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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  /'"N X T  voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
L Vy JS. vy 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. P- BENDIEN
‘"Pokon-, 3£orrelmeót- en alja.br iek

N A A R D E N
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Een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar !
A happy and prosperous New Year ! -
Une bonne année !
Ein glückliches neues Jahr !
Deseamos un próspero y feliz Ano N uevo! :

.......................................... ...... ... .............. ............... ........... .... .........mini... in............. .......

Wederom is een jaar verstreken, opnieuw bieden wij onze afdelingen 
en de leden in binnen- en buitenland onze beste wensen aan. Ook onze 
zusterverenigingen in het buitenland wensen wij een goed jaar toe, wij 
hopen op de voortzetting en verdere ontwikkeling van onze goede ver
houdingen.

Dit najaar hadden wij het voorrecht het tweede congres van de I.O.S. 
in Monaco bij te wonen en te genieten van de plantengroei in dit voor 
planten zo uiterst gunstig gelegen vorstendom. Vooral in de winter ver
langen wij vaak naar het heerlijke klimaat aan de Middellandse zee en naar 
de zuidkust van Europa met haar kostelijke plantengroei.

Ons klimaat stelt grote eisen aan de verzorging van succulente planten. 
Dikwijls vervult ons de naderende winter met vele zorgen, maar als een
maal de maand Januari in het land is, dan zegt ons het winnende licht dat 
een hoopvol voorjaar op komst is. Met liefde maken wij onze zaaipannen 
klaar, met zorg worden de grondmengsels bereid en de planten verpot om 
tijdig gereed te zijn voor de groeiperiode en voor het zomerfeest met zon en 
bloemen.

Mogen onze hoopvolle verwachtingen in 1954 in vervulling gaan.
A. F. H. B u i n i n g, Voorzitter.

Van de Redactie.
De getrouwe inzenders van bijdragen 

voor ons blad betuigen wij onze harte
lijke dank. Wij kunnen voor dit nieuwe 
en ook voor de komende jaren niets beter 
wensen, dan dat hun aantal zal toene
men, vooral op cactusgebied, op welk 
terrein het aantal goede auteurs in ons 
land bedroevend gering schijnt te zijn. 
Wij zijn derhalve besloten — hoewel wij 
er een eer in zouden stellen ons zelf te 
bedruipen — de hulp van buitenlanders 
in te roepen, of onze lezers een keuze 
van cactusartikelen uit buitenlandse tijd
schriften aan te bieden.

Misschien vindt u het vreemd in dit 
nummer twee artikelen aan te treffen 
over hetzelfde onderwerp. De redactie

commissie is van mening, dat het verant
woord is deze uitzondering te maken, 
daar beide artikelen elkander aanvullen.

Het landgoed „Les Cèdres” is niet 
alleen op succulentengebied, doch in alle 
opzichten belangrijk genoeg om er in ons 
orgaan de aandacht op te vestigen. De 
oproep, gedaan aan het slot van het arti
kel van Mej. v. d. T h o o r n  ondersteu
nen wij ten volle en kunnen wij niet ge
noeg in uw belangstelling aanbevelen.

Doet allen mee aan de enquête waar
over u in dit nummer nadere bijzonder
heden vindt. Kunt ge anders nooit aan de 
inhoud van ons blad bijdragen, dan hebt 
ge nu een kans er toe bij te dragen om 
van ons tijdschrift datgene te maken, wat 
aan de algemene wens en aan uw per
soonlijke wens zo veel mogelijk voldoet.
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Les Cèdres te S t . - J  ean-Cap-Ferrat

De K.L.M. bracht mij in minder tijd van Schiphol naar Nice dan ik nodig had om 
van de Ruwent Amsterdam te bereiken. Ik ging naar Nice om vandaar te St.- 

Jean-Cap-Ferrat „Les Cèdres” , de botanische tuin van de heer J. M a r n i e r -  
L a p o s t o l l e  te bezoeken; tot welk bezoek de heer M a r n i e r  mij welwillend 
toestemming had gegeven.

