijn drukkosten
ƒ 150,— boekje Uitewaal) .............  ƒ 1.006,78
ƒ 25,— Onkosten Secretariaat . . . .  ƒ 180,—

„ Redactie .............  ƒ 35,—
„ Penningmeester . ƒ 20,—
„ Mej. v. d. Thoorn ƒ 50,—
„ Bibliotheek . . . .  ƒ 25,—
„ Vergadering . . . .  ƒ 25,—

Saldo per 31 Dec. 1953 . . . .  ƒ 958,22
ƒ 5.630,— ƒ 5.630,—

(w.g.) G. D. D u u r s m a .

Bestuursm ededelingen
CONTRIBUTIE 1953.

Men wordt verzocht de contributie, 
waarvan het minimum is gesteld op f 5,—, 
zo spoedig mogelijk te storten op post
rekening no. 133550 ten name van Pen
ningmeester Succulenta te Rijperkerk 
(Friesland).

Leden, die in plaatsen wonen, waar af
delingen zijn gevestigd, worden verzocht 
de contributie te voldoen aan de penning
meester (esse) van hun afdeling.

Afd. Amersfoort; F. MEYER, Gouds
bloemstraat 23, Amersfoort.

Afd. Amsterdam: J. B. JANSEN, Mr. 
P. N. Arntzeniusweg 70hs, Amsterdam-O. 
Gem. Giro J 1647.

Afd. Deventer: W. H. ANDREE, Von- 
derstraat 121, Deventer.

Afd. Eindhoven : M. G. v. d. STEEG, 
Hertensprong 4, Eindhoven.

Afd. Gooi- en Eemland : F. SJOLLE- 
MA, Fuchsiastraat 25, Hilversum.
Afd. ’s-Gravenhage : Mevr. E. v. VRIJ- 
BERGHE DE CONINGH, Kraaienlaan 58, 
’s-Gravenhage, postrekening no. 11578.

Afd. Haarlem : Mevr. H. VAARBERG- 
VAN HELDE, Rijksstraatweg 523, Sant
poort.

Afd. Leiden: J. J. VAN DER REIJ- 
DEN, Dr. de Bruynestraat 5, Leiderdorp.

Afd. Nijmegen : H. WOLF, Akkerlaan 
30, Nijmegen.

Afd. Rotterdam : G. J. KOPPERS, Molen
weide 38, Rotterdam-Zuid.

Afd. Utrecht: J. WOLTERSEN, Bollen- 
hofsestraat 89, Utrecht.

Afd. Zaanstreek: Mevr. VAN BEEK, 
Botenmakersstraat 84, Zaandam.
Afd. Zwolle: Mevrouw E. J. WURTZ— 
BLIKKENDAAL, Brederostr. 77, Zwolle.

Afd. Pereskia (België): Belg. frcs 75.00 
te voldoen op postrek. no. 522923 ten 
name van Penningmeester Pereskia, de 
heer RENÉ VERMEIREN, Edm. Thief- 
frylaan 98, Mortsel, België.

RUIL- EN VERKOOP
4 st. Euphorbia caput-medusa cristata, 

2 st. Opuntia cylindrica cristata en 3 st. 
Op. vestita, in ruil voor planten van 
Sempervivum, Haworthia, Platycerium 
alcicorne (Hertshoornvaren), Sansevieria. 
Aanb. G. S t e r k e n ,  Worp 63, Deventer.

Te koop Verkade-albums Cactussen en 
Vetplanten ƒ 2.75 p. stuk +  port. C. C o - 
1 ij n, Sottegemstraat 4, Vlissingen.

Gevraagd : Cactus-litteratuur. Aanb.: 
N. V o n k e n ,  Akerstr. 164, Hoensbroek, 
Limburg.

Te koop gevraagd : Zaailingen en jon
ge cactusplantjes. Aanb. A. V e r b e e k ,  
Ringvaartweg 205, Rotterdam-Oost.

WIND0LITE ONBREEKBAAR.
Reeds vele duizenden meters werden in ons land gebruikt en speciaal bij 
de teelt van vetplanten enz. werden betere resultaten behaald dan onder 
gewoon glas. U kunt WINDOLITE spijkeren, knippen, buigen en vouwen 
en het breekt nooit.

Deze week schreef een kweker n o g : „W INDOLITE voldoet uitstekend, 
stuur mij omgaand nog een rol."

U kunt GRATIS monster ontvangen, vraagt dat aan bij de importeurs 
Firma G. KEHLENBRINK Jr., Bergselaan 319, Rotterdam C., tel. 44768.



ZAADVERKOOP Aanbieding ten bate van 
het Clichéfonds.

Daar de voorraad van verschillende nummers klein is en hopelijk binnenkort nog 
kleiner zal worden, wordt men verzocht bij het bestellen enkele nummers e x t r a  
op te geven. Gelieve de bestellingen niet op een giro- of postwisselstrookje te schrij
ven, doch per brief of briefkaart op te geven. Er is een postwisselstrookje van een  
bedrag groot ƒ 8.30 in het ongerede geraakt. Ik w eet niet wie de zaden heeft besteld. 
Het geld is aanwezig.

1 Lithops aucampiae .............. ƒ
2 — bella ...................... >>
3 — brom fie ld ii.............. »>
4 — comptonii .............. >>
5 — dinteri ...................... »»
6 — edithae .................. „
7 — elisabethae.............. „
8 — erniana .................. .
9 — fulleri ...................... >*

10 — fu lv icep s .................. „
11 gracilidelineata „
12 — helmutii ..................
13 — herrei ...................... „
14 — insularis .................. J»
15 — julii .......................... „
16 — kuibisensis .......... »»
17 — kunjasensis .......... »>
18 — lactea ...................... »*
19 --- • lateritia .................. »*
20 — lericheana .......... „
21 — lesliei ...................... „
22 ---  • m arm orata.............. »»
23 — m e y e r i...................... »>
24 — mickbergensis ----- *»
25 — olivacea ........ ......... >*
26 — opalina .................. »»
27 — otzeniana .............. „
28 — p e e r s ii ...................... »»
29 — pseudotruncatella »»
30 — pulmonuncula . . . . „
31 — salicola .................. „
32 — summitatum .......... »»
33 — terricolor .............. »»
34 — triebneri .............. >»
35 — turbiniformis ----- >»
38 Argyroderma necopinum .. „
39 Bij lia cana ............................. I)
43 Dinteranthus microspermus »»
44 — pole evansn .......... >»
45 — van zijlii .............. „
49 Lapidaria m argaretae.......... „
50 Nananthus lodew ijck ii! ----- »»
52 — orpenii .................. »»
53 Ophthalmophyllum slechteri „
54 Pleiospilos hilmari .............. „
55 — bolusii .......................
56 —  nelii ........................... »
57 Rhinephyllum b r o o m i i ............
59 Anacampseros rufescens ..  „
60* Gasteria, gemengd ..............  „
62 Dorotheanthus criniflorus .. „
63 Arthrocereus (Echinopsis)

mirabilis „
64* Astrophytum myriostigma . „
65* — ornatum ....................

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.10
0.10
0.10

0.30
0.35
0.35

66 Aylostera dem inuta.............. „ 0.20
68* Etus g ru son ii.........................  „ 0.30
69* Hamatocactus setispinus . . „ 0.25
70* Harrisia m a rtin ii........................0.20
71 Gymnocalycium denudatum „ 0.20
72 — gibbosum ....................... 0.30
75 — mostii ............................... 0.30
76 — multiflorum ................... 0.25
77 Mammillaria bocasana . . . .  „ 0.30
79* — compressa ...............  ,* 0.30
80* —  elegans ...................  „ 0.30
83* —  magnimamma

(centricirrha) „ 0.30
84* —  melanocentra ................0.30
87 Notocactus haselbergii . . . .  „ 0 25
88* — leninghausii ....................0.25
89 —  ottonis ...................  „  0.25
90 —  miiller melchersii „ 0.25
91 — submammulosus ..  „ 0.20
92 Opuntia polyacantha

(winterhard) „  0.15
93* — gemengd ....................... 0.25
94 Parodia gemengd ........................ 0.25
95* Pilocereus celsianus ............... . 0.35
96* — houllettianus.................  0.35
98 Rebutia densispina ......................C 25
99 —  minuscula ....................   0.25

100 —  senilis ............................... 0.25
102 —  „ var. elegans . „ 0.25
103 — „ var. stümeriana „  0 25
104 —  violaciflora ....................0.25
105 — Winter ................... „ 0.25
106 —  xanthocarpa

salmonea „ 0.25
107 — ? wit bedoornd ..  „  0.10
108* Trichocereus spachianus ..  „ 0.20

NIEUW.
109 Astrophytum myriostigma

var. nuda, 10 zaden ƒ 0.30
110 — myriostigma

var. potosina ,, 0.35
111 — myr. X ornatum .. „ 0.35
112 Eriosyce ceratistes

(sandillon) „ 0.35
113 Eylychnia acida .................. „ 0.30
114 — castanea..............  „ 0.30
115 Gymnocalycium hennissii . .  „ 0.30
116 — monvillei . .  „ 0.30
117 Neoporteria ebenacantha .. „ 0.25
118 Notocactus graessneri...........0.30
119 — scopa ................... . 0.30
120 Trichocereus chilensis...........0.25

De pakjes bevatten minstens 30 Mesem- of 20 Cactuszaden, de nummers 50 en 52 
bevatten 15 zaden. Importzaden zijn met * gemerkt. Toezending volgt UITSLUITEND 
na ontvangst van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met ƒ 0.15 voor verzend
kosten. Van deze bepalingen kan NIET worden afgeweken.
Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving of storting 
op postgirorekening 3 9 8 9 7 2  ten name van Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN te 
Apeldoorn. Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan Mej. J. J. E. VAN DEN 
THOORN, „de Ruwent” , Elburgerweg 57, Apeldoorn.

CLICHÉFONDS.
Hebt U nog zaad? Stuur het dan naar Apeldoorn. U helpt daarmede anderen aan 
zaad en U zelf aan meer afbeeldingen in Succulenta.
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Voor Uw planten en bloemen heeft U 
alle zorg en liefhebberij.

De voeding van planten en bloemen heeft grote invloed 
op de groei en bloei.

Daarom is het belangrijk dat U er zeker van kunt zijn 
dat het plantenvoedsel van de POKONFABRIEK 100 % 
safe is.

■Q /^v J J "  / ~ \  X  T voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
1 V_y JSk W  IN de groei- en bloeitijd.

flessen van 50 gram 100 gram Pond Kg
35 cent 60 cent ƒ 2.— ƒ 3.50

KORRELMEST voor de tuin
verkrijgbaar in aardige en handige STROOIDOZEN 
waardoor regelmatige verdeling mogelijk is en verbran
ding wordt voorkomen.

1,2 kg______ 4 kg___
f. 1,— f. 3 . -

En dan

CHRYSAL, het NIEUWE preparaat dat
S N  IJ B L O E M E N  langer goed houdt.
Thans in geheel nieuwe verpakkingen in Aluminium folie.

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1,10 ƒ 5,—

Vul het Chrysalwater dat opgezogen wordt met Chrysal- 
water bij. Het Chrysalwater blijft dan werkzaam en hoeft 
niet ververst te worden,

HET BLIJFT WEL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

H* R  BENDIEN
^Pokon-, rrelmeót- en 0 kryóaljabriek

N A A R D E  N
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UCCULENTA

Nederlands-Belgische Veren ig ing 
van Liefhebbers van Cactussen 
en andere Vetplanten

In memoriam H. J. v. d. Berg
Op 30 Decem ber 1952 overleed in het rusthuis 

R insm a-State te Driesum, Friesland, w aar hij zijn laatste 
levensdagen sleet, de heer H. J .  v. d. B  e r g, op 27 Sept. 
1865 te G iekerk geboren. Hij was ongetwijfeld de nestor 
van de cactusliefhebbers hier te lande.

W anneer v. d. B e r g  m et verzamelen is begonnen, 
kan ik niet met zekerheid zeggen, doch zeker vóór of 
omstreeks het ja a r  1900. Toen ik hem in het voorjaar 
van 1908 leerde kennen, had hij reeds een collectie van 
ruim 200 soorten, welke alle in broeibakken werden 
gekweekt en waarin ze ook moesten overw interen. Met 
een dikke laag droog blad er omheen en een dubbel 
stel ramen over de bakken, welke bij strenge vorst met 
stro- of rietm atten werden afgedekt, werden de plan
ten vorstvrij gehouden. Doch hield de lage temperatuur 
te lang aan, waardoor de bakken steeds afgedekt moes
ten blijven, dan smeulden de teerste soorten weg. 
Echter geen nood. In het voorjaar vond v. d. B e r g  
wel gelegenheid enkele nieuwe plantjes te krijgen en 
zijn liefhebberij m et nieuwe moed voort te zetten. 

L ater wist deze enthousiaste liefhebber zulke tegenslagen te voorkomen. De bakken 
werden uit de tuin gehaald en in de plaats daarvan kwam één grote bak op het 
zuiden langs de gehele gevel van zijn huisje, in de gevel maakte hij aan w eerskanten 
van de plaats w aar de kachel stond, onder de ramen, een gat in de gevelmuur, te r
w ijl op dezelfde plaats ook gaten in de achterwand van de broeibak werden gemaakt. 
Gedurende het koude jaargetijde kon de kachelw arm te door de gaten in de bak 
komen. B ij strenge vorst werden op twee zinken bakjes doorgebrande turven door 
de gaten gestoken, waardoor de lucht in de overigens vorstvrij afgedekte bak droog 
bleef. Op deze wijze kwamen vrijw el alle planten goed door de w inter. M ijn oude 
vriend was erg trots op deze prim itieve inrichting. De planten bleven jaren  in leven 
en bloeiden ’s zomers dat het een lust was.

W at hebben we op zomerse namiddagen vaak op onze knieën voor de bak gele
gen en gezam enlijk de planten bewonderd ! H ier werd in 1908 m ijn reeds begonnen 
liefde voor de succulenten bestendigd en in goede banen geleid. Want de heer v. d. 
B e r g  was toen reeds in het bezit van het w erkje „Haage’s K akteenkultur” waaruit 
we samen heel wat wetenswaardigs hebben geput. Hij was een van de pioniers die 
mij stimuleerden tot het oprichten van de Ned. Ver. van Vetplantenverzam elaars.

Zijn oude huisje is er niet meer, de oude pionier is er niet meer, m aar de her
innering b lijft. Hij ruste in vrede. G - D - D -

In memoriam H. D. Krijger
Tot ons leedwezen vernam en wij, dat de heer H. D. K r i j g e r  1 Jan u ari j.1. 

is overleden. W ie K  r ij g e r niet persoonlijk kende — hetgeen geen wonder zou zijn, 
druk als hij altijd  bezig was met de verzorging van de A rtistuin en steeds bezet door 
velerlei functies die hij in de tuinbouwwereld bekleedde — kent toch w el de succu
lentencollectie in Artis, K  r ij g e r ’ s speciale liefhebberij. W aar vindt men zulke
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grote Agaven, Aloë’s, C rassula’s en vooral E uphorbia’s, zulke grote pollen u itge
stoelde H aw orthia’s en zo’n grote verzam eling G asteria’s ? Deze laatste zijn w el is 
w aar m erendeels u it zaad gew onnen hybriden, doch ook zeldzame soorten, zoals 
Gasteria lutzii hebben w e in  A rtis voor het eerst aangetroffen. Behalve voor de 
vetp lantenliefhebber zijn d aar ook voor de cactusverzam elaar vele en ook vrij zeld
zame planten  te vinden. Nog niet zo lang geleden was de heer K r  ij g e r  m et pen 
sioen gegaan en was hij dus eerst goed in de gelegenheid zijn succulenten de zorg 
te geven die ze nodig hadden. H et is w aarlijk  te  be treuren , dat n iet nog tijdens 
K r  ij g e r  ’ s leven m eer bekendheid kon w orden gegeven aan hetgeen hij aan m erk 
w aardige p lan ten  bezat, zoals in ons voornem en lag te m eer daar hij ons zelf dan 
nog over de herkom st of andere details had kunnen inlichten. Zijn verscheiden 
betekent voor velen  en in velerle i opzicht een groot gemis. Red.

De m ethoden der cactussystematiek
door J. A. J  a n s e.

V oor de cactusverzam elaar is de voortdurende wijziging van de soort- en geslachts
namen, evenals de steeds veranderende groepering van de cactussen een onaan

genaam  probleem .
Eensdeels zijn deze w ijzigingen van zuiver nom enclatorische aard, d.w.z. bij het 

nauw keurig  napluizen van de lite ra tu u r b lijk t een groep (taxon) reeds een oudere 
of u it anderen  hoofde geldiger naam  te hebben dan de tegenw oordig gebruikte, voor 
een ander deel zijn ze ech ter het gevolg van een gewijzigde system atische groepering.

De verzam elaars, die reeds vele ja ren  de artikelen  u it de verschillende cactus
tijdschriften  volgen, zal h e t n iet onbekend zijn, dat het systeem van S c h u m a n n  
(G esam tbeschreibung der K akteen, 1898—1903) k o rt daarna door het w erk  van R i c -  
c o b o n  o, m aar vooral door B e r g e r  (1905) m in of m eer ingrijpend w erd gew ij
zigd. De grote, de gehele cactusfam ilie om vattende wijziging, vond echter plaats in 
de reusachtige vierdelige m onographie van de A m erikanen B r i t t o n  & R o s é ,  die 
tussen 1919—1923 w erd gepubliceerd. Zij lie t n iet na een grote invloed op de gehele 
cactusliteratuu r u it te  oefenen, zelfs de beginnende liefhebber had reeds spoedig van 
de „nieuw e” nom enclatuur gehoord. H et Cactusboek door J. J. V e r b e e k  W o l t -  
h  u y s b rach t in 1928 de nom enclatuur van Br. en R. nader to t de leden van Succulenta.

O ndanks het feit, d a t de nam en Lobivia, R ebutia of Trichocereus voor onze v e r
zam elaars geen onbekende k lank  m eer hebben, zijn we nog ver af van een algem een 
goed begrip van de huidige system atische vraagstukken. D aarom  is het misschien 
nu ttig  om eens op een beknopte en eenvoudige wijze een u iteenzetting te geven van 
de m e t h o d e n  w aarvan  de system atici zich bedienen om to t een indeling te 
komen. H iertoe is een beknopt overzicht van de geschiedenis dezer m ethoden nood
zakelijk.

In de eerste p laa ts m oeten we een onderscheid m aken tussen kunstm atige en 
natuurlijke  systemen. Een systeem heeft n.1. tw ee kanten. Enerzijds is het een m iddel 
om de veelheid van vorm en overzichtelijk  te  maken, anderzijds heeft het een w eten
schappelijke betekenis. Z uiver u it u tiliteitsoverw egingen kan een kunstm atig systeem 
dus zeer goed dienst doen, h e t geeft echter geen beeld van de w erkelijke sam enhang, 
de verw antschap der groepen (taxa).

Een zuiver kunstm atig  systeem was de bekende plantenindeling van L i n n  a e u  s 
(1707—1778). D aarbij w erden p lan ten  u it zeer verschillende groepen in één klasse 
gebracht, alleen  op grond van het gelijk aan ta l m eeldraden van de bloem. P ractisch 
was he t systeem  van L i n n a e u s  voor de indeling dus wel, w ant op grond van een 
duidelijk, onm iskenbaar kenm erk kon m en een bepaalde p lan t in  zijn boeken vinden. 
Van een sam enhang of verw antschap was echter geen sprake. W elisw aar kw am en 
bijvoorbeeld in de „Zeshelm igen” (H exandria) vele Lelieachtigen bijeen, dus bij- 
e lkaar horende soorten, doch ook bijv. de B erberis, die to t een geheel andere fam ilie 
behoort.

H et is geen w onder, dat de p lantkundigen, al w erd ook L i n n a e u s ’ systeem 
u it nuttigheidsoverw egingen zelfs to t in de 19e eeuw  algem een gebruikt, m et zulk 
een kunstm atige indeling n ie t tevreden  w aren.

Reeds bij vóór-L innaeaanse p lantkundigen vinden we pogingen om een n a tu u r
lijk  systeem  op te bouwen. Sommige natuurlijke  groepen, bijv. de Scherm bloem igen 
(U m belliferae) vertonen zoveel gem eenschappelijke kenm erken, dat zulke groepen 
reeds zonder speciale botanische kennis als zodanig kunnen w orden onderkend.

In  tegenstelling m et het bovengeschetste „kunstm atige” systeem van L i n n a e u s ,
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zien wij la te r pogingen aangew end om een systeem  op te  bouw en op grond van 
natuurlijke  verw antschap, w aarbij zulk een verw antschap verondersteld  w erd  n aa r
m ate de taxa in m eer kenm erken m et e lkaar overeenkw am en. E lke grote groep v e r
toonde een m in of m eer duidelijk  „bouw plan”, dat essentiële aan  die groep inhae
ren te  kenm erken bezit. Zo vertonen de Lelieachtigen het zesbladig bloem dek, de zes 
m eeldraden, het driehokkig bovenstandig vruchtbeginsel, of wij nu  de bloem  van 
een tulp, een hyacinth  of een G asteria bekijken. Zulke kenm erken zou m en de 
„organisatiekenm erken” van de Lelieachtigen kunnen noemen, daarentegen zou de 
bol van de tu lp  of de dikke b laderen  van  de G asteria de „aanpassingskenm erken” 
van de onderscheiden geslachten zijn. N aarm ate de kennis der botanie vorderde en 
vooral nadat in 1859 het evolutiebegrip zijn in trede in de natuurw etenschap had 
gedaan, w aarbij dus ex tra  de nadruk  w erd  gelegd op de verw antschap van alle 
levende wezens, ontstaan u it gem eenschappelijke voorouders, w erd  h e t systeem  steeds 
m eer een gesloten bouw w erk, w aaraan  de specialisten w erken  m et a llerle i m iddelen 
to t perfectionering. De erfelijkheidsleer onderzocht de grondslagen der kenm erken en 
hun  overdrach t op de nakom elingschap, de p lantengeographie de natuurlijke  versp re i
ding over de aarde, de geologie speurde n aar fossiele overblijfselen van p lan ten  u it 
lang vervlogen tijdperken.

A l w i n  B e r g e r  ontw ierp in 1926 zijn „E ntw icklungslinien der K akteen” 
w aarin  alle leden der Cactaceae op grond van hun „verw antschap” in een soort 
stam boom  w erden gerangschikt.

Op zich zelf lijk t he t een u itgem aakte zaak, dat tw ee groepen, die in  vele ty p i
sche kenm erken grote overeenkom st vertonen, ook w erkelijk  een nauw ere verw an t
schap hebben dan tw ee groepen, w aarbij d a t in m indere m ate het geval is. H et gaat 
e r  nu  m aar om, w elke kenm erken daartoe in de eerste  p laats in  aanm erking komen. 
Het oude verzam elgeslacht „Cereus” M iller, in  de ru im ste zin dus de zuilcactussen 
om vattend, vertoonde een typische habitus, die reeds èn  in  de L atijnse èn in  de 
Hollandse naam  to t u itd rukking  kw am . E chter b lijk t bij nader onderzoek, dat de zo 
op h e t oog éénvorm ige groep grote, zelfs diepgaande verschillen  vertonen in  de 
bloembouw, de vruchten , de wijze van bloeien, de zaden etc. En n iet alléén, dat m en 
zulke grote verschillen vond, m aar gelijktijdig ontdekte m en, dat sommige zuilcac
tussen in die kenm erken grote overeenkom sten vertoonden m et sommige „bolcac- 
tussen”, die in  he t oude systeem  ook in  een verzam elgeslacht, n.1. „Echinocactus” 
w aren verenigd.

H ieru it volgde van zelf een geheel andere groepering van de cactussen, w aarbij 
het kenm erk  „bol”- of „zuilcactus” van ondergeschikt belang w erd, of, zoals m en dat 
ook wel u itd ruk t, een geringere „taxonom ische” w aarde kreeg.

H et op deze wijze ontstane „natuurlijke” systeem  w erd dus op grond van  de 
vergelijking der u iterlijke verschijningsvorm en (phaenotype) opgesteld, m aar gelijk
tijdig w erden daarbij andere factoren  betrokken, zoals bijv. de geographische v e r
spreiding. H et is aannem elijk, dat tw ee groepen, die in hetzelfde gebied voorkom en 
m eer kansen op nauw ere verw antschap hebben, dan tw ee groepen, w ier n a tu u r
lijke groeiplaatsen zeer ver van e lkaar liggen.

D it natuurlijke systeem  w erk te  dus in  de eerste p laa ts m et de m orphologische 
gegevens, daarnaast speelde de geographische verspreid ing een n iet onbelangrijke 
rol. N aar W e t t s t e i n ,  een botanicus, die vooral deze m ethode sterk  gepropageerd 
heeft, spreekt m en dan ook van de „m orphologisch-geographische” methode. Met deze 
m ethode w erd althans een systeem  opgebouwd, dat veel m eer dan zijn voorgan
gers een bevredigend beeld gaf van de w erkelijke of veronderstelde sam enhang. 
Men m oet zich echter die sam enhang of verw antschap denken als een stamboom, 
een stamboom w aarvan  wij ech ter u itslu itend  de nu levende (recente) vorm en kennen.

Prof. H u  b e r  gaf h iervan  in een voordrach t te  Zürich  een zeer sprekend 
voorbeeld. Als we ons het systeem, de stam boom  voorstellen als een echte boom 
m et b laderen die elk  voor zich één recente vorm  voorstellen, dan is h e t w el aan 
nemelijk, dat tw ee d icht bij e lkaar staande b laderen aan dezelfde tw ijg zitten, en 
voor iets verder van e lkaar staande b laderen, dat ze u it dezelfde hoofdtak  on tsprin
gen, m aar de vertakk ingen  zélf kunnen  we niet zien.

Elke veronderstelde verw antschap, ook al is ze nog zo plausibel, b lijft een 
hypothese, geen m et zekerheid vastgesteld feit. D it b lijft zelfs h e t geval als men 
de voorouders van de recente groepen zou kennen, hetgeen m et de Cactaceae, op 
één uitzondering na, n iet he t geval is. Wel zou dan die verw antschap aannem elijker 
gem aakt kunnen  worden. Voor sommige dierengroepen zijn bijv. reeksen van fossiele 
voorouders bekend, zodat de opvolging en de sam enhang van de fossiele en recente 
vorm en bijna volledig kunnen  w orden opgesteld. A l is dus h ie r de hypothese niet
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bewezen, een tegenbewijs of betere verklaring is evenmin mogelijk en men moet 
zich dus wel bij de feiten neerleggen.

Prof. B u x b a u m, die zeer intensieve studies van de morphologische verhou
dingen (morphologie =  vormleer) bij de Cactaceae gemaakt heeft, wees er reeds 
voor enkele jaren op, dat we het gehele systeem als een dynamisch of bewegelijk 
systeem moeten zien. Dat wat wij nu bestuderen is als het ware een moment
opname van een film, waarvan vele bedrijven zijn voorafgegaan en waarvan we 
de komende bedrijven evenmin zullen aanschouwen. Daartoe immers gaat deze 
film te langzaam en duizenden mensenlevens zouden niet genoeg zijn om het 
verloop te kunnen bestuderen. Toch zijn er andere methoden om wetmatigheden 
op te sporen, die ons een beter inzicht in zulke verhoudingen kunnen verschaffen.

Voor de cactusfamilie zijn die methoden vooral door Prof. T r o 11 ontwikkeld. 
In tegenstelling met de hiervoor geschetste „morphologisch-geographische” methode 
van W e t t s t e i n ,  noemt men deze methoden „typologisch” . Typologie wil letter
lijk zeggen „leer of kennis van de typen” waarbij wij vooral deze „typen” niet 
moeten verwarren met de nomenclatorische typen.

De denkbeelden der typologie zijn in wezen niet nieuw. Reeds de grote denker 
G o e t h e, die een grote belangstelling had voor de natuurwetenschappen, sprak 
van „typen” waarbij hij de oerplant of het oerdier bedoelde, waaruit zich de vele 
vormen ontwikkeld zouden hebben. Men moet zich die typen van G o e t h e echter 
niet voorstellen als individuen die werkelijk hebben bestaan, maar als een theore
tisch gedacht bouwplan van een bepaalde greep. In zijn tijd hielden vele geleerden 
zich bezig met zulke natuurphilosophische speculaties, die niet gegrondvest waren 
op exacte (nauwkeurige) onderzoekingen. Die natuurphilisophie is dan ook later 
door het voortschrijden van de wetenschap verworpen. Desniettemin blijft 
G o e t h e ’ s „Methamorphose der Pflanzen” (1824) een interessant document.

De moderne typologie blijft dichter bij huis en is gebaseerd op werkelijk exact 
onderzoek. Dit exacte onderzoek houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikke
ling der kenmerken.

Iedere groep heeft bepaalde typische kenmerken en deze kenmerken kunnen 
aan de levende plant bestudeerd worden. Niet alleen het volwassen individu maar 
de gehele ontogenese (dus de ontwikkeling van embryo tot volwassenheid) is daar
bij van belang. Ook blijkt het vaak, dat schijnbaar verwante kenmerken op ver
schillende wijze ontstaan of dat schijnbaar niet verwante kenmerken eenzelfde 
oorsprong hebben. Zo ontstaan, zoals iedere cactusverzamelaar bekend is, ribben 
vaak uit in rijen staande tuberkels, ze vloeien als het ware ineen. Bij Echinocactus 
grusonn is dat verschijnsel zeer duidelijk. Zulk een ontwikkelingstendentie die zich 
bij de ontogenese voordoet, kan eveneens de oorzaak van het vertakken in de 
phylogenese (ontwikkeling van de afstamming) zijn. Het is dan alsof de ene tak 
de oorspronkelijke vorm in deze, de andere tak in gene richting heeft ontwikkeld. 
Men onderscheidt daarbij primitieve en afgeleide kenmerken; zo heeft men bijv. 
vastgesteld, dat tweerijige bladstand bij vele Liliaceae een primitief kenmerk is, 
de rozetvorm door draaiing van de hoofdas is een afgeleid kenmerk. Rozetvorm 
t.o.v. tweerijigheid is een vooruitgang of progressie (opklimming). Men heeft echter 
ook vastgesteld, dat er schijnbaar primitieve kenmerken zijn, die evenwel in werke
lijkheid op een teruggang of regressie naar de oorspronkelijke vorm wijzen.

Heeft men zulke tendenties gevonden dan kunnen ze dienen tot het opstellen 
van een vermoedelijk ontwikkelingssysteem, dat weliswaar een hypothese blijft — 
aangezien de bewijsbaarheid ervan eveneens alléén uit het ongerijmde kan voort
vloeien — doch niettemin een belangrijke hypothese, die ons een beter inzicht kan 
verschaffen in de werkelijke verhoudingen.

De enige practische moeilijkheid van deze hergroeperingen in het systeem is 
de daaruit noodzakelijk volgende wijziging in de nomenclatuur. Zolang deze wijzi
gingen namen van onderfamilies, tribus of subgenera betreffen, is dit niet zo erg, 
want we spreken de planten aan met hun geslachtsnaam. Zodra hieruit echter 
wijziging van de geslachtsnaam voortvloeit, wordt het moeilijker, vooral als kort 
daarop een nieuwe hergroepering volgt met weer nieuwe geslachtsnamen. Het kan 
zijn, dat in een bepaald geslacht op grond van deze onderzoekingen grenslijnen 
worden getrokken, waardoor het geslacht in stukken wordt verdeeld. Het zou 
echter uit nomenclatorisch oogpunt aanbeveling verdienen die groeperingen zoveel 
mogelijk als ondergeslachten of secties op te stellen, zolang niet enigermate vast
staat, dat de groepering als voltooid beschouwd kan worden. Begrijp wel, als aan
beveling, niet als voorschrift daar dit het wetenschappelijk werk in een keurslijf 
zou persen, waaruit we het naar mijn mening toch weer zouden moeten bevrijden.
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Malacocarpus fricii (A rech .) Berger.

In het jaar 1905 beschreef J. A r e c h a v a l e t a  in „Cactaceae Florae 
Uruguayae” een aantal planten, waaronder bovengenoemde cactus. De 

plant was door A. V. F r i c  gevonden in Uruguay en aan A r e c h a v a 
l e t a ,  directeur van het Nationaal Museum te Montevideo, gezonden ter 
beschrijving.

Van het originele type van 1905 zond ir. K. G. K r e u z i n g e r mij 
enige jaren geleden de hierbij afgebeelde foto, nog afkomstig uit het foto
archief van F r i c .  Het leek mij voldoende interessant om voor de liefheb
bers van deze mooie plantengroep de foto te publiceren.

De originele beschrijving luidt als vo lg t:
Lichaam vlak, schijfvormig, 4 cm hoog, 6 cm in doorsnede, glanzend 

lichtgroen. Ribben 20, golvend gebogen, 10 tot 12 mm hoog, met tamelijk 
* scherpe kanten. Areolen wollig. Zijdorens 6 tot 7, gebogen, weinig stekend.

M alacocarpus fricii foto : Fric.

Bloemen 3 cm lang. Bloembuis kort, in dichte wol verborgen, schubjes geel, 
met rode punt. Bloemen geel.

Aan de hand van deze korte beschrijving en met behulp van de foto 
kan men zich een goede voorstelling van de plant maken. Uit de aard der 
zaak zullen de in onze verzamelingen eventueel voorkomende planten niet 
volkomen aan de beschrijving en de foto voldoen, aangezien de levens
omstandigheden hier aanzienlijk verschillen van die in Uruguay, toch 
zullen de typische kenmerken, althans in beginsel bij onze planten aan
wezig moeten zijn.

A. F. H. B u i n i n g.
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Bijdrage to t de kennis der soorten van het 
geslacht C onophytum  N. E. Br.

door Dr. A. T i s c h  e r.
I. (INLEIDING).

V an het in  1920 door N. E. B r  o w n opgerichte geslacht Conophytum , een onder
afdeling van  de fam ilie der M esem bryanthem aceae, w erden to t dusver ongeveer 

300 soorten en varië te iten  beschreven.
O ngeveer 200 ja a r  geleden w erden de eerste planten, die to t d it geslacht behoren, 

gevonden. In  het begin van de 19e eeuw  w aren  reeds een tien ta l soorten bekend, 
sindsdien zijn in groten  getale nieuw e soorten ontdekt en beschreven.

Deze buitengew oon in teressante succulenten verheugen zich in de belangstelling 
van vele p lan ten liefhebbers en een g ro ter of k leiner aan ta l soorten w ordt in de 
m eeste botanische tu inen  en door ta lrijke  particu liere  succulentenliefhebbers ge
kw eekt. H elaas m oet steeds w eer w orden vastgesteld, dat vele soorten onder onjuiste 
benam ingen in deze cu ltures voor komen. Een van de oorzaken hiervan  is, dat nieuw e 
soorten dikw ijls eerst geruim en tijd  na de ontdekking w orden beschreven en de 
au teu r de natuurlijke  groeiplaats vaak n ie t kent. Ook zijn de w etenschappelijke 
publicaties betreffende d it geslacht in een groot aan ta l tijdschriften  en w erken 
verspreid, die hoofdzakelijk in Zuid-A frika, Engeland, N ederland, A m erika en D uits
land zijn verschenen en een deel van deze litte ra tu u r kan moeilijk of in  h e t geheel 
n ie t m eer geraadpleegd worden.

Tenslotte is voor determ inatie  b ru ikbaar herbarium m ateriaa l slechts zelden 
aanwezig, daar de au teu rs dikw ijls nagelaten hebben hun „type-planten” in een 
erkend herbarium  te deponeren. H ierbij m oet overigens rekening w orden gehouden 
m et h e t fe it dat conservering van deze p lanten, w aarbij de karak teristieke kenm er
ken behouden blijven, zeer m oeilijk is.

H et behoeft ons dus n ie t te  verw onderen, dat vele Conophyten die in verzam elin
gen w orden aangetroffen, nog in het geheel n iet beschreven zijn of m et een 
verkeerde naam  w orden aangeduid; h e t is w erkelijk  verw onderlijk  hoe vaak dit 
laatste het geval is. M aar ook de oorspronkelijke beschrijvingen zijn dikw ijls onvol
ledig; van ta lrijke  soorten m ist m en in de beschrijving de verm elding van de groei
p laats en on tbreken  belangrijke gegevens betreffende de vorm  en de tekening van 
het corpusculum  of van de bloem. In  vele beschrijvingen ontbreken ook gegevens die 
betrekk ing  hebben op andere, na verw ante  soorten. V ooral de oudere au teurs 
( H a w o r t h ,  T h u n b e r g ,  S o n d e r  en B e r g e r )  hebben onvolledige beschrij- 
vingen gepubliceerd.

De ta lrijke  vondsten van de laatste 10 a 20 ja a r hebben een variab ilite it van vele 
C onophytum soorten aan het licht gebracht, w elke m en vroeger n iet kon verm oeden; 
h ierdoor en door de m oeilijkheden verbonden aan het raadplegen van de verspreide 
litte ra tuu r, is in  verschillende gevallen één en dezelfde soort onder verschillende 
benam ingen beschreven.

Ook op andere wijze zijn vergissingen ontstaan, zoals door het verkeerd  de te r
m ineren van soorten w elke na aan e lkaar verw ant zijn, door het verw isselen van 
plan ten  en opgaven van de groeiplaatsen gedurende het transport, door vergissingen 
betreffende de groeiplaatsen door de verzam elaars zelf begaan, enz.

Een grondige geografische bew erking van d it p lantengeslacht zou zeer gewenst 
zijn, opdat daardoor zowel bij degenen, die u it een w etenschappelijk oogpunt belang
stelling voor d it geslacht hebben, als ook bij die personen, die u it pu re  liefhebberij 
Conophyten kweken, een betere  kennis om tren t de verschillende Conophytensoorten 
zou kunnen ontstaan.

Een dergelijke geografische bew erking stu it echter thans nog op grote m oeilijk
heden; m oeilijkheden vooral ook veroorzaakt om dat nog uitgestrek te  gebieden in  het 
vaderland van d it p lantengeslacht onvoldoende doorzocht zijn, de groeiplaatsen en 
de verbreid ing van vele soorten n ie t m et zekerheid bekend zijn en telkens nog w eer 
nieuw e vondsten w orden gedaan w aardoor w eer verandering zou m oeten w orden 
gebracht in to t dusver bestaande opvattingen.

D esniettem in m oet het van belang w orden geacht, het een en ander te  publi
ceren betreffende to t dusver gedane observaties, m ededelingen van nieuw e groei
plaatsen, of over de bloem en, beschrijvingen van eenzelfde soort m et de synoniem en 
enz., ten  einde daardoor bij te  d ragen to t een betere  kennis der verschillende soorten.
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Of we in  een bepaald geval m et een zelfstandige soort te  doen hebben m oet in 
de eerste plaats bepaald w orden door de geslachtelijke kenm erken. Zo lang wij niet 
over andere doorslag gevende kenm erken beschikken, zoals o.a. de s truc tuu r der 
chromosomen, verschillen bij de zaden of de kapsels e.d., m oeten wij u itgaan  van 
eventuele verschillen in de bouw  der bloemen. De bestudering h iervan  heeft echter 
bij het geslacht Conophytum  een aanm erkelijk  grote v ariab ilite it aan  he t licht 
gebracht, w aardoor m en in de beschrijvingen reeds dikw ijls to t onjuiste opvattingen 
en zelfs to t verkeerde determ inaties is gekomen. Zo bleek bijv. dat de afm etingen 
van de kelkbuis, van de bloem kroonbuis, van de stijlen en van  de stem pels geenszins 
constant zijn. Deze afm etingen zijn dikw ijls afhankelijk  van de grootte van het 
corpusculum  en van de belichting. H et aantal, de vorm  en de grootte der bloem - 
kroonbladeren varieëren  dikw ijls bij één en dezelfde p lant. Zo is ook de onderlinge 
verhouding van de afm etingen en het aantal der b innenste bloem kroonbladeren, 
w elke bij vele soorten ko rte r en k leiner zijn dan de buitenste, in h e t geheel niet 
constant. Ook de k leu r van de bloem kroonbladeren kan bij verschillende p lan ten  
van dezelfde soort verschillend zijn, zoals trouw ens bij andere p lan ten  ook w el eens 
het geval is. Een rosé w aas bij een overigens w itte k leu r kan  af en toe w orden 
geconstateerd; geel varieert dikw ijls van bijna citroengeel to t oranjegeel, vooral 
gedurende h e t laatste  stadium  van de bloei.

Bij p lanten, die to t andere fam ilies behoren, zijn w itte, rosé en rode bloem en 
bekend, zonder dat zulks ons aanleiding geeft to t h e t opstellen van aparte  soorten.

Zonder tw ijfel zijn bij h e t determ ineren  van Conophyten ook vergissingen begaan, 
doordat de lengte van de stem pels verschillend beoordeeld w ordt. Deze zijn n.1. 
zoals bij vele bilobe vorm en m et lange stijlen het geval kan  zijn, dikw ijls m in of m eer 
sam engekleefd, zodat de stijl langer en de stem pels k o rte r schijnen dan bij nauw 
keurige nam eting vastgesteld kan w orden. De stem pels zijn bij vele soorten zo lang, 
dat ze boven de u it de bloem kroonbuis te  voorschijn kom ende m eeldraden uitsteken. 
D aar de bloem kroonbuis, zoals boven is gezegd, verschillend van lengte kan  zijn, 
m oeten ook de stempels, w illen ze h aar functie bij de bevruchting behoorlijk  kunnen 
vervullen, zich w at de lengte-afm eting betreft, daarbij aanpassen.

Ook aan de p laats van h e t vruchtbeginsel is bij de system atische beoordeling te 
veel w aarde toegekend; ik heb aan dezelfde p lan t w el eens in he t corpusculum  inge
sloten, zowel als u it de spleet te  voorschijn kom ende vruchtbeginsels aangetroffen.

Ik zou h ie r gaarne de aandacht w illen vestigen op een bepaald orgaan, w aaraan 
bij de system atische indeling der Conophyten misschien in de toekom st grotere  
betekenis zal m oeten w orden toegekend en w aaraan  m en to t dusver onvoldoende 
aandacht heeft besteed, n.1. de zogenaam de d i s c u s ,  de ring  van k lieren  aan de 
rand  van de bovenkant van het vruchtbeginsel. De betekenis of functie van d it orgaan 
is to t dusver nog n iet voldoende bekend. Wel is h e t ech ter opgevallen, dat deze 
discus bij de meeste, in de nacht bloeiende soorten s te rk er ontw ikkeld is dan bij 
die w aarvan  de bloem overdag geopend is. Of het h ier een orgaan betreft, dat de 
specifieke bloem geur verspreid, dan w el een orgaan dat honig afscheidt en dus tot 
de nectariën  m oet w orden gerekend, m oet nog nader w orden onderzocht.

In  elk geval is u it de w aarnem ingen, w elke to t dusver m et be trekking  to t de 
Conophytum bloem en zijn verricht, af te  leiden, dat een nauw keuriger onderzoek 
m oet w orden ingesteld n aar de kenm erken w elke van belang zijn voor het vaststellen 
van de grenzen tussen de verschillende soorten en variëteiten .

O ngetwijfeld zijn in het vaderland der Conophyten grote gebieden onvolledig 
of nog in het geheel n iet doorzocht. Wij zullen nog over heel w at goed gedeterm i
neerd  m ateriaa l van bekende herkom st m oeten kunnen beschikken voor we in staat 
zullen zijn een goed beeld te  vorm en van de variab ilite it en de geografische v e r
breiding van de soorten die to t dit p lantengeslacht behoren. E erst dan zal op een 
mogelijke verw antschap van verschillende soorten kunnen w orden gewezen, w aar
door zowel de verzam elaar als de w etenschappelijke w erker zal w orden aangespoord 
to t het instellen van een nader onderzoek.