Een onzer leden, de heer B e e k e n k a m p ,  toenmaals werkzaam in deze tuin, 
had mij zoveel verteld van „Les Cèdres’” , dat ik verlangend was die kostelijke 
bezitting, vroeger eigendom van koning Leopold I van België, met eigen ogen te 
aanschouwen; te meer daar mijn zwager, die ik had aangeraden eens te gaan kijken 
toen hij in Nice was, mij vertelde: „die tuin is fantastisch mooi, vooral het tropische 
gedeelte, het is een sprookjestuin; Adam en Eva ontbraken, maar men zou niet

verwonderd zijn, die daar tegen te

De overal aan de Rivièra verwilderde 
Agave americana L.

foto: Mevr. Grullemans

komen. Men kan zich het paradijs met 
anders voorstellen” .

De reis per vliegtuig was een genot, 
het was zonnig voorjaarsweer en wij 
vlogen zó laag, dat het landschap in al 
zijn pracht duidelijk te zien was. In 
Holland kon men het grote aantal 
koeien en de vele witte kippen bij 
de boerderijen tellen en de drom
men fietsers bij een gesloten overweg 
zien staan; het goed onderhouden Bel
gische land vormde een fraai mozaïk 
in groen, geel en bruin, het koolzaad, 
het koren, de aardappels en de erwten 
waren véél verder dan bij ons. De 
groentetuintjes bij de boerderijen zijn 
heel fleurig, de Belgen zijn nu eenmaal 
geboren hoveniers. In Noord-Frankrijk 
weinig water, geen sloten, poelen of 
plassen, zoals in ons lieve landje; wei
nig weide, weinig koeien, maar wel 
uitgestrekte rijke korenvelden en grote 
akkers suikerbieten.

Zuidelijker zien we de eerste wijn
gaarden; de wijnstok, nog bijna blader
loos, staat in keurige rijen, zo netjes 
alsof ze langs een liniaal getrokken zijn, 
daarna wordt het heuvelland bergach
tig en verschijnt de Saone en later de 
Rhone met allerlei zijrivieren en zij
riviertjes. Het water is bruin, grauw 
of grijs, het stroomt heel snel; men ziet 
geen enkel schip, zelfs geen roeiboot, 
maar wel draaikolken en stroomver
snellingen. En dan komt het hoogte
punt van de reis, de tocht langs de 
Alpen, die bedekt met eeuwige sneeuw, 
verheven groots en ongenaakbaar, al
leen van uit een vliegtuig op betrek
kelijk korte afstand in volle glorie te 
zien zijn. Ook op het lagere gebergte 
lag nog sneeuw, de ijsheiligen waren 
blijkbaar nog niet vertrokken. Hier is 
het, dat plantenliefhebbers uit Lyon of 
Grenoble of uit de kuststreek, zoals 
onze vrienden Chauvier en Beeken
kamp op zoek gaan naar Sedum en 
Sempervivum.

Deze bergen zijn rijk aan planten, 
heesters, bolgewassen, van alles en nog 
wat zou men kunnen zeggen, ook groeit 
er veel Saxifraga. Sedum treft men aan 
op verschillende hoogte, zowel op de 
vlakte als op de hellingen; Sempervi
vum is een echte rotsplant, ze is te 
vinden op de zuidelijke, warme hellin
gen vanaf 400 meter boven de zeespie
gel. De meest bekende hier voorko-
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Victoria regia var. cruziana, een geweldige Zuid-Amerikaanse waterplant 
in een open vijver in bloei. foto; Backeberg.

mende soorten zijn Sempervivum calcareuvi, tectorum en arachnoideum: laatstge
noemde wordt m dit gebergte gezocht hoger dan 1000 m, op plaatsen waar ’s winters veel sneeuw blijft liggen.

Voordat men Marseille ziet, vliegt men over een landstreek „Le Grau” ge
naamd, dat een sombere, troosteloze indruk maakt, zonder bomen of struiken, maar 
met des te meer stenen; de grond schijnt onvruchtbaar en erg kalkhoudend te zijn 
™  daar komt nog bij, dat de mistral, een droge noordwestelijke wind er ongeveer 
200 dagen per jaar overheen blaast, soms met stormkracht. Ik vond het een akelig 
spookland. Welk een verschil met de kuststreek van het lachende, zonnige zuiden 
met de blauwe zee, de glinsterende wegen en de vele meestal witte huizen, statige 
villas en ontelbare kleine, soms vreemd gebouwde optrekjes, architectonisch mis
schien een gruwel, maar heel gezellig om ze van uit een vliegtuig te bekijken. Hier 
verschijnen de meestal gehavende palmen van de Rivièra, gehavend, omdat bij koude 
nachten of storm uit zee de palmbladen bevriezen of stuk slaan. Palmen, vertelde 
men mij later, vereisen veel zorg „il faut les soigner” d.w.z. de dode of gehavende 
bladeren moeten afgehakt worden, de oude bloemstengels verwijderd, de schubben 
weggenomen, hetgeen een zwaar karwei is. De punten van de bladeren zijn scherp 
en de afgehakte bladstelen kunnen snijden als messen, ook al zijn ze een jaar 
geleden afgehakt. „Oh la la c’est un mauvais travail” zeide de tuinman, die ik boven 
in een dicht bebladerde palm heel voorzichtig zag werken om geen verwondingen 
op te lopen.

Om elf uur vertrokken uit Schiphol, stond ik om 3 uur in Nice te wachten op 
de bus naar St.-Jean-Cap-Ferrat. In mijn hotel was ik gauw klaar, men is van zulk 
een kleine vliegtocht niet moe, zodat ik om vier uur „vol verwachting” het hek van 
„Les Cèdres” binnenging en op weg naar de woning van de heer B e e k e n k a m p  
de statige eeuwenoude ceders (Cedrus atlantica en Cedrus deodara) kon bewonderen. 
Ik zag een Yucca, die mij zo brutaal deed zijn het pad te verlaten om haar van 
dichtbij te kunnen bekijken; zij had ±  20 bloeiende koppen en nog een aantal jonge 
koppen. Bij het huis van de heer B. aangekomen ging ik niet dadelijk naar binnen, 
want de zijmuur is geheel begroeid met Silenicereus grandijlorus, macdonaldiae en 
nycticalus, waartussen nog een Hoya carnosa omhoog klimt.

Ik zag bij mijn eerste bezoek slechts vluchtig enkele succulentenkassen, van 
sommige wordt ’s zomers de voorkant weggenomen en ook het dak, zodat alleen 
de achterwand overblijft. De verzameling ultrasucculente Mesems staat in platte 
bakken, de struikvormige Mesems in de volle grond evenals Sedum, Sempervivum, 
Agave. Aloe en vele Cereussoorten. Haworthia’s, in potten gekweekt, staan in dé 
schaduw van bomen, waartussen ijzerdraad is gespannen, waar Tillandsia, afkomstig 
uit de wouden van Brazilië en Chili, zich zelf, alsook haar wortels omheen slingert.
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Deze plant, vertelde men mij, heeft geen 
aarde nodig; ze leeft van de vochtig
heid van de lucht; er waren verschil
lende soorten en veel variëteiten.