Ik  hoop ook m ijn steentje te  kunnen  bijdragen tot een betere  kennis van de 
soorten van dit even in teressante als moeilijke plantengeslacht.
II. CONOPHYTUM BATESII N. E. Br.

(The G ardener’s Chronicle, 1925, II, pag. 468; H. J a c o b s e n :  „Die 
Sukkulenten”, pag. 108, Engelse u itgave pag. 148).

Van deze soort, door N. E. B r  o w n in bovengenoem d w erk  beschreven, w erd 
tot dusver nog geen afbeelding gepubliceerd, zodat de foto bij d it a rtik e l een w aar- 
devolle aanvulling van de oorspronkelijke beschrijving is.
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Goede afbeeldingen van type-planten zijn daarom van zoveel waarde, omdat zij 
in belangrijke mate bijdragen tot het vastleggen van het uiterlijk en de eigenschap
pen der soorten, vooral ook omdat de type-planten van vele soorten niet in erkende 
herbaria zijn gedeponeerd. De onderstaande foto heb ik te danken aan de welwillend
heid van de heer J. T. B a t e s te Hounslow, Engeland, naar wie deze soort genoemd 
werd en die een van de meest uitgebreide verzamelingen van ultrasucculente 
Mesembryanthemums bezit.

De grondkleur van Con. batesii is grijsgroen, de zijkanten vertonen een enigs
zins roodachtig waas; het oppervlak is glad; de witte beharing van de spleet komt 
duidelijk uit tegen de kleur van het corpusculum. De spleet zelf is omgeven door 
een rand, welke iets donkerder van kleur is. Op het bovenste gedeelte van elk cor
pusculum bevinden zich enkele donkere punten, die hier en daar tot korte lijntjes 
zijn ineengevloeid; deze punten en lijntjes zijn echter niet duidelijk zichtbaar en 
hebben niet die bruinachtig rode kleur zoals bij de tekening van vele andere soorten 
uit de groep : „Picta (Schwant.)” het geval is.

Conophytum batesii foto: Bates

Conophytum batesii geeft in cultuur geen moeilijkheden en groeit door snelle 
vermeerdering van het aantal hoofdjes spoedig tot mooie halfkogelvormige zoden 
uit. Tot overvloedige bloemvorming komt C. batesii in onze cultures echter niet. De 
bloem is niet bijzonder opvallend, slechts 7-9 mm in doorsnee, met witachtige, crème
kleurige, smalle bloembladeren; de bloem sluit zich ’s nachts en verspreidt een 
zwakke geur.

Con. batesii is na verwant aan andere soorten met weinig op de voorgrond tre
dende tekening uit de groep : „Picta” zoals C. obmetale N. E. Br en C. pauxillum 
(N. E. Br.) en vormt een overgang naar soorten als C. ceresianum L. Bol.

De juiste plaats, waar Con. batesii in Zuid-Afrika voorkomt, is niet bekend. 
B r o w n beschreef deze soort, zonder dat de groeiplaats hem bekend was. Ook de 
heer B a t e s  ontving deze Conophytum van de heer Mr. T a y 1 o r te Southborough 
zonder vermelding van de groeiplaats. Volgens de plaats, welke C. batesii in het 
systeem inneemt, moet de groeiplaats vermoedelijk in de districten Ceres of Clan- 
william worden gezocht. Hopelijk wordt de natuurlijke groeiplaats vroeger of later 
door herontdekking vastgesteld. Vert. Dr. H. W . de Boer.
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Aztekium ritteri Bod.

Cactussen zijn altijd min of meer bizarre planten, maar de hier afgebeelde 
soort spant de kroon. Men kent deze cactus nog maar sinds 1928, toen 

Fr. R i 11 e r ze ontdekte op de loodrechte leisteenrotsen van de Mexicaanse 
Staat Nuevo Leon. De auteur, Fr. B ö d e k e r ,  beschreef de nieuwe aan
winst als Echinocactus Ritteri, doch hij had daar geen vrede mee. Haar ver
wantschap zocht hij toen bij de geslachten Lophophora en Obregonia, maar 
ze kon toch bij geen van beide worden ondergebracht. Daarom heeft 
B ö d e k e r  de plant in 1929 een nieuwe geslachtsnaam gegeven, n.1. 
Aztekium, naar de oudste bewoners van Amerika, de Azteken. En dit zeer 
terecht, want de vlak kogelige, 3 cm hoge en 5 cm brede meestal elfribbige 
plant gelijkt in vorm precies op de kunstig bewerkte kapitelen, zoals die 
bij de fraaie bouwwerken der Azteken werden aangetroffen. Ongetwijfeld

Aztekium ritteri foto : De Laet.

heeft de typische plantenvorm de oude Azteken tot het maken hunner kunst
zinnige sculpturen geïnspireerd, op dezelfde wijze als men de acanthus
bladeren op Griekse bouwwerken aantreft.

Soortgelijke voorbeelden vindt men niet veel in de geschiedenis der 
oude bouwkunst. Alleen zouden we nog kunnen noemen de gestyleerde 
lotusbloemen bij Egyptische bouwwerken. Maar dat men een bouwmotief 
aan een cactus ontleende, is zeker wel iets bijzonders, doch tevens een 
bewijs, dat de oude volken zich reeds tot de vreemde cactusvormen heb
ben aangetrokken gevoeld.

Aztekium ritteri blijft in onze verzamelingen een zeldzame gast. In 
de eertijds zo prachtvolle collectie van de heer d e  L a e t  te Contich bij 
Antwerpen mochten wij indertijd enige mooie importen aantreffen, waar
van één in bloei was. De slechts één cm grote, roodachtig-witte bloempjes 
hebben echter niet veel te betekenen en vallen tussen het viltwol der plant 
nauwelijks op.

Toch blijft deze cactus — vooral om haar praehistorische sierwaarde
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— van betekenis voor allen, die in de cactussen iets meer zien dan gewone 
sierplanten.

Voor het geval een onzer lezers in het gelukkig bezit van een Azte- 
kium ritten mocht komen, bedenke hij, dat deze plant een zorgvuldige 
behandeling vraagt; veel zon, een kalkhoudend, goed doorlatend grond- 
mengsel, matig water in de zomer en ’s winters zo goed als geen vocht en 
bovendien een plaats dicht bij het glas. q  q  |) u U r s tn a.

De naamgeving der planten
De Nomenclatuurregels II.

door P. A. F l o r s c h ü t z .

H et citeren van auteursnamen wordt behandeld in Sectie 7 van Hoofdstuk III. Het 
is noodzakelijk om de auteur van een taxon te citeren o.a. om de datum van 

publicatie te kunnen vinden (art. 55). Een verandering in de beschrijving houdt niet 
in, dat de auteur van deze verandering geciteerd moet worden (art. 56); bij een 
belangrijke verandering gebeurt dat wel en er wordt ter aanduiding een passende 
afgekorte latijnse term  bijgezet, b ijv. mutatis charact., pro parte, excl. var., enz. 
(Ree. 56A).

Als een gebruikte naam niet geldig gepubliceerd is en later door een andere 
auteur geldig wordt gepubliceerd met de naam van de eerste auteur, dan moet de 
tweede auteur erbij worden geciteerd achter het woordje ex (art. 58). Indien een 
naam gepubliceerd wordt in het werk van een andere auteur dan wordt de laatste 
ook genoemd achter het woordje in (Ree. 58 A ).

Als een genus of taxon van lagere rang in rang verandert, m aar de naam behou
den b lijft, dan wordt de auteur die de naam wettig gepubliceerd heeft tussen haakjes 
geciteerd, gevolgd door de naam van de auteur die de verandering aanbracht. De 
namen van de auteurs worden meestal af gekort. Recommandatie 60 A geeft aanw ij
zingen voor het afkorten van auteursnamen. De eerste letters moeten altijd w eer
gegeven worden. Het heeft weinig zin hier al deze voorschriften op te sommen.

In Sectie 8 van dit hoofdstuk worden de regels gegeven voor het behouden van 
namen of epithea van taxa die van begrenzing veranderen, verdeeld of overge
bracht worden. Een verandering van de kenm erken of de omschrijving betekent 
geen naamsverandering tenzij dat wel nodig is door :

1. overbrenging van het taxon (zie art. 64—66), ,
2. vereniging van het taxon met een van dezelfde rang (zie art. 67),
3. verandering van de rang van het taxon.
Dit is artikel 61.
W anneer een genus in twee of meer geslachten verdeeld wordt, moet één van de 

geslachten de naam behouden en wel dat geslacht, dat het type inhoudt (art. 62). 
Dit geldt ook voor het epitheton van een soort, die verdeeld wordt in m eer soorten 
of voor een onderverdeling van een soort (art. 63).

Indien een soort naar een ander geslacht wordt overgebracht moet het epitheton 
behouden blijven tenzij :

1. het resultaat een later homonym  (zie art. 74) of een tautonym  is (zie art. 79). 
2. het eDitheton in dit geslacht reeds eerder en geldig gepubliceerd is (sectie 9, 

art. 65).
Dit geldt ook voor de onderverdelingen van een soort (art. 66).
B ij vereniging van taxa van dezelfde rang b lijft de oudste wettige naam of het 

oudste wettige epitheton behouden. Indien de namen van dezelfde datum zijn moet 
een naam gekozen worden en de auteur, die het eerst een nieuwe naam koos, moet 
gevolgd worden (sectie 10, art. 67).

Als een genus of lager taxon van rang verandert dan is de correcte naam de 
eerste w ettige naam die beschikbaar is in de nieuwe rang. ,

Een naam of epitheton heeft geen prioriteit buiten zijn eigen rang. (art. 70). 
In  Recommandatie 71 A wordt er de nadruk op gelegd dat men bij veranderin

gen de naam moet trachten te behouden, tenzij dit door de regels niet mogelijk is. 
Een naam moet niet verworpen worden omdat een andere naam beter bekend is of 
omdat de naam zijn betekenis verloren heeft (art. 72). Een naam moet verworpen
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worden als hij onwettig is (zie art. 2 en 10). Zo luidt art. 73. Onwettig is een naam 
biiv. als de naam een z.g. later homonym is. d w.z. als dezelfde naam eerder en geldig 
geoubliceerd is voor een andere plant; zelfs als deze eerder gepubliceerde naam 
onwettig is of een synonvm is (art. 74). Namen van genera zijn onwettig o.a. als ze 
uit twee losse woorden bestaan (art. 78). Een epitheton van een soort is o.a. onwettig 
als het de genusnaam herhaalt (een z.g. tautonym) of als het gepubliceerd is in een 
boek waarin niet consequent het binaire systeem van L i n n a e u s  gevolgd werd 
(zie Succulenta 1952, 3 : p. 41) (art. 79).

Een naam moet voorts worden verworpen als de naam met verschillende bedoe
lingen gebruikt is en dus aanleiding tot vergissingen geeft (art. 75), als de kenmer
ken van twee of meer geheel verschillende elementen afkomstig zijn (art. 76) en als 
de naam op een monstruositeit gebaseerd is (art. 77).

In al deze gevallen (art. 73—80) moet de naam worden vervangen door de oudste 
wettige naam of het oudste wettige epitheton dat beschikbaar is, of men moet een 
nieuwe naam kiezen.

In sectie 14 worden regels gegeven voor de juiste spelling en schrijfwijze van 
de namen. De originele naam moet behouden blijven, tenzij er van een duidelijke 
vergissing of een drukfout sprake is. Als twee genusnamen zeer veel overeenkomst 
vertonen, zodat ze verwarring zouden kunnen geven, dan worden ze beschouwd als 
varianten van dezelfde naam (art. 82). Bijv. Mesembryanthemum zou beter Mesem- 
brianthemum gespeld kunnen worden, doch deze eerste schrijfwijze is expres door 
L i n n a e u s  aangenomen. Daarentegen moet Pereskia opuntiaeflora D.C. P. opuntii- 
flora gespeld worden, dit is n.1. een duidelijke spelfout.

Aan het eind van dit lange en laatste Hoofdstuk III volgen tenslotte nog een 
reeks aanbevelingen, die aanwijzingen geven voor de juiste spelling van latijnse 
namen. Het heeft niet veel zin deze allemaal over te nemen. O.a. wordt in Recom
mandatie 82 G aanbevolen alle epitheta met een kleine letter te beginnen; evenwel 
mogen, indien gewenst persoonsnamen en namen gemaakt uit volksnamen of vroe
gere genusnamen met een hoofdletter geschreven worden. In Recommandatie 83 D 
wordt aanbevolen maten, enz. slechts in het metrieke stelsel aan te duiden.

Achter de Regels volgen nog een aantal aanhangsels, die meestal speciale groepen 
behandelen en voor ons van weinig belang zijn.

In een volgend artikel zal ik trachten door een aantal voorbeelden van succu
lentennamen de toepassing van de regels te verduidelijken.

Nogmaals: Een zeldzame Notocactus
(Notoc. müller-mölleri”)

door H. v. d. V e l d e .

De afbeelding van Notocactus müller-mölleri Fric nom. nud. in Succulenta ’52, 
pag. 95 voor de eerste maal gepubliceerd leert ons dat de planten, die zich onder 

deze naam in enkele van onze verzamelingen bevinden, deze soort niet is. Zij doen 
aan een variëteit van Notoc. müller-melchersii denken, welker bedoorning varieert 
van licht- tot donker roodbruin; de donker bedoornde vorm toont op het eerste 
gezicht enige overeenkomst met Notocactus ritulans.

Ontegenzeglijk is Notoc. müller-mölleri Fric. een fraaie plant, ze is nog niet 
wettig gepubliceerd, indien ze beschreven was hadden we, naar mijn gevoelens 
althans, weer een plant aan de groep Notocactus kunnen toevoegen, waarover men 
in het onzekere zou verkeren. Immers, deze „pampeanus-achtige” Notocactus zou een 
variatie kunnen zijn, wellicht zelfs een kruisingsproduct.

Enig houvast geeft ons evenwel de heer K r a i n z  in Neue und seltene Sukku- 
lenten waar hij schrijft: „Ongeveer acht jaar geleden werd door de kweker W e n -  
z e l  te Franzendorf (bij Reichenberg) een sierlijk bedoornde vorm van Notocactus 
müller-melchersii onder de gemakkelijk tot vergissingen aanleiding gevende naam 
Notoc. müller-mölleri Fric. verspreid, welke plant nog steeds in de verzamelingen 
te vinden is. Ook van deze, vooral in de Zwitserse collecties veel voorkomende soort, 
is nooit een beschrijving gepubliceerd. Na grondig onderzoek en na langdurige obser
vatie heb ik deze plant ten slotte als een variëteit van Notoc. muller-melchersi be
schreven (n.1. als var. gracilispinus Krainz), omdat mij de opstelling van een zelf
standige soort niet gerechtvaardigd scheen. F r i c ’ s benaming „Müller-Mölleri” heb 
ik niet overgenomen, omdat die gemakkelijk tot verwarring aanleiding geeft en
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bovendien omdat het volgens de botanische regels geen aanbeveling verdient twee 
planten welke enigszins op elkaar gelijken ook op elkander gelijkende namen te 
geven. De door F r i c gegeven naam heb ik als synoniem aan de nieuwe variëteit 
toegevoegd.”

De heer K r a i n z vertelt verder nog, dat hij uit twee verschillende bronnen 
mededelingen ontving waaruit met zekerheid afgeleid kan worden, dat de door hem 
opgestelde variëteit inderdaad niet „Müller-Mölleri” kon zijn, maar een nog niet

N. müller-melchersi var. gracilispinus Krainz (=  N. Müüer-Mölleri Fric).

beschreven vorm, die bij vergissing of door onwetendheid onder de verkeerde bena
ming vermeerderd en in de handel gebracht is. Van Notoc. müller-mölleri zouden 
slechts twee exemplaren hebben bestaan, waarvan één in Praag en één in Brünn, 
het is hoogst twijfelachtig of beide exemplaren nog in leven zijn. Een foto van een 
origineel exemplaar kreeg de heer K r a i n z  van ing. K o c h uit Schaffa, deze foto 
is als bewijsstuk naar Berlin-Dahlem gezonden.

„ Uit eigen ervaring '
(Het zaaien van cactussen)

p  en jaar of tien geleden ben ik met het zaaien van cactussen begonnen, dat was 
■*—' dus midden in de oorlog en het enige wat mij ter beschikking stond was zelf 
gewonnen zaad van Rebutia (Aylostera) fiebrigii. Ik was in het bezit van „Onze 
Cactussen” van D u u r s m a  en hiermede gewapend waagde ik het mijn zaad op 
een mooie Meidag aan de aarde toe te vertrouwen. Het zaad kiemde vlot en ik was 
in het begin van de winter al heel blij met een tiental plantjes van enkele mm 
grootte. Geen geweldig resultaat als je circa 100 zaden hebt gezaaid, maar als 
beginner ben je al gauw blij, zelfs met geringe resultaten.

In de jaren daarna heb ik steeds opnieuw gezaaid en telkens met meer succes. 
Mijn fiebrigii zorgde trouw voor het nodige zaad. Ik kwam tot de conclusie dat ik 
de beste resultaten verkreeg, wanneer ik de zaailingen goed vochtig hield en ze 
verspeende zodra ze maar enigszins hanteerbaar waren, d.w.z. 3 a 4 mm groot; een
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8-10 tal werd dan in kleine stekpotjes geplaatst, op een onderlinge afstand van 10-15 
mm. Deze potjes werden ingegraven in een met scherp zand of turfmolm gevuld 
kistje, dat met een glasplaat afgedekt werd. Het kistje met de potjes kreeg een plaats 
buiten op een zonnig balcon. De inhoud werd goed vochtig gehouden; op zonnige 
dagen zorgde ik er voor ze kletsnat te houden door minstens twee maal per dag te 
gieten. Voor de herfst begon waren de zaailingen zo flink gegroeid dat ze elkaar 
raakten, zodat ze opnieuw verspeend werden en nu met hoogstens 3 bijeen in een 
stekpotje werden gezet. Dat de plantjes na spoedig verspenen beter groeien, wijt ik 
aan het feit dat zij steeds in luchtige, losse, grond staan, in tegenstelling met zaai
lingen, welke lang in een zaaipan verblijven waarin het grondmengsel door het 
gieten of drenken langzamerhand dicht slaat.

Direct na de oorlog werd ik lid van Succulenta en bestelde ik zaden bij Mej. 
v. d. T h o o r n, vooreerst nog op bescheiden schaal en dus niet meer dan een tiental 
soorten. Dat „bescheiden” slaat op het „aantal” soorten, want behalve op Rebutia’s 
en Cereus straussi, had ik mijn zinnen gezet op Astrophytums. Inmiddels had ik de 
gewone bloempot voor het zaaien vaarwel gezegd en me een aantal ronde zaaipannen 
aangeschaft. Ook nu kon ik tevreden zijn over mijn werk. Van de Rebutia’s had ik 
aan het eind van het jaar een 30 a 40 flinke planten van elke soort. (U weet wel, uit 
zo’n pakje waar Mej. v. d. Th o o r  n 20 zaden in doet!), maar met de Astrophytums 
waren de resultaten heel wat minder goed.

Allereerst was de opslag geringer. Het kiemen ging onregelmatiger dan bij de 
Rebutia’s en natuurlijk constateerde ook ik dat plotseling zaailingen verdwenen 
waren, die er de dag tevoren nog ogenschijnlijk goed bij stonden. Bij nader onder
zoek vindt je dan zaailingen, die op het punt van wegvallen staan. Achteraf lees je 
dan ergens in een der nummers van ons tijdschrift dat pas ontkiemde Astrophytums 
niet tegen een „gespannen” atmosfeer kunnen.

Voortaan werd dus direct na het ontkiemen van de eerste zaden het dekruitje 
„op lucht” gezet. Het gevolg hiervan is echter, dat de zaaipannen veel sneller uit
drogen, hetgeen vooral op zonnige dagen snel kan gaan, zodat ’s avonds het bovenste 
laagje grond droog is. Het gevaar voor wegvallen is dan inderdaad minder groot, 
maar nu treedt een ander verschijnsel op. Er ontkiemen een paar zaden en de jonge 
plant slaagt er niet in zich van de bolster te bevrijden. Soms lukt het de bolster met 
een pincet te verwijderen, doch lang niet altijd slaagt men hierin zonder de zaailing 
min of meer te beschadigen. Verwijdert men de bolster niet, dan gaat meestal het 
jonge plantje ten gronde. Ik wijt dit verschijnsel aan het onvoldoende vochtgehalte 
van de lucht, waardoor de bolster te hard blijft. Om kort te gaan, van deze Astro
phytums hield ik tenslotte één plantje over.

Mijn proefnemingen zijn alle gedaan zonder extra verwarming, m.a.w. de tem
peratuur was afhankelijk van de weersomstandigheden. Om grote temperatuur
wisselingen uit te sluiten, heb ik het volgende experiment uitgevoerd. Een aantal 
zaaipannen werd in een aquarium opgehangen. Op de bodem van het aquarium kwam 
een laagje water, dat van onderen verwarmd werd, zodanig dat de zaaipannen op 
een temperatuur van 20 a 25 gr. C. kwamen. Het resultaat was een zeer snelle en 
grote opslag. De meeste soorten waren binnen één week ontkiemd, de Astrophytums 
binnen twee dagen en ze hadden geen last van te harde bolsters. Elke ervaren lief
hebber zal echter begrijpen, dat onder deze omstandigheden het smeulen en weg
vallen van zaailingen binnen enkele dagen een fantastische omvang aannam, zodat 
ik de pas ontkiemde plantjes met spoed naar een drogere omgeving moest over
brengen.

Behalve de Astrophytums bleken ook de Pilocereussoorten gemakkelijk te 
smeulen. Toch heeft dit experiment me wat geleerd, n.1. dat het ontkiemen in een 
zeer vochtige atmosfeer zeer vlot verloopt. Daar ik reeds ervaren had dat zaailingen, 
welke de moeilijke periode direct na het ontkiemen te boven zijn, zeer vlot groeien 
in zeer vochtige grond en een atmosfeer met een hoog vochtgehalte — veel natter 
dan ik bij andere, meer ervaren liefhebbers zag — zon ik op middelen om ook 
gedurende deze periode het geheel goed vochtig te kunnen houden.

Wat is de oorzaak van het z.g. smeulen ? M.i. niet, dat de planten niet tegen vocht 
kunnen, maar wel omdat een warme, vochtige atmosfeer een ideale voorwaarde voor 
de ontwikkeling van schimmels en zwammen is, want daaraan gaan onze zaailingen 
ten gronde. Nu wemelt de ons omringende lucht en ook het grondmengsel van de 
sporen van dergelijke schimmels, komen deze op een plaats terecht, waar de omstan
digheden gunstig zijn, dan zullen ze zich snel ontwikkelen. Uit deze overwegingen 
ontstond het volgende experiment.

Ik nam een platte glazen bak, circa 5 cm hoog, 25 cm lang en 15 cm breed, 
waarvan de bovenrand vlakgeslepen was, zodat een glasplaat het bakje vrijwel lucht
dicht afsloot. Na gedeeltelijk vullen met het grondmengsel (twee derde bladaarde en 
een derde scherp zand) werd het geheel (ook de glasplaat) gedurende enige uren 
gesteriliseerd bij een temperatuur van 90 a 100 gr. C. Dit dient „nat” te geschieden 
dus bijv. in een weckketel met water op de bodem. Niet in een „droogstoof” , want 
dan gaat het grondmengsel min of meer bakken en moet deze achteraf weer ver
kruimeld en nat gemaakt worden, waarbij weer gevaar optreedt van besmetting van 
de grond met ongewenste bacteriën en schimmelsporen. Na afkoelen tot kamer
temperatuur in de steriliseerketel wordt het bakje eruit gehaald en daarna wordt 
onmiddellijk gezaaid. Het grondmengsel is dan door en door vochtig, zodat geen
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water toegevoegd behoeft te worden. Direct na het zaaien gaat de glasplaat er op. 
Door het geneer boven een verwarmingradiator te plaatsen had ik vrijwel dag en 
nacht een temperatuur van 20—30 gr. C.

Bevochtiging was zeiden nodig, daar de goed sluitende glasplaat ontsnappen van 
waterdamp verhinderde. Onder deze omstandigheden kiemden vrijwel aiie zaden 
voorspoedig en dat jaar kweekte ik uit een 25-tai paKjes zaad van het Clichéfonds een 
700-tal cactussen, hetgeen, naar mijn mening, geen slecht resultaat was. ,

, Met op tuien van de dekruit moet zo mm mogeiijk geschieden om te voorkomen 
dat toch nog schimmelsporen binnen komen. Aan de binnenzijde der dekruit hangen 
doorlopend grote druppels condenswater, welke op de dicht opeenstaande zaailingen 
vallen, zonder dat deze daar schade van ondervinden. ,

Bij al deze experimenten werd het al of met wegvallen gecontroleerd door 
dagelijks het aantai zaailingen van elke soort afzonderlijk te tellen en te noteren. Óp 
deze wijze krijgt men tevens een goed overzicht over de kiemtijden en het verschaft 
ons bovendien, indien de zaden vooraf geteld zijn, aanwijzingen over de kiemkracht.

Toch komt, ondanks al deze voorzorgen, nog wel eens wegvallen van een paar 
zaailingen voor. Mn dat is niet zo heel verwonderlijk, want volkomen steriel werken 
is zeer moeilijk. Ten eerste heeft men de schaal open en bloot staan tijdens het zaaien 
en kan besmetting uit de omringende lucht plaats vinden. Bovendien, en het komt 
mij voor dat dit meestal de ernstigste besmettingshaard zal zijn, kunnen op het zaad 
zelve schimmelsporen voorkomen. Het zaad eveneens op de bovenomschreven wijze 
steriliseren gaat natuurlijk niet. Wel kan men het zaad desinfecteren met een chino- 
solopiossing (superol kan ook gebruikt worden), hetgeen wel gunstig zal werken, 
maar met de gebruikelijke sterkte zullen we wel geen volkomen steriliteit bereiken. 
Sterkere oplossingen kunnen gevaarlijk zijn voor het zaad zelf.

Het niet volkomen steriel zijn van het zaad heeft bij mij tot nog toe meestal 
maar sporadisch wegvallen van kiemplantjes tengevolge gehad. Wanneer men elke 
dag inspecteert en een eventueel aangetaste zaailing direct verwijdert, is er weinig 
kans op uitbreiding. Bij niet gesteriliseerde grond is dit principieel anders, daar is 
de grond zelf besmettingshaard en helpt verwijderen van de smeulende zaailing dus 
niets.

In één geval mislukte een zaaisel dat op deze wijze was behandeld vrijwel 
volkomen. Ik had n.1. zaad gebruikt waarvan de resten van het vruchtvlees niet 
verwijderd waren. Hiermede had ik vermoedelijk veel schimmelsporen naar binnen 
gesmokkeld, die bovendien in de resten vruchtvlees een prachtige voedingsbodem 
vonden. Het blijft dus aanbevelenswaardig om het zaad te wassen.

Toch had ik met deze methode met de Astrophytums minder succes. De opslag 
hiervan bleef gering. Nu hoorde ik van anderen, dat Astrophytums het hoogste kiem- 
cijfer hebben, wanneer ze kort na het oogsten gezaaid worden. Vorig jaar heb ik 
daarom vroeg gezaaid n.1. reeds in December. Van A. ornatum zowel als van .4. 
myriostigma had ik 32 zaden. Gezaaid werd op 27 Dec. op de bovenomschreven wijze 
in een warme kas met een minimum temperatuur gedurende koude nachten van 
18 gr. C. De eerste zaadjes kiemden reeds na 24 uur en na 7 dagen waren resp. 25 
en 26 stuks ontkiemd. De atmosfeer in het bakje was dermate nat, dat doorlopend 
druppels aan de plantjes hingen. Ondanks mijn gunstige ervaringen voelde ik me, 
omdat het Astrophytums betrof, niet erg safe en ik besloot van beide soorten de 
helft te verspenen in een niet afgesloten zaaischotel. Ook hierin werd het grond- 
mengsel goed vochtig gehouden. De rest bleef in het afgesloten bakje staan en 
werd pas twee maanden later verspeend, zonder dat er één was weggevallen. Boven
dien waren deze zaailingen op dat moment gemiddeld veel groter (grootte ca 8 mm 
diameter) dan de verspeende exemplaren, terwijl de karakteristieke vorm en de 
bedoorning zich reeds zeer goed ontwikkeld hadden. De eerder verspeende plantjes 
waren nog lang niet zo ver. Nu was de vergelijking van de afmeting der plantjes 
natuurlijk niet geheel eerlijk omdat na deze korte tijd de terugslag die ze zonder 
twijfel van het verspenen ondervonden hebben, nog te sterk meetelde. Thans, aan 
het eind van het jaar, is er practisch geen verschil meer te zien.

Wel zou ik op grond hiervan de volgende conclusie willen trekken :
Het is onjuist, dat cactuszaailingen, en Astrophytums in het bijzonder, niet bestand 

zijn tegen een warme en zeer vochtige atmosfeer. Integendeel, mits steriel gewerkt 
wordt, blijken deze omstandigheden een vlotte kieming en goede groei te bevorderen.

Deze zaaimethode blijkt nog een ander voordeel te hebben. Bij het steriliseren 
doden we ook alle algensporen, en in het afgesloten bakje kan de grond dan maan
denlang algvrij gehouden worden. Wel dient men, wanneer ondanks de goede afslui
ting toch nog gieten nodig is, het gietwater eerst goed te koken om ook daarin de 
algensporen te doden.

Algengroei op de zaaipannen heeft reeds bij velen de zaaisels geheel doen mis
lukken doordat de zaden of de jonge plantjes volkomen overwoekerd werden. Ais 
de plantjes wat groter zijn is het minder erg, want dan zijn ze reeds zo stevig 
geworteld dat de alg- en moskorsten regelmatig afgeschrapt kunnen worden. Boven
dien is er dan minder gevaar voor een zodanige overwoekering dat de zaailingen 
onder de alg verstikken. Wanneer de jonge plantjes echter zeer langzaam groeien 
en vooral wanneer ze pas ontkiemd nog zeer klein zijn, is het moeilijk in een 
gewone zaaipan de algengroei binnen de perken te houden. Bijzonder moeilijk wordt 
dit, als men om het kiemen te bevorderen het geheel zeer vochtig houdt.
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Een bekend voorbeeld hiervan zijn de Parodia’s, waarvan de zaden en ook de 
kiemplantjes zeer klein zijn. Over de kiemkracht van Parodiazaden heb ik nooit 
te klagen gehad, meestal ontkiemen de zaden bij 20-25 gr. C. reeds binnen één week 
maar de plantjes groeien zeer langzaam, vooral wanneer de grond niet kletsnat 
gehouden wordt. Velen zullen met mij ervaren hebben dat Parodiazaailingen door 
algenwoekering volkomen ten gronde gingen.

Voxgens de beschreven methode heb ik in September 1951 ook Parodia’s gezaaid. 
Het ontkiemen ging weer zeer vlot en ook het verdere groeien van de jonge plantjes 
in de warme, gespannen atmosfeer van de gesloten bakjes was voorspoedig, althans 
in vergelijking met wat ik van Parodia’s gewend was. Drie maanden later kon ik uit 
dit bakje een 500 tal plantjes van enkele mm groot verspenen. Daarna kreeg ik pech. 
De grond waarin ze verspeend werden was niet gesteriliseerd en daar ik ook deze 
zeer vochtig hield, vielen op een gegeven moment zeer veel jonge plantjes weg. Wat 
droger houden en regelmatig bespuiten met chinosoloplossing bracht tenslotte de 
plaag tot staan. In Juli, dus circa 9 maanden na het zaaien, heb ik de grootste exem
plaren (ca. 15 mm diameter) geënt welke thans, Dec. 1952, 40 mijl diameter meten. 
De rest is op eigen wortel verder opgekweekt, deze planten hebben een gemiddelde 
diameter van ca. 20 mm.

Nieuw is deze methode niet. Dr. de B o e r  beschrijft in Succulenta Jaargang 
1947, blz. 8 ook reeds, dat hij zaaipan en grondmengsel steriliseert voor het zaaien 
van zijn Lithops. Het enige verschil is dat ik tracht het geheel zo lang mogelijk ste
riel te houden. Ook heeft het iets gemeen met de wijze waarop men vele orchideeën

Inmiddels heb ik in de loop van dit jaar weer verder geëxperimenteerd en weer 
meer geleerd omtrent de voor- en nadelen van deze methode van welker resultaten 
ik u een andermaal mededeling hoop te doen.

Bij snel groeiende soorten verspeen ik gewoonlijk reeds binnen een maand. Dan 
worden de zaailingen in de gewone ronde zaaipannen met hetzelfde grondmengsel 
op afstanden van circa 10 mm geplaatst. Deze zaaipannen komen op diepe emaille 
borden te staan waarin doorlopend water staat zodat de grond steeds vochtig is. 
Vooral op zonnige dagen zorg ik dat de borden steeds vol staan want een volkomen 
uitdrogen van de bovenlaag is voor de worteltjes van de jonge plantjes funest. 
Periodieke uitdroging betekent dat de plantjes steeds opnieuw nieuwe haarworteltjes 
moeten maken wat ten koste gaat van de plant en de groei vertraagt.

M. G. v. d. S t e e g.

Stormramp 1953.
Op het ogenblik is ons nog niet bekend, of er door deze ontstellende 

ramp collecties van onze leden beschadigd werden of verloren gingen. 
Zeker is, dat wij allen klaar staan om hen, die getroffen zijn, indien zij daar 
prijs op stellen, weer aan planten en materiaal te helpen om zo doende hun 
verzameling te herstellen.

Indien mogelijk zouden wij van de hierbij betrokkenen gaarne enig 
bericht ontvangen.

De Voorzitter, A. F. H. BUINING.

„DE RAM P” (Nationale uitgave), het enige fotoboek, dat een beeld geeft van de 
ontzettende gevolgen van de watersnood; voorwoord van H.M. Koningin Juliana; 100 
exclusieve foto’s; 96 pagina’s; prijs ƒ 3.50. De opbrengst komt geheel ten bate van 
het Nationaal Rampenfonds.

De intekening bij iedere erkende boek-, kantoorboekhandel en winkelbibliotheek 
is opengesteld. Mogen ook hier velen van hun medeleven blijk geven!

De heer V e r m e i r e n ,  penningmeester van „Pereskia” schreef ons:
Met ontzetting vernamen we hier de ramp, die Nederland heeft geteisterd. We 

bewonderen hier de wijze waarop zo spontaan de bevolking wist in te springen voor 
de beproefde medeburgers. Moge de toekomst betere tijden voor Nederland weg
leggen.

Van een lid uit Zuid-Frankrijk ontvingen wij een gift en de toezegging van 200 
plantjes; een onzer leden in Engeland bood plantjes, zaad en boeken aan.
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De jaarlijkse bijeenkomst in de 
Grasheuvel.

De b ijeen k o m st in  h e t  c o n fe ren tieo o rd  
„de G ra sh e u v e l” , te  A m e rsfo o rt (gelegen  
aan  de G e n es te tla a n ) is v o o r d it j a a r  
b ep aa ld  op 16 en  17 Mei.

H e t p ro g ram m a  l u i d t :

ZA TER D A G  16 M E I:
16 u u r  : A an k o m st v an  de d ee ln em ers 

en  d a a rn a  o n d e rlin g e  k en n ism ak in g . 
Thee.

16.30—17.45 : R u ilb eu rs; ied e re  d e e ln e 
m e r b re n g e  m a te r ia a l m ede.

18 u u r  : A v o n d b o te rh am .
19—22 u u r: V o o rd ra ch te n  v an  de h e ren : 

D r. B. K. B o o m  te  W agen in g en  o v er 
„ C rassu laceae” ;

M. C. v a n  d e r  S t e e g  te  E ind h o v en  
o v er „de b e te k en is  v an  een  ru s tp e rio d e  
voor de  g ro e i en  b lo e i d e r  p la n te n  en  de 
fa c to ren  w e lk e  de  ru s tp e r io d e  b e ïn v lo e 
d en .”

In  de  p au ze  thee .
22.30 u u r: k o ffie  en  slu iting .

Z O N D A G  17 M EI :
7.30 u u r  : O pstaan .
8 u u r  : O n tb ijt. H ie rn a  g e leg en h e id  voor 

k e rk g an g . M ogelijkhe id  to t h e t bezoeken  
v a n  een  v e rzam e lin g  in  de  b u u r t  of een  
w an d e lin g  in  d e  p ra c h tig e  om geving. 
D aarn a  koffie.

12.30 u u r: W arm e m aa ltijd .
14— 15 u u r  : V o o rd ra ch t v a n  de h e e r 

J . A. J  a  n  s e.
M en k a n  z ich  voor h e t  bij w on en  v an  

d it w eek e in d e  opgeven  d o o r s to r tin g  v an  
een  b e d rag  g ro o t ƒ 4.25 op g iro n u m m er 
14 2120 v a n :  A. F. H. B u i n i n g  te  
H am ersv e ld  (U tr.) .

V erzo ch t w o rd t lakens, sloop en  h a n d 
doek m ede  te  b ren g en .

D e V oorz. A. F . H. B u i n i n g .

Clichéfonds
IN K O M STE N  :

Saldo 1950-’51 ............................  ƒ 467.19
R e s titu tie  c irc u la ire s  ......................  24.40
V e rlo tin g  G r a s h e u v e l ...............  „ 31.12
V erlo tin g  bo ek en  e n  a lb u m s „ 33.—
V erkoop  oude  c lich é ’s .................   1.50
V erkoop  a lb u m s L e i d e n ...........  „ 13.—
A d v e rten t, in  C act. en  V etp l. „ 160.—
Z aad v erk o o p  ...................................  808.91
P la n te n v e rk o o p  ........................  „ 38.80

ƒ 1.577,92
G ezien  en  acco o rd  b ev onden .
V o o rb u rg  27 Ja n . 1953.

w .g. N o t e b o o m .

Cactuscursus.
H et b e s tu u r  v an  de a fd e lin g  ’s-G rav e n - 

hage  w il, om  aan  h e t v e rla n g en  v a n  de 
led en  gevolg te  geven, een  soo rt cu rsu s 
houden , w aaro p  —  o v er en k ele  v e rg ad e 
r in g en  v e rd ee ld  — de fam ilie  d e r  C acta- 
ceae  zal w o rd en  b eh an d e ld .

H e t lig t in  de  bed o elin g  d a a ra a n  v ie r  
av o n d en  te  w ijden , w aaro p  a c h te re e n 
vo lgens z u llen  w o rd en  b eh an d e ld  :

1. de  P e re sk iea e  (O p u n tieae );
2. de  C ereeae  (C e rean ae );
3. de  C ereeae  (E ch in o ce rean ae  - E ch i- 

n o cac tan ae  - C actan ae  - M elocac- 
tu s ) ;

4. d e  C ereeae  (C o ry p h a n th a n ae  - 
M am m illa ria  - E p ip h y llan ae  - R h ip - 
sa lid an ae ).

Op e lk  v an  d ie  av o n d en  zal ru im schoo ts 
lev en d  d e m o n s tra tie m a te r ia a l aanw ezig  
zijn, b en ev en s een  g ro o t a a n ta l  la n ta a rn 
p la a tje s  en  afbee ld ingen .

H et a fd e lin g sb es tu u r zou h e t zee r op 
p rijs  s te llen  in d ien  op e lk  v an  deze b ij
een k o m sten  een  d esk u n d ig  sp re k e r  h e t 
w o o rd  zou w ille n  voeren . W ie is b e re id  
te  z ijn e r tijd  - w aa rsch ijn lijk  tu ssen  A p ril 
en  J u l i  - op een  d eze r av o n d en  h e t w oord  
te  v o e ren  en  w e lk  o n d e rd ee l hij (zij) zou 
w ille n  b eh an d e le n  ?

R e isk o sten  w o rd en  vergoed .
C o rre sp o n d en tie  h ie ro v e r  w o rd t g aa rn e  

spoedig  in g ew ach t door de  v o o rz itte r  v an  
de afd . ’s-G rav en h ag e , de h e e r  J . J . V e r -  
b e e k  W o l t h u y s ,  S o n o y s traa t 32 te  
’s-G rav en h ag e .

Gratis plantjes.
M ogen wij a lle  led en  v a n  S u ccu len ta  
v e rzo ek en  p la n tje s  en  s te k k en  b esch ik 
b a a r  te  s te llen  v o o r onze n ieu w e  leden. 
A lles is w elkom  !

V erzoeke  zen d in g en  te  r ic h te n  aan  de 
navo lg en d e  leden , d ie  ev en a ls  v o rig  ja a r  
b e re id  zijn,, v o o r u itd e lin g  izorg te  d rag en : 
M evr. BRA V EN BO ER, K e th e lw eg  116,

V laard in g en .
W. M OL, P a u lu s  P o tte r s tra a t  24, H engelo,

O verijsel.

1951—’52
U ITG A V EN  :

C lich é’s .........................................  ƒ 626.76
C lich é’s, u itg . C act. en V etp l. „ 300.—
C ircu la ire s  ................................  „ 24.40
A ankoop  zaad  ............................  „ 52.40

„ p la n te n  ...............................  34.20
„ a lb u m s ...............................  68.59

P la n te n  v o o r n ieu w e  led en  . . „ 25.80
F o to ’s ................................................  59.15
V erzen d k o sten  ...................................  38.67
Saldo  ....................................................  347.95

ƒ 1.577,92

A peldoorn , 21 Dec. 1952.
J . J . E. v. d. T h  o o r  n.
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BESTUURSM EDEDELINGEN.

Adressen Hoofdbestuur.
A. F. H. BUINING, „Hohorst” , Hamers- 

veld, Utrecht, Voorzitter.
G. J. MOL, Mr. P. N. Arntzeniusweg 94hs, 

Amsterdam-O., 2de Voorzitter.
Mevr. J. GRULLEMANS—v. BERGHEM, 

Hereweg 19, Lisse, Secretaresse.
Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, Elbur- 

gerweg 57, Apeldoorn, 2de Secreta
resse.

G. D. DUURSMA, „Vijversburg” , Rijper- 
kerk (Fr.), Penningmeester.

A. J. A. UITEWAAL, Alex. Boersstraat 
25hs, Amsterdam-Z., Redacteur.

J. A. JANSE, van Ittersumlaan 32, Ben- 
nebroek.

C. BOMMELJÉ, van der Hoopstraat 47, 
’s-Gravenhage.

C. SMULDERS, de Vriesstraat 26, Eind
hoven.

J. A. WAKKA, Herengracht 58, Zaan
dam.

L. VERHEIJEN, Marterstraat 18, Nijme
gen.

R. VAN AVERBEKE, Drakenhofstr. 70, 
Deurne, België.

Afdeling Deventer: vacant.
Afdeling Gooi- en Eemland : vacant.
Afdeling Leiden : vacant.
Afdeling Rotterdam : vacant.
Afdeling Utrecht: vacant.

Bibliotheek:
Mevr. L. BUINING-KROEZE, „Hohorst”, 

Hamersveld, Utrecht.

Bestuursverkiezing.
Volgens artikel II van het Huishoude

lijk Reglement treedt ieder jaar een 
derde der leden van het hoofdbestuur af. 
De aftredende leden zijn terstond her
kiesbaar.

Volgens het opgemaakte rooster zijn in 
1953 aan de beurt van aftreding :

1. De heer A. F. H. BUINING te 
Hamersveld (Utrecht).

2. De heer G. D. DUURSMA te Rij- 
perkerk (Fr.).

De bovengenoemde periodiek aftreden
de leden van het hoofdbestuur stellen 
zich wederom beschikbaar voor hun 
functie in het hoofdbestuur.

De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden kunnen 
candidaten stellen. De namen der even
tuele candidaten moeten vóór of op de 
eerste April bij het secretariaat zijn bin
nengekomen.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Ik verzamel lucifersmerken van de ge

hele wereld. Wie helpt mij mijn verza
meling aan te vullen, door alles wat men 
tegenkomt, voor mij te bewaren ? Ik ben 
bereid te ruilen tegen zaad uit ons Cli- 
chéfonds. Mevr. H. V a a r b e r g - v a n  
H e l d e ,  Rijksweg 523, Santpoort.