Op Les Cèdres loopt men van het 
ene werelddeel naar het andere, van 
het oerwoud naar de hoogvlakten van 
Mexico; van Voor-Indië naar Japan. In 
het oerwoud groeien Orchideeën, Bro- 
meliaceën, bananen, boomvarens, lia
nen en Datura (eigenlijk Brugmansia 
spec.) met lange, neerhangende, witte 
of paarse bloemen. Onze Clivia staat er 
ook te pronk en Clivia minurata uit 
Natal. Er is een palmenbos en een 
bamboebos. Dit laatste vond ik buiten
gewoon mooi, omdat er heel veel soor
ten bamboe zijn, die verschillend zijn 
van kleur. Er is een soort, die verwil
derd is in de Rivièra, deze heet Phyl- 
lostachus sulphurea (ingevoerd uit 
China 1865) en is dan ook zwavelgeel; 
er is een zeer donkergroene en een 
goudgele bamboe (Phyllostachus aurea) 
uit Japan en China, een soort die zil
vergrijs is (pubescens) en er groeit 
Bambusa vulgaris uit de tropen (va
derland onzeker), die ook voorkomt op 
Java en in Afrika, die gewoon groen is. 
Langs de paden in het bamboebos staat 
Aspidistra en Aaronskelk. In het pal
menbos zijn vele merkwaardige pal
men, o.a. een soort met kleine rode 
vruchtjes, net bloedkoralen, en een bij
zondere waaierpalm uit de Himalaya, 
Wallichia disticha.

Onze gatenplant, Monstera deliciosa is 
reusachtig hoog met hele lange lucht
wortels, en er is een Cycas revoluta, de 
plant, die de palmtak levert, met een 
rozetvorm zó streng regelmatig dat 
deze regelmaat verwondering en be
wondering afdwingt. In de vijvers 
groeien de mooiste waterlelies zoals 
Victoria cruziana, een plant die veel 
op Victoria regia lijkt, de bladeren zijn 
zeer groot en hebben ook een opstaan
de rand en een Nymphaea-hybride met 
blauwrood glanzende bloemen, die zich 
op een lange steel uit het water ver
heffen.

Uit de schemer van het oerwoud 
staat men onverwacht in de felle zon 
van de Mediterranée tussen perken laag 
blijvende planten zoals Tritonia en Iris, 
deze laatste in allerlei kleuren.

Dit gedeelte van het landgoed loopt 
omhoog, op de helling en op het hoogste 
gedeelte staan Agaven en Aloë. Tus
sen de planten zijn smalle paadjes, 
voorzichtigheid is hier noodzakelijk, als 
men die grote planten met hun forse 
bladeren, eindigend in stekende prie
men van nabij wil bezien en. .. . zon
der kleerscheuren voorbij wil komen. 
De tuin bezit een 50-tal Agave- en 
±  75 Aloësoorten. Agave ghiesbregthii 
leek mij een van de mooiste, de blade- 

Boven: Collectie tropische waterlelies, met ren zjjn glanzend groen met een rode 
blauwe, rosé en rode bloemen. rand, de jonge bladeren in het hart

Onder: Het bamboebos. hebben een gele rand. De var. margi-
foto’s: Backeberg. nota van Agave americana heeft gele 

randen, de var. mediopicta vertoont
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gele strepen in het midden. Agave striata en Agave stricta hebben zeer smalle bla- 
u a P j 1 laatste ziJn rolrond. Agave macroacantha doet haar naam eer aan, ze 
neeit de langste dorens van het hele gezelschap. Agave Victoriae Reginae is ook hier 
de allermooiste.

Over het algemeen zijn Aloë’s niet zo imponerend als Agaven, maar de bloemen 
zijn veel mooier; hoe schitterend gloeit een groep oranjerood bloeiende Aloë’s ! Een 
groot voordeel is, dat ze niet doodgaan na de bloei, wat een slechte eigenschap is 
van de Agave.

Zoals ik reeds schreef staan de cactussen in kassen, in ruime lange bakken en 
in de volle grond. Vele Opuntia- en Cereussoorten behoren tot deze laatste groep. Als 
bijzonder mooie ppuntia’s er zijn 150 soorten — noteerde ik: Opuntia miquelii 
voorzien van bruine glochiden. Op. quimilo met grote grijsgroene schijven. Op. rutila 
(syn. erinacea), Op. querva, die zeer zeldzaam schijnt te zijn. Op. santa-rita met rode 
areolen zonder dorens. Op. bigelowii dicht bezet met grijze dorens, Op. ursina is 
harig als een berggeit en Op. tunicata die witte dorens behoort te hebben, doch hier 
stond een plant met rode doornen.