Gevraagd: flinke planten van Echinop- 
sis oxygona, obrepanda, turbinata, leu- 
cantha, calochlora, enz. (doch geen mul
tiplex en eyriesii) in ruil voor andere 
cactussen. M. K r o l ,  Crocusstraat 12, 
Terneuzen.

Zaailingen van Trichoc. spachianus 
benevens diverse cristaten te koop of in 
ruil gevraagd. D. M. Z w a a n ,  Beetho
venstraat 87 V, Amsterdam.

IS U AL  IN H ET BEZIT VAN H ET BOEK

CACTUSSEN en VETPLANTEN
Hoe ze met succes te kweken ?

door A. J. A. UITEWAAL. Uitgave : SUCCULENTA.
Gedrukt op fraai kunstdrukpapier. Op bijna elke pagina een afbeelding.
Prijs voor leden van Succulenta ƒ 5.—. Bestellingen en betalingen te richten 
aan Mevr. J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, Lisse, postgiro 551220.
Belgische leden kunnen het bedrag, frs 75.—, voldoen t.n. van Penningmeester 
Pereskia, de heer René Vermeiren, Edm. Thieffrylaan 98, Mortsel, Belgie, 
postrekening nr. 52 29 23.



ëxport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2556 F. Jansen Leyweg24
postrekening 172446 ’s-Gravenhage

Voordracht in Antwerpen.
De heer J. A. J a n s e uit Nederland 

sprak op 18 October 1952 voor de leden 
van de Belgische vereniging Pereskia te 
Antwerpen over het onderwerp Euphor- 
biaceae. Voor een volledig bezette zaal 
heeft de heer Janse ons verrast met een 
uiterst interessante voordracht, geïllus
treerd met prachtig gekleurde lichtbeel
den. Spreker is een op en top kenner 
der Euphorbia’s. Zijn klare en duidelijke 
uiteenzetting der verschillende soortfen 
met bijzondere eigenschappen en ken
merken heeft de moeilijksten onder ons 
alleszins kunnen bevredigen. Het applaus, 
dat de heer J a n s e  ten deel viel, ge
tuigde van het volledige succes.

De Belgische leden hopen dat met deze 
eerste Noord-Nederlandse conferencier 
de reeks geopend is, die zal leiden tot 
nog andere met evenveel belangstelling 
verwachte voordrachten. Aldus zal Bene
lux op cultureel gebied de toon aange
ven. Een bewijs, dat door de liefhebberij 
en de liefde tot planten en natuur de 
mensen nader tot elkander kunnen ge
bracht worden; ten voordele der inter
nationale verstandhouding.

R. VAN AVERBEKE,
Voorzitter Pereskia.

Z A A D V E R K O O P
Aanbieding ten bate van het Clichéfonds.

Verkrijgbaar zijn van de zaden, opge
geven in Succulenta I 1953, slechts de 
volgende nummers:

Mesemzaden:
3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8
9 — 15 — 17 — 19 — 20 — 22

23 — 26 — 27 — 28 — 30 — 31
32 — 37 — 38 — 44 — 45 — 50
52 — 53 — 57.
Cactuszaden:

66 — 69 — 70 — 72 — 76 — 79
83 — 84 — 88 — 89 — 91 — 98
99 — 100 — 102 — 105 — 106 — 108

112 — 113 — 114 — 115 — 116 — 117
118 — 120 (alsook 59 en 60).

NIEUW!
121 Euphorbia grandidens . . . .  ƒ 0.30
122 Mammillaria elongata ...............0.20
123 Cleistocactus baumannii...   0.30
124 Lobivia haageana .......................0.30
125 — backebergii ................   0.39
126 - 1- robusta sanguinea . „ 0.30
127 — fam. cinnabarina . .  „ 0.30
128 — — hamatacantha „ 0.30
129 — — albiflora . . . .  „  0.30
130 — — rosiflora ...........   0.30
131 — Timmermans no. 8,

bloem licht karmijn .......... „  0.30
132 Lob. Timmermans no. 9

bloem oranje met rode rand „  0.30
133 Parodia aureispina ...................... 0.30
134 — gemengd ......................0.30
135 Gymn. saglione .....................  0.30
136 — gibbosum var. nigra „ 0.30
137 — megalothelos .................. 0.30
138 — occultum ........................ 0.35
139 Notocactus caespitosus . . . .  „ 0.35

Uitdrukkelijk wordt verzocht bij het 
bestellen enkele nummers e x t r a  op te 
geven, daar de voorraad van sommige 
soorten klein is. Gelieve de bestellingen 
n i e t  op een giro- of postwisselstrookje 
te schrijven, doch per brief of briefkaart 
op te geven. Zie voor verdere gegevens 
Succulenta I, 1953.

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

S u c c u le n te n  j . kro o n

----- ------------------------------------------------------------Cactuskweker
Kwekerij: Veurseweg 6 4 -6 6  — Postadres: Veurseweg 58, Voorschoten.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230
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Voor Uw planten en bloemen heeft U 
alle zorg en liefhebberij.

De voeding van planten en bloemen heeft grote invloed 
op de groei en bloei.
Daarom is het belangrijk dat U er zeker van kunt zijn 
dat het plantenvoedsel van de POKONFABRIEK 100 % 
safe is.

P  T T  \  t  voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
JT Vy JSk. \-y IN de groei- en bloeitijd.

flessen van 50 gram 100 gram Pond Kg
35 cent 60 cent f  2.—  f  3.50

KORRELMEST voor de tuin
verkrijgbaar in aardige en handige STROOIDOZEN 
waardoor regelmatige verdeling mogelijk is en verbran
ding wordt voorkomen.

1,2 kg 4 kg 
f. 1,—  f. 3.—

En dan

CHRYSAL, het NIEUWE preparaat dat
S N I J B L O E M E N  langer goed houdt.
Thans in geheel nieuwe verpakkingen in Aluminium folie.

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1,10 f  5,—

Vul het Chrysalwater dat opgezogen wordt met Chrysal- 
water bij. Het Chrysalwater blijft dan werkzaam en hoeft 
niet ververst te worden,

HET BLIJFT WEL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

HL R  BENDIEN
^Pofeon-, 3Correlmeót- en 0 l\ryóal}abriek

N A A R D E  N
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Nederlands-Belgische Verenig ing 
van Liefhebbers van Cactussen 
en andere Vetplanten

S U C C U L E N T A
Cactussen (II)

door A. F a n c i e r.
Lobivia’s heb ik niet zo veel. Of de Lobivia pentlandii die ik bezit wel de échte 

is, is aan gerechte twijfel onderhevig, het type van deze soort moet heel zeldzaam 
zijn, daarentegen zijn er vele variëteiten of vormen. Ik kreeg Lob. incaica ten ge
schenke, een mooi en dankbaar bloeiende soort, bovendien gemakkelijk spruitend, 
zodat ik er op mijn beurt al weer menige andere liefhebber gelukkig mee heb kun
nen maken. De worteltjes komen al aan de stekken als die nog aan de plant zitten. 
Ik bezit een heel zeldzame Lobivia, het neusje van de zalm, Lob. nigrostoma, waar
van onze landgenoot-specialist op dit gebied mede-auteur is. Hoe mooi de bloem van 
deze soort is, kunt u beoordelen naar de foto in Succulenta ’50, pag. 3; een zwart 
violette keel, waartegen de lichtgele helmknopjes op violette, naar boven in geel 
overgaande meeldraden prachtig afsteken, de bloemblaadjes zijn geel. Een schitte
rende kleurencombinatie. Deze plant hoort thuis in de provisorisch opgestelde groep 
der Hymenolobivia, waartoe o.a. ook Lob. jajoiana behoort, die enkelen misschien 
beter kennen, zij het alleen van naam. Je  zou er voor thuis blijven om zulke planten 
te zien bloeien, ze zijn namelijk op hun mooist in de middaguren en de duur van 
de bloemen is zeer kort.

Gefascineerd door het zoeven genoemde mooie plaatje in Succulenta zou een heel 
goede collega van ons van mijn Lob. nigrostoma een kiekje maken, één keer de plant

Links : Lob. nigrostoma, een prachtig bloeiende, helaas nog vrij zeldzame Lobivia; 
rechts : Rebutia haagei, een van de dankbaarste Rebutia’s,
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in knop om de plant goed te doen uitkomen, en één keer de plant in bloei, want 
wanneer de vier knoppen die de plant telde zich alle tegelijk zouden openen (het
geen naar de wasdom van de knoppen te oordelen zeer waarschijnlijk was) dan zou 
de plant natuurlijk onder de bloemen bedolven zijn. De foto van de plant in knop 
leverde geen moeilijkheden op. De volgende dag, tegen de voormiddag, begonnen de 
knoppen zich te openen, het moment, dat de opname van de plant met geopende 
bloemen gemaakt zou kunnen worden, zou dus niet lang meer op zich laten wachten. 
De bloemen openden zich langzaam meer en meer; wat een pracht! Te oordelen naar 
het plaatje in Succulenta waren de bloemen nog niet op hun best, want die afbeel
ding toont de buitenste bloembladen naar het schijnt haast horizontaal gespreid; dus 
nog een poosje geduld. Wij werden geroepen: etenstijd. Nu ja, we moesten toch wach
ten, dus gauw even eten. Daarna ging het weer vlug naar de kas, de bloem en....

Hoe mooi Parodia’s zijn en hoe fraai en rijk ze bloeien geeft 
bovenstaande foto duidelijk weer.

begonnen zich weer te sluiten ! Eéndagsbloemen! Het jaar daarop zorgden we er voor 
dat dit drama zich niet herhaalde.

Ik heb geconstateerd, ik heb dat vroeger niet geweten, dat Parodia’s zó rijk 
bloeien dat ze met Rebutia’s kunnen wedijveren, reden waarom ik Parodia’s, ook al 
omdat het zulke fraaie planten zijn, bij deze van harte aanbeveel.

Parodia’s zijn werkelijk fijne planten en kleurige bloeiers. De bekendste is n.m.m. 
Parodia microsperma; de soortnaam wil zeggen kleinzadig, maar vrijwel alle soor
ten hebben kleine zaden. Van de genoemde soort heb ik een plantje van slechts ca 
3% cm in doorsnede en het heeft vorig jaar al prachtig gebloeid. De bloemen zijn 
levendig rood, van binnen meer oranjekleurig. P. sanguiniflora heeft bloedrood 
gekleurde bloemen. Beide hebben bruine of roodbruine haakvormige middendorens. 
Par. aureispina daarentegen heeft gele middendorens en gele, goudgele bloemen. 
Een Amsterdams liefhebber heeft een massa bijzonder mooie Parodia’s gekweekt uit 
zelf gewonnen zaden, waarschijnlijk zijn het hybriden maar het zijn bijzonder
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gewillig groeiende planten die met buitengewoon mooie, grote, oranjerode bloemen 
bloeien. Van al mijn Parodia’s vind ik die de mooiste, ik denk dat alle Amsterdam
mers deze fraaie plant wel zullen hebben.® Dan bezit ik ook P. maasii, een te goeder 
naam en faam bekende soort. Met haar tot bijna 3 cm lang wordende, stevige, bruine 
haakdorens neemt ze in dit geslacht een aparte plaats in. Een zeer mooie plant, maar 
in tegenstelling tot de reeds genoemde bloeit ze niet gemakkelijk, dat meen ik 
althans, want ofschoon ik een flinke plant heb, zag ik nog nooit een bloem. Een 
Parodia, die op mijn verlanglijstje staat, is Par. chrysacanthion, een fraaie, geel 
bedoornde soort.

Nu ik het over een plant heb, die ik nog graag zou bezitten, moet ik meteen 
denken aan Stenocactus, beter gezegd Echinofossulocactus, want dat is, meen ik, 
de wettige geslachtsnaam. Ik ben al een poosje op zoek naar planten van dit geslacht 
maar je ziet ze weinig. Toch zijn ze zo mooi met hun dunne, scherpe, meestal gegolfde 
ribben. Vroeger had ik een E. crispatus die al als jonge plant bloeide. Eigenlijk is 
het merkwaardig dat je in onze collecties zo weinig Steno’s — familiaar genoemd — 
tegenkomt, bepaald moeilijk in cultuur zijn ze niet, ze zijn tamelijk hard, dus goed 
tegen koude bestand en doen het goed zowel in de zon als op een minder zonnige

Links : Gymnoc. gibbosum; rechts : Rebutia marsoneri; beide planten zijn hier op
bijna ware grootte afgebeeld.

plaats. Toevallig weet ik, dat meer liefhebbers op jacht zijn naar Steno’s, misschien 
ziet het Clichéfonds kans eens zaden te importeren.

Aan de beurt komen nu mijn Astrophytums, aantrekkelijke en interessante 
planten, allemaal mooi, of je nu de echte soorten hebt of kruisingen, deze laatste 
winnen het zelfs vaak van de eerste. A. myriostigma doet zijn volksnaam, de bis
schopsmuts, alle eer aan, de vergelijking is treffend; de latijnse soortnaam wil zeg
gen : met zeer vele vlekjes of puntjes, ook dat is zeer toepasselijk, want de plant 
is met ontelbare, fijne, witte vlokjes bezet en wel zó dicht, dat het groen van het 
plantenlichaam — vooral bij importen — bijna niet te zien is. Nu is er een variëteit 
van deze soort, die helemaal groen is, dus geen witte vlokjes heeft, ik heb ze voor 
de curiositeit, ze wordt de var. nuda genoemd, doch waarschijnlijk is het slechts een 
cultuurvorm.

A. asterias is een verbazend interessante plant, een pakkende afbeelding geeft 
Succulenta ’51 op pag. 88, de zeesterachtige tekening is daar vooral treffend omdat 
de nieuwe groei zich zo duidelijk af tekent. Trouwens aan de beide laatste nummers 
van die jaargang kan de Astrophytumliefhebber zijn hart ophalen. Erg mooi vind ik 
vooral ook de hybriden die rijen van regelmatig geplaatste, kleine wollige knoopjes 
op de kanten van de ribben hebben; zo een bezit ik natuurlijk ook. De mooiste plant 
van deze hele groep is naar mijn smaak A. ornatum, de witte vlokjes zijn bij deze 
soort niet zo dik gezaaid en in veervormige bandjes over de plant verspreid, de 
areolen zijn voorzien van mooie, stevige, geelbruine dorens; het is een aristocraat. 
Jammer alleen, dat ze pas op latere leeftijd bloeit. Van A. capricorne bezit ik maar 
een vrij jong exemplaar, dat niettemin dit jaar al heeft gebloeid, de fantasienaam

® Noot : Ik vernam luist dezer dagen, dat de bewuste Amsterdamse Parodia, dezelfde die bij dit 
artikel is afgebeeld, een kruising is van P. aurispina met P. microsperma.
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bokshoorncactus heeft ze te danken aan haar lange, opwaarts en naar binnen gebogen 
dorens. Eerst meende ik, dat de bloem zich niet door de dorens naar buiten zou 
kunnen werken, maar het ging prachtig, ik heb er zelfs zaad van gewonnen. Som
mige soorten van Astrophytum kan men ongeënt kweken, maar mijn planten zijn 
geënt, verbeeld je, je hebt zo’n plant vele jaren met de grootste zorg gekweekt en 
je zou ze door een kleine nalatigheid verliezen.

Gymnocalyciums, of Gymno’s zoals ze wel familiaar genoemd worden, zijn dank-

Gymnocalycium multiflorum, een jong exemplaar.

bare planten. Een Gymno kan je dadelijk aan de kale bloembuis (vandaar de naam) 
en duidelijke, vrij brede schutbladen op de bloembuis herkennen. Elke soort van dit 
geslacht is het kweken waard. G. mihanovichii heb ik al vermeld. Dan bezit ik G. 
multiflorum, een forse soort met grote bloemen, G. gibbosum en G. bruchii. De beide 
eerstgenoemde hebben roseachtig witte bloemen. De bloemen van de laatste hebben 
een meer uitgesproken rosé tint, de plant is misschien beter bekend onder de ongel
dige naam G. lafaldense, het is een klein blijvende, aardig bedoornde soort. In 1929 
schreef B e r g e r :  een van de beste, nieuw ingevoerde soorten; tegenwoordig is ze 
zeer verbreid omdat ze gemakkelijk spruiten geeft. Laat ik nu eens bluffen : ik heb 
ook een échte G. denudatum, de soort met vijf brede en stompe ribben, de dorens, 
- een middendoren ontbreekt - liggen plat tegen de plant aan, ze zijn in verschillende 
richtingen gebogen zodat zo’n groepje dorens, met in het midden het vrij grote en 
wollige areool, werkelijk aan een spin doet denken. Er zijn verschillende variëteiten 
van deze soort met meer en scherper ribben en waarvan ook de bedoorning niet zo 
opvallend spinvormig is, zodat ik de échte altijd met een gevoel van trots bekijk; 
het is notabene een „krijgertje’, in grote dankbaarheid geaccepteerd.

Voorlopig laat ik het in groepsverband opsommen van mijn planten even los 
en zal ik willekeurig een greep nemen uit de loslopende soorten, als ik het zo noe
men mag, soorten, waarvan er maar één in een geslacht gaat, of van geslachten die 
uit meer soorten bestaan maar waarvan ik slechts een enkel exemplaar bezit. Zo’n 
éénsoortig, of in geleerde term uitgedrukt monotypisch geslacht is o.a. Toumeya met 
als één soort T. papyracantha, natuurlijk niet te verwarren met Opuntia papyra- 
cantha, waarvan de wettige naam eigenlijk O. diademata luidt. Een aardig verhaaltje 
over T. papyracantha en een plaatje staan in Succ. ’48, pag. 32. „Daar ze vrij gemak
kelijk zij spruiten maakt, heeft ze ook bij ons in de collecties haar weg gevonden”, 
aldus staat daar geschreven en inderdaad schijnt deze soort in de Amsterdamse 
collecties een hele poos geen zeldzame verschijning te zijn geweest. Een dapper man 
aldaar dorst het aan, de kop van zo’n mooie plant af te snijden (die entte hij dan)
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om zodoende het resterende onderstuk tot uitlopen te dwingen, inderdaad werden 
op deze manier verschillende spruiten gewonnen. Het verwonderlijke van het geval 
is echter, dat momenteel bijna niemand deze soort nog heeft. Als beginneling kan ik 
daarvan natuurlijk moeilijk de oorzaak opgeven, maar misschien — de plant heb ik 
niet anders dan geënt gezien — moet ze als onderstam een langzaam groeiende soort 
hebben; in hun natuurstaat blijven de planten betrekkelijk klein. Ze moeten ook 
beslist koel overwinteren. Van haar milieu zijn de volgende omstandigheden 
bekend : volle zon; losse, kiezelachtige, goed gedraineerde bodem die een weinig kalk 
bevat; jaarlijkse regenval 17—22 cm met 10—15 cm zware sneeuwval in de winter; 
temperatuur 5—105 gr. F. (dus enorme verschillen); ze groeit veelal op hellingen 
tussen pollen gras („bunch grass” ). Ook de plant die ik bezat is helaas bezweken 
maar. . . .  ik heb er weer een en zal nu goed oppassen dat ik ze niet weer verlies.

Toumeya papyracantha

Strombocactus is een geslacht van karakteristiek gevormde planten; ik bezit een 
plant, die vermoedelijk S. pseudomacrohele is. Het geslacht is verwant aan geslach
ten als Ariocarpus, Obregonia en Encephalocarpus, geslachten waarvan de soorten 
meestal eigenaardige, enigszins driehoekige, dikke of soms wel schubvormige tuber- 
kels hebben. Het geslacht Leuchtenbergia hoort eveneens in deze buurt thuis, maar 
de tuberkels van deze soort (er is n.1. maar één soort, L. principes) zijn bijzonder 
lang gerekt. Encephalocereus strobiliformis ken ik alleen van een plaatje in oude 
catalogi van Haage; zou deze in onze collecties te vinden zijn ? Een interessante 
plant. Van Echinocereus heb ik E. baileyi, die me opviel door de typische, kamvor- 
mige bedoorning op de ribben. E. knippelianus met zijn gezwollen, 5-ribbig, zwart
groen, plomp plantenlichaam staat nog op mijn verlanglijstje.

Nu iets over een plant, die iedere bezoeker, cactusliefhebber of niet, opvalt. De 
plant is zwaar ziek, je kunt het haar dadelijk aanzien, ze kan niet eens op eigen 
benen staan. Misschien raadt u het al, het is een plant die de middelen voor haar 
eigen opbouw mist, n.1. het bladgroen of chlorophyl. Het is een chlorophylloze 
C. (Chamaecereus) silvestrii Toch wel aardig om er zo’n plant bij te hebben; bezoe-
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kers, die nog minder van cactussen afweten dan ik, vertel ik dat dan en dat maakt 
een beetje indruk. Wist u overigens dat chlorophyl tegenwoordig in verschillende 
preparaten wordt verwerkt met het doel kwalijke luchtjes te verdrijven ?

Epithelantha micromeris (ja, ik heb niet allemaal „gewone” plantjes !) is een 
aardig, klein hebbedingetje; het slechts enkele centimeters grote plantje is overdekt 
met heel kleine, fijne, dicht op de plant liggende witte dorentjes. Mijn plantje is 
geënt, geënte exemplaren zijn niet te vergelijken met importplanten, die er eigenlijk 
helemaal niet meer als planten uitzien maar eerder als ondefinieerbare witte, gladde 
bolletjes met neergedrukte schedeltjes; met een beetje fantasie zou je ze inderdaad 
knoopcactus kunnen noemen.

Ik heb een Nachtbloeier ! Zo maar voor de aardigheid. Niet dè Nachtcactus (of 
liever gezegd onze Nachtcactus, want in verschillende streken van Amerika kennen 
ze verschillende Nachtcactussen), nee, het is er zelfs geen familie van, ze is eerder 
verwant aan Echinopsis, de bloemen lijken op een zéér slanke Echinopsisbloem. Ze 
behoort tot het geslacht Arthrocereus, waarvan slechts vier soorten bekend zijn, de 
onderhavige is A. mirabilis. De bloem heeft een nauwe, slanke bloembuis en de stijl 
is slechts ongeveer half zo lang als de bloem (bij Echinopsis ongeveer even lang). 
De geslachtsnaam Arthrocereus betekent Cereus, waarvan de takken uit leden 
bestaan, dus geleed zijn, hetgeen ik van mijn plant niet, althans nog niet kan zeggen 
maar hetgeen bij de typeplant van dit geslacht A. microsphaericus (=  Cereus Dama- 
zioi) duidelijk tot uiting komt. Deze laatste ken ik alleen van een plaatje. Vooral als 
we haar onthoofden, geeft de A. mirabilis gemakkelijk stek, je ziet ze nog wel eens 
hier en daar. Ook schijnt de plant gemakkelijk zaad te geven en ik vermoed wel 
haast, dat het Clichéfonds dit te zijner tijd zal kunnen aanbieden. De bloem opent 
zich pas ’s avonds, als het donker of bijna donker is en is ’s morgens al weer verwelkt, 
met een beetje geduld kan men het ontluiken van de bloem op de voet volgen. Mijn 
kennis die zo graag kiekjes maakt en ook nogal bij de pinken is, wist er een foefje 
op om de plant bij daglicht met geopende bloemen te fotograferen. Toen een knop 
zo ver was, dat verondersteld kon worden dat hij ’s avonds zou open gaan werd de 
plant ’s middags om ’n uur of vier in de donkere kamer gezet. De bloem, hierdoor 
gefopt, begon zich een poosje later te ontplooien. Ongeveer een uur voordat het tijd 
was om donker te worden, had de bloem zich geheel ontplooid en kon dus de opname 
nog bij daglicht gemaakt worden. Het is maar een weet. (afb. in Jan.-nr. pag 3).

Voor nog een paar van die door mij genoemde „loslopende” soorten wil ik de 
aandacht vragen. Wilcoxia schmolln met dunne, grijsachtig behaarde takken, de 
bloemen zijn fraai licht purper getint. Verder twee hanekamvormen, n.1. een van 
Cereus jamacaru en een cristaat van Phyllocactus. Heus van Phyllocactus. Ik krijg 
soms bezoekers die, wanneer ik zeg dat het een Phyllocristaat is, me wantrouwig 
aankijken. Als bewijs dat ik de waarheid zeg, heb ik op een wat verscholen plaats 
een normale uitloper aan de plant laten zitten; aan deze normale uitloper kan men 
zien dat het een cristaat van Ph. ackermannii is. (Wordt vervolgd).

D e zuurgraad*) van de grond bij de cultuur 
van Mesembryanthemums

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

Hït is reeds jaren lang zowel in de land- als in de tuinbouw bekend, dat de zuur
graad van de bodem een voorname rol speelt bij de cultuur van land- en tuin- 

bouwgewassen. Nu is het geen eenvoudige taak om voor de lezers van Succulenta 
(de deskundigen op dit gebied uitgezonderd) uiteen te zetten, wat men bij het grond
onderzoek onder „zuurgraad” verstaat en op welke wijze deze zuurgraad wordt 
uitgedrukt.

Aangezien hoe langer hoe meer betekenis aan de zuurgraad van de bodem (de 
z.g.n. bodemreactie) wordt toegekend en in vakbladen, welke door landbouwers, 
tuinlieden en bloemkwekers worden gelezen dit begrip telkens weer ter sprake 
komt, lijkt het mij van belang, dit onderwerp voor de lezers van „Succulenta” te 
behandelen.

Wat in de levensmiddelenscheikunde onder zuurgraad oftewel zuurtegraad wordt 
verstaan, is vrij eenvoudig. Ik veronderstel, dat de meeste lezers wel zullen weten, 
dat een zuur door een loog (of base, of alkalisch reagerende stof) kan worden 
geneutraliseerd.

Onder de zuurgraad van melk wordt bijv. verstaan de hoeveelheid loogoplossing 
van een bepaalde sterkte welke nodig is om al het zuur, dat zich in 100 cm3 melk

*) In dit artikel wordt nog de uitdrukking „zuurgraad”  gebruikt, terwijl in de levensmiddelenschei
kunde enkele jaren geleden voor hetzelfde begrip het woord „zuurtegraad”  als officiële term is inge
voerd.
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bevindt, te neutraliseren. Deze z.g.n. titrimetrische zuurgraad (de bepaling geschiedt 
door een handeling, welke titreren wordt genoemd) ligt bij vers gemolken melk in 
de buurt van 6 a 7 *•), iedereen zal nu kunnen begrijpen, dat in me'k een zuurgraad 
met een zuurgraad van 9 anderhalf maal zoveel zuur aanwezig is als in melk met 
een zuurgraad van 6.

Alle zuren hebben een bepaalde chemische samenstelling; zij bevatten alle water
stofatomen, welke bepaalde chemische eigenschappen bezitten, doch waar we hier 
niet verder op in kunnen gaan.

Wanneer we nu in melk de titrimetrische zuurgraad bepalen, meten we al het 
zuur — in dit geval voorn, melkzuur — dat in een bepaalde hoeveelheid melk 
aanwezig is.

De zuurgraad van grond wordt echter op een andere wijze bepaald. Bij de 
bepaling hiervan wordt niet al het zuur, dat in een bepaalde hoeveelheid grond 
aanwezig is, gemeten. De in grond aanwezige zuren zijn n.1. zeer zwak en de water
stofatomen hierin aanwezig zijn slechts gedeeltelijk actief of, zoals men dat in dit 
geval uitdrukt, slechts gedeeltelijk geïoniseerd. En nu wordt de zuurgraad van de 
grond, waar het hier om gaat, niet veroorzaakt door de totale hoeveelheid water
stofatomen van de zuren, welke in de grond aanwezig zijn, doch door de hoeveelheid 
actieve, d.w.z. geïoniseerde, waterstofionen. Het zou mij te ver op chemisch terrein 
voeren, om precies uit te leggen wat men onder waterstofionen en onder ionisatie 
verstaat, maar ik zal dit met een door mijzelf gekozen voorbeeld pogen te verklaren.

Een cowboy, die op de wilde paardenjacht is, ik weet niet, of zulke romantische 
dingen tegenwoordig nog gebeuren, heeft voor dat doel bij zich een lasso, een eind 
touw van zegge 30 meter. Daarvan heeft hij 20 meter om zijn middel gewonden en 
de rest, dus 10 meter heeft hij in zijn handen. Nu zal men kunnen begrijpen dat, 
wanneer de man plotseling voor een wild paard, dat hij moet vangen, komt te staan, 
alleen de 10 meter lasso, welke hij in zijn beide handen heeft, op dat onverwachte 
ogenblik van belang zijn; of hij ook nog 20 meter touw om zijn middel heeft gewon
den is van geen betekenis, want de lasso, welke hij in die seconde, waarin hij plot 
seling handelend moet optreden, kan gebruiken om het dier te vangen, is slechts 
10 meter lang. Terwijl de totale hoeveelheid touw, welke aanwezig is, 30 meter 
bedraagt, is de hoeveelheid „actief” touw slechts 10 meter. Wanneer u echter aan 
het uiteinde van de lasso beginnende, de lengte daarvan gaat meten, komt men tot 
30 meter, want voor elke meter lasso, welke u meet en naar u toe trekt, doet de 
cowboy een slag van het touw om zijn middel los en zodoende meet u de gehele 
lengte van de lasso.

Wanneer ik de titrimetrische zuurgraad van bijv. melk bepaal, meet ik de totale 
hoeveelheid zuur (de gehele lengte van de lasso), doch wanneer ik de zuurgraad van 
grond bepaal, meet ik de hoeveelheid actief of geïoniseerd zuur (alleen de lengte 
van de lasso, welke de cowboy in zijn handen heeft en welke lengte de mogelijkheid 
van het vangen bepaalt).

Men vergeve mij de eenvoud van deze vergelijking, welke ten enen male van 
scheikundige ondergrond ontbloot is, maar iets dergelijk heeft inderdaad plaats bij 
de bepaling van de zuurgraad van melk of van grond.

Bij de bepaling van de zuurgraad van grond bepaalt men n.1. de concentratie van 
waterstofionen, dat is het aantal grammen actieve waterstofionen, aanwezig in 
1 liter van een waterig bodemuittreksel (extract) en men noemt deze zuurgraad, 
deze concentratie van de waterstofionen, de pH (spreek uit: péha); het teken in de 
scheikunde voor waterstof is n.1. : H (hydrogenium =  waterstof). Deze pH wordt op 
eigenaardige wijze uitgedrukt. De concentratie der waterstofionen is n.1. zeer klein;
sterk zure gronden bevatten nauw elijks--^^-gram  waterstofionen per Liter bodem- 
extract. Nu is 10.000 =  10 X 10 X 10 X 10 =  10« (10 tot de vierde macht). Wanneer 
in 1 liter bodemextract (een waterig uittreksel van de grond) ■ gram waterstof- 
ionen aanwezig zijn, zegt men, dat de pH =  4. Wanneer nog veel minder waterstof
ionen aanwezig zijn, 100 keer zo weinig n.1. slechts ( ()(|'0 —  gram (één millioenste 
gram), dan is de pH =  6, want één millioen is 103. Bij een pH van 6 zijn dus veel 
minder waterstofionen aanwezig dan bij een pH van 4, bij een pH van 7 nog weer 
veel minder, enz.. Hoe groter dus het getal is, dat de pH aangeeft, hoe minder zuur 
de grond is en hoe kleiner het getal is, dat de pH aangeeft, des te zuurder is de grond.

* * )  Hier is geen rekening gehouden met een, enige tijd geleden, ingevoerde wijziging.
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Na deze uiteenzetting één keer te hebben doorgelezen, kan de gewone succulen

tenliefhebber, die belang stelt in de zuurgraad van de grond, welke hij gebruikt, 
eigenlijk volstaan met het onthouden van het volgende :
pH =  4 , betekent dat de grond zeer zuur is. 
pH =  5 , betekent dat de grond nogal zuur is. 
pH =  6 , betekent dat de grond zwak zuur is. 
pH =  6,5 , betekent dat de grond bijna neutraal is.
pH =  7 , betekent dat de grond neutraal is.
pH — 7-8, betekent dat de grond alkalisch (dus het tegenovergestelde van zuur) is.

Door schade en schande wordt men wijs en zo verging het mij, toen ik enige 
jaren geleden naast Lithops, Conophyten, Argyroderma’s enz. ook een groot aantal 
andere Mesembryanthemumsoorten probeerde te kweken. Als grond voor al mijn 
Lithops en Conophytums gebruikte ik een mengsel van zand en bladgrond, welke 
door mij zelf wordt bereid. Ik ontvang n.1. elke herfst een grote hoop afgevallen
bladeren, welke het volgend jaar onder toevoeging van wat landbouwkalk een paar
keer wordt omgezet en die het daarop volgend jaar tot ongeveer het vierde deel van 
de oorspronkelijke hoeveelheid is geslonken en tot goede, rulle bladaarde is 
vergaan. Ik merkte n.1., dat door toevoeging van wat kalk de bladhoop veel sneller 
en beter vergaat. Voegt men geen kalk toe, dan blijven soms midden en onderin de 
hoop de bladeren onverteerd. Bij toeval is deze, een overmaat kalk bevattende, alka
lisch reagerende bladaarde met een pH van 7 tot 8 niet ongeschikt voor de cultuur 
van Lithops, Conophytums, Argyroderma’s e.a., zodat ik met die cultuur wel succes 
had. Een enkele keer was ik echter blijkbaar wat zuinig met de kalktoevoeging en 
bereikte ik geen pH van 7. In deze enigszins zure grond wilden Titanopsissoorten 
vrij slecht groeien; ging zulks in het begin nogal, na een half jaar of langer werden 
mijn Titanopsissoorten ziek. Weer bij toeval ontdekte ik tijdig, dat overplanting in 
bladgrond met een overmaat kalk (en een pH van 7,6—7,8) de meeste ziek geworden 
planten weer deed herstellen. Sindsdien gebruik ik voor de cultuur van alle Tita- 
nopsis en Nananthussoorten bladgrond welke door toevoeging van een overmaat 
kalk en gemalen schelpen een pH van 7,6 tot 7,8 heeft gekregen en in deze alkalische 
grond groeien en bloeien alle vertegenwoordigers van deze twee geslachten naar 
hartelust.

Aan de andere kant beleefde ik het volgende : Uit Zuid-Afrika ontving ik een 
jaar of drie geleden zaad van Delosperma Suthetlandii, later bleek het zeer waar
schijnlijk Delosperma hirtum te zijn, welke bijna geheel dezelfde habitus, doch iets 
kleinere bloemen heeft. Op een 6-tal exemplaren na schonk ik alle zaailingen weg 
aan andere liefhebbers. Ik plantte deze zaailingen in mijn gewone kalkhoudende en 
alkalische bladgrond met een pH van 7 of daarboven en een paar maanden later stond 
de groei der zaailingen stil; ze werden volkomen geel (chlorose !) en stierven de een 
na de ander. Gelukkig ontving ik van een liefhebber een paar van de door mij 
geschonken plantjes terug; deze plantte ik in bladaarde, zo uit een bos gehaald en 
welke later een pH van ' 4,5 bleek te bezitten en de plantjes van Delosperma hirtum 
groeiden daarin zeer voorspoedig en bloeiden in het daarop volgende jaar !

Jarenlang poogde ik Pleiospilos prismaticus (=  Prismaticus roodiae) te kweken; 
al mijn pogingen liepen op niets uit; de zaailingen, welke ik in grond met een pH 
van 7.0 en daarboven, dus in alkalische grond plantte, gingen alle na 1 of 2 jaar ten 
gronde, terwijl o.m. Pleiospilos nelii, hilmarii, holusii en andere Pleiospilossoorten 
het in diezelfde grond nog wel deden.

Nu ik naast Lithops, Conophytums en Argyroderma’s langzamerhand een groot 
aantal andere geslachten uit de familie der Mesembryanthemaceae ben gaan kweken, 
heb ik noodgedwongen de oude methode, n.1. alle planten dezelfde grondsoort, d.w.z. 
grond met dezelfde pH moeten verlaten en poog ik zoveel mogelijk elke plant grond 
te geven met de pH, welke die plant speciaal verlangt. Dat dit een vrij moeizaam 
werk is, dat mij jarenlang zal bezighouden, zal de lezer kunnen begrijpen.

Het zou van veel nut zijn wanneer de botanici in Zuid-Afrika op de groeiplaatsen 
der Mesembryanthemaceae grondmonsters zouden nemen en daarvan de pH zouden 
bepalen. Een nauwkeurige electrometrische pH-bepaling is op elk goed ingericht 
laboratorium mogelijk. Wij, Mesembryanthemumkwekers in Europa en elders, zouden 
dan onmiddellijk elke soort in grond met de gewenste pH kunnen kweken. Tot zo 
lang moeten we echter trachten, door ervaring wegwijs te worden.

Gelukkig zijn de meeste planten niet al te kieskeurig en groeien zij vrij goed in 
grond met een pH van 5,6 tot 6,5. Zodra men echter een betere groei of bloei van 
een bepaalde plant zou wensen of zulks bij een andere liefhebber ziet, is het gewenst
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om te onderzoeken of misschien de pH van de grond hier een rol speelt.
Tot dusver ben ik door schade en schande, zoals ik hierboven vermeldde, en 

door het doen van proefnemingen tot de volgende resultaten gekomen :
Grond met een pH van 7,5 en daarboven, dus alkalische en kalkhoudende grond 

wordt gevraagd door alle Titanopsis- en Nananthussoorten.
Grond met een pH van ±  7,0, neutrale, d.w.z. niet zure, noch alkalische grond, 

wordt gevraagd door Lithops- en Conophytumsoorten; ditzelfde is het geval met 
Rabriea, Argyroderma, Ophthalmophyllum, Lepthalophyllum, Cerochlamys, Cheiri- 
dopsis, Faucaria, Fenestraria, Mitrophyllum.

Grond met een pH van ± 6 a  6,5, zwak zure grond, wordt gevraagd door Pleios- 
pilossoorten, vooral door Pleiospilos primaticus of roodiae, door Glottiphyllum, 
Conophyllum, Ruschia, Lampranthus, Diplosoma, Gibbaeum, Hereroa, Vanheerdia e.a.

Grond met een pH van 4,5—5,5, flink zure grond, wordt gevraagd door alle 
Delospermasoorten, terwijl er hoogstwaarschijnlijk ook wel enkele Glottiphyllum-, 
Ruschia-, Lampranthus- en Gibbaeumsoorten niet afkerig van flink zure grond zijn.

Dit is slechts een begin, een eerste poging om de planten in grond met de door 
hen gewenste pH te kweken en later zal misschien blijken, dat er op bovenstaande 
voorlopige en onvolledige mededelingen heel wat uitzonderingen zijn. Waarschijnlijk 
eisen niet alle Lithops dezelfde pH. Lithops nelii, L. ruschiorum en L. lineata vragen 
misschien een hogere pH, noch alle Conophytum, Ruschia, Lampranthussoorten, 
Lampranthus palustris o.a. vraagt een flink zure grond.

Hoe komen we echter aan grond van verschillende pH-gehalte ? Dit is vrij een
voudig te bereiken :
1. Bladgrond, welke men kant en klaar uit een bos heeft gehaald, is meestal zeer 

zuur (pH : 4—5).
2. Bladgrond, welke men zelf bereidt uit in de herfst verzamelde bladeren en welke 

men door toevoeging van kalk heeft laten vergaan, kan neutraal tot vrij alka
lisch (pH : 7—7,5) zijn.

3. Voegt men aan deze laatste grond nog een overmaat van kalk toe, dan bereikt 
men een pH, welke nog hoger is dan 7,5 (n.1. tot ±  8,0).
Door nu 1 en 2 in verschillende verhoudingen te mengen, kan men eigenlijk elke 

gewenste pH bereiken, hetgeen moge blijken uit het volgend overzicht van de pH
der door mij gebruikte grondsoorten.

Grondsoort pH
1. Bladgrond uit bos te Noordlaren ......................................................... 4.2
2. Zelf bereide bladaarde (onder kalktoevoeging) ...............................  7.6
3. Grond bestaande uit % van no. 1 en % van no. 2 .........................  6.8
4. Grond bestaande uit % van no. 1 en % van no. 2 .........................  6.7
5. Grond bestaande uit % van no. 1 en % van no. 2 .........................  6.5

Een pH tussen 4.2 en 6.3 is te bereiken door minder dan van no. 2 (bijv. i / 8 of 
V 10) en meer van no. 1 te nemen.

In land- en tuinbouwgidsen, boeken, tijdschriften en. ziet men de laatste jaren 
dikwijls vermeld: pH (water) of pH (H20 ) en pH (KC1). Het chemische teken voor 
water is : HaO en KC1 betekent: kaliumchloride. Wat is n.1. het geval ?

Indien men de pH bepaalt in een waterig extract (uittreksel) van de grond, dan 
ziet men, dat de pH van een en dezelfde grond, in de loop van een jaar bij herhaling 
onderzocht, nog al schommelt, d.w.z. door tot dusver onbekende oorzaken nu 
eens wat hoger, dan weer wat lager wordt gevonden. Dit noemt men de seizoen- 
schommelingen en de pH van het waterig extract duidt men aan als : pH (water) of 
pH (HaO). Men heeft nu echter ontdekt, dat men die seizoenschommelingen uit kan 
schakelen, indien men de pH bepaalt in een uittreksel van de grond met een oplos
sing van kaliumchloride (van bepaalde sterkte); de pH, die men dan vindt, noemt 
men de pH (KC1) en deze wordt over het algemeen iets lager gevonden dan de 
pH (water).

Hetgeen nu geldt voor de cultuur der Mesemhryanthemaceae is waarschijnlijk 
ook van toepassing bij de cultuur van andere vetplanten en van cactussen. Ik laat 
het echter aan de cactussen- en andere vetplantenkwekers over om hier een onder
zoek in te stellen of, indien zij dit reeds gedaan hebben, hierover hun mening bekend 
te maken.

Voor de Mesemliefhebbers lijkt het mij van groot belang, dat naar de door elke
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Mesemsoort gewenste bodem-pH een onderzoek wordt ingesteld. Dat de botanici in 
Zuid-Afrika ons hierbij kunnen helpen, door op de vindplaatsen grondmonsters te 
nemen om daarvan o.m. de pH te bepalen, heb ik reeds in de loop van dit' artikel 
naar voren gebracht.

De pH wordt in de meeste laboratoria electrometrisch bepaald. Een Mesem- 
liefhebber of Cactuskweker kan zich echter zo’n duur toestel niet aanschaffen. Ook 
wordt de pH op sommige laboratoria wel met behulp van indicatorenpapier bepaald, 
doch ook de aanschaffing van een volledig stel indicatorenpapieren met daarbij 
behorende kleurenschalen is nogal kostbaar en de uitkomsten zijn bij het grond
onderzoek, zoals mij bleek, niet erg betrouwbaar.

Men kan echter de pH van grond bij benadering bepalen volgens de methode 
van C o m b e r en de aanschaffing van de utensiliën en chemicaliën daarvoor is niet 
kostbaar. Ik heb verscheidene grondmonsters volgens deze methode onderzocht en 
de uitkomsten kunnen vergelijken met die van de electrometrische methoden; de 
resultaten waren bevredigend en voor mijn doel voldoende.

*  si-

Dr. H. W. d e B o e r ,  Molenweg 3 te Haren (Gron.) is gaarne bereid voor de 
leden van Succulenta, zowel in België als in Nederland, die zoals hij, belangstellen 
in de pH van de door hen gebruikte grond of grondsoorten, een onderzoek naar de 
pH in te stellen volgens de in zijn artikel genoemde methode van Comber.

Men zende hem, met een postzegel voor antwoord — de Belgische leden kunnen 
gebruik maken van een antwoordcoupon, welke op alle postkantoren verkrijgbaar 
zijn — een monster n.1. ±  25 gram van de grond in een goed gereinigd en met een 
kurk of schroefdeksel gesloten glazen potje of wijdmonds flesje, dat gedurende het 
transport beschermd is tegen breuk door verpakking in gegolfd carton en een stevig 
doosje.

Bestuursmededelingen.
Het jaarlijks congres zal gehouden 

worden in Rotterdam op :
ZATERDAG 27 JUNI 1953.

De afdeling Rotterdam nodigt de le
den, die dit congres willen bijwonen, 
uit, reeds des voormiddags 10 uur bijeen 
te willen komen in het Groothandels- 
gebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. 
Dit Groothandelsgebouw is te bereiken, 
vanaf Station D.P. te voet, rechts van de 
uitgang, ongeveer 300 m eter; vanaf 
Station Maas, met tramlijn 4 tot Station 
D.P. Toegang tot het gebouw, ingang A, 
2de etage.

Na verwelkoming door een der leden 
van het bestuur der afdeling Rotterdam 
zal een excursie gehouden worden naar 
Diergaarde Blij dorp en de kassen al
daar. Na deze excursie wacht ons, onge
veer half één, een gezamenlijke koffie
maaltijd.

De Algemene Vergadering zal plaats 
vinden, om 2 uur des middags in het 
Groothandelsgebouw (zie boven).

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

het afgelopen jaar.
4. Rekening en verantwoording van 

het financieel beheer over 1952.

5. Benoeming van twee periodiek af
tredende hoofdbestuursleden. (zie 
Succulenta 1953, no. 2)

6. Begroting voor het jaar 1953. (zie 
Succulenta 1953, no. 1)

7. Vaststelling contributie 1954.
8. Benoeming commissie van twee le

den voor het nazien der rekening en 
verantwoording over 1952.

9. Vaststelling plaats volgend congres 
en Alg. Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen. 
Voorstellen van het hoofdbestuur:
a. het stichten van een publicatie- 

fonds.
b. vervaardiging van folders.
c. vervaardiging van verenigings- 

insignes.
11. Rondvraag en sluiting.

Na het beëindigen van de agenda zal 
een voordracht worden gehouden.

De afdelingen, de leden der afde
lingen en de verspreid wonende leden, 
hebben het recht om voorstellen te doen 
voor de Alg. Vergadering. Deze voor
stellen moeten worden 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 afge
vaardigde en diens plaatsvervanger 
worden gaarne ingewacht bij het secre
tariaat, vóór 15 Juni a.s.
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Haworthia angustifolia var, liliputana
door A. J. A. U i t e w a a 1 (lid I.O.S.).

Haworthia angustifolia var. liliputana Uitew. var. nov. differt ab Haw. 
angustifolia Haw. primo aspectu foliis multo minoribus (ca 2 cm longis) 
quae distincte denticulis praedita sunt.
Hab.: Mosselbay (Afr. austr.) : Stellenbosch no. 7867.
Typus in Mus. bot. Univers. Amstelod. no. 12001.

Rozetjes 1% tot ruim 3 cm in diam, indien de plant in cultuur in volle groei is, 
gemakkelijk spruitend en spoedig een polletje vormend. Bladeren (ca 20) ongeveer 
20 mm lang, aan de basis ±  plotseling verbreed en hier 6-7 mm breed, in een borstel
vormige spits van enkele mm eindigend, ±  boogvormig afstaand, fris groen, week 
en daardoor tegen het licht gezien enigszins transparant, bovenzijde naar de basis 
enigszins hol, overigens enigszins convex, met 1-3 onopvallende, overlangse, weinig 
verbonden nerven getekend, onderzijde convex, ongeveer van onder het midden af 
van een kiel voorzien, kiel onderaan stomp, naar de top tamelijk scherp, met 3-5 
donkerder nerven getekend, randen (vanaf de onderste helft van het blad) en kiel 
(in bovenste helft van het blad) met tandjes voorzien, tandjes mm lang, onge
veer 1 mm van elkaar geplaatst, vaak aan de enigszins verbrede basis groen gekleurd 
(als het blad) en met een doorzichtige, borstelachtig spitsje, vaak ook met bijna of 
geheel doorzichtige, enigszins tand vormige borsteltjes.

Deze nieuwe variëteit is een dwergvorm van Haw. angustifolia Haw. 
en wijkt daarvan overigens af door de kleine, maar duidelijk zichtbare tand
jes. De soort zelf heeft, volgens de beschrijving van H a w o r t h , 7%—10

cm lange bladen terwijl de 
tandjes aan de bladranden 
en de kiel met het „onge
wapende oog” nauwelijks 
zichtbaar zijn. Er zijn van 
deze soort later verschil
lende variëteiten beschre
ven waarvan sommige o.i. 
een afscheiding van de 
soort nauwelijks verdienen. 
Wij bezitten verschillende 
vormen van deze soort, 
doch deze wijken bijna alle 
weer enigszins af van de 
reeds beschreven vormen, 
die zich op hun beurt door 
vaak geringe onderlinge 
verschillen kenmerken. Vrij
wel zeker betreft het hier 
locale vormen. Weer eens 

een bewijs van de grote veelvuldigheid (polymorphie) van dit geslacht. 
Men kan slechts zeker zijn een bepaalde soort of variëteit te bezitten, wan
neer men van de beschreven plant een stek bekomen heeft.

De hierboven beschreven nieuwe variëteit is een buitengewoon kleine 
plant, een lilliputter als deze ziet men onder de Haworthia’s zelden en we 
menen derhalve gerechtvaardigd te zijn haar een naam te geven en daar
door vast te leggen. De beschrijving is gebaseerd op exemplaren, die we 
in ’48 en ’49 van de heer H e r r e mochten ontvangen, die dus ongeveer 
4 jaar in cultuur zijn. Gewoonlijk worden vetplanten bij ons door cultuur
invloed forser dan ze op hun oorspronkelijke groeiplaatsen zijn. De opge
geven maten van het plantje mogen dus gerust geacht worden aan de royale 
kant te zijn, althans vergeleken met planten op de oorspronkelijke vind
plaats.

Het aardige plantje stekt gemakkelijk en vormt vrij spoedig een polletje 
van vele, samengegroeide plantjes.

Haworthia angustifolia var. lilputana 
foto: Uitewaal.
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Polariteit
Vormen cactussen een uitzondering?

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

A lle planten en dieren, uitgezonderd de ééncelligen, zijn samengesteld 
uit cellen. Deze cellen bezitten alle z.g.n. polariteit, men zou kunnen 

zeggen een kop en een staart. Dit betekent, dat zij gerangschikt zijn in
een bepaalde richting, dus twee polen heb
ben die elkaar tegengesteld zijn.

In een plant, b.v. een boom, liggen alle 
cellen in een richting, met een bovenpool (-)-) 
die naar boven en onderpool (— ) die naar 
beneden gericht is. Een onderpool sluit dus 
aan een bovenpool, en zo verder. Twee 
bovenpolen komen nooit bij elkaar, twee 
onderpolen evenmin.

We nemen een proef met een gewone, 
gele peen (wortel). Snijdt men uit het mid
den van de wortel een schijfje (de wortel 
dus in drie delen snijdend) en keert men dit 
schijfje om — de buitenste twee stukken blij
ven in dezelfde stand — dan is de kant van 
het schijfje dat naar het topeinde van de wor
tel gericht was, nu naar het worteleinde ge
richt. Al doet men deze operatie nu ook nog 
zo snel, de drie delen zullen nooit met elkaar 
vergroeien. Keert men het schijfje echter niet 
om, doch plaatst men het zoals het vroeger 
gezeten heeft, dan vergroeien de drie delen 
wèl met elkaar, zelfs al is het schijfje iets 
om zijn as gedraaid.

Dat het omgekeerde schijfje niet vast
groeit en het in dezelfde richting geplaatste 
wèl, vindt zijn oorzaak in de polariteit van 
de cellen. Door het omkeren komen twee 
bovenpolen en twee onderpolen tegen elkaar 
te liggen.

Een ander voorbeeld kan men vinden in 
de chirurgie. Als een chirurg een operatie ver
richt zoals het verplaatsen van een stuk huid 
bij mens of dier, dan moet hij steeds rekening 
houden met de polariteit. Een stuk huid van 
een arm moet altijd in dezelfde richting over
geplaatst worden, anders mislukt de operatie.

Bij cactussen echter schijnt de polariteit 
te kunnen veranderen. Ik neem aan, dat de 
cellen van cactussen ook wel polariteit heb- 

Boven links: gele peen, 2 x ben, maar bij het enten schijnt deze opgehe- 
doorgesneden; boven rechts: gele ven te kunnen worden. Bij proeven is mij ge- 
peen, waarvan het middenstuk bleken, dat een schijf uit de stam van een 
is omgekeerd; onderaan: cellen- Cereus gesneden en omgekeerd geënt, dus als 
bouw (schematisch); -  onder- bij de wortel rechts op de tekening, wèl vast- 

pool, +  bovenpool. g r o e i t .
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Van links naar rechts : zaailing doorgesneden; kop van de zaailing normaal geënt; wortelstuk omge
keerd geënt; op omgekeerd wortelstuk (met stek) een kopstuk van een andere zaailing geënt.

Deze afwezigheid van polariteit bij het enten kan practisch nut heb
ben, b.v. als men van een zaailing spoedig stek wil kweken. Men ent de 
kop van de zaailing gewoon, de andere helft, dus het worteleinde, omge
keerd op een entstam, deze groeit goed vast. Het wortelstuk zal nu 
spoedig stekken vormen. Deze verschijnen normaal aan de bovenkant van 
de areolen, nu dus onderaan. Spoedig richt de kop van de stek zich even
wel naar boven, zodat zij normaal groeit met het hart naar boven. Dit is 
volgens mij een bewijs, dat er polariteit aanwezig is. Op zo’n omgekeerd 
wortelstuk heb ik weer een andere plant geënt, zodat het worteleinde er 
omgekeerd tussen zit (zoals bij het voorbeeld van de gele peen). Ook kan 
men zo twee kopstukken met elkander laten vergroeien, maar dit heeft 
geen practisch nut, want hoe men de kopstukken ook plaatst, uiteindelijk 
zal een van de twee wortels vormen en het andere roemloos ten onder gaan.
Literatuur : Problemen der onsterfelijkheid, Dr. J. Boeke.

M ammillaria’s
door J. v. D u i k e n

Mammillaria’s zijn betrekkelijk gemakkelijk te kweken, ze stellen geen hoge 
eisen aan onze kundigheid in het kweken en geven ons niettemin grote vol

doening. Zowel ’s winters als ’s zomers weten ze ons te boeien door de variatie in 
kleur en bedoorning. Weliswaar zijn de bloemen van Mammillaria meestal klein, 
maar daar tegenover staat dat ze, naar verhouding tot de meeste andere cactussen, 
in groten getale verschijnen. Kijk bijvoorbeeld zo’n ruime pot vol met Mam. elongata 
eens aan, als elk plantenlichaam nabij de top met een krans van roomwitte bloempjes 
is getooid, of een flink uitgestoelde, bloeiende M. bocasana of een grote plant van 
M. glochidiata met haar vele, rosé getinte bloemen. Mammillaria’s bloeien niet 
alleen rijkelijk, maar vaak ook langdurig, sommige soorten bloeien wel zes of zeven 
maanden van het jaar. Begin Mei kwam een M. hidalgensis in bloei, in Januari was 
ze nog niet uitgebloeid.

Mijn Mammillaria’s kweek ik liefst in azaleapotten, vijf of zes planten bij elkaar, 
in de ruime pot kunnen de wortels zich vrijelijk uitspreiden. Elk jaar geef ik mijn 
planten verse grond, die ik al in de herfst heb klaar gemaakt en op een hoop gezet. 
Deze grond bestaat uit een derde compostaarde, een derde tuingrond en voor het 
overige uit wat klei of leem, een beetje zand en wat kalk; dit alles werk ik een paar 
maal om. ’s Zomers, om de veertien dagen, geef ik mijn planten wat opgeloste kunst
mest. Ze groeien en bloeien best.

Van begin October geef ik de planten geen water meer en wanneer er geen 
vorst te vrezen is, stook ik niet voor einde December, daarna blijf ik evenwel stoken 
en houd ik de temperatuur tussen 50 a 60 gr. F. Begin Januari maak ik een aanvang 
met verpotten en door de betrekkelijk hoge temperatuur hebben de planten de gele
genheid weer langzamerhand aan de groei te gaan.

Ik vind, dat door de liefhebbers over het algemeen nog te weinig wordt gezaaid;
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een verzameling, die niet geregeld met nieuwe planten aangevuld' wordt, gaat op 
de lange duur achteruit. Wat is bovendien mooier en wat schenkt meer voldoening 
dan onze zelf uit zaad gekweekte planten ? Elk ja a r  zaai ik wel zo’n veertig soorten, 
in een bakje dat van onderen met een petroleumlamp wordt verwarmd. Het zaad 
van Mammillaria’s bedek ik niet, ik strooi het gewoon op de aarde. Over het alge
meen komt het zaad goed op en groeien de zaailingen voorspoedig. Tere soorten

Mammillaria bombycina foto : Ed. Becht.

kan men het beste enten als de zaailingen ongeveer een jaar zijn, na drie of vier 
jaren heeft men dan reeds volwassen planten.

Laat ik nu eens enkele mooie soorten noemen. M. pringlei heeft prachtig geel 
gekleurde dorens, op eigen wortel groeit ze nog beter dan geënt. Zet daar nu eens 
een M. supertexta ( =  M. élegans var. supertexta) naast en zie eens, hoe mooi deze 
laatste door haar korte, witte bedoorning met de pringlei contrasteert. Mammillaria 
camptotricha, de vogelnestcactus, zo geheten naar de gedraaid-gewonden lange 
dorens, is een zeer aantrekkelijke plant. M. herrerae is net een aardig, wit kogeltje; 
M. winteriae heeft grove tuberkels, grover nog dan die van de bekende M. magni- 
mamma, waar ze wel wat op lijkt. M. woodsii en M. chapinensis (onder welke naam 
ik ze heb ontvangen maar het is feitelijk een synoniem van M. waburnensis) worden, 
geënt, mooier van bedoorning dan op eigen wortel, ook vormen ze dan meer wol 
in de axillen. Ditzelfde kan van M. bombycina gezegd worden; ik bezit hiervan een 
vrij oud exemplaar, dat op eigen wortel niet bloeien wil, haal ik er echter een stek 
af en ent ik deze, dan bloeit de geënte plant het jaar daarop. Ook M. lenta is een 
fraaie soort, evenals M. mystax, deze laatste heeft 3-4 middendorens waarvan één heel 
lang is en grillig gebogen. M. spinosissima en haar bekoorlijke, roodachtig gedoomde
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vormen zijn dankbare planten, vooral als men ze in het voorjaar tijdig aan de groei 
brengt, bloeien ze goed. M. parkinsonii met haar melkwitte bedoorning is een prach
tige plant, vooral als ze wat ouder wordt en de kop zich gaat splitsen. M. sempervivi 
is op haar mooist als ze bloeibaar wordt, dan vormt zich veel wol in het hart van 
de plant, waartegen de rosé bloemen zo fraai uitkomen. Af. kunzeana is ook een 
ware liefhebbersplant en hoe mooi kan Af. baumii niet zijn, wanneer ze zich met naar 
verhouding grote bloemen tooit. Af. hahniana heeft witte, dunne, korte en lange 
haren, het is een bekende, graag geziene gast. Af. celsiana is een fijne plant, in 
habitus doet ze wel eventjes aan Af. parkinsonii denken, maar de bedoorning geeft de 
indruk enigszins transparant te zijn, hetgeen voornamelijk door de iets transparante 
randdorens veroorzaakt wordt.

Het ligt niet in mijn bedoeling om hier soort voor soort al mijn Mammillaria’s 
op te sommen. Ik nam slechts een greep uit mijn collectie om eens extra uw aan
dacht op de planten van dit geslacht te vestigen. Bekijk de Mammillaria’s eens goed, 
ik ben er zeker van, dat u zich dan ook tot deze plantengroep aangetrokken zult 
gevoelen en dat u er meer plaats voor zult gaan inruimen.

Boekbespreking.

G. K r o m d i j k ,  Vetplanten en 
Cactussen, 172 blz., 80 gekleurde 
afbeeldingen; uitg. Littera scripta 
manet, Joppe bij Zutphen; geb. 

ƒ 6.90.

De eerste helft van dit boekje, dat 
volgens het voorwoord bestemd is voor 
hen die zich bezig houden met zonder
linge planten, is gewijd aan cactussen, de 
rest handelt over vetplanten. Beide ge
deelten beginnen met een opstel over de 
biologie, de cultuur en de ziektebestrij
ding, daarna volgt in alphabetische volg
orde een opsomming van een aantal soor
ten, elk voorzien van een ongeveer drie 
kwart bladzijde lange beschrijving.

Ik zal er maar geen doekjes om win
den : tot mijn grote spijt heb ik moeten 
constateren, dat van het boekje weinig of 
niets goeds te zeggen is; eigenlijk zou ik 
er liever verder geen aandacht aan heb
ben geschonken maar omdat in dit werk
je voor de argeloze liefhebber gevaren 
schuilen moet ik wel een waarschuwing 
laten horen. Afgezien van het feit, dat 
het besproken sortiment veel te beperkt 
is, zijn de beschrijvingen, hoewel tamelijk 
lang, toch van een opmerkelijke vaag
heid zodat men met geen mogelijkheid 
de planten hieruit kan herkennen. In ae 
verhaaltjes over meer algemene kwes
ties, zoals b.v. over de cultuur, moest de 
schrijver natuurlijk wat concreter zijn en 
daaruit kan men dan ook opmaken, dat 
de auteur zich gewaagd heeft aan een 
onderwerp, waarin hij niet thuis is. Ik 
dacht, bovendien, dat we de biologische 
verklaring, dat de planten zich dorens 
aanschaffen om niet opgegeten te wor
den, reeds lang te boven waren.

De 4 opstellen over de behandeling der 
succulenten in de 4 jaargetijden zijn 
nietszeggend, als men deze gelezen heeft 
weet men nog niet in het minst, hoe de 
planten behandeld dienen te worden.

Gevaarlijk is, wanneer de schrijver 
suggereert, dat alle succulenten op de
zelfde wijze moeten worden gekweekt;

hij schijnt nooit te hebben gehoord, dat 
vele vetplanten in het voorjaar, andere 
juist in het najaar groeien, sommige zelfs 
in de winter. Over de werkelijke moei
lijkheden waarmede men te maken heeft 
bij de cultuur van vetplanten wordt een
voudig niet gesproken. Arme vetplan
tenliefhebbers die zijn dwaalleer voor 
waar aannemen en er naar handelen.

De namen voor de cactussen en ver
schillende groepen van vetplanten zijn 
opmerkelijk in overeenstemming met de 
heersende opvattingen. Met de benaming 
van Crassulaceae en enkele andere groe
pen heeft de auteur blijkbaar geen raad 
geweten, want het aantal fouten is groot. 
Dyckia rariflora is bij ons niet in cultuur, 
doch wel D. remotiflora (dit kan men in 
ieder goed boek vinden); wat Echeveria 
retusa hybrida is, zal wel niemand weten 
en het verhaal dat er bij staat is nonsens. 
Een echte Kalanchoë flammea heb ik nog 
nooit gezien, ongetwijfeld wordt bedoeld 
K. blossfeldiana; ook wordt Sansevieria 
trifasciata natuurlijk weer S. zeylanica 
genoemd. ,

De afbeeldingen zijn, op een enkele 
gunstige uitzondering na, slecht, maar we 
zijn blijkbaar verwend door de onvol
prezen plaatjes van de Verkade-albums. 
Veel planten zijn beslist niet te herken
nen, wat ik moet denken van b.v. Lobivia 
p entlandii of Notocactus leninghausii 
weet ik niet, voor Astrophytum is een 
misbaksel als voorbeeld genomen. Bryo- 
phyllum tubiflorum, Aloë mitriformis, 
Haworthia reinwardtii en Oliveranthus 
elegans (die eigenlijk Echeveria harmsii 
moet heten) zijn vrijwel onherkenbaar, 
Agave victoriae-reginae is deze beslist 
niet, terwijl van Crassula falcata een 
weinig typisch doch vervormd beeld is 
gegeven. ,

Wat er met de platen 13, 14 e.a. is ge
beurd is enigszins raadselachtig, maar 
blijkbaar heeft men over de zwarte te
kening een effen, groene tintplaat ge
drukt, het resultaat is in elk geval be
droevend. Al met al een weinig aan
bevelenswaardig werk.

Wageningen B. K. B o o m.
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„ Uit de Cactuswereld'
TWINTIGJARIG JUBILEUM.

De afdeling „Zaanstreek” heeft haar 
jubilea altijd luisterijk gevierd. De ge
woonte getrouw werd op 28 Maart j.1. 
het twintigjarig bestaan in een feeste
lijke bijeenkomst herdacht. Nadat de 
heer W a k k a, de vergadering, waar vijf 
hoofdbestuursleden aanwezig waren, had 
geopend en leden en genodigden had 
verwelkomd, las hij de notulen voor van 
de oprichtingsvergadering. Uit deze no
tulen blijkt dat de oprichters de afdeling 
Amsterdam tot voorbeeld hadden geno
men; wat in Amsterdam mogelijk was, 
zou zeker in Zaandam mogelijk zijn, al 
ligt Zaandam onder de rook van Amster
dam; de Zaankanters beweren overigens 
gaarne, dat Amsterdam onder de rook 
van Zaandam ligt.

Bijzondere hulde bracht de voorzitter 
aan de heer B r o u w e r  en aan Mevr. 
v a n  B e e k ;  eerstgenoemde heeft de 
stoot tot de oprichting gegeven en beiden 
zijn vanaf de oprichting tot op heden de 
steunpilaren van de afdeling Zaanstreek 
geweest. ,

De secretaris en de penningmeester 
wierpen in hun verslagen een terugblik 
op de prille jeugd van de afdeling en 
gaven een historisch overzicht. Vanzelf
sprekend heeft ook deze afdeling tijden 
van voor- en tegenspoed gekend, doch 
nooit heeft ze een financieel tekort ge
had; de liefde voor de goede zaak is 
altijd een sterke stimulans geweest, 
waardoor „de Zaanstreek” een gezonde 
en krachtige loot van de Succulentastam 
was en bleef.

Namens het hoofdbestuur feliciteerde 
de heer J. A. J a n s e de jubilerende af
deling; namens andere afdelingen brach
ten verschillende sprekers gelukwensen 
over, de afdeling Amsterdam had boven
dien een bloemstuk gezonden.

Mevr. G r u l l e m a n s  hield een inte
ressante causerie over haar reis naar 
Zuid-Frankrijk en haar bezoek aan de 
botanische tuin van de heer M a r n i e r  
en aan de Jardin Exotique, waarbij zij 
een serie zelf vervaardigde prachtige 
kleurenopnamen vertoonde, bovendien 
kregen we schitterende foto’s te zien van 
plekjes natuurschoon, die haar hadden 
getroffen op haar verdere reis door ds 
Rivièra naar Noord-Italië en Oostenrijk. 
Het was buitengewoon mooi.

Een artistieke noot aan deze feestver- 
gadering gaven zang door Mevr. v a n  
B e e k  en pianospel door Mevrouw v. d. 
B u r g ;  de feestelijkheid werd verhoogd 
door het ronddienen van thee en gebak.
PARATHION.

De heer L e n s s e l i n k  meldt ons 
gezien te hebben, dat sommigen niet 
deskundig met Parathion omgaan. Het 
verdunde bestrijdingsmiddel/ (slechts 
vóór het gebruik te verdunnen) blijft 
3, hoogstens 4 dagen werkzaam; onver

dund blijft het jaren lang goed. Gespo
ten dient te worden bij hoge lucht
vochtigheid en een temperatuur van 
ca. 20° C. Het middel doodt de eitjes 
van het spint niet, daarom moet na 
ongeveer 10 dagen nog eens gespoten 
worden. Het verdient aanbeveling daar
na het spuiten nog eens te herhalen.

Waar men vooral aan moet denken 
is, dat Parathion zeer giftig is, ook in 
verdunde toestand zodat men er voor 
moet zorgen, dat dit bestrijdingsmid
del niet in aanraking komt met de 
huid en gebeurt dit toch dan dadelijk 
de Parathionoplossing afspoelen of af
wassen.
VERGISSING!

Toen de Haarlemse leden 29 Jan. j.1. 
het hotel Lion d’Or binnenstapten om 
de afdelingsvergadering bij te wonen, 
kregen ze van de portier te horen, dat 
er voor de cactusvereniging geen zaal 
was gereserveerd. De twee beschikbare 
zalen waren besproken door een school- 
tuinvereniging en een kapstersvereni- 
ging.

De secretaris van de afdeling werd 
ter verantwoording geroepen maar deze 
bezwoer onschuldig te zijn en ter elfder 
ure werd in de nabijheid een andere 
zaal gevonden.

Toen in Lion d’Or niemand van de 
kapstersvereniging kwam opdagen ging 
de portier een licht op. Men had zich 
vergist door de zaal in te schrijven voor 
de kapstersvereniging inplaats van voor 
de cactusvereniging.
CAKTEËN! !

Wat is het meervoud van cactus ?
Met de schrijfwijze daarvan beleeft 

men soms de gekste dingen. Als cacteën 
ziet men het vaak foutief geschreven, 
zelfs in tuinbouwbladen. Cacteën be
staat eenvoudig niet. Het meervoud van 
cactus in gewoon Hollands is c a c t u s 
s e n ;  wetenschappelijk behoort de plant 
tot de familie der Cactaceae. Het meer
voud in  h e t  D u i t s  is Kokteen. Kort 
geleden zagen we het ergens — we dur
ven niet zeggen waar — geschreven als 
Cakteën. Toen zijn we wel geschrokken !

Misschien is de zucht om ongewoon of 
een beetje geleerd te doen de oorzaak 
dat men er zo iets geks als Cakteën van 
maakt. Laten we maar liever gewoon 
doen.
LEZING.

Tijdens de bijeenkomst op de Gras
heuvel (16 en 17 Mei a.s.) zal de heer 
J. A. J a n s e spreken over : „De syste
matische grondslag van Prof. Bux- 
baum’s publicaties” .

„Cactussen kunnen het hardste steken 
als je ze niet meer hebt” .
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verkrijgbaar voor:ÏETPLAITEN, CACTUSSEN
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Proefflacon POLIFLOR-ZOM of 
POLIFLOR-INS 

f 0.85 of Belgische frcs. 11.00 
En.............voor een

GOEDE KUNSTMEST voor KAMERPLANTEN en BLOEMEN
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Bestuursmededelingen.
CONTRIBUTIE 1953.

Verspreid wonende leden, d.w.z. leden 
die in plaatsen wonen, waar geen afde
lingen zijn gevestigd, worden vrien
delijk verzocht, indien zij nog geen con
tributie over 1953 hebben voldaan, een 
bedrag van f.' 5.— te willen storten op 
postrekening no. 133550 ten name van 
Penningmeester Succulenta te Rijper- 
kerk Friesl.

Over het verschuldigde bedrag zal 
per post, na 1 Juni a.s. worden beschikt, 
met verhoging van 25 cent incasso
kosten.
WATERSNOODRAMP 1953.

Naar aanleiding van de mededeling 
in het vorig nummer van Succulenta 
bereikte ons ’t bericht, dat twee leden van 
onze vereniging door de stormramp van 
1 Februari 1953 aanzienlijke verliezen 
in hun verzamelingen hebben geleden.

De heer Ph. B e z e m e r ,  voorheen te 
Oude Tonge, is geëvacueerd. Planten- 
zendingen voor hem kunnen gezonden 
worden aan Me v r .  B r a v e n b o e r ,

Kethelweg 116 te Vlaardingen.
De heer J. F i 1 e m o n, Merwede- 

straat 51 te Dordrecht heeft een kas, die 
1 meter onder water heeft gestaan, 
waardoor vele kostbare planten ver
loren zijn gegaan, o.a. Astr. myriostigma 
8 j., Pelecyphora asselliformis 20 j., Mam. 
plumosa 20 j., Mam. herrerae, longi- 
mamma, Ceph. senilis 21 jaar, Echinoc. 
grusonii, Echinocereus fitchii. verder 
zeer vele zaailingen.
Vanzelfsprekend staan wij, Succulenta- 

leden, die niet getroffen zijn, allen klaar 
om onze medeleden te helpen aan nieuw 
plantenmateriaal. Schenkt deze leden 
enkele planten, zij zullen U er zeer 
dankbaar voor zijn !

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Te koop gevraagd: Echinopsis oxy- 

gona, tubiflora en Helioc. speciosus. 
M. C l a a s s e n ,  Cypresstraat 38, ’s Her- 
togenbosch.

Aangeboden: diverse soorten cactus
sen en andere vetpanten. Gaarne ruil
lijsten gevraagd. G. E e r k e n s, Zand 
H. 5. Wilp bij Deventer.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 58 -  HONSELERSDIJK -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -4 9 7 2 .



ëxport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 F. Jansen Leyweg 24
postrekening 172446 S-Grav©nhag6

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

Z A A D V E R K O O P
Aanbieding ten bate van het Clichéfonds.

Van de zaadaanbieding in Succulenta 
no. 2, 1953 zijn slechts enkele soorten uit
verkocht o.a. 123 en 125, toch wordt men 
verzocht enige nummers extra op te ge
ven, daar de voorraad van vele soorten 
gering is. Zie voor nadere gegevens Suc. 
no. 2, 1953.

Het is nog niet te laat om te zaaien. 
Zij, die nog niet veel ondervinding heb
ben, kunnen beter in Mei zaaien dan in 
Januari.

PLANTENVERKOOP.
Het Clichéfonds biedt aan voor begin

nende liefhebbers :
10 cactussen, algemene soorten a ƒ 4.50 
10 vetplanten, algemene soorten a ƒ 3.50 
10 cactussen minder algemene

soorten a ƒ 7.50
10 vetplanten, minder algemene

soorten a ƒ 6.50 
Franco toezending volgt na ontvangst 

van het verschuldigde bedrag. Belgische

leden worden verzocht een adres in Ne
derland op te geven, daar het Clichéfonds 
NIET op zich kan nemen planten naar 
België te versturen.

Brieven betreffende de zaad en plan- 
tenverkoop richten aan Mej. J. J. E. v. 
d. T h o o r n, Elburgerweg 57, Apeldoorn. 
Giro 39 89 72.

Nieuwe Leden:
J. Henskes, Jansweg 43rood, Haarlem.
M. E. van Dijk, Utrechtseweg 266, Amersfoort. 
W. A. van der Engh, Parkweg 78, Voorburg, Z.H. 
P. H. H. Reede van Oudtshoom, Veenendaal- 

kade 74, Den Haag.
Zr. E. Wessels, Gem. Ziekenhuis, Bergweg 81, 

Rotterdam.
M. J. van Leeuwen, Pr. Hendrikstraat 120a, 

Hoek van Holland.
G. F. H. Spijkers, Hoogstraat 106, Vlaardingen. 
J. Markus, Rembrandtstraat 158, Den Haag. 
Mevr. A. Uitterdijk—Lehnen, Steenwijkerweg 32, 

Wolvega.
G. Kromdijk, Coomhertstraat 2, Leiden.
Dr. T. R. Greijdanus, Bergentheim, Ov.
Jac. Nagtegaal, Zieken 107, Den Haag.

Succulenten j . kro o n

------------------- ----- ----- Cactuskweker
Kwekerij: Veurseweg 64-66 -  Postadres: Veurseweg 58, Voorschoten.

IS U AL IN HET BEZIT VAN HET BOEK

CACTUSSEN en VETPLANTEN
Hoe ze met succes te kweken ?

door A. J. A. UITEWAAL. Uitgave : SUCCULENTA.
Gedrukt op fraai kunstdrukpapier. Op bijna elke pagina een afbeelding.
Prijs voor leden van Succulenta ƒ 5.—. Bestellingen en betalingen te richten 
aan Mevr. J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, Lisse, postgiro 551220.
Belgische leden kunnen het bedrag, frs 75.—, voldoen t.n. van Penningmeester 
Pereskia, de heer René Vermeiren, Edm. Thieffrylaan 98, Mortsel, België, 
postrekening nr. 52 29 23.
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Voor Uw planten en bloemen heeft U 
alle zorg en liefhebberij.

De voeding van planten en bloemen heeft grote invloed 
op de groei en bloei.
Daarom is het belangrijk dat U er zeker van kunt zijn 
dat het plantenvoedsel van de POKONFABRIEK 100 % 
safe is.

■p Tr  x  T  voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
f  W  J\. V>/1\| de groei- en bloeitijd.

flessen van 50 gram 100 gram Pond Kg
35 cent 60 cent ƒ 2.—  ƒ 3.50

KORRELMEST voor de tuin
verkrijgbaar in aardige en handige STROOIDOZEN 
waardoor regelmatige verdeling mogelijk is en verbran
ding wordt voorkomen.

1,2 kg 4 k g ____
f. 1,—  f. 3.—

En dan

CHRYSAL, het NIEUWE preparaat dat
S N  IJ B L O E M E N  langer goed houdt.
Thans in geheel nieuwe verpakkingen in Aluminium folie.

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1,10 ƒ 5,—

Vul het Chrysalwater dat opgezogen wordt met Chrysal- 
water by. Het Chrysalwater blijft dan werkzaam en hoeft 
niet ververst te worden,

HET BLIJFT WEL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

H. P- BENDIEN
^Pofeon-, rrelmeót- en 0 kryóallabriek

N A A R D E N



NUM MER 4 1953 JULI-AUG.

N ed erland s-B e lg ische  V e ren ig in g  
van L ie fh eb b ers van C actu ssen  
en an d e re  V etp lanten

S U C C U L E N T A
Cactussen (III)

door A. F a n c i e r .

Nu komen we eindelijk en ten slotte tot de twee grote groepen van Mammil
laria en Notocactus. Eigenlijk is Notocactus in vergelijking met Mammillaria of Opun
tia helemaal geen groot geslacht m aar over het algemeen zijn de Noto’s — vertrou
welijk zo genoemd — in onze verzamelingen nogal goed vertegenwoordigd. In 
verhouding tot haar veel grotere soortental heb ik menen te kunnen constateren,

M ammillaria elongata, er zijn weinig cactussen, w aarvan de dorentjes 
zo opvallend en regelm atig spiraalsgew ijs geplaatst zijn.

dat M ammillaria er in dit opzicht minder goed afkomt. Dat is jam m er, heel jammer. 
Tot op heden missen we ook M am millariaspecialisten al zijn sommigen vrij goede 
kenners. Dat het zo’n mooi geslacht is ben ik mij ook pas goed bewust geworden, 
nadat ik een vrij grote collectie M am millaria’s heb gezien en nadat ik The Mam
m illaria Handbook van Craig (in de bibliotheek aanwezig), waarin ca 250 soor
ten zijn beschreven en afgebeeld, heb bestudeerd. Eigenlijk is het onbegrijpelijk, dat 
je  bij ons niet veel meer M am millaria’s in de collecties ziet want de meeste soorten 
zijn niet moeilijk te kweken en ook niet karig met het geven van spruiten; zo ze dit 
laatste al mochten zijn, het kweken uit zaad stuit ook niet op bijzondere moeilijk-
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heden. Maar ia, er moeten mensen zijn die er de moeite en de kosten voor over heb
ben om te importeren. Ze zijn er gelukkig wel, indien zij er niet zouden zijn, zou 
het soortental in onze verzamelingen beperkt blijven.

Ik steek dan maar van wal met enkele gewone maar mooie soorten, ik heb al 
eerder betoogd dat gewoon en mooi vaak synoniem is. Zijn M. fragilis, M. multiceps, 
M. wildii of IVf. bocasana soms geen mooie planten? En of, ik heb ze natuurlijk alle. 
M. fragilis is een alleraardigst plantje met vele, broze (fragilis =  broos, zwak),

Links: Mam. bocasana, een pracht van een plantje; rechts: Notoc. scopa var. 
ruberrima, met roodachtige middendorens. De beide hier afgebeelde plantjes 
zijn op hun ware grootte weergegeven; zo’n kleine scopa met twee bloemen 

ziet men niet elke dag.

gemakkelijk afvallende, enigszins cylindrische takjes die met vele, witte dorentjes 
bedekt zijn; een middendoren hebben alleen oude takken. Is Mam. wildii met zijn 
cylindrisch, blauwgroen plantenlichaam en bleekgele haakdorentjes niet een fijne 
plant? Voor het kleine beetje zorg dat ze vereist toont ze zich dankbaar door van 
het voorjaar tot het najaar te bloeien. Tussen haakjes : de plant wordt dan weer 
eens wildii, dan weer wildiana genoemd, in ieder geval wijst de uitgang op een 
persoonsnaam, maar niemand schijnt ooit een mijnheer Wild gekend te hebben die 
waard was dat een plant naar hem genoemd werd. Mam. bocasana is een al even 
dankbare bloeier en een bekoorlijke plant met lange, witte, harige, zijdeachtig 
glanzende randdorens en geelbruine, haakvormige middendorens. Ik heb een 
variëteit of vorm, genaamd splendens, die ik nog mooier vind omdat ze dichter en 
voller behaard is, ze maakt ook verbazend gemakkelijk stek en vormt daardoor 
spoedig pollen. De bloempjes van de genoemde soorten zijn min of meer geelachtig 
van kleur, niet bijzonder opvallend maar toch wel aardig, ook M. multiceps en M. 
prolifera hebben bloemen van dezelfde kleur. Over deze twee soorten, die gemak
kelijk met elkander worden verward, geeft een Engelse specialist in Succulenta ’51, 
nr. 3 een uitvoerig artikel. M. multiceps geeft de indruk kleiner te zijn en de 
middendorens hebben rode of bruine spitsen, de middendorens van M. prolifera zijn 
witter. Het zijn in elk geval aardige soorten, die grote groepen vormen, dus een grote 
pot of schaal spoedig vullen, getooid met de vrij grote bloempjes is zo’n pot of schaal 
vol een pronkstuk. M. elongata is een plant die in geen enkele collectie zou mogen 
ontbreken vanwege de aardige vorm, maar vooral wegens de fraaie kleur van de 
bedoorning. De zodevormig groeiende, zuilvormige stammetjes zijn versierd met 
opvallend in stervorm gespreide randdorentjes die helder goudgeel gekleurd zijn; een 
middendoren komt al dan niet voor. Bij sommige variëteiten hebben de randdorentjes 
een bruine top, bij andere vertonen de dorenspitsen een warme, koperrode gloed. Van 
deze soort bestaat een variëteit — ik meen ze wel eens ergens te hebben gezien — met 
bijzonder slanke stammetjes, niet meer dan één cm dik, de var. tenuis.

M. erythrosperma zag ik een poosje geleden bij massa’s op de markt, sterk 
geforceerde planten, die natuurlijk bij lange na niet zo mooi zijn als goed gekweekte 
exemplaren. Ook weer een gemakkelijk spruitende soort, ongeveer 5 cm hoog, met 
duidelijk stompe tuberkels die bezet zijn met drie roodbruine middendorens waarvan 
de bovenste haakvormig is, de vele, naalddunne randdorentjes zijn wit en stralend 
horizontaal gespreid. De bloempjes zijn licht paarsachtig rood. Mits goed gekweekt 
een plant, waar je in je verzameling plezier van hebt. Een M. magnimamma mocht 
bij mij niet ontbreken, een „gewone” plant, ik weet het, maar imponerend door de 
forse habitus, de stevige, vrij stompe tuberkels en de krachtige bedoorning, 3 tot 5 
gekromde randdorens van ongelijke lengte, hoornachtig van kleur met zwarte
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spitsen; soms is er één grote middendoorn aanwezig. Velen kennen deze plant onder 
de naam van M. centricirrha, dit is slechts een synoniem, een naam van later datum. 
Oude planten vormen op de duur grote pollen. Haar verspreidingsgebied in Midden- 
Amerika is zeer groot, geen wonder dus dat het een variabele soort is. Ik zeg dat als 
iets vanzelf sprekends, want het is duidelijk, dat planten in verschillend milieu en 
onder verschillende omstandigheden, waaraan zij zich moeten aanpassen, enigszins 
van gedaante veranderen.

Er zijn nog verschillende eenvoudige Mammillaria’s die werkelijk de moeite van 
het vermelden waard zijn, maar ik kan dit artikeltje — mijn eersteling — ook niet 
zo bar lang maken. M. camptotricha moet ik toch nog heel even noemen, een wel 
zeer aardige, aparte plant met grote tubérkels en lange gebogen en door elkaar 
heen gedraaide gele dorens. De kleine, witte bloempjes zijn wel wat onooglijk maar 
de plant zelf heb ik altijd interessant en begerenswaard gevonden. ,

Geen zeldzaamheid, maar een soort die je toch niet elke dag ziet is. M. craigeana. 
Uit zaad, dat onder deze naam door het Ciichéfonds werd verkocht, kweekte ik er 
bloeiende exemplaren van. Aan de hand van het zoéven genoemde handboek heb 
ik de juistheid van de naam gecontroleerd, doch het bleek een variëteit van een al 
eerder beschreven soort te zijn en de naam dient derhalve te luiden M. kewensis var. 
craigeana. Onder de eerstgenoemde naam is deze plant (en waarschijnlijk ook het 
zaad) door Schmoll verspreid. De plant heeft 6 (soms 4) randdorens, geen midden
doren en wol (geen borsteltjes) in de axillen; de bloempjes zijn mooi purperrood. 
M. hahniana is ook geen alledaagse plant, een goed gekweekt exemplaar gaat bijna 
verscholen onder de lange, witte, haarvormige borstels die bij bosjes ontspringen uit 
de axillen, dus tussen de tuberkels te voorschijn komen. Een van de mooiste en 
meest begeerde Mammillaria’s is en blijft M. bombycina, een juweel van een plant. 
De in duidelijke spiralen geplaatste tuberkels van het lichtgroene, cylindervormige 
plantenlichaam, de opvallend witte wollige jonge areolen, de talrijke dunne zijdeach- 
tig glanzende randdorentjes, de roodbruine middendorens waarvan de onderste haak
vormig is gebogen, dat alles tezamen maakt deze soort tot een sieraad van onze 
verzamelingen. Enkele jaren gelegen ontving ik zaad van M. guelzowiana, nu bezit 
ik van deze soort een plantje om van te smullen, het is geënt, de overige zaailingen 
heb ik weggegeven, eigenlijk had ik er twee moeten behouden, één voor mogelijk 
verlies, maar ik zal wel opletten ! Deze soort wordt ook wel eens de roodbloeiende

Links: Mam. wildii, tooit zich in hetzelfde jaar achtereenvolgens verschillende malen 
met een krans van bloempjes; rechts: Mam. erythrosperma waarvan de paarsachtig 

gekleurde bloemen zo mooi tegen het plantenlichaam uitkomen.

bocasana genoemd, in habitus lijkt ze daar wel enigszins op maar ik vind guelzowiana 
veel fijner. Ik heb deze plant altijd graag willen hebben, de aanlokkelijke bijnaam 
heeft daar ook invloed op gehad. Mijn plantje heeft nog niet gebloeid, het is nog 
maar een jonge plant, maar ik heb gehoord, dat het lang niet zo gemakkelijk bloeit 
als de bijnaam wel zou doen vermoeden, wel moeten de bloemen ongeveer dubbel 
zo groot zijn als van M. bocasana en diep purper van kleur.