Cereus is rijk vertegenwoordigd, de catalogus vermeldt meer dan 200 soorten en 
variëteiten; de meeste indruk maken Cephalocereus, Pilocereus, Oreocereus en 
Cleistocactus. Deze planten moeten wij met de grootste zorg behandelen en ondanks 
onze zorgen blijven het toch maar kleine planten. In Zuid-Frankrijk kunnen ze 2 a 3 
meter hoog worden met vele zijstammen, die aan de basis ontspruiten. Ze hebben

Opuntia bigelowii Engelm. foto: Mevr. Grullemans

een prachtige bedoorning. Oreocereus celsianus vertoont bij verschillende exempla
ren een verschillende bedoorning, de var. gracilior heeft hele zware rode doorns, 

P ’’ inië wolharen zodat het plantenlichaam goed te zien is; de var. lanuginosus 
heeft doorns, die niet buiten de wollige vacht uitsteken. Oreocereus doelzianus draagt 
bloemen in het hart van de plant.

Er is een groot aantal exemplaren van Pilocereus sartorianus ( =  houlletianus); 
Pilocereus glaucescens ( =  coerulescens) is, zoals de naam aangeeft, blauwgroen van 
kleur. De bedoorning van Cleistocactus strausii is variabel. Er zijn planten met en 
zonder een sterke bedoorning. de variëteit jujuyensis wordt tegenwoordig beschouwd 
als een soort, daar de bloemen verschillen vertonen met die van Cl. strausii. Er zijn 
Cl. strausii planten van 2 meter hoog. De strausii’s, waarvoor kortgeleden een hogere 
kas was gebouwd, waren rijk bezet met bloemen en knoppen, ze leveren vele kilo’s 
zaad. Heel mooi is ook Espostoa lanata, 1 meter hoog, met sterk naar beneden 
gerichte gele dorens 2 a 2% cm lang; Lophocereus schottii zag ik met en zonder 
cephalium, een variëteit schijnt geen cephalium te vormen.

Van de verzameling Trichocereus is Trich. terscheckii 3 meter en Trich. werder- 
mannii 2^ meter hoog, bridgesii, candicans, huascha, lamprochlorus, macrogonus, 
pasacana, peruvianus, alles wat men maar bedenken kan is present.

De Cactussen in de gesloten kassen, waarin de planten — al staan alle ramen 
des zomers open toch een dak boven het hoofd hebben, verschillen in vorm en 
bedoorning niet zo heel veel met wat wij gewend zijn bij ons te zien op dat gebied, 
het aantal en de verscheidenheid daarentegen is overweldigend groot. Bij Rebutia,
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Een bak met mooie exemplaren van Echinocactus grusonii. foto: Mevr. Grullemans

Lobivia en Echinopsis zijn geen pronkstukken; de Mammillaria’s zijn bijna zonder 
uitzondering bijzonder mooi; de zodevormende planten van dit geslacht zoals Mam. 
geminispina, M. compressa, M. magnimamma hebben een middellijn van een halve 
meter oü meer. Ik zag Ferocactus stainesii (deze plant lijkt veel op pilosus) met veel 
haar, met weinig haar en met geen haar, ik zag zoveel, dat ik, als ik het allemaal 
zou opnoemen, beslist in conflict zou komen met de redactie van Succulenta.

Ik ben vol bewondering voor het werk van de heer M a r n i e r-L a p o s t o l l e  
en zijn helpers die van deze tuin, die waarschijnlijk al vele eeuwen een tuin was, 
niet alleen een lusthof hebben gemaakt, doch ook een voor de wetenschap zeer 
belangrijke „Hortus botanicus”, waar planten uit de gehele wereld zijn bijeen 
gebracht en met veel zorg en veel kennis van wat zij nodig hebben, worden 
gekweekt. Ik hoop dit jaar weer de tuin te mogen bezoeken, en dan in gezelschap 
van leden van Succulenta !