M. candida, de naam verraadt het reeds, is een helderwitte plant. Het kogelvor
mige plantenlichaam is overdekt met witte dorentjes van de areolen en witte 
borsteltjes uit de axillen. Van M. schiedeana heb ik maar een pieterig plantje, maar
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ik ben er gelukkig mee en ben van plan het in het voorjaar te enten. L ijk t het maar 
zo, of is deze soort tegenwoordig schaars geworden ? Vroeger heb ik  er een prachtige 
plant van gehad. Zó zie ik haar nog voor me : tussen de donkergroene tuberkels 
zitten w itte, w ollige  haartjes, de tuberkels zelf zijn versierd met goudkleurige ster
retjes die bestaan uit vele, korte in m eer dan één serie geplaatste kortharige, 
opvallend zijdeachtig glanzende randdorentjes (middendorens ontbreken) die van 
onderen w it m aar naar boven goudgeel zijn. Kunt u het zich voorstellen, die goud
gele, w at w azige sterretjes met hun zijdeachtige glans ? Een plant om van te dro-

Links: Notoc. submammulosus met haar bijzonder brede, afgeplatte middendorens; 
rechts: Gym nocalycium  lafaldense, deze is en blijft van de Gym no’s een van de 

mooiste en dankbaarste, kleinblijvende soorten.

men. Ze doet heel eventjes aan M. plumosa denken, althans w at de veertjesachtige 
bedoorning betreft, maar de verschillen tussen deze beide soorten zijn overigens 
groot. Een Mam. plumosa is me beloofd !

Zoals ik reeds zeide, zo heel veel M am m illaria’s heb ik nog niet, maar ik ben 
nog niet zo lang geleden w eer begonnen. Het is me opgevallen, dat de vroeger zo 
bekende soorten als M. pringlei, M. parkinsonii, M. spinosissima, M. rhodantha (van 
beide laatstgenoemde bedoel ik  vooral de vormen met roodachtig gekleurde dorens),
M. m icrohelia  en nog vele andere soorten zo w einig m eer voorkomen. Ook die 
soorten met kleine, w itte dorentjes zoals M. elegans, M. lanata of M. perbella  vond 
ik  altijd zo mooi. Dan heb je  nog het aan M am m illaria verw ante geslacht met de 
vroeger zo algem een bekende Dolichothele Xongimamma.

O ver verw ante genera gesproken, ineens herinner ik mij dat het oude geslacht 
M am m illaria —  w ant zo mag het w el genoemd worden —  kortelings is opgebroken 
en in verschillende geslachten is verdeeld. Ik heb het opgezocht: M. wildii is nu 
Ebnerella wildii; M. camptotricha is een Pseudom am illaria geworden, M. guelzo- 
wiana heet nu Phellosperm a guelzowiana en M. microhelia  is ongedoopt in Lepto- 
cladia microhelia. Misschien dat ingewijden ons over deze veranderingen eens 
w illen  inlichten, dat zou w eer cactuskopij voor de redactie kunnen zijn.

Eindelijk en ten langen leste —  lest best —  de Notocactussen. De Noto’s zijn in 
trek, geen wonder, de meest begeerde soorten van dit geslacht munten uit door een 
bijzonder mooie, dichte, borstel vorm ige bedoorning, de vrij grote bloemen komen 
w illig  te voorschijn en de bloei strekt zich over verscheidene maanden uit. De 
uiteenlopende vorm  van de planten en de kleur van de bedoorning dragen er toe 
bij, dat Noto’s welkom e aanwinsten zijn.

Soms worden Notocactussen w el eens verw ard met Malacocarpus. Noto’s hebben 
evenw el droge, w ollig borstelige vruchten; de vruchten van Malacocarpus zijn w eek- 
vlezig en kaal, ze komen bovendien, net als bij M ammillaria, pas na het rijpen te 
voorschijn.

N. concinnus, N. apricus, N. tabularis, w ie kent dit van ouds bekende driem an
schap van enigszins op elkaar gelijkende soorten niet ? Telkens opnieuw worden ze 
de beginnende liefhebber w arm  aanbevolen. Laat ik er meteen bij zeggen, dat
N. tabularis en N. concinuus zo nauw aan elkaar verw ant zijn, dat men ze tegenwoor
dig als één soort beschouwt. Het verschil tussen N. concinnus (w el eens het Made-
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liefje onder de cactussen genoemd vanwege haar vroege bloei in het voorjaar) en 
N. apricus is vrij duidelijk als je die twee bij elkaar ziet staan, de eerstgenoemde is 
meer breed dan hoog en de ingedrukte schedel is tamelijk kaal, de laatstgenoemde 
daarentegen is eerder kogelvormig en door dorens vrijwel geheel omhuld. Ook 
N. ottonis is vaak een aanbevolen soort en terecht, want deze aparte plant met zijn 
geelgroen, breedribbig plantenlichaam en de gele randdorens en lange, roodbruine 
middendorens is een bijzonder dankbaar object. Bij N. mammulosus en N. sub- 
mammulosus is, evenals bij N. ottonis het plantenlichaam duidelijk te zien, in tegen
stelling met een groep van veie andere Noto’s, die bijna onder een dek van dorentjes 
schuil gaan. Tegenwoordig wordt N. submammulosus ook al niet meer als een aparte 
soort beschouwd, maar als variëteit van N. mammulosus. De krachtige, lichte midden
dorens van deze planten zijn dreigend naar boven en naar onder gericht, die van 
de var. submammulosus zijn breder en meer afgeplat, bovendien heeft deze plant 
minder ribben en is ook wat lichter groen gekleurd dan de soort.

De fijn bedoornde soorten van dit geslacht; ik zei het reeds, zijn bij de liefheb
bers het meeste geliefd, de ene soort is nog fraaier dan de andere en je zou moeilijk 
kunnen zeggen welke de mooiste is, hetgeen trouwens een kwestie van persoonlijke 
smaak is. Ik dweep met N. leninghausii en zal heus de enige niet zijn. Drie planten 
heb ik van deze soort, twee geënt en één ongeënt, ze doen het tot nu toe allemaal 
even goed. Je hoort vaak spreken over goudgeel en ik heb verschillende planten 
waarvan je de kleur van de bedoorning met deze kostelijk klinkende naam zoudt 
kunnen aanduiden, maar zo mooi goudgeel als N. leninghausii is er niet één. Je 
moet eens zien wat een kleur als het zonnetje er op schijnt. De gebogen, lange, niet 
stijve middendorens ziet men duidelijk afzonderlijk uitsteken. De beide geënte plan
ten zijn min of meer knotsvormig, dus naar boven breder en hebben ook een veel 
meer opvallende scheve top dan de plant, die niet geënt is en waarvan het planten
lichaam bijna zuiver cylindrisch is. Of dat aan het enten ligt ? Ik zou het niet durven 
beweren. In tegenstelling tot de meeste andere Noto’s heeft N. leninghausii een 
enigszins wollige kop. N. schumannianus, een plant die ik alleen van aanzien ken,

Links: Solisia pectinata, interessant vooral om de merkwaardige bedoorning; rechts: 
Notoc. mammulosus, die vooral door grote en fraaie bloemen uitmunt.

heeft dat ook; jammer, deze laatste heb ik nog nergens kunnen bemachtigen. Bij 
een kweker heb ik een hele partij prachtige leninghausii’s gezien van circa 20 cm 
grootte, in bloei. Het water liep me in de mond !

Een soort, die wel een klein beetje op N. leninghausii lijkt is N. graessneri, die 
echter niet cylindrisch maar breed-kogelvormig groeit, bovendien is ze groenachtig 
geel van kleur en heeft ze stijve dorens; ook een heel mooie plant overigens.

N. scopa is misschien wel de meest geliefde soort van dit geslacht, öf ze is het 
op één na. Zowel de soort als de variëteiten zijn dan ook schitterende planten, mooi
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en fijn bedoornd. De areolen zijn bezet met soms wel 40 sneeuwwitte, niet stekende 
randdorentjes en enkele langere en krachtigere middendorens, die bij de soort bruin 
of roodbruin zijn. Bij de z.g.n. witte scopa, de var. candida zijn ook de middendorens 
wit, d.w.z. later worden ze wit maar aanvankelijk, dus nabij het hart van de plant, 
zijn de witte dorens roserood gespitst. Deze witte scopa zie je niet veel, ik ben de 
gelukkige bezitter er van, daarentegen is de cristaatvorm van deze variëteit vrij 
goed bekend, prachtig is deze cristaat. Van de gewone scopa heeft het afgelopen 
jaar bij mij een plantje gebloeid dat niet groter was dan 3 cm in diameter. In kleur 
van bedoorning is N. scopa erg variabel, de laatste jaren zijn nieuwe variëteiten 
beschreven, van lichtgeel tot bruinachtig geel, zo nu en dan zie je ze al hier en 
daar. Ik ben er wat trots op, zo’n mooie, tamelijk donkergele variëteit, variëteit 
daenïkeriana te bezitten. Een liefhebber, die deze bij mij zag, was er zo van in de 
war, dat hij nog maar amper rustig kan slapen, hetgeen aan mijn geweten knaagt!

In mijn verzamelingetje heb ik ook twee importplanten, n.1. van N. scopa en 
N. haselbergii. Met opzet heb ik ze niet geënt. Ze groeien, wel erg langzaam maar 
het is duidelijk te zien, dat de bedoorning dichter is dan bij de geënte planten van 
deze soorten.

Als laatste van de Noto’s — ik noemde ze reeds — N. haselbergii, een goed 
bekende, aardige soort die in het voorjaar rijkelijk bloeit. Van deze heb ik ook een 
oud, mooi, groot, geënt exemplaar. De bloemen van deze soort zijn voor dit geslacht 
betrekkelijk klein, licht rood of geelachtig rood van kleur. Rode bloemen komen 
in dit geslacht maar zelden voor, meestal zijn ze geel van kleur en hebben een rode 
stijl en rode stempels die mooi tegen het geel van de bloembladen afsteken. De plant 
zelf, u kent ze wel, heeft een breed-kogelvormig plantenlichaam met zeer vele ribben 
die door de eerst geelachtig, later wat grauwwitte, dichte bestekeling nauwelijks 
te zien zijn.

Ik dacht nu eindelijk aan het einde van mijn relaas over mijn cactussen te zijn 
maar ik kom tot de conclusie, dat ik toch nog een paar planten heb vergeten te 
noemen, die toch beslist niet overgeslagen mogen worden. Dat is in de eerste plaats 
Etus grusonii, waarvan je op foto’s van botanische tuinen in Zuid-Frankrijk (meer 
speciaal die van Monaco) zulke grote, machtige exemplaren ziet afgebeeld, in bloei 
nog wel. Door het gunstige klimaat bevoorrecht, kunnen daar de meeste cactussen

Links: Lophophora williamsii; rechts: een rijk spruitende cultuurvorm!?) 
van dezelfde of van een naverwante soort.

zomer en winter buiten verblijven en dus ook in de volle grond gezet worden. Bij 
ons ziet men zulke enorm grote exemplaren niet, maar enkele liefhebbers bezitten 
niettemin flink uit de kluiten gewassen planten. Doch ook — en misschien vooral — 
als jonge plant is deze soort heel mooi, de meestal vier, in een kruisvorm geplaatste 
lange en stekende middendorens zijn aanvankelijk levendig geel gekleurd, later 
verbleekt hun kleur enigszins.

Verder vergat ik nog een heel bijzondere plant te noemen, een van mijn mooiste 
nog wel, n.1. Solisia pectinata. Jammer genoeg is deze vrij zeldzaam, de cultuur bleek 
dan ook vaak moeilijk; mijn plant, die geënt is, doet het echter tot nu heel goed. 
Ze heeft veel weg van de z.g.n. bijltjescactus, Pelecyphora aselliformis, beide soorten 
behoorden trouwens vroeger tot het geslacht Pelecyphora. Het plantensap van Solisia 
is echter melkachtig, net als bij vele Mammillaria’s, en de kleine bloempjes komen
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aan de zijkant van de plant te voorschijn; de vrij grote bloemen van Pelecyphora ver
schijnen daarentegen aan de top van de plant. Allebei hebben ze lange, smalle 
areolen met daarlangs aan weerszijden kamvormig geplaatste dorentjes. Bij Pelecy
phora zijn de dorentjes grotendeels vergroeid en slechts aan de spitsen vrij, bij Solisia 
staan de dorentjes vrij.

Ten slotte — nu is het werkelijk ook de laatste — moet ik Lophophora williamsn 
nog noemen, de Duivelswortel. Hoe kon ik die vergeten ! Uiterlijk is het een onge
wapende cactus; de areolen van deze blauwachtige, platgedrukt bolvormige plant 
hebben wollige, papierachtige aanhangsels. Een hoogst merkwaardige plant, boeken 
vol zijn er over geschreven. U weet het, de plant bevat een gift, de Indianen eten 
gesneden en gedroogde schijven en geraken dan in een droomtoestand waarbij merk
waardige visioenen optreden, het moeten vooral kleurige en liefelijke droombeelden 
zijn. We hebben dat natuurlijk allemaal „van horen zeggen” , maar waarom zouden 
wij het niet eens controleren en zelf proberen ? Ik heb geen sterke maag, anders. . . .

Van deze Duivelswortel bezit ik nog een kleine vorm, een met weinig ribben 
en waarbij uit elke oudere areool een nieuw plantje te voorschijn komt; als dat. zo 
door gaat, wordt het op de duur een klomp van talloze grotere en kleinere plantjes. 
Ik vroeg me af, of de plant door haar overvloedige, vegetatieve vermeerdering wel 
ooit zou bloeien, dit jaar verschenen echter in het hart enkele teer rosé bloemen.

En nu is mijn verhaaltje uit. Een simpel verhaaltje over mijn cactussen maar 
als het u gaat als mij, raak je over de cactussen feitelijk nooit uitgepraat. De vet- 
plantjes (de „andere succulenten” ) natuurlijk niet te na gesproken. Maar in ernst : 
over vetplanten zou ik een gedegener en misschien interessanter artikel kunnen 
schrijven, maar aan zulke artikelen heeft Succulenta geen gebrek. Ik verheug me 
daarover. Niettemin doe ik hierbij een beroep op de cactusliefhebber: plaats uw 
licht niet onder de korenmaat, doch maak anderen deelgenoot van uw kennis en 
en ondervinding.

Noot van de schrijver: Van deskundige zijde werd ik er op attent gemaakt in het le  vervolg- 
artikeltje een bok geschoten te hebben. NIET Gymnocalycium bruchii is de wettige naam maar 
Gymnoc. lafaldense; ik had het omgekeerde beweerd. Pardonnez moi !

Bijdrage tot de kennis der soorten van het 
geslacht Conophytum N. E. Br.

door Dr. A. T i s c h e r.
III CONOPHYTUM QUAESITUM (N. E. Br.) N. E. Br.

Mesembr. quaesitum N. E. Br. in Journ. Linn. Soc., Bot. vol. 45, p. 65; 
Conoph. quaesitum N. E. Br. in Gard. Chron. 1922, II, p. 83; Cact. a. Succ. 
Journ. (America) II, p. 428 met afb.; Zeitschr. f. Sukkulantenk. 1925, p. 224; 
Drenbergia quaesita (N. E. Br.) Schwant. in Zeitschr. f. Sukkulentenk. 1925, 
p. 138; Conoph. modestum L. Bol. in Notes on Mesembr. III, pp. 29 en 40. 
Zie ook: Notes on Mesembr. III p. 235, en Cact. a Succ. Journ. (Gr. Britain) 
VI, p. 69.

Con. quaesitum behoort tot de reeds vrij lang bekende soorten van het geslacht 
Conophytum; de plant werd in 1911 door P e a r s o n  ontdekt en door N. E. B r o w n  
eerst als Mes. quaesitum N. E. Br. beschreven, later echter omgedoopt als Conophy
tum quaesitum. B r o w n  heeft de bloem van deze soort nooit gezien. Door de wel
willendheid van de heer B a t e s te Hounslow (Engeland) ontving ik enkele jaren 
geleden een deel van de typeplant van B r o w n .  De plant heeft bij mij gebloeid, 
zodat het nu mogelijk is een volledige beschrijving van de soort te geven:

Spruitend, dichte zoden vormend. Corpuscula omgekeerd ei- of kegelvormig, van 
boven dakvormig samengedrukt, met stompe kiel en van een 1-2 mm diepe, scherpe 
inkeping voorzien (type 36 van het schema Tischer), tot 15 mm lang en 8-10 mm 
dik; kiel knievormig gebogen; oppervlak licht grauwgroen, met of zonder enkele 
onduidelijke donkergroene stippen, door papillen enigszins ruw aanvoelend; kiel en 
zijkanten niet roodachtig getint. Vruchtbeginsel in het corpusculum ingesloten; kelk- 
buis tot 3% mm lang, zijdelings samengedrukt, tot 3 mm diam., wit tot groenachtig 
wit, met 5 lichtgroene, tot 2 mm lange, min of meer succulente kelkslippen; bloem- 
kroonbuis tot 4 mm lang, zijdelings samengedrukt, wit; bloemkroonbladeren 28-30, in 
twee rijen geplaatst, lijnvormig, tot 4 mm lang en 1/3 mm breed, met enigszins spitse, 
afgeronde top, wit, de binnenste niet korter dan de buitenste; meeldraden niet tal
rijk, iets buiten de bloemkroonbuis uitstekend, helmdraden in het onderste deel van 
de bloemkroonbuis ingeplant en daarmede vergroeid, wit; stempels 4-5, tot bijna 1%



56 SUCCULENTA

Links: Conophytum quarziticum; rechts: Conophytum quaesitum. foto: Dr Tischer.

mm lang, dun, wit; stijl afwezig; vruchtbeginsel 3 mm diam., van boven min of meer 
steil kegelvormig in het midden, overigens vlak; discus olijfgroen, iets verhoogd en 
verbreed. Bloem ’s nachts geopend, welriekend.

P e a r s o n heeft Con. quaesitum voor het eerst in de Jakhalsbergen bij Send- 
lingsdrift aan de Oranjerivier gevonden. In 1925 werd dezelfde soort ook door E r n i  
bij Hohenfels aan de Oranjerivier ontdekt. Als vindplaats van de door L. B o l u s  
beschreven Con. modestum L. Bol. wordt eveneens Sendlingsdrift vermeld.

Volgens de beschrijving en de afbeelding is Con. modestum identiek met Con. 
quaesitum en is de naam C. modestum dus een synoniem van C. quaesitum.

L. B o l u s  vermoedt dat Con. miserum N. E. Br. identiek zou zijn met Con. 
modestum. Voor dit vermoeden bestaat echter tot dusver geen voldoende grond. Wel
iswaar is er geen duidelijk verschil in vorm en grootte van de corpuscula van beide 
soorten — rekening houdende met de bekende variabiliteit bij Conophyten — maar 
de bloem van Con. miserum wordt door B r o w n als „helder geel” aangegeven. Ook 
ligt de door B r o w n voor Con. miserum opgegeven vindplaats „Grootmiss” ver van 
de vindplaatsen van Con. quaesitum aan de Oranjerivier, tussen die plaatsen heeft 
men Con. quaesitum nog niet gevonden.'

Voor zover mij bekend is, komt Con. miserum in geen enkele verzameling meer 
voor; ook herbariummateriaal is nergens aanwezig. Voordat het vermoeden van L. 
B o l u s  betreffende de identiteit van Con. miserum en Con. modestum kan worden 
bevestigd, zou Con. miserum op de vindplaats bij Grootmiss opnieuw gevonden moe
ten worden. Of zou de mededeling over het bestaan van deze identiteit op een ver
gissing berusten ?

IV CONOPHYTUM QUARZITICUM Tischer.
Conoph. quarziticum Tisch. in Cact. a. Succ. Journ. (America) VII, p. 9;
Jacobsen in Sukkulenten, p. 116 en Succ. Plants, p. 156.

Deze Conophytumsoort werd voor het eerst in bovenvermeld tijdschrift beschre
ven; J a c o b s e n  heeft er een foto van gepubliceerd.

Con. quarziticum werd in 1931 door E r n i  zowel in de Udabibbergen ten Wes
ten van Witpütz (Namaqualand), als in de Numaskloofbergen tussen Witpütz en 
Sendlingsdrift, als bij Lorelei gevonden. Na de oorlog hebben E r n i  en K i n g e s  
30 mijl ten Zuiden van Witpütz, Gaidap ten Zuiden van Witpütz en de Rooiberg ten 
Westen van Witpütz als verdere vindplaatsen vermeld; hierdoor werd onze kennis 
van het verbreidingsgebied van deze soort aanmerkelijk groter. De tot dusver ge
vonden planten komen in vorm en tekening van het corpusculum in hoofdzaak over-
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een. Aangezien sindsdien ook de bloem kon worden bestudeerd, is het thans mogelijk 
een volledige beschrijving te geven :

Spruitend, zodevormend. Corpuscula al naar de ouderdom 10-18 mm lang, van 
de twee breedte-afmetingen is de grootste 6-10 mm en de kleinste 6-8 mm, omge
keerd ei- tot kegelvormig, van boven spits dakvormig afgeknot, biloob, met scherpe 
kiel en scherpe inkeping; kiel dikwijls knievormig gebogen, nabij de inkeping soms 
iets afgeplat en hier in een stompe punt uitlopend, inkeping 2-5 mm diep, niet gapend 
(type 38 en 40 van het schema Tischer); kleur van het plantenlichaam grauwgroen 
tot zeegroen, op het bovenste gedeelte en meestal ook op de kiellijn met een aantal 
kleine, niet altijd duidelijke donkergroene stippen getekend, zone om de spleet (spleet- 
zöne) klein, kiel- en zijkanten nooit roodachtig getint. Vruchtbeginsel in de spleet 
zichtbaar of ook wel geheel in het corpusculum ingesloten; kelkbuis 2-3 mm lang, 
wit, iets zijdelings afgeplat, tot 3 mm diam.; bloemkroonbuis 4 mm lang; bloemkroon- 
bladeren 25-30, in 1 of 2 rijen geplaatst, lijnvormig, wit; meeldraden iets buiten de 
bloemkroonbuis uitstekend, de binnenste echter geheel daarin verborgen; helmdraden 
onderaan wit, bovenaan iets geelachtig; stempels 4-5, lengte 11/2-2 mm; stijl afwezig. 
Bloem ’s nachts geopend, zeer welriekend.

Con. quarziticum is na verwant aan Con. quaesitum (N. E. Br.); bij Con. quar- 
ziticum is het corpusculum echter meestal wat langer en iets spitser dakvormig, ter
wijl de inkeping scherper en dieper is. Het corpusculum van Con. quaesitum maakt 
een iets gedrongener indruk, de bovenkant is meer stomp dakvormig en de kiel is 
stomper; de inkeping is niet zo scherp en zo diep ingesneden als bij Con. quarziticum.

Con. quaesitum werd tot dusver bij Sendlingsdrift en Hohenfels aan de Oranje
rivier gevonden, dus buiten het eigenlijke verbreidingsgebied van Con. quarziticum; 
tot dusver was helaas slechts weinig plantenmateriaal beschikbaar. Het ware te wen
sen, dat binnenkort op de natuurlijke vindplaatsen meer planten zouden kunnen 
worden verzameld, opdat over de eventuele variatiebreedte meer bekend zou kunnen 
worden.

Indien zou blijken, dat de tot dusver bekende eigenschappen van deze twee 
Conophytumsoorten constant zijn, dan zou Con. quarziticum als een standplaatsvarië
teit van Con. quaesitum moeten worden beschouwd. Indien echter exemplaren met 
een vorm en tekening, zoals we die bij Con. quarziticum hebben leren kennen, ook 
op de vindplaatsen van Con. quaesitum zouden worden aangetroffen, dan zou men 
Con. quarziticum als identiek met Con. quaestitum moeten beschouwen.

Aangezien na veel nieuwe vondsten van andere soorten is gebleken dat er een 
veel grotere variabiliteit in vorm en tekening der corpuscula bestaat dan men tot 
dusver had kunnen vermoeden, moet met deze laatste mogelijkheid rekening worden 
gehouden; het is te hopen dat eventuele volgende vondsten ook over deze vraag 
spoedig uitsluitsel zullen geven.

Con. quaesitum en Con. quarziticum behoren tot de iets moeilijker te kweken 
Conophytumsoorten. Ze moeten wat droger worden gehouden dan de meeste andere 
soorten, vooral in de late herfst; ook wortelen afgesneden corpuscula wat moeilijker. 
Bij een goede cultuur groeien bewortelde plantjes echter spoedig tot veelhoofdige 
zoden uit. Beide soorten bloeien, zoals bijna alle Conophyten uit de reeks „Saxetana 
(Schwant.)” eerst zeer laat in de herfst, dikwijls verschijnen de kleine witte bloemp
jes pas in December. (Vert. Dr. de Boer).

Bloeiende Agave filifera in de Utrechtse Hortus
In de zomer van 1950 geraakte een Agave filifera Salm in de Utrechtse Hortus in 

bloei. De aandacht, welke toentertijd aan deze, op zichzelf niet zo zeldzame 
gebeurtenis werd geschonken, moge de volgende beschrijving van de bloeiende plant 
rechtvaardigen.

B l a d r o z e t  stamloos, iets afgeplat bolvormig, 78 cm in doorsnede, met om
streeks 300 straalsgewijs afstaande bladeren.

B l a d e r e n  slank lancetvormig, spits, stijf maar buigzaam, iets naar boven toe 
gekromd, 9 maal zo lang als breed, met de grootste breedte iets onder het midden 
en op deze plaats ongeveer 6 maal zo breed als dik, 26-28 cm lang; onderzijde, vooral 
bij basis en top, wat bol; bovenzijde bij de basis wat bol, in het midden min of meer 
vlak, bij de top enigszins hol; bladoppervlak glad, mat groen, met drie 1-2 mm brede, 
licht gekleurde lijnen (indrukken van randen der naburige bladeren in knopligging) 
die elkaar onder een spitse hoek snijden. — Eindstekel zeer slank kegelvormig tot
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naaldvormig, in de regel een klein beetje teruggebogen, breed gegroefd, met gladde 
doch vezelende, stompe, aflopende randen en een ronde rug welke het groene weefsel 
niet binnendringt, 10 - 12 -  15 mm lang, aan de basis 3 mm breed en tot 2 mm dik; 
stekeloppervlak glad, zwartachtig. — Bladranden zonder stekels maar met licht
gekleurde, scherpe, smalle verhoornde randen welke afbrokkelen in vezels die in 
het midden van het blad gewoonlijk 5-8 cm lang zijn, maar dicht bij de top dikwijls 
een grotere lengte bereiken.

B l o e i w i j z e  stevig, rechtop staande, omstreeks 4 maal zo hoog als de blad- 
rozet, 255 cm lang, van de top tot aan de basis van de bovenste bladeren 285 cm; 
totale hoogte van de plant 325 cm. — Bloemaar bijna % van de lengte der bloeiwijze’

Agave filifera met zich nog ontwikke
lende bloeiwijze in de Utrechtse Hortus.

Bloemaar van Agave filifera. Van 
boven naar beneden: knoppen,
bloemen met rijpe meeldraden en 
onvolgroeide stampers; bloemen met 
volwassen stampers en verwelkte 
meeldraden; uitgebloeide bloemen.

180 cm lang, bijna 30-40 maal zo lang als breed, bezet met naar schatting ruim 2500 
bloemen en bloemknoppen welke de steel geheel bedekken (120 in de onderste 5 cm 
van de aar), doch in het topgedeelte afvallen, zodat slechts omstreeks 4/5 van het 
aantal bloemknoppen tot volle ontwikkeling komt. — Bloemschacht (van de onder
zijde van de aar tot het hoogstgelegen punt op de stengel dat de bladtoppen kunnen 
bereiken) 60 cm lang, aan de onderzijde 4%, aan de bovenkant 3% cm dik, met 
ongeveer 300 aangedrukte, elkaar bedekkende schutbladen (33 op de bovenste 3 cm 
van de schacht). — Schutbladen zeer smal en spits, met een sterk verbrede voet; de 
onderste met verhoornde top en gladde, zachte rand, omstreeks 11 cm lang; de 
bovenste aan de spits niet of nauwelijks verhoornd, schubachtig van aard, nog geen 
7 cm lang.
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B l o e m e n  in paren (met uitzondering van enkele op het bovenste deel van 

de schacht die alleen staan) in de oksels van lijnvormige, groenachtig rood gekleurde 
schutblaadjes welke bijna even lang zijn als de bloemen. — Bloem (met volwassen 
stamper) 6-6% cm lang. Bloembuis omgekeerd kegelvormig, ongeveer 5 mm lang; 
de slippen 15 mm. Helmdraden op de rand van de keel ingeplant, 30 - 33 - 35 mm, 
licht wijnrood; helmknoppen 13 mm, licht wijnrood maar met oranjegeel stuifmeel. 
Stamper omstreeks 45 mm lang, buiten de meeldraden uitstekend. Vruchtbeginsel 
15 - 18 - 21 bij 6 mm, groenachtig.

Onrijpe v r u c h t e n  bijna 2 maal zo lang als breed, tot 2% cm lang, met slechts 
enkele zich ontwikkelende zaden.

De knop werd op 15 Juni voor het eerst waargenomen. Daarna groeide de steel 
van de bloeiwijze gemiddeld 7 cm per dag. Op 22 Juli bloeide de onderste 5 cm van 
de aar. Op 31 Juli — de dag waarop de plant werd beschreven — was zij over een 
lengte van 107 cm in bloei of uitgebloeid. Een gordel van 25 cm breedte bestond toen 
uit bloemen, waarvan de bovenste 15 cm (aan de schaduwzijde 22 cm) nog onver
welkte meeldraden en onrijpe stampers vertoonde. Acht maanden later zaten aan de 
plant nog steeds een dertigtal vruchtkapsels, elk met een klein aantal nog niet geheel 
rijpe zaden. P. W a g e n a a r  H u m m e l i n c k .

Kleinia aizoides D.C.

D it is een aardige vetplant, opvallend door de merkwaardige, zijdelings 
afgeplatte bladen en de brede, vaak alleenstaande hoofdjes. In de 
literatuur is weinig over deze plant te vinden, doch de beschrijving van 

d e  C a n d o l l e  (Prodomus VI, 337, 837) is zeer duidelijk; B e r g e r  
(Monatschrift Kakteenkunde 1905, 21) merkt op, dat deze niet in cultuur is.

Deze soort groeit in de Karroo, Zuid-Afrika, en schijnt daar zeld
zaam voor te komen; in de diverse herbaria vond ik tenminste planten van 
slechts twee vindplaatsen.

De cultuur is zeer eenvoudig en geeft geen moeilijkheden; stek, in de

Kleine aizoides DC. foto: I.V.T., Wageningen.
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zomer in vochtig zand gestoken, wortelt steeds en betrekkelijk spoedig.
Beschrijving : laag heestertje met korte, vertakte stengels; bladen dicht 

opeen, tot 10 cm lang en 1 cm hoog, eigenaardig zijdelings samengedrukt, 
spatelvormig, aanvankelijk vrij sterk, later weinig berijpt, over de gehele 
lengte doortrokken met enkele doorschijnende nerven; hoofdjes alleen
staand of enkele bijeen op vrij korte bloeistengels, vrij breed (althans voor 
een Kleinia), met 20-30 roomkleurige bloemen.

Het hier afgebeelde exemplaar werd vorig jaar gestekt, het is afkom
stig uit Kew Gardens. B. K. B o o m.

Echinocereus fsndlcri (Engelmann)Engelm. en Rümpler
door J. J. E. v. d. T h o o r n.

ü  chinocereus behoort niet tot mijn meest geliefde of meest bewonderde planten, 
*—i een goed uitgestoelde Echinocereus salm-dijckianus, scheerii of procumbens doet 
mij te veel aan augurkjes denken, vooral als ze gekweekt zijn in ons aan zonlicht 
arme land. De uitzonderlijk grote en geruime tijd mooi blijvende bloemen ziet men 
maar éénmaal per jaar, doorbloeien doet Echinocereus niet.

Ik ben niet wetenschappelijk onderlegd en een diepgaande studie van mijn 
planten kan ik niet maken, ik kan ze alleen interessant en mooi vinden en ik

moet er met plezier naar kunnen kij
ken. De meeste Echinocereussoorten 
voldoen niet aan deze eis. Uitzonderin
gen zijn: de regenboogcactus Ereus 
pectinatus en Ereus rigidissimus pecti
natus, de grijsaardcactus Ereus de laetii 
en sterk bedoornde soorten als engel- 
mannii, stramineus en fendleri. Deze 
laatste staat bij mij in hoog aanzien, 
omdat ze prachtige lange dorens draagt 
en ook omdat ik haar reeds ongeveer 
20 jaar lang bezit.

W. T a y l o r  M a r s h a l l  schrijft 
in zijn „Arizona’s Cactuses” : „Echino
cereus fendleri maakt geen zware pol
len, zij bestaat uit 1-5 stammen, zelden 
meer, die niet dicht op elkaar staan”. 
B r i t t o n  en R o s é  noemen het getal 
8; zij schrijven „ongeveer 8” , en een 
aantekening van de heer S w ü s t e 
vermeldt: „oude planten spruiten spaar
zaam aan de basis” . In „Arizona High- 
ways” van Febr. 1949 staat een mooie 
kleurenfoto, een natuuropname van 
Fendler’s Hedgehog met 5 stammen, 9 
bloemen en enkele knoppen. In Ame
rika draagt Echinocereus de weinig 
vleiende naam: hedgehog, d.w.z. stekel
varken. Mijn plant, een stekje van een 
import, dat ik omstreeks 1932 van de 
heer V e r b e e k  W o l t h u y s  kreeg, 
maakte een paar jaar geleden voor het 
eerst een spruit, volgens gewoonte aan 
de basis. Een pot vol fendleristammen 
zal ik wel niet beleven.

Was mijn plant niet vlug met het 
maken van een stek, met het bloeien 
ging het evenmin vlug. Geen wonder 
als men bedenkt waar ze thuis hoort. 
Ze groeit op vlakten en open plekken

Echinocereus fendleri
foto: v. d. Peppel.
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in het hooggebergte van de Rocky Mountains 1600 ot ruim 2000 meter hoog; de type- 
plant werd gevonden bij Santa Fé in het noorden van Nieuw-Mexico. Het versprei
dingsgebied is groot; het strekt zich uit van het zuiden van Utah en het noorden van 
Arizona; van Coconino, Navajo en de Apachelanden tot Nieuw-Mexico, Sonora, Chi
li uahua en Texas. De foto in Arizona Highways werd genomen in de buurt van 
Tucson, waar Ereus fendleri veelvuldig voorkomt. Mijn plant ging pas geregeld 
bloeien, nadat ik van de heer F. J a n s e n te Loosduinen de volgende gebruiksaan
wijzing ontving: „ ’s Winters koel en in het voorjaar onbarmhartig droog tot de 
knoppen doorbreken. Zijn er half Mei nog geen knoppen, ga dan maar gieten en 
vestig uw hoop op het volgende jaar. Winter en zomer zo licht mogelijk plaatsen” .

Mijn plant bloeide bij deze behandeling met twee of drie bloemen en ’t laatste 
jaar, toen ik in de gelegenheid was een foto te laten maken, met één bloem. Ik 
ontdekte in 1950 knop op 2 Mei, in ’51 op 19 April en in ’52 op 8 April. De bloem 
was open in 1950 op 1 Juni, in ’51 op 21 Mei en in ’52 op 10 Mei. De knop heeft dus 
bij mij een maand nodig om van knop bloem te worden. Ze bloeit in Arizona in 
April en Mei. De bloemen blijven 12-14 dagen mooi; ze zijn groot, volgens B r i 11 o n 
en R o s é  10 cm, volgens T a y l o r  M a r s h a l l  5-7 cm in diameter, mijn plant 
bracht het tot 7 cm. De kleur is purperrood, in het hart bijna zwart, de bloembla
den zijn fijn getand, de meeldraden geel, de stamper groen. De bloemen ontspruiten 
vrij hoog aan de zijde van de stam.

Tot slot nog iets over de plant; het lichaam is fris groen, de afmetingen van de 
stammen, het aantal ribben en vooral de bedoorning kunnen zeer verschillend zijn, 
hetgeen wel het gevolg zal zijn van de klimatologische verschillen van het uitge
strekte verspreidingsgebied. De gemiddelde hoogte van de stammen is 10-12 cm met 
een middellijn van 5-7% cm; 9-10 ribben zonder duidelijke tuberkels. Mijn plant is 
22 cm hoog, de spruit 6 cm; maar het is al een oud beestje en ik denk dat deze hoog- 
gebergteplanten bij ons wel wat meer zullen rekken dan in hun vaderland; plant en 
spruit hebben 10 ribben. De areolen zijn rond, ze dragen kort, wit, viltig pluis — later 
verdwijnt dat pluis geheel — één middendoren, soms enigszins gebogen 2-4 cm lang 
en 9-11 randdorens gelijk aan de middendoren, doch korter.

Alle areolen van mijn plant hebben precies 10 randdorens, de middendorens zijn 
2%—3 cm lang. Er komen planten voor met zwarte, donker bruine, grijze of witte 
dorens, de oude dorens worden grijs of wit. Vreemd genoeg vertonen de dorens van 
mijn plant alle genoemde kleuren, de koppen zijn n.1. zwart, overgaand in bruin, de 
middenmoot is wit, daarna is de kleur weer bruin en aan de basis zijn de dorens 
zwart; de bedoorning maakt daardoor een levendige indruk wat n.m.m. de grootste 
schoonheid is van de plant. Tot mijn voldoening gelijken de bloemen van mijn cul
tuurproduct sprekend op die van de gekleurde foto in Arizona Highways. De stam
men op de foto zijn korter en de bedoorning dichter, op de foto zijn alle dorens wit, 
behalve de nieuwe in de top van de plant die geel zijn.

Noemden B r i 11 on en R o s e in 1922 slechts Echinocereus fendleri (Engelmann) 
Rümpler, T a y l o r  M a r s h a l l  kent van deze plant vier variëteiten, te vinden met 
de beschrijving in Arizona’s Cactuses, Dec. 1950

I. Echinocereus fendleri var. rectispinus, in 1938 beschreven door P e e b 1 e s als
Echinocereus rectispinus.

II. Echinocereus fendleri var. robustus, in 1940 door P e e b 1 e s beschreven als
Echinocereus robustus.

III. Echinocereus fendleri var. boyce-thompsonii Orcutt =  Ereus Boyce-Thompsonii
Orcutt 1926.

IV. Echinocereus fendleri var. bonkerae =  Echinocereus Boyce Thompsonii var.
Bonkerae, P e e b 1 e s 1950.

Zonder voldoende vergelijkingsmateriaal zijn deze variëteiten moeilijk te her
kennen. Het aantal stammen is verschillend : bij I is het aantal 1-5, bij II 5-20, bij 
III 1-10 en bij IV 5-15; ook de hoogte van de stammen varieert. Het aantal ribben is 
bij I 8-10, bij II 8-13, bij III 14-17 en soms meer bij IV 5-15. Bij alle variëteiten dra
gen sommige areolen behalve één sterke rechtopstaande middendoren, enkele klei
nere buigzame middendorens. Er wordt ook enig verschil in afmeting van de bloem 
opgegeven.

Echinocereus fendleri werd genoemd naar A u g u s t  F e n d l e r  (1813-1883), 
een cactusjager die op grote schaal planten zocht in Nieuw-Mexico en in Arizona.
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Opuntia elata Link et Otto (1819)
Ochijfopuntia’s zijn meestal de stiefkinderen van onze verzamelingen, zij worden 
O  gauw te groot zodat we ze dan wegens ruimtegebrek in een hoekje plaatsen of 
wegdoen. Dat is waarschijnlijk de oorzaak dat de Opuntia’s, typische vertegenwoordi
gers van onze cactussen die bij leken vaak het meest bekend zijn, in onze verzamelin
gen zo weinig voorkomen, 
tenzij als jonge planten, die 
gebruikt worden als entmate- 
riaal. Om een bloeiend exem
plaar te zien, moet men ge
woonlijk naar de grote kwe
kerijen of naar een botanische 
tuin gaan.

Toch zijn er wel enkele 
soorten Opuntia die niet zo 
groot behoeven te zijn om in 
onze verzamelingen te kun
nen bloeien. Zo verraste een 
exemplaar van Opuntia elata, 
een schijfopuntia, mij het 
vorig jaar met drie bloemen.
Ik had deze Opuntia al lang 
in gebruik als entstam, maar 
een van de takken liet ik 
doorgroeien. Nu groeit deze 
Opuntia meer in de lengte 
dan in de breedte, zodat ze 
betrekkelijk weinig ruimte 
inneemt. Toen de bloemen 
verschenen was zij ongeveer 
één meter hoog, ze stond in 
een pot van 12 cm midden
lijn. Aan de bovenste schijf 
verschenen drie knoppen en 
ondanks het ongunstige na
jaar met zijn vele donkere 
dagen, zetten de knoppen 
door. Eerst ging er slechts één open maar later, toen er enkele dagen een beetje zon 
was, gingen de andere twee knoppen ook open. Het waren mooie, oranjegele bloemen.

Opuntia elata Link et Otto foto: Becht.

Opuntia elata behoort tot de groep Monacanthae. Zij vormt tot 25 cm lange schij
ven, meestal tot 8 cm breed, onderaan smaller dan bovenaan, met een gladde glan
zende huid, de randen zijn gegolfd. De areolen hebben donkere vlekken, staan tame
lijk ver van elkaar, ze zijn groot en dragen witte wol. Aan de jonge leden ontbreken 
de dorens meestal, ze hebben slechts een enkele, krachtige doren van ca 3 cm lengte; 
aan de oudere areolen verschijnen later nog 3-5 dorens, 1—1% cm lang. Aan de 
oudere leden komen geelbruine glochiden voor. De bloemen zijn ongeveer 7 a 8 cm 
groot, oranje, van binnen geel getint, de stamper is wit. De vruchten zijn peervor- 
mig en niet bedoornd, ca 7 cm lang en kleuren als ze rijp zijn rood.

Opuntia elata komt uit Paraguay.

Tot de groep Monacanthae behoort ook de bij ons meer bekende Op. monacantha 
Haw. (1819) en de geel gevlekte en gemarmerde variëteit Op. monacantha var. varie
gata Cels. Evenals Op. mieckleyi K. Schum., die veel op Op. elata lijkt, doch meer 
rood gekleurde bloemen geeft, zijn dit betrekkelijk gemakkelijk groeiende en jong 
bloeiende Opuntia’s.

Tot mijn spijt hebben de bloemen bij mij geen zaad gezet maar Opuntia’s zijn 
heel gemakkelijk van stek te vermeerderen. Het is mogelijk in twee of drie jaren 
van Op. elata een bloeiend exemplaar te kweken.

A. J. T i m m e r m a n s .
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Merkwaardige ervaringen met Op. clavarioides
Begin Mei 1951 entte ik een vinger van een negerhandje op een goed 

gewortelde en goed groeiende schijf van een Opuntia. Ik paste de gewone 
spleetenting toe, het entstuk werd 
vastgezet met een doorn, een raffia- 
bandje gaf nog wat steun. De enting 
leek heel goed geslaagd.

In Augustus 1952 zag de plant er 
gezond uit, doch was nog geen milli
meter gegroeid. Ik had al eens meer 
ervaren, dat een negerhandje niet vlot 
aanslaat, maar dat na 15 maanden de 
ent nog geen teken van groei te zien 
gaf, was toch niet normaal. De 
uitlopertjes van de schijf had ik weg
genomen. Toen gebeurde het, dat bij 
het weghalen van een gescheurde ruit 
een flinke scherf op de ent terecht 
kwam, waardoor deze bijna afge
scheurd werd, een week later be
speurde ik enige groei en twee maan
den later was er een nieuw neger
handje. Duidelijk toont de foto met 
welk een klein gedeelte de ent nog 
vastzit, terwijl de doorn op zij wordt 
gedrukt door het „nieuwe” neger
handje.

A. D o o r g e e s t .
(foto van de schrijver)

Het cactusartikelen probleem
De klacht van onze redacteur in Succulenta No. 6 van 1952 over te weinig cactus

artikelen in ons orgaan en zijn verzuchting : „moeten het nu altijd dezelfde 
liefhebbers of experts zijn, die een artikel over cactussen insturen” gaven mij 
aanleiding een middel te bedenken om andere leden dan de bekende liefhebbers 
of experts naar de pen te doen grijpen en voornamelijk om een groter aantal 
cactusartikelen in ons blad te kunnen plaatsen.

Onze ervaren liefhebbers en specialisten schrijven over hetgeen zij zelf belang
rijk vinden, doch ik geloof, dat zij bereid zullen zijn op verzoek ook over gewone 
en algemeen bekende cactussen te schrijven. Een verzoek is noodzakelijk, want 
niemand weet over welke planten beginnende liefhebbers of oudere leden, die weinig 
met cactusliefhebbers in aanraking komen, graag iets zouden willen lezen, of van 
welk onderdeel van de cultuur zij graag iets zouden willen weten.

Wij stellen daarom de redactie voor in Succulenta een rubriek „Vraag en Aan
bod” op te nemen, waarin de leden hun verlangens kenbaar zouden kunnen maken 
en waarin anderen kunnen opgeven over welke onderwerpen zij bereid zijn inlichtin
gen te verschaffen of een artikel te schrijven.

Mijn bedoeling is, als iemand in de rubriek „Vraag en Aanbod” aanbiedt over 
een bepaald onderwerp te willen schrijven, dat hij dan ook gaarne in verbinding wil 
treden met leden, die met dat onderwerp vertrouwd zijn. Ik stel mij voor, de naar 
ik hoop lange rij te openen met het onderwerp : „Bouw en Verwarming van succu- 
lentenkassen”. Zij, die menen mij gegevens te kunnen aanbieden — ook het eenvou
digste of geringste kan belangrijk zijn — schrijven mij een brief of kaart; leden
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die m oeilijkheden hebben of v ragen  w illen stellen over bovengenoem d onderw erp 
schrijven mij eveneens. Ik zorg dan voor een artikel, w aar alles in verw erk t w ordt.

C actusliefhebbers ste lt vele vragen, ik ben overtuigd, dat zij als antw oord de 
cactusartikelen  zullen opleveren, w aaraan  Succulenta steeds gebrek heeft. „Vraag 
en A anbod” kan bovendien een leerzaam  contact m et andere leden tengevolge heb
ben, en de cactusartikelen  zullen de zorgen van onze redacteu r op de v lucht jagen. 
A rnhem , B rem straa t 8. D. R. M e e s t e r s .

Bijeenkomst Grasheuvel 1953
De jaarlijkse bijeenkom st op de G rasheuvel te  A m ersfoort kan zich verheugen 

op een toenem ende belangstelling. H et aan ta l leden van Succulenta, dat d it ja a r de 
conferentie bijwoonde, bedroeg liefst 65. Onze Belgische vrienden w aren m et 10 leden 
u it A ntw erpen overgekom en.

De voordrachten, die 17 en 18 Mei op het program m a stonden, zijn m et veel 
aandacht gevolgd. Z aterdagavond toonde Dr. B. K. B o o m  aan de hand van levend 
m ateriaa l aan, hoe variabel de soorten van het geslacht Crassulaceae kunnen zijn. 
D aarna behandelde de heer M. C. v a n  d e r  S t e e g  het onderw erp: de betekenis 
van een rustperiode voor de groei en bloei der p lan ten  en de factoren, w elke de

Openluchtschool op de G rasheuvel. foto: Uitewaal.

rustperiode beïnvloeden. In  d it onderw erp w erd  voornam elijk gesproken over proe
ven, die genom en zijn, de p lan ten  aan k o rte r of langer daglicht bloot te  stellen.

De volgende nam iddag sp rak  de heer J. A. J  a n  s e over de publicaties van 
Dr. B u x b a u  m. Een lezing w aarbij sp reker een overzicht gaf van de system atische 
grondslag, w aarop deze publicaties zijn gebaseerd.

De Zondagm orgen w erd als gew oonlijk besteed m et een bezoek aan de prachtige 
collectie p lan ten  van  de heer B u i n  i n  g. Wij w illen hier, m evrouw  B u i n  i n g, 
nogm aals danken voor de vriendelijke ontvangst; alle 65 deelnem ers te voorzien 
van koffie is w aarlijk  geen kleinigheid.

A an het slot der bijeenkom st w erd  besloten in  1954 w ederom  een conferentie op 
de G rasheuvel te  houden. Een goede voorbereiding kan  echter alleen geschieden 
bij een tijdige opgave van deelnem ing. M eldt U dus het volgend ja a r  vooral vroeg
tijdig aan !

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



IS U  AL  IN H E T  BEZIT VAN H E T  BOEK

CACTUSSEN en VETPLANTEN
Hoe ze met succes te kweken ?

door A. J. A. UITEWAAL. Uitgave : SUCCULENTA.
Gedrukt op fraai kunstdrukpapier. Op bijna elke pagina een afbeelding.
Prijs voor leden van Succulenta ƒ 5.—. Bestellingen en betalingen te richten 
aan Mevr. J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, Lisse, postgiro 551220.
Belgische leden kunnen het bedrag, frs 75.—, voldoen t.n. van Penningmeester 
Pereskia, de heer René Vermeiren, Edm. Thieffrylaan 98, Mortsel, België, 
postrekening nr. 52 29 23.

Bestuursmededelingen. 5
LIDMAATSCHAP HALFJAAR 1953.

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 Juli 1953 worden ingeschreven. De kos
ten tot het einde van de lopende jaargang 
(31 December 1953) bedragen dan f 2.50 
en voor België, Belg. frcs 37.50.

Men wordt vriendelijk verzocht, bij op
gave van nieuwe leden, de ingangsdatum 6. 
aan het secretariaat te willen mededelen.

verzocht wordt.
De lezer (es) verplicht zich om :
a. beschadigde of verloren geraakte 

boeken tegen een door het bestuur 
te bepalen bedrag te vergoeden;

b. de boeken, welke hij (zij) in het 
bezit heeft, wanneer bij hem 
(haar) aan huis een besmettelijke 
ziekte is uitgebroken, voor eigen 
rekening te doen ontsmetten.

Het maken van aantekeningen in de
boeken is niet geoorloofd.

WATERSNOODRAMP 1953.
Onze leden, de heren J. Filemon te 

Dordrecht en Ph. Bezemer, voorheen te 
Oude Tonge Z.-H., die door de waters
noodramp aanzienlijke verliezen hebben 
geleden in hun verzamelingen, zijn 
enthousiast over de spontane hulp en 
danken alle Succulentaleden zeer harte
lijk voor de prachtige planten, die zij 
hebben ontvangen en in het bijzonder 
de buitenlandse leden. Secretaresse.

Bibliotheek,
Boeken uit de bibliotheek van „Succu
lenta” kunnen worden aangevraagd bij 
Mevrouw L. W. BUINING—KROEZE, 
„Hohorst”, Hamersveld (Utrecht). 
Boeken worden alleen uitgeleend onder 
de volgende voorwaarden :
1. Een lid kan niet meer dan 3 boeken 

tegelijk in leen ontvangen.
2. De leestijd is een maand, deze kan 

op tijdig verzoek d.i. voordat de ter
mijn verstreken is, tot ten hoogste 
2 maanden verlengd worden.

3. De boeken worden door de biblio
thecaresse de lezer(es) franco toege
zonden. De terugzending is voor 
rekening van de laatste. De leden 
worden beleefd verzocht geen brief
jes bij de retourzending in te sluiten.

4. Het is de leden niet geoorloofd om 
uit de bibliotheek ontvangen werken 
aan anderen ter lezing toe te zenden, 
tenzij dit door de bibliothecaresse

Oude jaargangen.
Van „CACTUSSEN EN VETPLANTEN” 
zijn de navolgende jaargangen nog voor
radig :
1935 gehele jaargang uitgez. nos. 1 en 2.
1936 gehele jaargang, uitgez. no. 12.
1937 gehele jaargang compleet.
1938 gehele jaargang compleet.
1939 gehele jaargang compleet.
1940 gehele jaargang uitgez. no. 4.
1942 gehele jaargang uitgez. no. 1 en 3.

Jaargangen ƒ 3.00 per stuk.
Losse nummers ƒ 0.25 p. stuk.

Van „SUCCULENTA” zijn nog voorradig:
1947 gehele jaargang uitgez. nos. 1 en 3.
1948 gehele jaargang compleet.
1949 gehele jaargang compleet.
1950 gehele jaargang compleet.
1951 gehele jaargang uitgez. no. 4 en 5.
1952 gehele jaargang compleet.

Jaargangen ƒ 3.00 per stuk.
Losse nummers ƒ 0.50 p. stuk. 

Aanvragen te richten : Mevr. J. GRUL- 
LEMANS—VAN BERGHEM, Hereweg 19, 
Lisse.
Buil- en Verkoopaanbiedingen.
TE KOOP een verzameling zeer zeldzame 
Cactussen. Brieven te richten aan de 
redactie.
WIE HELPT mij aan een stek van Cereus 
(Aporocactus) martianus (8 ribbig) in 
ruil voor een stek van Cereus (Aporo
cactus) conzattii ? J. S c h r o e v e r s ,  
Leeuwendalerstraat 21, Haarlem.

ëxport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 33 2556 F. Jansen Leyweg 24
postrekening 172446 ’s-Gravenhage
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Voor Uw planten en bloemen heeft U 
alle zorg en liefhebberij.

De voeding van planten en bloemen heeft grote invloed 
op de groei en bloei.

Daarom is het belangrijk dat U er zeker van kunt zijn 
dat het plantenvoedsel van de POKONFABRIEK 100 % 
safe is.

■Q rr ✓"X "KT voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
Y W  J\  W  IN de groei- en bloeitijd.

flessen van 50 gram 100 gram Pond Kg
35 cent 60 cent f  2.— ƒ 3.50

KORRELMEST voor de tuin
verkrijgbaar in aardige en handige STROOIDOZEN 
waardoor regelmatige verdeling mogelijk is en verbran
ding wordt voorkomen.

1,2 kg 4 kg____
f. 1 f. 3.—

En dan

CHRYSAL, het NIEUWE preparaat dat
S N  IJ B L O E M E N  langer goed houdt.
Thans in geheel nieuwe verpakkingen in Aluminium folie.

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent f  1,10 f  5,—

Vul het Chrysalwater dat opgezogen wordt met Chrysal- 
water bij. Het Chrysalwater blijft dan werkzaam en hoeft 
niet ververst te worden,

HET BLIJFT WEL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

H. P. BENDIEN
<~Pokon-, 3Correlmeót- en (^kryóaljabriek

N A A R D E  N
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N ederlands-Belg ische V e ren ig ing  
van L ie fhebbers van Cactussen 
en andere  Vetp lan ten

S U C C U L E N T A

B ij de heer M a a r s c h a l k e r w a a r t ,  een Amsterdams liefhebber, heb 
ik het weer eens getroffen, getroffen namelijk om in deze rubriek een 

niet vaak voorkomende collectie te kunnen beschrijven. Het artikel van 
Dr. B o o m  over winterharde succulenten (zie Succ. ’51, pag 78), waarvan 
de kern luidde: waarom houdt de belangstelling voor de succulenten op, 
wanneer een plant winterhard is, heeft succes gehad. Het verwondert me 
dat dit succes niet veel groter is. Immers, liefhebbers die een kleine tuin 
hebben of op een bovenhuis wonen, drie hoog, zoals de heer M a a r s c h a l 
k e r w a a r t ,  liefhebbers die te weinig tijd hebben om aan een grotere 
collectie planten de nodige zorg te besteden, of er geen kassen of broeibak
ken op na kunnen houden en die de planten ’s winters binnen op een minder 
geschikte plaats moeten laten overwinteren, of zij, die over geen ruime 
beurs beschikken en voor wie de kosten van verwarming in de winter een 
bezwaar zijn, voor hen allen zijn winterharde succulenten een uitkomst. 
Trouwens ook voor hen, die er wel succulenten op na willen houden maai
er geen moeite voor over hebben om ze te verzorgen; deze categorie zou 
ik echter liever willen overslaan. Bij dat alles komt — en na hetgeen ik er 
van gezien heb moet ik Dr. B o o m  inderdaad gelijk geven — dat een

<!
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collectie winterharde succulenten weinig of niets voor een collectie niet- 
winterharde behoeft onder te doen. Vooral als men niet al te veel met 
gebrek aan ruimte te kampen heeft is er werkelijk iets heel bijzonders van 
te maken.

De heer M a a r s c h a l k e r w a a r t  moet erg met zijn ruimte woe
keren en dat hij niettemin de middelen heeft gezocht, en gevonden, om zijn 
liefhebberij voor succulente planten te kunnen botvieren, dwingt bewonde
ring af; hij verdient een pluim op zijn hoed! Langs het dak loopt een 
smalle, platte strook waar hij zijn planten neer kan zetten (jammer genoeg 
kon ik er geen goede foto maken), een ideale gelegenheid, want dit stukje 
plat dak ligt precies op het Zuiden en is in de rug, aan de noordkant dus, 
gedekt door het hoog oplopende gedeelte van het dak; door een raam krui
pend kan de eigenaar zijn planten bereiken en voor hetzelfde raam zit hij 
vaak, zijn pijpje rokend, van zijn planten te genieten. De mensen aan de 
overkant zullen wel eens denken : wat voert die man daar toch altijd uit, 
meende de heer M. Begrijpelijk, dat hij ook naar andere, gemakkelijker te 
bereiken plekjes heeft omgekeken om er planten neer te zetten. Er is een 
balkon achter het huis, maar dit moet voor de huisvrouw gereserveerd blij
ven, wat wel te begrijpen is, want het is de enige gelegenheid in de woning 
om in de open lucht huishoudelijke bezigheden te verrichten. Plantenlief
hebbers zijn echter ingenieus. Op buiten het balcon aan weerszijden uit
stekende balken, waaraan waslijnen zijn bevestigd, heeft hij een paar smalle, 
langwerpige bakken getimmerd en gevuld met planten, deze bakjes zijn 
zomer en winter een sieraad. Om het hout te maskeren heeft hij er kurk- 
schors tegen gespijkerd. Verder heeft hij tegen de zijwanden van het balkon 
kleine stellages getimmerd, waarop in schaaltjes — wat beter is dan in 
afzonderlijke potjes — verschillende planten staan, die hij al bezat vóór hij 
zich op winterharde soorten ging toeleggen, maar die hij toch niet weg 
wilde doen, w.o. verschillende Haworthia s en Gasteria s en andere planten 
die de winter tamelijk goed binnenshuis kunnen doorbrengen. Ook liet hij 
me bakjes met mooie winterharde succulenten zien door het keukenraam 
omhoog te schuiven, waar ze buiten op de vensterbank stonden te prijken. 
Een liefhebber, die zich weet te behelpen !

Laat ik eerlijk zeggen dat ik bij het zien van deze winterharde succu
lenten enthousiast ben geworden, waaraan de geestdriftige manier, waarop 
de heer M a a r s c h a l k e r w a a r t  over zijn planten spreekt, het zijne 
toe deed. Bovendien moest ik er onwillekeurig aan denken, hoeveel gelde
lijke opofferingen en ook moeite het in stand houden van een collectie niet- 
winterharde succulenten vaak vergt. Het onderhoud van de kas, de verwar
ming van de kas in de winter, het schoonboenen van een paar honderd pot
jes, het tijdrovende verpotten van een vrij grote collectie planten in het 
voorjaar, enz., enz. Ach, we hebben het er graag voor over; de voldoening, 
die je achteraf van soms minder prettige karweitjes hebt en vooral het 
genoegen, dat we als resultaat van al onze zorgen beleven, vergoedt dit alles 
rijkelijk.

Misschien ligt in dit laatste een antwoord opgesloten op de door Dr. 
B o o m  gestelde en hier zoëven aangehaalde vraag. Ongetwijfeld kunnen 
we ons veel moeite en zorg besparen wanneer we winterharde succulenten 
zouden kweken. Misschien is het in de grond van de zaak zelfs niet erg 
verstandig er planten of vissen e.d. op na te houden uit tropische of 
subtropische streken, die bij ons slecht of moeilijk aarden. Toch doen we
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het, zelfs met enthousiasme; m.i. heus niet alleen uit zucht naar het onge
wone, naar wat anders dan anders; hebzucht behoort gelukkig tot de zeld
zame uitzonderingen bij succulentenliefhebbers.

Het feit echter, dat we door het serieus beoefenen van onze liefheb
berij, ondanks de daarmede gepaard gaande moeilijkheden, meer of minder 
succes oogsten, is m.i. de voornaamste maatstaf voor onze blijvende belang
stelling voor het kweken van succulente planten. Als we geen succes boe
ken is het immers met het enthousiasme meestal gauw gedaan. Weliswaar 
niet altijd, want de een heeft meer liefde voor planten en meer doorzettings
vermogen dan de ander maar het lijdt haast geen twijfel dat, hoe meer 
moeite onze liefhebberij ons kost, hoe groter de voldoening is bij gunstige 
resultaten. Overigens: het tropische oefent op de meesten onzer een bijzon
dere aantrekkingskracht uit door de ongewone rijkdom van vormen en 
kleuren die dit klimaat oplevert.

Links: Semp. tectorum calcareum; rechts: een vorm van Setup, .fauconnettii 
(arachnoideum x tectorum), lange haren op de toppen van de bladeren.

Dat de heer M a a r s c h a l k e r w a a r t  winterharde succulenten 
kweekt, dat weten we nu, maar wat kweekt hij eigenlijk ? Bij lange niet 
alle planten die Dr. B o o m  in zijn artikel heeft aanbevolen; de heer M. is 
trouwens pas een paar jaren geleden begonnen te verzamelen en daar hij 
niet over de ruimte om heel veel planten te kweken beschikt, heeft hij het 
geslacht Sempervivum de voorkeur gegeven. Men mag een collectie van 
veel vertegenwoordigers van één geslacht monotoon vinden — wat het ook 
vaak is — en de ene plant vanzelfsprekend mooier dan de andere, een col
lectie Semperviviums i s mooi. Niet alleen de als voorbeeld geijkte Semp. 
arachnoideum  (het spinnewebplantje) is een bijzondere en mooie plant, er 
zijn nog tal van andere, minstens even interessante soorten. Zelfs 
de eenvoudigste soorten zijn aantrekkelijk, juist door hun eenvoud. Er valt
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in het bijzonder ook een rijkdom aan kleuren te constateren. „Schilders zijn 
er mesjogge van geworden”, zo werd me verzekerd. Als ik dan ook zo over 
de planten, die op het dak stonden en hard en zonnig gekweekt zijn, heen 
keek, was het inderdaad een schilderachtig tafereel van fraaie, vooral tere 
tinten, te meer daar de planten bloeiden. Veel groene, tinten maar fijne, 
vooral grijs- en blauwachtig groene kleuren zag ik en wat sommige planten 
zo levendig maakt zijn de fraaie wimpers aan de randen van de bladeren, 
die vaak ook helemaal fijn behaard zijn en dikwijls bruin of purperachtig 
gekleurde toppen hebben; ook ziet men veel roodbruin tot purperachtig 
gekleurde planten, omgekeerd hebben sommige van deze bladeren groene 
toppen. De door vorm en tekening zo sprekende bloemen hebben overheer
send lichtrode tinten, slechts enkele soorten hebben geelachtige bloemen. 
De planten bloeien erg gemakke
lijk; zoals u weet, zijn het eind- 
standige bloeiers, als de plant ge
bloeid heeft sterft ze af, maar geen 
nood, want bijtijds heeft ze gezorgd 
voor een vaak talrijk nakroost. Zo'n 
plant met stekken doet wel even 
denken aan een kloek met kuikens.

De cultuur van Sempervivums 
is gemakkelijk, de planten zijn bij
na onverwoestbaar, niet voor niets 
heten ze Sempervivum, d.i. altijd- 
levend. Gezonde tuingrond, ver
mengd met een ongeveer even 
grote hoeveelheid kalkpuin, voldoet 
reeds heel goed; er moet vooral 
voor gezorgd worden, dat de grond 
niet te voedzaam is, veel kalk be
vat en goed gedraineerd is. In een 
te voedzame grond of bij gebrek 
aan voldoende licht etioleren deze 
planten erg gemakkelijk. In de 
open lucht voelen ze zich ’t beste 
op hun plaats, liefst op een rots
partijtje of steenachtige bodem; 
zonder meer in de volle grond uit
geplant groeien ze niet alleen vaak 
te weelderig maar worden boven
dien onooglijk door de opspattende 
aarde. Wanneer ze buiten staan
behoeft men ze zelden of nooit water te geven; men moet bij voorkeur ook 
’s winters de planten buiten laten, slechts er voor zorgend, dat de grond niet 
te nat wordt omdat deze dan zou bevriezen; daarom bij langdurige regen 
en strenge koude beschermen met een raam.

De heer M a a r s c h a l k e r w a a r t  heeft op het grind op het dak 
brokken flagstone gelegd, daarop grotere en kleinere rotsstenen en de 
planten daar eenvoudig tussen gezet met een weinig aarde. De planten 
hebben o zo weinig grond nodig, het lijkt wel of ze kunnen leven van lucht 
en water alleen. Stekjes zet hij eerst in een kistje met het genoemde grond-
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mengsel, zijn ze voldoende geworteld dan neemt hij ze voorzichtig uit het 
kistje, met de aanhangende aarde en plaatst ze zonder meer in het rots
partijtje, soms strooit hij ook nog wat grond aan de voet van het plantje.

Wil men iets meer over de geschiedenis in het algemeen en over ver
schillende, bij ons nogal eens voorkomende soorten aan de weet komen, dan 
raden we aan te lezen, wat G. D. D u u r s m a in zijn boek „Vetplanten” 
over Sempervivums schrijft. Ook in Succulenta jg. 1927, pag. 86 t/m 88; 
jg. 1928 p. 147 t/m 153; jg. 1928 pag. 147 t/m 153 en jg. 1929 pag. 141 t/m 
146 vindt men belangrijke bijdragen tot de kennis der Sempervivums. 
Wil men zich verder in dit geslacht verdiepen, dan is het werk Semper
vivums van R. L l o y d  P r a e g e r  (1932) het meest aan te bevelen. 
Heel interessant, al is het moeilijk te verkrijgen, is ook het boekje Les 
Joubarbes door H e n r y  C o r r e v o n  (1926); de Franse naam voor deze 
planten betekent Baard van Jupiter. De schrijver heeft in dit werkje zijn 
ervaringen vastgelegd, opgedaan gedurende de vijftig jaren waarin hij 
deze planten bij voorkeur kweekte. Hij had, tervergeefs helaas, verschil
lende botanici een complete collectie stekken van zijn planten gezonden, 
in de hoop dat zij dit geslacht zouden bewerken. Om het geslacht Sem
pervivum goed te kunnen bestuderen en te bewerken is echter observatie 
van deze planten op hun oorspronkelijke groeiplaatsen vrijwel onontbeerlijk.

Volgens A. B e r g e r  (in Crassulaceae, 1930) telt het geslacht Sem
pervivum ca 200 moeilijk te onderscheiden „soorten”, welke evenwel ge
makkelijk tot ongeveer 25 goede soorten en variëteiten zijn terug te bren
gen. B e r g e r  verdeelt ze in twee secties; een vrij grote sectie, waarvan 
de bloemen 8-18 tallig zijn en de bloemkroonblaadjes stervormig zijn uit
gespreid, de andere sectie heeft (5-)6 tallige klokvormige, steeds gele bloe
men. De eerste sectie is weer onderverdeeld in een rood bloeiende groep 
(soms zijn de bloemen aanvankelijk geelachtig, doch zij worden later rood), 
wel de grootste groep, waaronder bekende soorten als S. tectorum, S. mon
tanum  en S. arachnoideum  gerangschikt zijn, en een geel of witbloeiende 
groep, van welke men S. borisii wel eens in de verzamelingen tegen komt. 
Geelbloeiende Sempervivums ziet men over het algemeen weinig en van
zelf dus ook planten van de tweede sectie, onderverdeeld in planten met 
tamelijk grote, uitgespreide rozetten, zoals S. heuffelii, en andere met 
kleine, min of meer kogelvormig gesloten rozetten zoals Semp. soboliferum  
en S. arenarium.

Met de juiste naamgeving van de planten van dit geslacht is het, zoals 
uit het voorgaande wel enigszins gebleken is, tamelijk slecht gesteld. Ver
schillende namen dekken vaak een en dezelfde plant; vele van de als soort 
verspreide planten zijn niet anders dan planten, die meer of minder dui
delijk kenmerken bezitten van reeds beschreven soorten. Hoe het zij, dat 
het verzamelen van een collectie Sempervivums de moeite loont, bewees mij 
de collectie van de heer M a a r s c h a l k e r w a a r t  en het lijdt m.i. geen 
twijfel, dat een gemengde verzameling winterharde succulenten, waarvoor 
het reeds meer genoemde artikel van Dr. B o o m  enige nuttige wenken 
geeft, met de mooiste collectie niet-winterharde succulenten kan wedijveren.

A. J. A. U i t e w a a 1.(Foto’s van de schrijver).
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Ophthalmophyllum schlechteri Schwant.

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

T n het systeem van H e r r e  en V o l k  (zie: Mesembryanthemaceae door 
1 Jacobson, Volk en Herre) staan de geslachten Oophytum, Conophytum en 
Ophthalmophyllum vlak bij elkaar.

Het verschil zit hierin, dat bij de geslachten Conophytum en Ophthal
mophyllum de bladeren van de bloemkroon tot een buis zijn vergroeid, 
terwijl bij het geslacht Oophytum een vergroeiing van de bloemkroonbla- 
deren niet of slechts ternauwernood heeft plaats gehad. Het verschil tussen 
de geslachten Conophytum en Ophthalmophyllum is te zoeken in de lengte 
van de spleet, welke, zoals men weet, te vinden is op de scheiding tussen

Ophthalmophyllum slechten Schwant. foto: Dr de Boer.

de beide geheel of grotendeels vergroeide bladeren, die samen het „corpus
culum”, het eigenlijke lichaampje van de plant vormen. Deze spleet is bij 
het geslacht Conophytum, althans bij de niet-bilobe vormen, zeer kort, doch 
bij het geslacht Ophthalmophyllum bijna even lang als het gehele planten- 
lichaam breed is. Verder heeft een Ophthalmophyllumsoort twee duidelijke 
vensters; deze ontbreken echter bij bijna alle Conophytums.

Terwijl het geslacht Oophytum slechts twee soorten telt, die moeilijk 
in de cultuur zijn en slechts zelden in verzamelingen worden aangetroffen, 
zijn Conophytum- en Ophthalmophyllumsoorten vrij gemakkelijk te kweken.

Conophytums worden, zoals bekend is, zowel uit zaad als van stek 
gekweekt; daar Ophthalmophyllumsoorten veel minder neiging tot zode- 
vorming hebben, lenen deze zich niet zo goed tot vermeerdering door
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stekken; men is dus in hoofdzaak aangewezen op vermeerdering uit zaad.
Het geslacht Ophthalmophyllum telt thans 17 soorten; men heeft dus, 

naast de vrij bekende soorten O. dinteri, O. friedrichiae en O. triebneri, 
keuze genoeg.

Een van de mooist bloeiende soorten is wel O. schlechteri, welke zich, 
zoals op de foto is te zien, bij toenemende ouderdom wel degelijk toelegt 
op het vormen van zoden of klompen. In de linker benedenhoek ziet men 
nl. een meer dan 20 jaar oud exemplaar, bestaande uit ongeveer 20 hoofd- 
jes, waarvan bij één hoofdje de bloem juist is geopend en bijna alle andere 
hoofdjes een knop vertonen. Boven en rechts van dit exemplaar ziet men 
drie groepen van witte bloemen en elke groep vertegenwoordigt één plant! 
Kunt u zich voorstellen, welk een prachtige indruk zo’n veelkoppige 
O. schlechteri maakt, wanneer in September elk hoofdje met een vrij grote 
witte bloem is getooid ?

De cultuur van Ophthalmophyllum houdt zo ongeveer het midden 
tussen die van Conophytum en van Lithops. Zoals men weet, hebben de 
Conophytums een uitgesproken rustperiode in de zomer nl. van Mei tot 
September (de rustperiode van de bilobe vormen valt 1 a IV2 maand vroe
ger); ze groeien daarentegen van September tot Mei, terwijl men, om rot
ting en ziekten te voorkomen — dus meer uit practische overwegingen — 
in de zonloze, koude maanden December, Januari en Februari geen water 
geeft. De Ophthalmophyllums hebben ook in de zomer een rustperiode, 
welke echter wat vroeger begint en wat vroeger eindigt. Dit betekent dat 
men in het voorjaar en in de voorzomer de Ophthalmophyllums weinig 
behoeft te gieten; midden in de zomer, bij volle zonneschijn, hindert een 
flinke wekelijkse watergift niet, maar in de nazomer en herfst giete men vrij 
geregeld, terwijl door voorzichtig gieten, alleen op zonnige dagen, de groei 
tot diep in de herfst wordt gestimuleerd.

Aan de Belgische leden van Succulenta.

Met veel ongeduld wachten de meeste leden om de twee maanden op 
het verschijnen van het tijdschrift en met reden ! De mooie foto’s, de 

verscheidenheid van de artikelen en de leerzame uiteenzettingen kunnen 
niet anders dan iedere liefhebber enkele uurtjes succulentengenot ver
schaffen.

Nochtans is er tot op heden door de leden van onze Belgische afdeling 
in het tweemaandelijks tijdschrift weinig gepubliceerd geworden. Om de 
eenheid van onze Nederlands-Belgische vereniging nog meer in de hand te 
werken wil ik aan de Belgische leden vragen niet alleen een passieve hou
ding aan te nemen, maar actief mee te werken aan het opstellen van artike
len die in Succulenta kunnen opgenomen worden.

Schrijf daarom over uw ondervindingen, over uw specialisatie of over 
andere succulentenaangelegenheden een of meer artikelen. Ondergetekende 
is gaarne bereid de artikelen van de Belgische leden na te zien alvorens ze 
aan de redactie van Succulenta door te zenden.

Hoe meer leden er medewerken, hoe rijker onze kennis van de succu
lenten zal worden en hoe meer vreugde onze liefhebberij ons zal geven.

Wacht dus niet af om te zien wat andere leden zullen inzenden, tracht 
zelf de eerste te zijn die een artikel inzendt.
Boechout, Provincie Steenweg 167. A n d r é  de  P r i n s .
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Onze kas.

Daar de verzorging van onze planten in sterke mate afhankelijk is van de 
plaats waar ze gekweekt worden, lijkt het mij goed in ons blad het een 

en ander over oude en nieuwe kassen te vertellen.
Voor de kasbezitters is het o.a. nuttig te weten hoe op de verwarming 

bezuinigd kan worden. Na de geschiedenis van de kassenbouw hoop ik in 
een volgend artikel iets te vertellen over de bouw van de kas, de verwar
ming en hoe deze berekend kan worden. Tenslotte volgt dan een vergelij
king van de kosten bij verschillende brandstoffen. Voor dit laatste heb ik de 
hulp van onze kasbezitters nodig, schrijft u mij wat uw kosten zijn geweest 
in de afgelopen winter. Hierbij vermelden de maat van de kas, of de kas al 
of niet is ingegraven, de manier van dekking, en zo mogelijk wat de kosten 
bedroegen in de vorige strengere winters.

Een enkel woord over de geschiedenis van de kas.
Willen wij als amateurs een kas maken dan is het volgens mij van 

belang te weten hoe de tegenwoordige kas zich in de loop der tijden ont
wikkeld heeft. Door beperkte mogelijkheden en middelen zullen wij vaak 
tot dezelfde resultaten komen als onze voorouders. De moderne techniek 
geeft vele mogelijkheden, doch wij kunnen daarvan om redenen van finan
ciële aard meestal geen gebruik maken.

Uit de Griekse geschiedenis is bekend, dat men zich toen reeds bezig
hield met het kweken van gewassen. Men deed dit volgens Homerus ( ±  950 
v. Chr.) in tuinen, welke door hagen omgeven waren om de planten tegen 
wind te beschutten.

Uit de Romeinse tijd, ±  300 jaar v. Chr., lezen we ook over plantencul- 
tuur, waarbij voor het eerst de temperatuur beïnvloed wordt. Op binnen
plaatsen van huizen werden komkommers of meloenen gekweekt op verrol- 
bare stellages, welke ’s nachts naar binnen werden gereden of met een soort 
glas, Mariaglas of gipsspaat werden toegedekt. Ook werden de planten in 
die tijd ( ±  20 jaar voor Chr.) wel getrokken met behulp van warm water als 
bodemverwarming.

Pas in de 16e eeuw komen er belangrijke wijzigingen in de teeltwijzen, 
men ging toen o.a. citrusplanten plaatsen in ruimten, welke men ’s winters 
door losse houten schotten kon beschermen. In deze schuren stookte men 
kachels om de planten vorstvrij te houden. Ook bracht men planten ’s win
ters in kelders met hetzelfde doel. In de 17e eeuw ontstaat de z.g. oranjerie, 
d.i. een vast gebouw met ramen aan de zuidzijde in het muurvlak, waar 
’s winters vast opgestelde kachels werden gestookt. Stoken werd in het 
algemeen eerst gedaan, wanneer in de oranjerie een vliesje ijs op het water 
kwam. Men wist toen reeds, dat te hoge verwarming bij het weinige licht 
in deze ruimten een nadelige invloed op de planten had. Deze ruimten wer
den ook wel vorstvrij gehouden met open vuren, vuurtesten, kaarsen en 
flambouwen.

In de 18e eeuw ontwikkelden zich de muurkassen, doordat men de 
ramen groter maakte en in schuine stand ging plaatsen. Boerhaave vertelt 
ons, dat de helling van het glas zodanig gekozen werd, dat de zonnestralen 
midden in de winter en midden op de dag loodrecht op het glas vielen. De 
eerste muurkassen hadden alleen in de schuine zuidzijde glas, de rest was 
metselwerk ( ±  1700). Doordat men de nok en de zijkanten ook van glas 
ging voorzien ontstonden de z.g. lessenaar- en kopkassen ( ±  1760). Het
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glas bestond tot nu toe uit ruitjes van maximale maten van 22 X  17 cm, 
welke in lood waren gevat. Na 1730 wordt voor het eerst over stopverf 
gesproken. Deze kassen werden gelucht met luikjes en schuivende ramen en 
gedekt met vrij zware latten, zeildoeken, kleden en luiken.

Verwarmingsinstallaties kwamen nu ook voor; men bouwde tegen de 
noordwand ovens, soms in en soms buiten de kas, waarbij de rookkanalen 
door de kas werden gevoerd of als een soort labyrint in de achterwand en 
later in de bodem van de kas werden gemetseld. Het stookmateriaal was 
hout en turf en eerst later hoofdzakelijk steenkool.

Ook in de 19e eeuw werden nog het meest muurkassen gebouwd. Nu 
begon zich echter de tweezijdige bouw der kassen te ontwikkelen. Waren 
de kassen, tot nu toe hoofdzakelijk voor liefhebberijen en eigen behoefte, 
in het begin der 19e eeuw trad (noodzakelijk geworden door grotere be
volkingsdichtheid) het kweken voor de handel meer op de voorgrond. Het 
is begrijpelijk, dat hierdoor de ontwikkeling en de vergroting van de kas
sen intensiever werd aangepakt, waardoor steeds betere resultaten werden 
verkregen. Men ging o.a. kassen bouwen met gebogen dak wat mogelijk 
was, doordat men ijzeren roeden kon maken (1815). In het einde der 19e 
eeuw werden zelfs proeven genomen met geheel betonnen kassen, dus 
beton, zowel voor de onderbouw als voor de roeden. De ruiten werden in 
de loop van de tijden groter, zodat wij na de ruitjes van 22 X  17 cm in de 
18e eeuw nu kassen hebben met z.g. eenruiters 141 X  72 cm en men neemt 
nu in Amerika proeven met kassen van z.g. kunstglas, waarbij de roeden 
geheel vervallen.

De verhouding tussen het glas en de oppervlakte van de kas is in de 
loop der eeuwen steeds meer gewijzigd ten gunste van het glas; in de licht
ste kassen der 17e eeuw glas ca 45 pet.; 18e eeuw glas ca 75 pet.; 19e eeuw 
glas ca 85 pet.; 20e eeuw glas ca 95 pet.

De verwarming van de kas in de 19e eeuw bestond hoofdzakelijk uit 
warm water terwijl stoomverwarming in gebruik kwam.

In onze eeuw wordt naast de verwarming van de kassen ook veel aan
dacht besteed aan de verlichting van de planten. Men neemt o.a. in Wage- 
ningen en in Eindhoven proeven met diverse soorten licht om planten te 
bestralen met de bedoeling het productiecijfer wat kwaliteit en hoeveelheid 
betreft op te voeren. Dit is voor ons als liefhebbers van weinig belang en 
bovendien zijn er nog te weinig resultaten van bekend en in mijn bezit om 
hierover uit te weiden. Wij moeten het doen met het zonlicht en de kunst 
is om met zo min mogelijk kosten de beste resultaten te krijgen. Daarom is 
het voor ons van belang te weten, dat we de beste resultaten met onze 
planten krijgen wanneer we in perioden van zonnig weer het glas geheel 
kunnen verwijderen en alleen tijdens een natte periode en bij koud weer 
de planten onder glas houden. Voor hun groei hebben de planten van de 
voor ons onzichtbare stralen nodig o.a. infrarood en ultraviolet; deze wor
den door glas slechts voor ±  10 pet. doorgelaten, de overige 90 pet. gaan 
door reflectie en absorptie verloren.

In verband hiermee is het begrijpelijk dat de platte bak met eenruiters 
ideaal is voor de zomermaanden, de verwarming in de winter is echter vrij 
omslachtig en het is te schadelijk als we het glas oplichten om de planten 
te bekijken. Daarom is het idee van kastype, dat in Engeland een „pit” 
wordt genoemd (zie hierover Succulenta 1949, p. 26) voor ons bijna ideaal.

D. R. M e e s t e r s .
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Mediolobivia duursmaiana Bckbg.

Van de circa 20 soorten en variëteiten die volgens K r a i n z  (in Sukku- 
lentenkunde 1947, p. 18) bekend zijn, is M edlob. duursmaiana niet de 

meest voorkomende. Zij behoort, met o.a. M edlob. aureiflora Bckbg en 
M edlob. sarothroides (Werd.) Buin., tot het ondergeslacht der Eumedio- 
lobivia Bckbg (syn. Setirebutia Fric) die samen met de Pygmaeolobivia 
Bckbg in het systeem Backeberg het geslacht der M ediolobivia’s vormen.

M ediolob. duursmaniana is door B a c k e b e r g  in Blatter für Kakteen- 
forschung 1934, pag. 9 als volgt beschreven:
Groepen vormend; plantenlichaam donkergroen, roodachtig overwaasd; de 
onderste tuberkels tamelijk plomp en vlak en tot violetzwart getint, spiraal-

Mediolobivia duursmaiana Bckbg. foto: Uitewaal.

vormig geplaatst. Areolen 5 mm van elkander, aanvankelijk geelachtig wit 
viltig. Circa 10 witte, dunne borstelachtige randdorens, één recht opstaan
de, circa 3 mm lange, witte middendoren met geelachtige punt. Bloem 
slank, trechtervormig, oranjegeel, keel wit, bloembuis behaard en be- 
schubd. Vrucht bruinrood, beschubd en beborsteld. Zaden dof, bruinzwart. 
Vindplaats: Salta, 3000 meter.

De vraag over de verwantschap der Eum ediolobivia heeft reeds veel 
pennen in beroering gebracht, een juist antwoord op deze vraag vereist een 
nauwgezette studie; het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

Wij zijn geneigd als we de Lobivia’s en de M ediolobivia’s met elkan
der vergelijken, laatstgenoemde eerder bij de Rebutia’s dan bij de Lobivia’s 
te scharen, vandaar dan ook, dat voor velen de naam M ediolobivia ver
warrend en misleidend is. A J B r e d e r o o
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Amateurs bouwen
een kas.

M ijn oude kasje diende door een nieuwe, grotere kas vervangen te wor
den. Het hout van het oude kasje was grotendeels verrot, zonder 

bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen had ik het destijds onmiddellijk 
op de bodem van de tuin gebouwd; niettemin heeft het mij ruim veertien 
jaren goede diensten bewezen. Om het warmte afgevend oppervlak klein 
te houden was het kasje, dat tegen een schuur in de tuin geplaatst was, 
laag gehouden, een loopgraaf maakte het mogelijk, dat ik er net rechtop in 
kon staan. Die loopgraaf heeft me evenwel heel wat natte voeten bezorgd. 
Eigen domme schuld; achteraf, na de eerste de beste fikse regenbui, bleek 
dat het grondwater in de loopgraaf steeg en dan kon ik mij een hele poos 
in de kas niet anders bewegen dan gebukt huppelend over een aantal 
omgekeerde bloempotten of een daarop gelegd houten plankier.

Het is nu zo ongeveer al een viertal jaren geleden dat de nieuwe, mijn 
huidige kas gebouwd werd. Dit is slechts mogelijk geweest dank zij de 
geheel belangeloze, vriendelijke en krachtdadige hulp van twee Amster
damse leden-liefhebbers. Niet alleen maakte mij dat het bouwen van een kas 
financieel mogelijk, maar geheel alleen zou ik daar ook geen kans voor 
hebben gezien omdat voor zo’n karwei als deze een paar potige mannetjes 
onmisbaar zijn. Dit waren de heren v a n  H o f t e n  en B u i t e n h u i s ;  
ik kan niet nalaten nogmaals een woord van hartelijke dank tot deze beide 
heren te richten, van wie de eerste het leeuwenaandeel van het vele werk 
voor zijn rekening heeft genomen.

De bijgaande illustraties geven een beeld van enkele stadia gedu
rende het ontstaan van dit stukje werk; met enige aanvullende bijzonder
heden wil ik trachten van de gehele gang van zaken een enigszins 
overzichtelijk beeld te geven.
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De vorm van de nieuwe kas moest dezelfde zijn als die van mijn oude 
kasje; een schuin oplopend dak tegen de muur van een betonnen schuur, 
die in de tuin van mijn buurman staat en waarvan de achterwand mijn 
tuin begrenst; een loopgraaf, nu van beton, moest het grondwater weren; 
verhoogde tabletten waren niet nodig omdat de planten op de iets ver
hoogde bodem met de potten in de turfmolm zouden worden ingegraven. 
Er werd een werktekening gemaakt schaal 1 :20.  Lengte van de kas 
5/2 meter; het tablet aan de tuinkant 1 meter breed, dat aan de kant van 
de muur 80 cm breed, aan de achterzijkant doorlopend en sluitend aan 
het andere tablet; loopgraaf 70 cm breed en diep; voorkant van de kas 60 
cm hoog, het dak oplopend tegen de wand van de schuur tot 1.60 m hoog; 
omdat het hout niet goed op maat was gezaagd werden deze laatste maten 
respectievelijk 80 cm en 1.70 meter. Het benodigde hout (op maat gezaagd, 
eventueel met sponningen) cement, betonijzer, grind, glas, een flink aantal 
ijzeren hoeken en andere benodigdheden werden besteld.

Dan togen we aan het werk. Om te beginnen het graven van de loop
graaf, een zware karwei in de kleiachtige grond, een pomp moest worden 
geslagen om het grondwater zoveel mogelijk weg te pompen. Met de 
uitgegraven grond hoogden we de borders in de tuin wat op. Soms moest 
de grond met een pikhouweel worden losgehakt om de dikke laag vast
gelopen grind met daaronder een laag puin los te maken. Tussen het puin 
vonden we — helaas — gebroken oude tegels, scherven van oud glas- en 
aardewerk, pijpenkoppen, enz.; één mooi antiek tegeltje en wat pijpen- 
kopjes heb ik bewaard en later een plaatsje in de kas gegeven. De loop
graaf werd ongeveer 60 cm langer gemaakt dan de kas zou worden, omdat 
een stoep van twee treden toegang moest geven.

Intussen was het bestelde materiaal ontvangen en werd de houten 
bekisting gemaakt, om later het beton in te storten (het hout voor de 
bekisting konden wij lenen), terwijl het ijzer werd gevlochten, dat diende 
om het beton te wapenen. Dit laatste was vooral nodig voor de vloer in de 
loopgraaf, die immers later bij eventuele verzakking gemakkelijk zou kun
nen scheuren, ook voor het betonnen muurtje, waarop de kas rondom 
(uitgezonderd natuurlijk bij de ingang) moest rusten, werd ijzer gevlochten, 
waarbij rekening werd gehouden, dat hier en daar een stuk van ongeveer 
15 cm boven het beton moest uitsteken; waartoe zal straks blijken. Op een 
in de tuin provisorisch van tegels gemaakt vloertje werden de ingrediënten 
voor het beton gemengd en daarna met een kruiwagen of emmer naar de 
plaats van bestemming gebracht. Zo’n emmer met specie is een loodzwaar 
vrachtje!

Met dat al zag het er werkelijk naar uit, of werklieden van Publieke 
Werken.met een karwei bij me in de tuin bezig waren. Hopen grind, zand, 
cement, uitgebaggerde grond (ongelooflijk hoeveel er nog uit zo’n loopgraaf 
komt), besmeurde mannen in baggerlaarzen en. . . .  maar pompen totdat 
het beton voldoende hard geworden was. Die loopgraaf is een heel karwei 
geweest, die menige zweetdruppel heeft gekost.

Daarna konden we aan een van de prettigste werkjes beginnen, het 
opbouwen van het houten geraamte van de kas. In de zwaardere balken 
(10 X  5 cm) rondom, waarop later al het staande hout bevestigd zou wor
den, werden gaten geboord en wel op de plaatsen die correspondeerden 
met de stukjes betonijzer, die we boven het beton hadden laten uitsteken, 
waarna de balken over deze stukjes betonijzer werden heengeschoven en 
de nog uitstekende stukjes krom en plat werden geslagen. Dat zat muur-
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vast! Al de staande roeden ( 4 x 5  cm) voor het glas en ook de iets dikkere 
hoekstijlen (de staande deurstijlen waren al bij het beton storten een eindje 
in de zijwanden van de loopgraaf geplaatst) zijn met ijzeren hoeken aan de 
liggers vastgeschroefd; ook de roeden die op de staande roeden rusten en 
vandaar schuin oplopend naar de schuur aan een dwarsbalk tegen de muur 
bevestigd zijn. Aan de binnenkant van het geraamte van het dak zijn twee 
dwarsbalken ( 5 X 5  cm) over de hele lengte van de kas aangebracht, deze 
balken steunen het dak omdat ze op hun beurt door even dikke, staande 
balkjes worden gesteund die op de rand van het beton van de loopgraaf 
rusten. Het dak is daardoor stevig geschraagd, het circa 5% bij ruim 3 meter 
grote dak ligt nog steeds zo vlak als een spiegel. Een en ander is op de

Een kas is voor de liefhebber een kostelijk bezit; voor de meeste succulenten 
is het slechts een ideale bergplaats gedurende de winter.

bijgaande foto’s vrij duidelijk te zien. Daarop kan u ook zien dat op de 
betonnen bovenrand van de loopgraaf kalkstenen zijn gemetseld, wat erg 
netjes staat. De staande balkjes die de lange onder het dak bevestigde 
dwarsbalken steunen, zijn op deze kalkstenen onwrikbaar bevestigd; in de 
steen is nl. een gaatje geboord en aan de onderkant van het balkje is een 
stevige, koploze spijker geslagen.

Het schilderwerk heb ik voor eigen rekening genomen. Het dadelijk 
na ontvangst gemeniede hout heb ik twee maal gegrond met loodwit en 
daarna in de glansverf gezet. Het was nog een heel werkje, want elke balk 
of lat bleek vier of eigenlijk zes kanten te hebben !

Daarna kon met het glas leggen begonnen worden, waarvoor glas werd 
gebruikt van nogal groot formaat, nl. 47 X  60 cm; dat met de glasmaat 
voor de onderlinge afstand van de roeden reeds rekening was gehouden, 
spreekt vanzelf. Die twee kisten glas liggen op het dak en de voorkant van 
de kas, voor de zijkanten had ik nog glas van kleiner formaat. Nadat het 
glas op de kas lag, was het onderlinge verband in het geraamte nog steviger
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geworden ! Ik heb de kas laten kitten, d.w.z. de sponningen worden met 
kit (een teerproduct, dat enigszins week blijft maar niet echt hard wordt) 
volgespoten; de verhitte, vloeibare kit, die echter spoedig stolt, wordt uit 
een spuit gedrukt terwijl men deze langs de sponningen laat glijden. Een 
werkje, dat in enkele uren klaar is. De kit laat niet los, zoals met verharde 
stopverf vaak het geval is, jaren blijft de kas lekvrij, terwijl men voor lek
kages tuben kit kan krijgen.

Een oude op maat gezaagde deur bij de ingang, een raam in de achter- 
zijkant, een van zink vervaardigde goot en andere kleinere werkjes — ik heb 
bijv. de wand van de schuur wit gekalkt waardoor het licht in de kas 
gereflecteerd wordt — voltooien het geheel.

Voor amateurswerk mag mijn kasje gezien worden, nog nergens heb ik 
tot nu toe een noemenswaardige verzakking, kieren of iets dergelijks kun
nen constateren. Maar, zoals het ons ook wel in het leven gaat, achteraf 
bezien zijn er fouten gemaakt of zou je iets anders doen als je het nog eens 
opnieuw moest doen. We hadden b.v. de dikkere, op het beton liggende 
balken schuin moeten afzagen, zodat het water er gemakkelijk afloopt, nu 
blijft het er op staan en kan ik ze wel elk jaar opnieuw schilderen, ik ben 
trouwens van plan ze nu te teren. Verder bleek het beton niet absoluut 
waterdicht te zijn; hierin bracht een mij bezoekend cactusliefhebber, de heer 
B r a v e n b o e r ,  uitkomst. Deze vakman heeft de muren van de loopgraaf 
besmeerd met cement vermengd met waterglas, misschien zat er nog iets 
anders door en is dat een beroepsgeheim, maar in elk geval is het afdoende 
geweest. Naar mijn zin is de kas ook wat hoog geworden, als ze lager was, 
hadden de planten dichter onder het glas gestaan, bovendien kweek ik vrij
wel uitsluitend laag blijvende soorten. Een voordeel is, dat ik nu ook hoog 
wordende planten kan kweken en tegen de muur van de schuur planken 
kon maken waardoor ik veel meer planten kan bergen.

Voor hetzelfde geld, misschien wel voor minder, althans met minder 
insp a n n in g  hadden we een gewone kas op een stenen muurtje kunnen bou
wen, waardoor tevens de tabletten hoger waren gekomen en de planten in 
voor- en najaar minstens een week langer van de zon zouden kunnen pro
fiteren; mijn tuin is nl. vrij ongunstig gelegen, midden in de stad, door hoge 
huizen omringd, zij het gelukkig op een nogal behoorlijke afstand. Op 
hogere gronden is geen loopgraaf van beton nodig om grondwater te weren, 
en kan men haar eenvoudig met wat planken of tegels bekleden. Voordelen: 
geringere bouwkosten en geringer brandstoffenverbruik.

Tenslotte nog iets over de kosten, hetgeen sommigen wel zal interes
seren. De heer v. H o f t e n kende een nogal billijk adres waar hij het 
materiaal kon bekomen en we hebben b.v. het hout voor de bekisting en 
de pomp heel voordelig kunnen lenen. Het cement (500 kg), zand en grind 
(van elk ±  1 m3) kostte ongeveer 65 gld.; het benodigde hout (incl. zaag- 
loon) kwam op ca 125 gld.; de twee kisten glas kostten 55 gld.; aan ijzer
waren, zoals ijzeren hoeken, schroeven, spijkers enz. ongeveer 12% gld. Te 
zamen dus ruim 250 gld. Wat ik voor het kitten betaald heb, herinner ik 
me niet meer, wel dat het erg mee viel. Daarbij komen dan nog verschil
lende kleinere uitgaven, zoals de deur, de kalkstenen en het gootje. De 
gezamenlijke kosten waren plusminus 300 gld.

De kas is gebouwd in ’49. Voor hetzelfde bedrag zou ik natuurlijk nooit 
zo’n mooie en ruime kas hebben gekregen, had ik niet de belangeloze 
hulp gehad van hulpvaardige cactusliefhebbers. Begin Mei waren we met 
de bouw begonnen; 6 weken later was de kas zo goed als klaar. In aanmer-
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king dient daarbij te worden gennomen dat hoofdzakelijk ’s avonds, niet 
eens elke avond, een paar uur gewerkt kon worden en alleen de Zaterdag
middagen, als het tenminste droog weer was, gelegenheid boden om met 
ons werk op te schieten.
(Foto’s van de schrijver). A. J .  A. U l t e W c l c l l .

Verhoogde bloeibaarheid

H st lijkt ons nuttig eens iets mede te delen over onze ervaring van de „kunst” om 
sommige cactussen in bloei te krijgen. We willen dus niet spreken over gemak

kelijk bloeiende soorten, zoals Rebutia’s, Parodia’s of Lobivia’s, maar over soorten die 
bij ons de naam hebben moeilijk te bloeien.

Mij is n.1. gebleken, dat de bloeibaarheid sterk begunstigd wordt door een speciale 
samenstelling van ’t grond- 
mengsel. Het grondmengsel 
dat wij gebruiken is nogal 
afwijkend van hetgeen de 
liefhebbers gewoonlijk ge
bruiken. De samenstelling 
is als volgt:

1/3 verteerde paarden- 
mest (mest, die gebruikt is 
voor de pittenbak van de 
komkommers); 1/3 gewone 
tuinaarde; 1/3 houtas (hout- 
as bevat veel kali en vele 
z.g. sporenelementen, wel
ke bij het verbranden van 
hout overblijven; ook bevat 
houtas steeds veel houts- 
kooldeeltjes). Op elke em
mer van dit grondmengsel 
wordt een flinke handvol 
Thomassslakkenmeel en pa- 
tentkali toegevoegd.

Door dit grondmeng
sel te gebruiken kregen we 
in bloei: Trichoc. schicken- 
dantzii, een plant van 2% 
jaar oud, 35 cm hoog, de 
bloem heeft een prachtige, 
witte kelk; Trichocereus 
lamprochlorus, met even
eens een mooie, witte 
Op. vestita, rood bloeiend.
Vooral wat Opuntia betreft, 
willen we de aandacht ves
tigen op die soorten, die 
door gebruik te maken van 
voornoemd grondmengsel 
zeker zullen bloeien. Dat 
zijn: Op. microdasys en Op. 
microdasys m fida, beide 
planten bloeien reeds van
af hun 2e jaar met fraaie, gele bloemen die een koperkleurige weerschijn hebben. Op. 
microdasys var. albispina hebben wij echter nog niet in bloei kunnen krijgen, ook niet 
door kunstgrepen te gebruiken zoals het laten „hongeren” Verder bloeiden Op. berge- 
riana, Op. aurantiaca en Op. pentlandii, alle werkelijk gemakkelijke bloeiers.

Opuntia’s zijn overigens over het algemeen heel fraaie planten. Wij hebben een 
40-tal soorten, waarvan vooral sommige, zoals Op. leucotricha en Op. pilifera met de 
andere cactussen prachtig contrasteren.

Bloeiende Op. microdasys m fida. foto: Uitewaal.

G. E e r k e n s.
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VERSLAG van  de A lgem ene V ergadering gehouden op 27 Ju n i 1953 te R otterdam .

U itgenodigd door de afdeling  R o tterdam  w aren  in  de m orgenuren  van  27 Jun i, 
25 leden  van  Succulenta sam engekom en in  h e t n ieuw e G roothandelsgebouw  te 
R otterdam . N a verw elkom d te  zijn door de h eer W it, voorz itte r van  de afdeling, 
v e rtro k  h e t gezelschap n a a r D iergaarde B lijdorp, w aar de tropische kassen onder 
deskundige leid ing bezichtigd  w erden.

In  de nam iddag, eveneens in  h e t G roothandelsgebouw , opende de h ee r G. J. 
Mo l ,  als 2de voorz itte r van  Succulenta, de Alg. V ergadering, d aar de h eer B u i -  
n  i n  g door am btsbezigheden verh in d erd  w as de vergadering  bij te  wonen.

Spr. beg roette  de ru im  50 aanw ezigen, b rach t dank  aan  de afd. R o tterdam  voor 
de o rganisatie van  deze b ijeenkom st en  m oest in  h e t openingsw oord zijn spijt u it
d rukken , d a t vóór deze Alg. V ergadering  in  h e t tijd sch rift geen financieel verslag 
over h e t ja a r  1952 w as opgenom en, zoals op de vorige jaa rvergadering  w as verzocht. 
H et volgend ja a r  zal zeker m et d it verzoek  reken ing  w orden  gehouden.

H ierna  w erd  overgegaan to t de agendapunten.
De no tu len  der vorige Alg. V ergadering w erden  onveranderd  goedgekeurd. H et 

verslag  der w erkzaam heden  over h e t afgelopen ja a r  door de secretaresse, w erd  m et 
aandach t gevolgd en  m et dank  aanvaard .

D aar de penn ingm eester van  Succulenta, de h eer G. D. D u u r  s m  a, door d rukke  
w erkzaam heden  v e rh in d erd  w as deze vergadering  bij te  wonen, las de voorzitter 
h e t financieel verslag  voor, w aarna  d it zonder w ijzigingen kon w orden  aangenom en. 
H et batig  saldo op 31 D ecem ber 1952 bedroeg ƒ 1.721,60.

Bij acclam atie w erden  de tw ee period iek  aftredende hoofdbestuursleden h e r
kozen. H et zijn de heren: A. F. H. B u i n  i ng en G. D. D u u r  s m  a.

De begro ting  voor h e t ja a r  1953, gepubliceerd  in  num m er 1 van  Succulenta 1953, 
gaf geen aan le id ing  to t opm erkingen.

De behandeling  van  p u n t 7 der agenda beslu it h e t con tribu tiebedrag  voor 1954 
te  handhaven  op ƒ 5.00.

Tot h e t nazien van  de reken ing  en veran tw oord ing  over h e t ja a r  1952 w orden 
benoem d de heren  J. I. G r o e n h u i z e n  te  V oorburg en L. W i t  te  Schiedam .

Na enige besp rek ing  w ordt, op voorstel van  de afd. N ijm egen, beslo ten  de vo l
gende A lgem ene V ergadering  in  1954 in  N ijm egen te  houden.

Bij behandeling  van  p u n t 10 der agenda kom en de ingekom en voorstellen  aan 
de orde: H et stich ten  van  een publicatiefonds. De h eer U i t e w a a l  lich t d it voor
ste l toe, w aarb ij hij e r  de n ad ru k  op legt, dat d it fonds zal w orden  bestem d voor 
b ijzondere publicaties, w aarvoor slechts m eergevorderden  en  specialisten in teresse 
hebben  en w aarvoor in  h e t tijd sch rift geen ru im te  kan  w orden afgestaan. Na enige 
discussie, w aarbij door Dr. v a n  B e e k  de v raag  w ord t gesteld of m en n ie t te  
optim istisch is, w ord t d it voorstel aangehom en m et een proeftijd  van  één jaa r. De 
h eer V e r b e e k  W o l t h u y s  zou in  h e t vervolg  gaarne enige toelich ting  bij de 
voorstellen  in  h e t tijd sch rif t opgenom en w illen  zien. A an d it verzoek zal in  de 
toekom st w orden  voldaan.

O vergegaan w ord t nu  to t h e t tw eede voorstel, h e t vervaard igen  van  n ieuw e 
folders. N adat h e t voor en tegen  van  de tegenw oordige fo lder is besproken, w ord t 
h e t voorstel aangenom en, w aarbij aan  h e t hoofdbestuur w ord t overgelaten  een 
n ieuw e folder te  la ten  vervaard igen . In  aanslu iting  h ierop  kom t een raam b ilje t als 
propagandam iddel te r  sprake, w aarvan  de u itvoering  eveneens aan  h e t hoofdbestuur 
w ord t toevertrouw d. H et derde voorstel, h e t opnieuw  vervaard igen  van  verenigings- 
insignes w ord t zonder discussie aangenom en.

In  de pauze w aren  de B elgische leden  gearriveerd , m et de sp reker van  deze m id 
dag, de h eer A n d r é  d e  P r i n s ,  le raa r in  Boechout. De sp reker kondig t nu  zijn 
voord rach t aan, w elke als onderw erp  heeft „De soortechtheid  van  onze p lan ten  in  
verband  m et de w et van  M endel”. H et deed h e t hoofdbestuur en de leden van  
Succulenta buitengew oon veel genoegen voor de eerste  k eer een Belgische sp reker 
te  ho ren  op onze A lgem ene V ergadering. De h eer d e  P r i n s  is een v lo t causeur 
en m et vee l aandach t w erd  zijn voord rach t gevolgd. De V oorzitter d an k t sp reker 
nam ens alle  aanw ezigen voor diens leerzam e causerie, w aarna  de rondvraag  aan 
de orde komt.

De h eer B o m m e l j é  v raag t a lle  leden  h u n  volle m edew erking te  w illen  v e r
lenen  aan  de red ac teu r van  Succulenta bij h e t sam enstellen  van  a rtik e len  in  he t 
tijdschrift. Mej. v. d. T h o o r n  doet een beroep op alle  leden, zaden besch ikbaar 
te  w illen  ste llen  voor h e t Clichéfonds. Zelfs de k le inste  hoeveelheid is w elkom .

In  zijn slotw oord b rach t de V oorzitter dank  aan  alle  aanw ezigen voor de p re t
tige w ijze w aarop deze vergadering  w erd  gehouden. SECRETARESSE.
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Bestuursmededelingen.
MET VACANTIE !

Daar de secretaresse Mevr. J. GRUL- 
LEMANS, Hereweg 19, Lisse van 12 Sep
tember tot 10 October met vacantie in 
het buitenland verblijft, zal in die tijd 
binnengekomen correspondentie, eerst 
na 10 October kunnen beantwoord wor
den.

Voor opgave van nieuwe leden kan 
men zich wenden tot Mej. v. d. THOORN, 
Elburgerweg 57, Apeldoorn.
CLICHÉFONDS I.

De heren L. WIT te Schiedam en J. 
I. GROENHUYZEN te Voorburg hebben 
de administratie over 1951—1952 van het 
Clichéfonds gecontroleerd en de afreke
ning, zoals die gepubliceerd is in Suc
culenta 1953 no. 2, accoord bevonden.
CLICHÉFONDS II.

Begon de zaadverkoop twintig jaar 
geleden met enkele tientallen pakjes 
zaad, in 1936 was het aantal zendingen 
zaad of zaailingen, door de Hr. Swüste 
beschikbaar gesteld, gestegen tot 55.

In 1940 was het batig saldo van de 
zaad- en plantenverkoop, nadat verschil
lende cliché’s waren aangeschaft, f  3.54. 
In 1941 was er een tekort van f 33.52 ; 
doch het jaar 1942 bracht een batig saldo 
groot f 5.64.

Het is een verheugend feit, dat het 
aantal bestellingen bij het clichéfonds 
telken jare groter wordt en dientenge
volge de inkomsten toenemen.

Het is evenzeer een verheugend feit, 
dat de gelden, die het clichéfonds voor 
cliché’s beschikbaar kan stellen, toe
reikend zijn om „alle” cliché’s voor ons 
orgaan te bekostigen, en er, hoewel de 
prijzen voor de cliché’s heel wat hoger 
zijn dan vroeger, op het eind van 1952 
toch een flink bedrag n.1. f 347.95 in kas 
was.

In 1944 waren er 48 leden, die zaad 
bestelde. Na de oorlog in 1946 kwamen 
er slechts 27 bestellingen. Het aantal

groeide van 89 bestellingen in 1948 tot 
205 in 1951-52 en bereikte dit jaar het 
getal 251. De eerste bestelling kwam bin
nen op 7 -ll- ’52 de laatste op 15-8-’53.

Allen, die zo welwillend waren zaad af 
te staan voor het goede doel, n.1. het 
plaatsen van veel afbeeldingen in Succu
lenta en het verschaffen van goede zaden 
tegen matige prijs aan onze leden, worden 
hierbij hartelijk bedankt. Wij hopen, dat 
zij ook dit jaar het clichéfonds niet zul
len vergeten en wij hopen tevens, dat 
vele leden, die tot nu toe nog nooit zaad 
voor het clichéfonds beschikbaar stelden, 
zullen bedenken, dat „veel zaad” in het 
bezit van het clichéfonds „voorspoed” 
voor Succulenta betekent.

J. J. E. v. d. THOORN.
DE 800 GEPASSEERD.

Het verheugt ons te kunnen medede
len, dat het ledental van Succulenta, dat 
vorig jaar omtrent 700 was, nu, bij het 
verschijnen van dit blad, de 800 is ge
passeerd. Hebt u daar ook aan meege
werkt? Zo niet, doe dan ook eens uw 
best een nieuw lid te winnen. Waarom 
zou u niet slagen in hetgeen anderen 
wél is gelukt ?

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Wie heeft of weet te koop een gebruik

te doch prima petroleumkachel (die geel 
en blauw kan branden) voor verwarming 
van een kas van circa 25 m3 inhoud. 
A. J. A. UITEWAAL, Alex. Boersstraat 
25 huis, Amsterdam-Zuid.

Wie kan mij helpen aan een stek van 
Aronskelk met gele bloem? Mevrouw 
VAARBERG, Rijksweg 523, Santpoort.
Nieuwe Leden:
A. B. ter Brugge, Rozenstr. 82, Almelo. 
J. van Gemeren, Ritzema Bosstraat 20, 

Amsterdam-O.
C. de Weert, Marktstr. 6, Almelo.
Mevr. Rengers, Fransestr. 73, Nijmegen.

import
export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage
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Voor Uw planten en bloemen heeft U 
alle zorg en liefhebberij.

De voeding van planten en bloemen heeft grote invloed 
op de groei en bloei.
Daarom is het belangrijk dat U er zeker van kunt zijn 
dat het plantenvoedsel van de POKONFABRIEK 100 % 
safe is.

n  TT  V  T voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende
L JV W  IN de groei- en bloeitijd.

flessen van 50 gram 100 gram Pond Kg
35 cent 60 cent ƒ 2.— f 3.50

KORRELMEST voor de tuin
verkrijgbaar in aardige en handige STROOIDOZEN 
waardoor regelmatige verdeling mogelijk is en verbran
ding wordt voorkomen.

1,2 kg 4 kg 
f. 1,— f. 3.—

En dan

CHRYSAL, het NIEUWE preparaat dat
SN  IJ B L O E M E N  langer goed houdt.
Thans in geheel nieuwe verpakkingen in Aluminium folie.

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1,10 ƒ 5,—

Vul het Chrysalwater dat opgezogen wordt met Chrysal- 
water bij. Het Chrysalwater blijft dan werkzaam en hoeft 
niet ververst te worden,

HET BLIJFT WEL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

HL R  BENDIEN
CPofeon~, 3Correlmeót- en (^kr\)óai\abnek

N A A R D E N
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S U C C U L E N T A
Euphorbia dregeana E . M eyer

door J. A. J a n s e.
Euphorbia dregeana E. M e y e r  in Drège, Zwei Pflanzengeogr. Dok., 
184 (1843); ex Bossier in de Cand. Prod. XV, 2, 95 (1862); B e r g e r ,  
Sukk. Euph. 26 (1907); Euphorbia elastica M a r l .  in Transact. Roy Soc. 
S. Afr. 11, 37 (1910); D y e r ,  W h i t e  & S l o a n e  Euph. S. Afr. 125 
(1941).

B e r g e r  kende van deze aardige soort slechts een exemplaar, dat hij 
door bemiddeling van Sir T h i s e l t o n  D y e r  uit Kew ontving. 

Waarschijnlijk werd Euphorbia dregeana ook in die tijd zelden in de col
lecties aangetroffen. Thans is het nog steeds een niet algemeen verbreide 
plant, die toch waard is gekweekt te worden.

Euphorbia dregeana behoort tot de sectie Tirucalli, een groep met 
roedevormige twijgen, die soms meer of minder kruisgewijs vertakt zijn. 
Hoewel de meeste soorten van deze groep nogal eens moeilijkheden geven

Landskap naby Steinkopf-Umdau met Euphorbia dregeana. Pachypodium  
namaquanum op die achtergrond. (foto. Herre).
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bij de determinatie, is Euph. dregeana direct te herkennen aan de dikke 
takken, die vooral aan de jongere delen uiterst fijn behaard zijn en daar

door zacht aanvoelen. Evenals de overige soorten van 
deze sectie, ontwikkelt de plant de cyathia in eind- 
standige, kortgesteelde schermpjes van 3-5 bloeiwijzen, 
welke aan de voet twee breed-eivormige schutblaadjes 
dragen.

Euphorbia dregeana stamt uit de westelijke Kaap
provincie en uit Zuidwest-Afrika. Hierbij beelden wij 
een takje af van een exemplaar, dat de heer H e r r e 
ons enige jaren geleden uit Zuid-Afrika toezond, als
mede een afbeelding van een groeiplaats in de omge
ving van Steinkopf, Umdau, welke laatste foto door de 
heer H e r r e werd genomen. Deze foto geeft een zeer 
goede indruk van de natuurlijke standplaats van Euph. 
dregeana; zij vormt geen gesloten formaties maar 
groeit meestal in alleenstaande exemplaren, welke tot 
Z meter hoog kunnen worden.

Haar naamt dankt Euph. dregeana aan een Duits 
verzamelaar J o h a n n  F r a n z  D r è g e  (1794—1881), 
die van 1826— 1831 in Zuid-Afrika veel materiaal ver
zamelde, hetgeen op zich zelf reeds een grote verdien
ste was, doch welk materiaal nog aanzienlijk in weten
schappelijke waarde steeg, omdat hij zeer nauwkeu
rige aantekeningen maakte van de vindplaatsen en het 
natuurlijke voorkomen van de plant. In 1843 publi
ceerde hij zijn Zwei Pflanzengeographische Doku- 
mente, waarin zijn medewerker M e y e r de nieuwe 
soorten beschreef. Niet minder dan 19 succulente 
Euphorbiasoorten werden in deze publicatie voor het 
eerst bekend gemaakt of althans daarin voor het eerst 
genoemd. Verschillende soorten zijn namelijk door dit 
materiaal in latere tijd herkend en toen beschreven 
o.a. door E. B o i s s i e r  en N. E. B r o w n .  Van 
D r è g e ’ s verzamelingen ging helaas in 1842 door een 
grote brand in Hamburg veel verloren.

Een deel van een takje van E u p h orb ia  dreg ean a . 
foto : Uitewaal.

Nananthus lodewykii (L. Bol.) L. Bol.
door Dr. H. W. d e  B o e r .

D eze fraaiste van alle Nananthus- en Titanopsissoorten is door Mevrouw 
L. B o l u s  als Aloinopsis lodewykii beschreven in „Notes on Mesem- 

bryanthemum and allied genera, part. I I I ’, Jan. 1937, blz. 47; de plant werd 
in Busmanland in October 1935 gevonden door de heer L o d e w y k 
v a n  H e e r d e  en is naar de vinder genoemd.

Toen later het geslacht Aloinopsis werd gesplitst en dus uiteenviel 
en de brokstukken geheel of gedeeltelijk de drie geslachten Aistocaulon, 
R abiea  en Nananthus vormden, werd de naam veranderd in Nananthus 
lodewykii. Verschil in bouw van de zaaddoos was aanleiding tot het 
opstellen der drie genoemde geslachten. Wanneer men de verschillende 
Nananthussoorten bekijkt, valt de gelijkenis van sommige met Titanopsis
soorten zeer op; deze laatste hebben over het algemeen korte, spatel
vormige bladeren, waarvan de uiteinden van knobbeltjes zijn voorzien. Zo
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gelijken Nananthus lodewykii, luckhoffii en villetii min of meer op Tita- 
nopsissoorten, terwijl Nananthus aloides, pole-evansii en rubrolineatus meer 
ovale, langgerekte bladeren met min of meer spitse punten hebben; de 
bladeren van Nanathus orpenii, die vrij smal en kantig zijn en rechtop 
staan, en die van Nananthus schooneesii, welke meer op vormloze korte 
groene knobbels gelijken, vallen helemaal uit de toon. Ik heb al deze 
Nananthussoorten in mijn verzameling en wanneer men ze naast elkaar 
ziet staan en alleen op de bladvorm let, zou men ze niet tot hetzelfde 
geslacht durven rekenen. Zoals gezegd heeft de bouw van de zaaddoos hier 
de doorslag gegeven.

N. lodewykii gelijkt dus wat bladvorm betreft op een Titanopsissoort. 
Het verschil tussen een Nanathus- en eenTitanopsissoort wordt echter niet 
bepaald door de bladvorm, doch o.m. door het aantal hokken in het vrucht
beginsel, dat bij Titanopsis 6-hokkig, bij Nananthussoorten 7-11-hokkig is.

In „Mesembryanthemaceae” van J a c o b s e n ,  V o l k  en H e r r e ,  is 
de naam van N. lodewykii (met een k) onjuist vermeld, nl. als N. lodewyckii 
(met ck). Een zeer fraaie foto van N. lodewykii, genomen door de heer 
H e r r e ,  is te vinden achterin bovenvermelde aflevering van „Notes on 
Mesembryanthemum and allied genera’.

N ananthus lo d ew y k ii  foto: Dr. de Boer.

Een volwassen plant van N. lodewykii bestaat uit een aantal korte 
takjes, welke ieder 3 a 4 bladparen dragen. De zeer korte, soms bijna 
rechtopstaande bladeren zijn aan het boveneinde niervormig verdikt en 
aldaar 1 a IV2 cm breed en V2 a % cm dik; het veel smallere, onderste deel 
van het blad, dat % a % cm breed en ¥2 a 1 cm lang is, is, doordat het blad 
bijna rechtop staat, althans bij de bovenste (middelste) bladeren groten
deels verborgen onder het niervormige bovenste gedeelte. In de cultuur 
wijken de buitenste bladeren gedurende de groeiperiode echter iets uit
een, zodat men hier en daar, zie foto, de gehele bladvorm goed kan waar
nemen. De niervormig verdikte bovenste delen der bladeren, welke 
grijsgroen van kleur zijn - de jonge bladeren vertonen veelal tevens een 
lichtbruin waas - en geheel en al met ronde wratjes zijn bedekt, zijn alle



met een 15- tot 30-tal grotere, geelwit tot witte, ronde wratten versierd, 
welke soms in 2 of 3 onregelmatige rijen zijn gerangschikt, waarbij één rij 
dan juist op de grens van de boven- en onderzijde van het blad ligt; deze 
rij is in het midden, juist op de overigens vrij stompe, bijna onzichtbare 
kiel van het blad, door 1 tot 3 van dezelfde witte wratten verbonden met 
de tweede rij; doch soms zijn de wratten meer onregelmatig over het nier
vormige bovenste gedeelte van het blad verdeeld. Het zijn deze opval
lende, ronde, bijna witte wratten welke de plant zo’n aantrekkelijk, fraai 
voorkomen geven en welke in sterke mate bijdragen tot het verschijnsel 
van mimicry, dat de plant ten opzichte van de omgeving vertoont.

De kortgesteelde bloemen, welke bij ons in de herfst, in de winter of in 
het vroege voorjaar verschijnen, zijn bij de geopende bloem (waarbij men 
de bloembladeren aan de bovenkant ziet) licht kopergeel, terwijl de geslo
ten bloemknop, waarbij men de bloembladeren aan de benedenkant ziet, 
een lichte zalmkleur vertoont.

N. lodewykii is bij ons vrij gemakkelijk in de cultuur, mits men enkele 
voorzorgen in acht neemt; de plant vraagt nl. een kalkhoudende bodem 
(pH ±  7.5) en aangezien de groei- en bloeiperiode in de wintermaanden 
valt, geve men weliswaar, om totale uitdroging te voorkomen, gedurende 
de zomer nu en dan water, doch vergete men vooral niet de plant gedu
rende de wintermaanden enige keren wat water te geven en op een lichte, 
warme plaats te zetten.

Het water geven aan de wintergroeiers onder de Mesems geschiedt 
natuurlijk, om rotting te voorkomen, met de nodige voorzorgen, door een 
enkele keer, wanneer in de verwarmde kas door het herfst- of voorjaars
zonnetje de temperatuur boven 15° C. komt, de pot gedurende korte tijd 
in lauw water te plaatsen; hierbij behoeft de bovenkant van de grond niet 
of nauwelijks vochtig te worden; de potwand en het onderste gedeelte van 
de grond in de pot nemen voldoende water op om de plant gelegenheid te 
geven te groeien en zo mogelijk ook te bloeien.

In de winter van 1952—1953 bloeiden bij deze behandeling in mijn 
kas alle vier planten, welke op de foto te zien zijn, terwijl op het ogenblik, 
waarop ik dit schrijf, eind Sept. 1953, twee der planten al een bloemknop 
vertonen.
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Winterharde succulenten.
Ziehier een lijst van succulenten die ik vorige winter (1952/53) in mijn onver

warmde serre overwinterd heb; de thermometer daalde meermalen tot 10-12° 
C. onder nul. Natuurlijk werden deze planten heel droog gehouden.

Opuntia bergeriana, camanchica (phaecanta), microdasys, leptocaulis, subulata, 
rafinesqui, polyantha; Astrophytum ornatum, myriostigma van 5 jaar, alsook enige 
zaailingen van ’51; Cereus straussi, silvestrii, troliii, huascha, zaailingen van ’51; 
Coryphanta vivipara, zaailing ’51; Echinocereus blanckii, procumbens, fendleri, ber- 
landieri, m erkeri, salm-dyckianus, websterianus, scopulorum, de drie laatste zaailin
gen van ’51; Echinopsis shelhasei, m ultiplex en ancistrophora; Hamatocactus setis- 
pinus; Lobivia pentlandii; M alacocarpus erinaceus; Mammillaria gracilis, erythros- 
perma, pusilla, longicoma; Notocactus ottonis, kleine planten; Rebutia minuscula, 
senilis, deminuta; Echeveria elegans, derenbergii, globosa, weinbergii; Crassula' 
geopodiosus, adolphii, rubrotincta; Pachyphytum brevifolium; Sedum stahlii.

Bezweken zijn: Bryoph. daigremontianum, kleine plantjes; verleden winter waren 
er enige goed door de winter geraakt; Aloë mitriformis, Echeveria metallica, aaavoi- 
des cristata; K leinia ficoides.

De ervaring van de leden op het gebied van winterhardheid interesseert, meen 
ik, velen onzer en het ware zeer wenselijk dat andere liefhebbers hun ervaring hier
omtrent wilden mededelen.
Schilde-Antwerpen. A l o i s  D e n g i e r .
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Uit de zaadjeswereld.
W at ik ga vertellen is voor ervaren zaaiers oud nieuws, doch daar zich telkenjare 

niet alleen oude liefhebbers, doch ook een groot aantal nieuwe leden aanmel
den, lijkt mij voor deze laatsten het volgende van belang.

Mijn ongeveer twintigjarige ondervinding van het distribueren van succulenten
zaden heeft mij geleerd, dat niet ontkiemen van het zaad in 99 van de 100 gevallen 
niet aan het zaad te wijten is, doch aan de omstandigheden, waaronder gezaaid 
wordt. Warmte en vocht zijn voor al onze zaden onontbeerlijk, doch niet voor alle 
succulenten in gelijke mate. Ervaring moet ons de juiste methode leren om het zaad 
tot ontkieming te brengen, en ook om na het ontkiemen de jonge plantjes de warmte, 
het licht en de hoeveelheid vocht te verschaffen, die ze nodig hebben. Warmte, vocht 
en licht zijn voor alle soorten onmisbaar, doch evenals bij het zaad niet in gelijke 
mate. Het ene zaad kiemt beter en vlugger dan het andere, zaad dat geen enkel 
plantje voortbracht werd door het Clichéfonds nog nooit geleverd.

Bekend is het beroemde geval van mijn eerste zaadverkoop, waarbij de een 
100 % opkomst en de ander 0 % opkomst verkreeg van hetzelfde zaad. Het was Sta- 
peliazaad afkomstig van één vrucht; het hoge percentage werd verkregen, omdat er 
meer zaadjes in het zakje zaten, dan het aantal dat op het pakje was vermeld.

In Succulenta no. 6, 1949 kunt u bij „Zaadverkoop” lezen dat het Spachianus- 
zaad, in het begin van 1949 aangeboden, bij niemand opkwam, doch datzelfde zaad, 
door de heren D i e m e l  en B l o n k  in Mei gezaaid, ontkiemde bij beiden uitstekend. 
Enkele jaren later zeide de heer B l o n k  mij: „ik heb nog meer dan 100 mooie 
Spachianusplantjes van dat slechte zaad van u.”

Bij de laatste zaadaanbieding was Eriosyce sandillon, ik kreeg over dat zaad 
slechte berichten n.1. „geen opkomst” of „een zeer geringe opkomst” . De heer F. 
J a n s e n ,  Den Haag kreeg van 100 zaden slechts 30 plantjes. Gewaarschuwd door 
deze berichten, zaaide ik laat n.1. op 22 Mei en ik zorgde voor een hoge temperatuur, 
minstens 30°. Het eerste plantje kwam op 8 Juni te voorschijn, no. 2 kwam een week 
later. Trichocereus chilensis, op dezelfde dag gezaaid als de Eriosyce, gaf op 28 Mei 
reeds volop plantjes bij bosjes tegelijk. De Eriosyce bleef zéér onregelmatig ont
kiemen en alleen op warme dagen. In het begin van September kreeg ik nog opslag 
nadat op een zonnige ochtend de deur van mijn kasje bij vergissing gesloten bleef 
en de thermometer 50° aanwees. Een temperatuur van ± 2 5 °, waarbij de meeste 
succulentenzaden kunnen ontkiemen is naar mijn mening voor Eriosyce sandillon te 
laag en de slechte opkomst bij vele leden zal dus veroorzaakt zijn door een voor deze 
soort te lage temperatuur, terwijl de zaden misschien ook nog een zogenaamde schok 
of temperatuurstoot nodig hebben om te ontkiemen. Hieronder verstaat men grote 
verschillen in temperatuur en in dit geval plotselinge hoge warmte, die voor de 
ontkieming van sommige cactussoorten nodig schijnt te zijn. Eriosyce sandillon groeit 
in haar vaderland, Chili, in het hooggebergte op 2000 m, de temperatuurverschillen 
zullen daar zeker aanzienlijk zijn.

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

CLICHÉFONDS.
Hebt U nog zaad ? Stuur het dan naar „de Ruwent” , Apeldoorn. U helpt daar

mede anderen aan zaad en U zelf aan meer afbeeldingen in Succulenta.

HET FRANSE TIJDSCHRIFT „CACTUS”.
Elk kwartaal verschijnt het zeer goede en fraai uitgevoerde orgaan van onze 

Franse zustervereniging, het tijdschrift „Cactus” . Het laatste nummer telt 31 blad
zijden. In elk nummer worden o.a. een aantal succulente planten behandeld op de 
wijze als in „Blatter für Kakteenforschung” de bekende uitgave van C. B a c k e -  
b e r g .

Zij, die dit tijdschrift zouden willen ontvangen, kunnen zich aan ondergetekende 
opgeven, mits zij zich bereid verklaren in ruil het lidmaatschap van Succulenta te 
betalen voor de Franse liefhebber, die ons tijdschrift wil ontvangen.

A. F. H. B u i n i n g, 
„Hohorst” , Hamersveld (Utr.).
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Lobivia uitewaaleana Buining

Deze gemakkelijk en fraaibloeiende Lobivia werd beschreven in het 
Engelse Tijdschrift „The National Cactus and Succulent journal” 1951, 
pag. 15. De plant werd jaren geleden geïmporteerd door de bekende cac- 

tusKweker de heer F. J a n s e n ,  te Loosduinen, die haar van S t u e m e r  
uit Argentinië betrok. Zoals meer voorkomt bleef deze plant aanvankelijk 
onbeschreven, totdat de heer C. L. H a r d e r s  mij er op attent maakte. 
Om naamsverwarring te voorkomen met Lobivia hardeniana Boed., werd

L o b iv ia  u itew aa lean a foto: Uitewaal.

de plant niet naar de heer H a r d e r s  maar naar onze redacteur benoemd. 
Deze zond mij onlangs een paar mooie en duidelijke foto’s van de goede 
soort.

Het typerende van Lob. uitewaaleana is de opvallend matte, grijs
groene kleur van de epidermis, de donkere, korte, haakvormige midden- 
doorn(s), de ongeveer 2 tot 3 mm vergroeide bloembuis met stamper en de 
violetkleurige zoom en violetbruine keel van de okergele bloem.

In enige verzamelingen hier te lande komt nog een plant voor, die veel 
met deze soort gemeen heeft. De bloemknop van deze Lobivia heeft echter 
een veel lichter gekleurde beharing dan de uitgesproken zeer donkere dichte 
beharing van Lob. uitewaaleana. Verder zijn de middendoorns niet haak
vormig gebogen, doch zij vertonen wel een neiging tot ombuigen aan het 
einde. Tot dusverre was ik niet in de gelegenheid deze plant die, naar ik
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meen, afkomstig is van de kwe
kerij van de heer E d e l m a n ,  
te bestuderen.

Het is met de Lobivia’s 
als met bijna alle geslachten der 
Cactaceae, dat de onderlinge 
verwantschap der soorten, varië
teiten en vormen, dikwijls zeer 
moeilijk te bepalen is. Dit is 
vooral daarom zo moeilijk, om
dat wij veelal de groeiplaatsen 
der meeste Lobivia’s niet ken
nen. De vroegere verzamelaars 
waren daar uit handelsmotieven 
zeer geheimzinnig mee, terwijl 
bovendien de meeste planten 
verzameld werden door India
nen, die dikwijls enige dagen 
moesten reizen door de hoge 
bergen om de begeerde planten 
aan de verzamelaars te kunnen 
afleveren. Wij weten dus ge
woonlijk weinig van de plaat
selijke omstandigheden waar- 

Close-up van de bloemen. onder deze planten groeien. Het
gevolg is, dat men zich bij de 

beoordeling van een bepaalde soort krampachtig vasthoudt aan de origi
nele beschrijving. Voorlopig is dit voor ons liefhebbers ook wel de „vei
ligste” weg.

Gelukkig dat verschillende beroepsbotanici zich thans met deze pro
blemen naar nieuwe inzichten, ook wat de cactussen betreft, bezig houden. 
Zo worden de geslachten Lohivia en Rebutia o.a. aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen door enige leden van de I.O.S. Maar of men ooit 
tot een scherpe, zuiver wetenschappelijke afscheiding der soorten en vor
men zal kunnen komen meen ik te mogen betwijfelen.

In ieder geval kunnen wij liefhebbers ons verheugen in de prachtige 
bloemen, die deze planten ons ieder jaar schenken en ons toeleggen op 
een zo goed mogelijke kweekwijze. A. F. H. B u i n i n g.

Internationaal Congres te Monte-Carlo.
Te Monte-Carlo had op 21, 22 en 23 September j.1. het tweede Congres plaats 

van de I.O.S. (Internationale Organisatie van de studie der Succulenten). Aanwezig 
waren deelnemers uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Monaco, Nederland, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Tijdens het congres werden nieuwe leden aan
genomen, waaronder uit Amerika en Zuid-Afrika, waardoor de organisatie een meer 
uitgesproken internationaal karakter gekregen heeft.

Op de congresdagen werden voornamelijk punten van organisatorisch belang 
behandeld, ter afwisseling werden voordrachten gehouden over belangrijke onder
werpen, de succulenten betreffend. Op een en ander komen wij later nog terug. 
Een vierde dag werd besteed voor het maken van een tocht langs de schitterende 
Cóte d’Azur waarbij enkele verzamelingen en kwekers bezocht werden.

De organisators en het vorstendom Monaco verdienen veel lof en dank voor de 
hartelijke en gulle ontvangst.

A. J. A. U i t e w a a 1.
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Een „jeugdige” oude cactusliefhebber, dat is niets bijzonders zal men allicht den
ken, die zijn er bij de vleet. Succulenten kweken is een rustige bezigheid, daar 

kan men oud bij worden, maar een „oude” liefhebber, die de drie kruisjes nog niet 
heeft bereikt en toch al 20 jaar lang succulenten heeft gekweekt, die komt men 
niet alle dagen tegen, tenzij men in de buurt woont van de Heirmansstraat No. 1 
te Deurne-Zuid.

In een mooi landelijk gedeelte van Deurne, een randgemeente, d.w.z. een ge
meente vastgebouwd aan Antwerpen, woont de heer W. G o e m a e s, sinds 1947 lid 
van Succulenta en sinds zijn zesde jaar cactusliefhebber. Toen de jonge Willy in de 
eerste klas van de lagere school zat, had hij in een winkel zulke danige schone plant
jes gezien, die hij toch zo geerne wilde hebben. Zijn moeder beloofde hem die 
plantjes als hij op het eind van het schooljaar tot de eerste vijf van zijn klas behoorde. 
Laat hij nu no. 5 zijn geweest!

De plantjes werden gekocht en — vertelde de vader van onze jonge oude cactus- 
iiefhebber met enige trots — „nadien zijn er altijd cactussen in huis geweest; ze 
gingen wel eens kapot, maar dan kwamen er toch altijd weer andere.” Bij de eerste 
plantjes was een Euphorbia, een Mam. decipiens en nog een Mammillaria, die plantjes 
herinnert de heer G o e m a e s zich nog heel goed. Na de oorlog was er niet veel 
meer van de collectie over, maar spoedig kwam er weer een verzameling bijeen. 
Door het lidmaatschap van Succulenta verdiepte de belangstelling voor succulenten, 
het bezit van een kas verhoogde het succes van het kweken. De planten hadden, 
voordat er een kasje was gebouwd, in de tuin geen slechte standplaats, maar de 
zomer is te kort, de planten kunnen niet langer dan vier maanden buiten staan n.1. 
van 15 Mei tot 15 September en ook daarvoor zijn nog niet eens alle soorten en zeker 
niet de zaailingen geschikt. Het opbergen in huis gedurende de rest van het jaar is 
ook niet bevordelijk voor het welzijn van de meeste succulenten, vooral zaailingen 
hebben dan vaak te weinig licht en kunnen niet doorgroeien, wat voor een eerste
jaars zaailing van groot belang is.

Toen de heer G o e m a e s nog geen kas bezat, vonden de zaailingen een goed 
tehuis bij de heer G. H o e c k x, beroepskweker te Deurne, Manebruggestraat 257. 
Wij kennen de heer H o e c k x als propagandist no. 1 van Succulenta. Hij won in een 
goed jaar tijd 104 nieuwe leden voor onze vereniging. Een bezoek aan zijn kwekerij 
kan ik onze leden warm aanbevelen; u vindt daar verschillende moderne ruime 
kassen vol goed gekweekte succulenten, groot en klein, en een enthousiaste baas. 
En als u op de Groenplaats te Antwerpen bij een bloemenstalletje een verkoper ziet, 
die college geeft over het behandelen van cactussen, zegt u dan maar „dag meneer 
H o e c k x” , want hij is het, vol vuur propaganda makend voor succulenten en voor 
Succulenta.

Het kasje van de heer G o e m a e s  is geheel eigen werk, zelfs de betonnen blok
ken 50 x 20 x 10, waaruit de onderbouw van het kasje bestaat, werden eigenhandig 
gegoten. Het ziet er uit alsof het door ervaren kassenbouwers is gemaakt. Toch zijn
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noch de heer G o e m a e s Sr., noch zijn zoon in het bouwvak. Ze hebben meer ver
stand van dossiers en documenten, van papier en schrijfmachines dan van cement 
en glas. De eerste is werkzaam op een bank, de tweede is een van de „stadsbedien
den” , beambten zouden wij zeggen, van de Technische Dienst van het enorme haven
bedrijf van de aloude Sinjorenstad aan de Schelde. Ook Deurne is niet van vandaag 
of gisteren en zelfs ouder dan Antwerpen; in het jaar 800 was Deurne al een ver
sterkte stad al maakt het gedeelte, waar de familie G o e m a e s  en de kweker 
H o e c k x wonen een landelijke indruk.

De kas bevat een gemengde verzameling prima onderhouden en keurig gerang
schikt en een speciale verzameling Rebutia. Aan Rebutia, Aylostera en Mediolobivia 
heeft de heer G o e m a e s  zijn hart verpand. Welgeteld bezit hij (56) Rebutia- 
achtige, waaronder wessneriana, marsoneri, krainziana, grandiflora, chrysacantha, 
violaciflora, senilis, senilis var. aurescens, sen. var. elegans en sen. var. stuemeriana,

Kijkje in de kas; aan de kop van dit artikel een ander kijkje in de kas, 
met daarnaast een foto van de heer Goemaes.

xanthocarpa en xanthocarpa var. citricarpa. Het zaad van deze laatste Rebutia heeft 
het Clichéfonds verspreid onder de naam „Goemaes V” ; D i g i t o r e b u t i a  is met 
8 soorten present, n.1.: orurensis, brac.hiacantha, ritteri, pectinata, steinmannii, pyg- 
mea, haagei en haagei var. flavovirens. Van A y l o s t e r a  zijn er behalve de gewone 
soorten kupperiana, spegazziniana. Van M e d i o l o b i v i a  oculata, eucaliptana, 
duursmaiana, elegans en aureiflora. De meeste planten zijn nog jong, maar dat is 
geen bezwaar; zo zit je in de tweede klas met drie plantjes en voordat je het weet 
ben je een man met een kas vol mooie succulenten.

Wij hopen dat deze jonge „oude” liefhebber nog vele, vele jaren genoegen en 
ontspanning zal vinden en zijn kennis zal verrijken met het verzorgen en bestude
ren van cactussen en dat hij over vele, vele jaren een „jeugdige” oude liefhebber 
zal zijn. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n .
Foto’s : Goemaes.

Mevrouw Herbert S. Rooksby *j*
Kort geleden bereikte ons het droeve bericht, dat op 2 December van het vorige 

jaar Mevrouw Herbert S. Rooksby, uitgeefster van een van de twee Amerikaanse 
tijdschriften op succulentengebied „Desert Plant Life” op 79-jarige leeftijd is over
leden. Zij was een vrouw met veel idealen. Wij hopen later een korte levensbeschrij
ving in Succulenta te plaatsen naar gegevens, verstrekt door de heer Reid Moran.

Tengevolge van het overlijden van Mevrouw Rooksby zal „Desert Plant Life” 
tot nadere aankondiging niet verschijnen; het laatste nummer was nr. 3, Vol. 24, 
Juli-Oct. 1952.

Voor het bekomen van ontbrekende nummers kan men zich wenden tot de heer 
R. V. Mo r a n ,  Dudley Herbarium, Stanford University, Stanford, Californië.
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Crassula brevifolia Harvey
Onderstaande foto toont een twijgeinde van een vetplant, die vrij 

algemeen ook op kwekerijen voorkomt. Het is een bijzonder mooie soort, die
rechtop groeit, vrij sterk vertakte 
stengels heeft en te herkennen is 
aan het feit, dat de jonge twijgjes 
zeer gemakkelijk afbreken. De bla
den zijn wat men zou kunnen noe
men, klompvormig, de bovenzijde 
is vlak, de onderkant sterk gewelfd 
en zwak gekield; de grootste dikte 
bevindt zich nabij de top en bij 
sommige bladen is deze onderkant 
z.g. kinvormig naar voren ge
plaatst. De kleur der bladen is 
heldergroen, maar onder bepaalde 
omstandigheden kunnen de ran
den prachtig bruinrood gekleurd 
zijn; de top van het hlad is 
puntig en eveneens bruinrood. 
Deze kleur treedt vooral naar 
voren, wanneer de planten betrek
kelijk droog gekweekt worden en 
in het volle licht staan. De blad- 
paren, die aan de voet iets met 
elkaar vergroeid zijn, staan in dat 
geval zeer dicht opeen. De bloei- 
wijze is kort tuilvormig en ver
schijnt in de winter; de kroon is 
lichtrose.

Deze soort is nauw verwant met C. rupestris Thunb., die ook in cul
tuur nog al eens voorkomt, doch die van onze soort afwijkt door de sterker 
vergroeide bladvoeten en de vlakkere, min of meer blauwberijpte bladen. 
De cultuur is zeer eenvoudig en de vermenigvuldiging gaat snel, reden 
waarom het plantje een vrij algemene verschijning is in de bekende vet
plantenkistjes, die op de veilingen worden verkocht.
foto: Uitew aal. B. K. B o o m .

Alles is maar een w eet___

V óór ik me als lid van onze vereniging liet inschrijven, dit was in Mei ’53, bezat 
ik reeds enkele cactussen welke ik goed door de winter ’52—’53 heb gekregen, 

en het was met een 5-tal plantjes dat ik dus van wal stak met onze liefhebberij.
Aangewakkerd en aangetrokken door de mooie vormen van onze vetplanten en 

prachtige bedoorning der cactussen schafte ik me geregeld enkele plantjes aan, na 
telkenmale zorgvuldig de namen, hun grootte bij ontvangst, eventuele ouderdom, en 
bijzondere eigenschappen en kenmerken, enz. te hebben genoteerd in een speciaal 
daarvoor aangelegd register.

Onder de vetplantensoorten had ik een E cheveria  m ulticaulis en een Bryophyl- 
lum daigremontianus. Deze laatste eiste voornamelijk mijn aandacht door zijn mooi 
gesneden bladeren en de rangschikking dezer laatste op de stengel. Voor mij waren 
dit toen, wel te verstaan vóór ongeveer 5 maanden, twee lastige plantjes om te 
kweken. Ik kon er namelijk, met al het verstand dat ik had van de succulenten
kwekerij, niet uit wijs worden hoe het toch mogelijk was dat deze twee laatstge-
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noemde, bij aanschaffing zo fris groene plantjes, na een week bij mij vertoefd te 
hebben, meteen er zo triestig uit gingen zien. Langzaam maar zeker verdorde ge
stadig het een na het andere blaadje. Wat kan toch de oorzaak van dit verschijnsel 
zijn ?

Ter inlichting: deze twee vetplantjes hadden een plaatsje in de kamer voor het 
raam op de Z.W. kant van het appartement. Geregeld om de twee dagen, nadien 
iedere dag, gaf ik op kamertemperatuur gebracht water, doch het bracht geen ver
betering aan mijn „zieken” . Ten einde raad besloot ik mijn nood te klagen bij onze 
doorluchtige voorzitter, de heer V a n  A v e r b e k e .  Nog steeds ben ik hem zeer 
dankbaar voor de goede raad die hij mij toen verschafte. Als goede vetplantenken
ner had hij vlug gezien wat de oorzaak van het dor worden der bladeren betekende. 
Niet het water geven was hiervan de oorzaak, doch de verse lucht, die mankeerde! 
Verse en frisse lucht, hoofdfactor voor de goede groei, ontbrak voor mijn vet
plantjes. Deze twee soorten behoren namelijk buiten gekweekt te worden om stevige 
en gezonde exemplaren te bekomen.

Met de goede raad van de voorzitter ging ik voldaan huiswaarts en begon zo 
spoedig mogelijk aan het vervaardigen van een aan het buitenrijgel aangepast bakje. 
Mijn vetplantjes, welke in de zon gekweekt moeten worden kregen een plaatsje 
buiten in de frisse lucht, waar ze van omstreeks 11 uur tot des avonds van de zon 
kunnen genieten.

Het is nu misschien bijna ongelooflijk, maar toch is het inderdaad zo, hoe ver
rassend vlug mijn twee planten aan deze verandering van kamerklimaat naar buiten
cultuur gevolg gaven. Bij het buiten plaatsen bevonden er zich aan de Echeveria 
multicaulis één, aan de Bryophyllum twee verdorde bladeren. Na twee dagen buiten 
vertoefd te hebben, in het gunstige Meizonnetje, vielen deze blaadjes af, en het waren 
dan ook de laatste die de planten verloren. De twee vetplantjes kwamen ziender
ogen bij en werden mooier met de dag, zodat na een veertiental dagen, er niets 
meer te zien was van hun zogezegde „kamerziekte” . Ze blijven nu dag en nacht 
buiten staan, zolang de nachttemperatuur het zal toelaten. Nu heb ik werkelijk 
plezier van mijn vetplanten als ik zie hoe deze het stellen in de „openluchtcultuur” , 
en zoals velen het met mij eens zullen zijn „het is allemaal maar een weet” , want 
als leek tracht men het toch zo goed mogelijk te doen, alhoewel dikwijls domme 
dingen in de kweekmethoden uitgevoerd worden.

Thans is mijn Bryophyllum opgegroeid tot een prachtplantje, de berijpte bla
deren zijn als het ware met violet grijsgroen vilt bedekt. Onderaan de stam hebben 
ongeveer 14 dagen geleden 4 stekjes het levenslicht gezien, en deze zijn eveneens 
reeds goed opgekomen. De Echeveria multicaulis heeft thans ook een prachtige rode 
kleur gekregen en twee grote zij vertakkingen versieren deze eigenaardige forse 
„sapplant” . Schrijver: een onbekende Belgische liefhebber.

Geven wij onze planten te kleine potten?
ie wil mij antwoorden op bovengenoemde vraag? Ik stel deze vraag, omdat ik

VV telkenjare bij het verpotten bemerk, dat planten, die buitengewoon goed „aan 
de groei” zijn, kans hebben gezien hun wortels door het gaatje van de pot de wijde 
wereld in te sturen. Als men bemerkt, dat een plant bijzonder goed groeit, tien tegen 
één, dat de hoofdwortel door de pot een uitweg heeft gevonden in het tablet en 
daar vele zijwortels heeft gevormd of bij andere soorten een ellenlange sliert is
geworden.

Dit jaar was o.a. een Gymnocalycium gibbosum, die ik al vele jaren bezit, zeer 
sterk gegroeid. Ik kon de pot niet uit het tablet nemen; ik wist toen dadelijk, wat de 
oorzaak was. De hoofd wortel had op een afstand van 10 cm twee wortels gevormd, 
waarvan de ene minstens 90 cm en de andere minstens 70 cm lang was, het einde 
kon ik van beide wortels niet vinden. Zij hadden bovendien elk een sluier van zij
wortels gemaakt, die zich aan de potten in de buurt hadden vastgezet.

Ik kreeg eens een flinke grote schijf van een Opuntia, import uit Zuid-Frankrijk. 
Daar ik deze Opuntia, als de schijf een plant was geworden, niet wilde behouden, 
zette ik de schijf niet in een pot, doch in het zand (zuiver scherp zand afkomstig 
van een zandgraverij in de buurt) van het tablet. Ze maakte enkele nieuwe schijven 
en toen ik de plant na een jaar cadeau wilde geven vond ik, nadat ik alle potten had 
verzet, het eind van de wortel aan het andere eind van het tablet. Had ik de schijf, 
toen ik die kreeg, in een pot gezet, dan zou de plant onmogelijk zulk een sterk wor-
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Opuntia clavarioides foto: V atter (Argentinië)

telgestel hebben kunnen maken, tenzij er toevallig een groot gat in de pot was 
geweest.

De Opuntia clavarioides, een plant, die de heer E. V a t t e r  op de natuurlijke 
groeiplaats vond —  de foto is op de helft van de w are grootte genomen —  zou in 
een potje haar w ortelgestel onm ogelijk tot volle ontw ikkeling hebben kunnen bren
gen en rechtvaardigt naar mijn mening de vraag: kw eken wij onze planten in te 
kleine potten?

Ik weet, dat vele  ervaren liefhebbers hun planten zonder potten in een tablet 
plaatsen; w at doen zij als een plant, zoals mijn Gymn. gibbosum, tw ee sterk vertakte 
zeer lange w ortels heeft gevorm d ?

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

Echinopsis

A ls er één geslacht is, dat aan veranderingen onderhevig is geweest, dan is het 
w el het geslacht Echinopsis. W ie de lijst van S c h u m a n n  met  die van B r i t -  

t o n  en R o s é  vergelijkt ziet bij B r i t t o n  en R o s é  veel minder soorten. Er zijn 
soorten overgegaan naar Lobivia o.a. de pentlandii-soorten en zelfs zijn er inge
deeld bij de Cerei o.a. schickendantzii. Wie zou in de tegenwoordige Trichocereus 
schickendantzii nu nog een Echinopsis zien?

De echte Echinopsissoorten zijn zeldzaam, er bestaan zeer veel hybriden. Maar
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ja hoe kan dat ook anders? Wijlen de grote kweker F r . d e L a e t t e  Contich kweekte 
Echinopsis buiten in de volle grond zonder enige bedekking van glas of wat ook. 
Als die planten gingen bloeien en vrucht zetten, wie zou dan nog verwonderd zijn 
als er hybriden ontstonden? Onder deze hybriden komen mooie planten voor, ik noem 
u Echinopsis decaisneana en shelhasei. Vooral decaisneana is een dankbare bloeier 
en goede groeier, wat van shelhasei niet altijd gezegd kan worden. Bij ons in Zeeuws- 
Vlaanderen komen nog zeer oude Echinopsishybriden en misschien ook nog wel 
onbekende echte soorten voor. Deze planten zijn afkomstig van wijlen Ds. de B o e r ,  
die zich in 1898 als predikant in Hulst vestigde en aldaar in 1919 overleed.

Het geslacht Echinopsis kent ook variëteiten. Ik noem u de variëteit Echinopsis 
eyriesii var. rosea, zoals de naam al zegt een rose-achtig bloeiende plant. Ook de 
soort multiplex kent een variëteit n.1. Echinopsis multiplex var. mülleri en dan de 
variëteit van rodotricha n.1. robusta. Ook cristaten komen bij Echinopsis voor, zegt 
u nu nog maar eens, dat het een saai geslacht is. Deze cristaatvormen zal men moe
ten zoeken bij de soort multiplex.

De laatste jaren zijn een paar nieuwe soorten ingevoerd o.a. Echinopsis riogran- 
dense, schwantesii, dehrenbergii. Deze soorten zijn nog moeilijk te bekomen, maar 
een speurtocht waard.

Van de planten welke de meeste liefhebbers wel kennen noem ik allereerst 
Echinopsis tubiflora, een zeer dankbare bloeier en wat een kleurige, krachtige be- 
doorning! De bloem is zuiver wit, en sterk riekend; een openbaring op zich zelf. 
Dan Echinopsis leucantha, bekijkt u nu zo’n plant eens, wat een schoonheid en deze 
plant heeft de goede eigenschap, dat zij lang de bolvorm behoudt. Ook van deze plant 
is de bloem wit, maar elk bloemblaadje is aan de top vaak rosé getint.

Zo langzamerhand heb ik al wat soorten aan u voorgesteld en ik hoop, dat u er 
eens een paar in cultuur neemt. Heus, u zult er veel genoegen van beleven.
Terneuzen. M. K r o l .

Crassula interrupta E. May.
1— Jet middelste plantje van deze foto kan men tegenwoordig nog wel eens 
A -1 in collecties van liefhebbers vinden en wel bijna steeds onder de naam 
Crassula eendornensis. Het is een mooi succulentje met kleine rozetten, 
waarvan de bladen min of meer rechtop staan en tweerijig gerangschikt 
schijnen te zijn; in werkelijkheid zijn ze natuurlijk overstaand, doch door 
draaiing aan de voet hebben ze een stand gekregen, zoals op de foto duide
lijk tot uitdrukking komt. De bladeren zijn kaal, maar langs de rand opval
lend gewimperd. De rozetten groeien in dichte zoden en wanneer men de 
plantjes goed kweekt kan men in enkele jaren een hele bloempot vol heb
ben. In de nazomer ontwikkelen zich de korte bloeiwijzen, die onderin 
enkele overstaande schutbladen hebben, in de oksels vinden we echter geen 
bloemen, meer naar boven volgen enkele (maximaal 7) schijnkransen van 
witte, soms iets rosé aangelopen bloemen.

Er is sedert het einde van de oorlog nog al wat nieuw materiaal uit 
Zuid-Afrika ingevoerd en klaarblijkelijk van verschillende plaatsen, want 
we kunnen in de cultuur enkele typen aantreffen, die hoofdzakelijk ver
schillen door de min of meer bruin gekleurde bloeiwijzen. De bewuste 
planten zijn in 1926 door D i n t e r ontdekt en hij noemde ze naar de vind
plaats C. eendornensis; zijn beschrijving is wel kort en onvolledig, zoals 
zoveel van zijn diagnosen zijn, maar we kunnen de plant er toch wel met 
enige goede wil uit herkennen; hij schrijft namelijk in zijn reisverslag : „Tus
sen grote stenen groeit een zeer mooie en nieuwe Crassula, verwant met Cr. 
barbata, met groene, onbehaarde, langs de rand lang en afstaand gewim- 
perde, spatelvormige bladeren, waarvan de mosselvormig samengedrukte,
2— 3 cm grote rozetten tot zoden van tot 100 rozetten of exemplaren ver
enigd zijn”.

Toch kunnen we de plant niet met zekerheid uit deze diagnose her
kennen, omdat er nog een soort bestaat, die er veel op lijkt, doch in alle
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delen groter is nl. Crassula tomentosa Thbg; evenwel zijn de oppervlakten 
der bladeren bij deze soort meestal kort behaard.

Bij nadere determinatie is me evenwel gebleken, dat onze plant iden
tiek is met C. interrupta, die in het midden van de vorige eeuw ontdekt is 
door de plantenzoeker Drège. Het typemateriaal, dat in het herbarium van 
Kew aanwezig is, heb ik gezien en dit stemt in alle opzichten met onze 
plant overeen.

Crassula interrupta is nauw verwant met C. tomentosa, die bij ons ook 
zo af en toe wel eens in een collectie voorkomt. Deze is van C. interrupta 
te onderscheiden door de meestal behaarde bladen en de veel langere 
bloeiwijze, die wel 1 m hoog kan worden en uit tot 100 boven elkaar ge

in het midden Cr. interrupta; op de voorgrond Cr. lanuginosa; op de achtergrond 
een nog onbeschreven, behaarde Cotyledon. foto: Uitewaal.

plaatste schijnkransen kan bestaan. Met C. barbata heeft deze plant niets 
uit te staan.

Cr. interrupta is niet al te moeilijk te kweken, mits men in de winter 
zorgt dat de planten niet te veel uitdrogen en ook niet te nat staan. Een 
permanent iets vochtige aarde is het beste en waarborgt een goede groei 
in de zomer.

Het voorste plantje van de foto stelt v oor : Crassula lanuginosa, een 
kruiper met kort behaarde bladen; onder de loupe kan men zien, dat deze 
haartjes naar achter gericht zijn. In de zomer bloeit de plant met brede, bijna 
ongesteelde tuilen met kleine, aanvankelijk witte, later steenrode bloemen. 
De cultuur is gemakkelijk en van een klein stekje kan men in één seizoen 
een pot vol kweken.

De achterste plant van de foto is een mij onbekende Cotyledon. Deze
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soort is de laatste jaren overvloedig uit Zuid-Afrika geïmporteerd, maar we 
weten nog niet wat het is. De plant groeit willig, stoelt gemakkelijk uit en 
is in alle delen dicht behaard. Het is een prachtig plantje voor collecties.

Resumerend krijgen we nu de volgende namen: C. interrupta E. Meyer 
in Harvey & Sonder, Flora capensis, II, 361 (1862); (syn. C. eendornensis 
Dinter in Fedde, Repert. LIII, 88 (1928). C. lanuginosa Harv. in Harvey 
& Sonder, Flora capensis, II, 347 (1862).

B. K. B o o m .

„Uit de Cactuswereld '

CACTUSPAEDAGOGIEK !
Mijn kas staat tussen huizen, waarin 

veel kinderen wonen; het glinsterende 
glas is verleidelijk voor de jeugd. Ver
nielzucht bestaat nu eenmaal bij een deel 
van het mensdom. Toch heeft nog geen 
enkele jongen een ruit bij mij stuk ge
gooid, want ik heb moeite gedaan de 
kinderen op mijn hand te krijgen, het
geen mij wonderwel is gelukt.

Het is verheugend hoeveel belangstel
ling kinderen hebben voor het groeien 
en bloeien van cactussen en vetplanten, 
als men hen iets over deze planten ver
telt, waardoor hun fantasie geprikkeld 
wordt. Wat ik vertel luidt ongeveer als 
volgt:

Kijk jongens, daar staat lange Jaap, 
een heel groot exemplaar van Opuntia 
exaltata en die daar, dat is dezelfde 
soort, maar die lijkt wel wat op de kam 
van een haan, daarom noemen we die 
een kam vorm. (Op. exaltata cristata). Dit 
hier is Dikkie, (een forse Echinopsis) en 
wat daar ligt, dat lijkt wel een sneeuw
bal, maar een die niet smelt. (Mam. her- 
rerae). Als jelui straks thuis komt, zeg 
dan aan je vader dat ik een scheerkwast 
voor hem heb, de zeep zit er al aan 
(Espostoa lanata).

Zie je dat witte poesje wel, het ligt rus
tig te slapen, het heeft de kop en de po
ten ingetrokken (Mam. b ocasana). Ik 
heb ook een plant met handjes, dat is 
een negerhand en die mooie gele plant, 
dat is nieuwsgierig Aagje — andere plan
ten kijken naar boven, maar deze wil 
wat meer van de wereld zien, dan alleen 
de lucht. (Not. leninghausii). De dorens 
van dat stekelvarken worden door de In
dianen gebruikt om te vissen en van 
hele grote cactussen bouwen ze hun hut
ten.

Soms noemen mijn toehoorders zelf 
een naam, dat is een sparappel (Eucepha- 
locarpus strobiliformis). Vaak komt een 
jongen terug met een kameraadje en 
nauwelijks zijn ze in de kas of de inge
wijde begint les te geven: kijk dat 
is lange Jaap, enz., enz.

Het gezelschap gaat altijd zeer voldaan 
naar huis, vooral als ik ze een plantje 
meegeef met een enkele aanwijzing om

trent de verzorging. Vele van die plant
jes zullen misschien geen lang bestaan 
hebben, doch de vreugde bij het ontvan
gen van een plantje is een plezier voor 
de gever en allicht wordt een toevallige 
bezoeker later een echte liefhebber.

G. G. F 1 o r ij n.

De heer G. E e r k e n s, op weg naar 
warmer streken, groet allen die hij tij
dens zijn verlof heeft ontmoet en die 
hem vriendelijk hebben ontvangen. Hij 
betuigt tevens zijn dank voor de vele 
plantjes, die hij heeft gekregen, waar
door zijn verzameling ruimschoots op 
het oude peil is gebracht en daarop zal 
blijven, omdat zijn collectie in zéér goe
de handen is.

Hij bedankt de kring Deventer, die 
hem bij de wederopbouw van zijn col
lectie krachtig heeft geholpen. Hij wenst 
het nieuwe geestdriftige bestuur veel 
succes. Op de laatste vergadering, die 
hij bezocht, waren 15 van de 18 leden 
present, hij hoopt, dat dit goede begin 
een belofte voor de toekomst inhoudt.

Wist u, dat een Mammillaria in één 
zomer 300 bloemen kan voortbrengen? 
Ik verwijder altijd de verdroogde 
bloemresten omdat zij — naar men zegt 
— een schuilplaats bieden aan spint of 
wolluis.

Een oude Mam. hidalgensis, hoog 40 
cm, omtrek langs de punten van de 
dorens gemeten 57 cm, leverde met 310 
uitgebloeide bloemetjes een record.

Kleine Mammillaria’s kunnen meer 
dan 100 bloemen geven.

De heer T h e i 1 te ’s-Gravenhage be
zit een Mam. bocasana met een middel
lijn van 50-55 cm en hoog ±  30 cm. De 
plant bestaat uit ongeveer achthonderd, 
zegge 800 kopjes van 1 tot 6 a 7 cm 
breed. Zij bloeien langer dan twee 
maanden met zeer veel bloemen, die de 
plant bijna geheel bedekken. Alle bloe
metjes nauwkeurig tellen is geen ge
makkelijk werk, maar het aantal zal 
ongeveer vijftien honderd, zegge 1500 
zijn.

En toch beweert de boze wereld, dat 
cactussen nooit bloeien ! v. d. Th.
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Terugblik 19474953.
Met dit nummer sluit de zevende na-oorlogse jaargang van „Succulenta” . Bij 

wijze van avondontspanning heb ik er de tijd voor genomen deze jaargangen 
nog eens nauwkeurig door te lezen. Eigenlijk moet ieder lid dit af en toe doen, 
want daardoor kan men zich de inhoud van ons orgaan volkomen eigen maken, en 
ook bemerkt men dan, hoeveel belangrijks elke jaargang bevat. Hulde aan onze 
redacteur, die kans ziet zesmaal per jaar een aflevering ineen te zetten, waarvan 
de inhoud alleszins verantwoord is.

Men moet daar niet te licht over denken. Sommigen zullen zeggen: er wordt 
te weinig over Cactussen geschreven, een ander vindt de inhoud te wetenschap
pelijk, een derde meent, dat „Succulenta” aan pasbeginnenden eigenlijk te weinig 
geeft.

Om met de laatste opmerking te beginnen: in zekeren zin is het waar, dat 
pasbeginnenden soms niet vinden wat ze menen te moeten zoeken. Doch dit kan 
toch niet anders. Elke maand komen nieuwe beginnelingen in onze gelederen. 
Ergo zouden wij dan elke keer weer opnieuw met begin-lectuur voor den dag 
moeten komen. En dan waren we gauw uitgepraat. Nodig is zulks ook niet, want 
daarvoor zijn verschillende goede handleidingen verkrijgbaar. Elk lid moet hiervan 
een klein bibliotheekje als uitgangspunt bezitten. Begin maar met het zeldzaam 
mooie boekje „Cactussen en Vetplanten” (Hoe ze met succes te kweken ?) door 
onze redacteur geschreven en van duidelijke afbeeldingen voorzien.

Wat het wetenschappelijke van ons orgaan betreft, dit is tweeledig. „Succu
lenta” mag er zich in verheugen, dat het vrijwel over de gehele wereld in weten
schappelijke kringen gelezen wordt. Dit zou niet het geval zijn, wanneer ons tijd
schrift een „Lekenblaadje” was. Juist het feit, dat de nieuwste succulentenvondsten 
wetenschappelijk en met voor zich zelf sprekende foto’s vermeld worden, moet ons 
met trots vervullen. En de waarde hiervan voor beginnelingen? Och, de „begin
ners” van heden worden voor een deel „kenners” over enkele jaren. En welk een 
waarde hebben voor hen dan de wetenschappelijke artikelen van vorige jaargangen!

De tweede wetenschappelijke waarde komt geheel voor rekening van de 
redacteur. Hij heeft te zorgen, dat de beschrijvingen steeds wetenschappelijk ver
antwoord zijn, hetzij dat oude, ingeburgerde namen door nieuwe vervangen worden, 
hetzij dat nieuwe nomenclatuurregels gevolgd dienen te worden. Bij de heer 
U i t e w a a 1 is dit veelomvattende werk in goede, welvertrouwde handen.

Wat het punt betreft, dat te weinig over Cactussen geschreven wordt, is dit 
wel in overeenstemming met de waarheid? Vrijwel elk nummer bevat één, soms 
meer Cactusartikelen. Zoals ik aan het begin schreef, heb ik de laatste zeven jaar
gangen nog eens goed doorgelezen. Ik heb er weer ettelijke aantekeningen uit 
gemaakt, welke de moeite van het onthouden waard zijn.

Laten zij, die pas lid zijn, zich haasten de nog aanwezige oude jaargangen 
onverwijld bij onze secretaresse te bestellen. Er is geen betere winterlectuur voor 
succulentenliefhebbers dan deze oude jaargangen. En op de duur vormen ze een 
waardevolle bron, waaruit men nog menig keer zal kunnen putten.

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

EEN NUTTIG ST. NICOLAAS- OF KERSTGESCHENK IS :

CACTUSSEN en VETPLANTEN
Hoe ze met succes te kweken ?

door A. J. A. UITEWAAL. Uitgave : SUCCULENTA.
Gedrukt op fraai kunstdrukpapier. Op bijna elke pagina een afbeelding.
Prijs voor leden van Succulenta ƒ 5.—. Bestellingen en betalingen te richten 
aan Mevr. J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, Lisse, postgiro 551220.
Belgische leden kunnen het bedrag, frs 75.—, voldoen t.n. van Penningmeester 
Pereskia, de heer René Vermeiren, Edm. Thieffrylaan 98, Mortsel, België, 
postrekening nr. 52 29 23.



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

eTport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  F. Jansen Leyw eg24
postrekening 1 7 2 4 4 6  's-Gravenhage

Bestuursmededelingen.
Leden van Succulenta in Nederland, 

die hun lidmaatschap niet wensen te 
verlengen, worden, om moeilijkheden te 
voorkomen, er aan herinnerd, dat het 
lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór X December, schriftelijk aan het 
secretariaat, Hereweg 19, Lisse of aan 
het bestuur van de afdeling, waartoe zij 
behoren.

Belgische leden, die hun lidmaatschap 
niet wensen te verlengen, worden ver
zocht vóór 1 December hiervan medede
ling te doen aan de secretaresse van 
Pereskia, Mevrouw LEO GONNISSEN, 
Edm. Thieffrylaan 52, Mortsel, België.

Leden van Pereskia worden vriende
lijk verzocht, de contributie voor het 
jaar 1954 vóór 10 Januari 1954 te willen 
storten op postrekening no. 5229,23 ten 
name van Penningmeester Pereskia, de 
heer RENÉ VERMEIREN, Edm. Thief
frylaan 98, Mortsel, België.

Penningmeester Succulenta te Rijper- 
kerk, Friesland.

Secretaresse Succulenta.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Wie kan mij bezorgen één of twee 

planten (of plantjes) van Euphorbia 
bupleurifolia. A. J. A. UITEWAAL, 
Alex. Boersstraat 25huis, Amsterdam-Z.

Wegens sterfgeval collectie succulen
ten te koop. Vraagprijs f 150.—. Ver
zoeke zich in verbinding te stellen met 
de voorzitter van Afd. Gooi- en Eem- 
land, de heer H. A. SCHUSS, Crailosche- 
weg 115, Huizen (Gooi).

Wie helpt mij aan afbeeldingen en 
foto’s van cactussen en vetplanten? Por
tokosten worden gaarne vergoed. Aanb. 
F. v. d. BRUGGEN, Zweelostraat 7, Den 
Haag.

Nieuwe Leden:
GRATIS PLANTJES.

De verzending van gratis plantjes 
aan nieuwe leden is wegens het verge
vorderde seizoen stopgezet tot het voor
jaar 1954. Leden, die zich vóór 15 Sep
tember 1953 opgaven en niet in het be
zit zijn gekomen van deze plantjes, wor
den verzocht zich in verbinding te stel
len met het secretariaat van Succulenta, 
Hereweg 19, Lisse.

BETALING CONTRIBUTIES 1953.
Van enkele afdelingen is nog geen 

overmaking der contributies binnenge
komen. De penningmeesters dezer afde
lingen worden dringend verzocht, deze 
bedragen zo spoedig mogelijk te storten 
op postrekening no. 133550 ten name van

Mej. J. Scharp, Padangstr. 19, Enschede.
Th. J. J. Stouten, San. Berg en Bosch, 

Jozefpav. Afd. 3, Bilthoven.
J. K. Bosma, Tukkerstr. 57, Almelo.
Th. Leenders, Pieter Stokmanslaan 27, 

Eindhoven.
H. Eijgenraam, Pension Jonkerbosch, 

Nijmegen.
J. Paulus, Adm. de Ruyterweg 311 III, 

Amsterdam West.
Mej. P. M. Keyzer, Mich. Angelostr. 57, 

Amsterdam-Zuid.
Mej. Kooien, Raboes 12, Laren N.-H.
Dr. G. Korndörffer, Heesch N.-Br.
Mevr. N. Kroonen—Vermaning, Oranje

straat 40bv, Dordrecht.
A. Dentinger, Hoge Nieuwstraat 12, Dor

drecht.
J. Frentrop, C. 146, Lobith.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 58 -  HONSELERSDIJK -  TELEFOON K. 1740—4972.



ZAADVERKOOP Aanbieding ten bate van 
het Clichéfonds.

1 Lithops a lp in a ........................... ƒ 0.25
2 —  aucam piae................... ƒ 0.25
3 — bella ..........................  ƒ 0.25
4 — bromfieldii ............... ƒ 0.25
5 — comptonii ................... ƒ 0.25
6 — eberlanzii ................... ƒ 0.35
7 — elisabethae .................  ƒ 0.25
8 — ed ith a e .........................  ƒ 0.25
9 — erniana ....................... ƒ 0.25

10 — farinosa ......................  ƒ 0.35
11 — fulviceps .....................  ƒ 0.25
12 — fulleri ........................... ƒ 0.25
13 — gracilidelineata . . . .  ƒ 0.25
14 — herrei ........................... ƒ 0.25
15 — h e lm u tii....................... ƒ 0.25
16 — insularis....................... ƒ 0.25
17 —  julii (var. pallida) . .  ƒ 0.25
18 — karasmontana ........... ƒ 0.25
10 — kuibisensis .................  ƒ 0.25
20 —  kunjasensis ............... ƒ 0.25
21 — lateritia .....................  ƒ 0.25
22 — lericheana ................... ƒ 0.25
23 — lesliei ........................... ƒ 0.25
24 — lo c a lis ........................... ƒ 0.35
25 — marmorata .................  ƒ 0.25
26 — meyeri ....................... ƒ 0.25
27 — mickbergensis ........... ƒ 0.25
28 — opalina ....................... ƒ 0.25
29 — olivacea ....................... ƒ 0.25
30 — otzeniana ................... ƒ 0.25
31 — peersii .........................  ƒ 0.25
32 — pseudotruncatella . . ƒ 0.25
33 — pulmonuncula ........... ƒ 0.25
34 — rugosa ....................... ƒ 0.25
35 —  salicola ....................... ƒ 0.25
36 — summitatum ........... ƒ 0.25
37 —  terricolor ................... ƒ 0.25
38 — triebneri .....................  ƒ 0.25
39 — urikosensis .................  ƒ 0.35
40 Argyroderma aureum .......... ƒ 0.25
41 Bijlia cana ................................ ƒ 0.25
42 Carpanthea pom eridiana----ƒ 0.35
43 Cephalophullum alstonii . . . .  ƒ 0.35
44 Cheiridopsis candidissima . . ƒ 0.35
45 — comptonii  ƒ 0.35
46 Dactylopsis digitata .............. ƒ 0.35
47 Delosperma cooperi ...............  ƒ 0.25
48 — mahonii ................ƒ 0.25
49 Didymaotus lapidiformis . . .  ƒ 0.35
50 Dinteranthus microspermus . ƒ 0.25
51 — vanzijlii   ƒ 0.25
52 —  pole-evansii . . ƒ 0.25
53 Brosanthemum b e l lu m ....... ƒ 0.25
54 Erepsia inclaudens................  ƒ 0.35
55 Glottiphyllum neilii .............. ƒ 0.35
56 Gibbaeum heathii .................. ƒ 0.25
57 Lapidaria margaretae ..........  ƒ 0.25
58 Lampranthus a u reu s............  ƒ 0.35
59 — blandus   ƒ 0.35
60 — curviflorus . . .  ƒ 0.35
61 Ophthalmoph. schlechteri . . .  ƒ 0.25
62 Pleiospilos herrei .................. ƒ 0.25

63 Pleiospilos hilmarii .............. ƒ 0.25
64 Rhinephyllum b ro o m ii..........  ƒ 0.25
65 Tischleria peersii .................  ƒ 0.35
66 Aloë b re v ifo lia ........................  ƒ 0.20
67 Anacampseros rufescens . . . .  ƒ 0.15
68 Astrophytum asterias .......... ƒ 0.35
69 — asterias x capricorne

F 2 ƒ 0.35
70 — myriostigma ...............  ƒ 0.35
71 — myr. x ornatum F 2 ƒ 0.35
72 — myr. var. potosina .. ƒ 0.35
73 — myr. v. tamaulipense ƒ 0.35
74 — ornatu m ....................... ƒ 0.35
75 Cereus lamprochlorus ........... ƒ 0.25
76 — macrogonus ...............  ƒ 0.25
77 — peruvianus .................  ƒ 0.25
78 — spachianus .................. ƒ 0.25
79 Echinopsis aurea ....................  ƒ 0.25
80 — hybr. rijk bloeiend ƒ 0.20
81 Echinocatus g ru son ii.............. ƒ 0.30
82 Echinocereus baileyi ...............ƒ 0.30
83 Gymnocalycium bruchii . . . .  ƒ 0.30
84 — multiflorum var.

parisiensis ƒ 0.25
85 Notocactus müller-melchersii ƒ 0.25
86 — haselbergii .................. ƒ 0.25
87 — leninghausii ...............  ƒ 0.25
88 — ottonis .........................  ƒ 0.20
89 — tabularis .....................  ƒ 0.20
90 Mammillaria bocasana .......... ƒ 0.30
91 — celsiana ....................... ƒ 0.30
92 — compressa ...................  ƒ 0.30
93 — elegans ....................... ƒ 0.30
94 — elongata .............  ƒ 0.30
95 — hahniana.....................  ƒ 0.30
96 — longicoma ...................  ƒ 0.30
97 — magnimamma ...........  ƒ 0.30
98 — perbella lanata ........... ƒ 0.30
99 Lobivia gemengd .................. ƒ 0.25

100 — backebergii ...............  ƒ 0.30
101 — marsoneri ...................  ƒ 0.30
102 — polycephala ...............  ƒ 0.30
103 — pseudocachensis . . .  ƒ 0.30
104 — species 530 D. Buin. . ƒ 0.30
105 — species 101 D. Buin. . ƒ 0.30
106 —  famatim. gemengd . ƒ 0.25
107 —  fam. v. hamatacantha ƒ 0.30
108 —  fam. var. setosa . . . .  ƒ 0.30
109 — fam. spec. var. 9, Tim. ƒ 0.30
110 Pilocereus celsianus .............. ƒ 0.35
111 — houlettianus ...............  ƒ 0.35
112 — strausii jujuyensis ..  ƒ 0.35
113 Opuntia gemengd .................. ƒ 0.20
114 — polyacantha ...............  ƒ 0.20
115 — megacantha ...............  ƒ 0.25
116 Rebutia chrysacantha .......... ƒ 0.25
117 — minuscula ...................  ƒ 0.25
118 — se n ilis ...........................  ƒ 0.25
119 — krainziana .................  ƒ 0.25
120 — xanthocarpa var.

salmonea ƒ 0.25
121 Turbinicactus lophophorioides ƒ 0.50

De pakjes bevatten 30 Mesem- en 20 Cactuszaden.
De pakjes met Carpanthea, Cephalophyllum, Erepsia, Glottiphyllum en Lampranthus 
bevatten ±  10 zaden die met Cheiridopsis, Pleiospilos herrei en Tischleria ±  15 zaden.
Toezending volgt UITSLUITEND na ontvangst van het verschuldigde bedrag, ver
meerderd met ƒ 0.15 voor verzendkosten. Men wordt verzocht GEEN bestellingen 
te schrijven op giro- o f postwisselstrookjes.
Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving of storting 
op postgirorekening 3 9 8 9 7 2  ten name van Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN te 
Apeldoorn. Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan Mej. J. J. E. VAN DEN 
THOORN, „de Ruwent” , Elburgerweg 57, Apeldoorn.
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