Leden van Succulenta, kijkt uw spaarpot eens na en ga in het voorjaar met 
mij naar „Les Cèdres” te St. Jean-Cap-Ferrat. ,

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

s W inters bloeiende P h y llo s

T oen wij onlangs gedurende een lange winteravond in oude tuinbouwbladen snuf
felden, ontdekten wij in „Onze Tuinen” van 1917 een door ons geschreven artikel 

over Phyllocactussen.
Het slot van dit artikel luidde: „Hoewel de bloeitijd der Phyllocactussen meest 

in de voorzomer valt kan men, door de planten ’s zomers koel te houden, b.v. buiten 
op een enigszins beschaduwd plekje, de bloei gemakkelijk verlaten tot December of 
Januari, zodat men op een tijd, wanneer er weinig bloemen te zien zijn in de kamer, 
kan profiteren van een der schoonst bloeiende kinderen Flora’s.”

Terwijl wij dit lazen — half December — stonden in onze kas een tiental Phyllo’s 
in volle bloei, ’t Zijn weliswaar alle roodbloeiende soorten zonder naam, maar dat 
neemt niet weg, dat de bloemen, waarbij trouwens nog wel enig verschil in kleur 
en grootte valt op te merken, er niet minder mooi om zijn.

Wij hadden deze planten in het vroege voorjaar van een oude plantenvriend 
gekregen. Ze hadden bij hem de gehele winter in een donkere kelder gestaan en ze 
zagen er alle erbarmelijk uit. We hebben ze eerst maar in een broeibak gezet om 
wat op verhaal te komen en ze daarna nieuwe aarde gegeven. Toen de bak andere 
dienst moest doen, hebben we de potten op een beschaduwd plekje ingegraven.

Begin October kwamen de planten in de kas en daarna werden al spoedig de 
bloemknoppen zichtbaar. De vroegste zijn nu reeds uitgebloeid, er bloeien nog een 
tiental en een ander tiental zal spoedig volgen, zodat we hopen ook tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar nog .volop van de mooie Phyllocactusbloemen te kunnen genieten.

Misschien kan een onzer lezers met zijn Phyllo’s een volgende winter hetzelfde 
resultaat bereiken. In de huiskamer kan het evengoed als in de kas.

G. G. D.



SUCCULENTA 7

C ollecties van L iefhebbers X I I .

Het tweede congres van de Internationale Organisatie 
van de studie der Succulenten, gehouden te Monte 

larlo, was voor ons een goede gelegenheid de Cöte 
d’Azur te bezoeken. De eerste kennismaking geschiedde 
vanuit de lucht, gezeten in een moonliner, terwijl een 
helder maanlicht de vleugels van het vliegtuig geheim
zinnig verlichtte. Onder ons gleed de in sierlijke lijnen 
gebogen Azurenkust langzaam voorbij, gemarkeerd door 
duizenden kleine, twinkelende lichtjes, met steden, dor
pen en wegen schitterend als fonkelende sieraden aan 
deze gordel van diamant. Dicht bij zee, niet ver van 
Nice, noden knippende, helgroene seinen het vliegtuig 
tot landen, dat koerst naar een aan weerszijden met 
blinkende lichten geflankeerde lange, rechte weg, waar
tussen het vliegtuig, na geland te zijn, met steeds ver
minderende vaart voortsnelt, tot het met brommende, 
afremmende motoren tot stilstand komt.

Het ontwaken op „Les Cèdres” , waar wij het voor
recht genoten, te mogen verblijven en dat gelegen is in 
het midden van het schiereiland Cap-Ferrat, een der 
vele in de Middellandse Zee uitstekende landtongen, 
was niet minder sprookjesachtig. Vanaf het grote bal- 
con, langs de slaapkamers, aanschouwden wij een landschap van haast onbeschrijfe
lijke schoonheid, beschenen door de nog niet ver boven de kim gerezen maar al 
aangenaam warme zon aan een wolkenloos uitspansel boven de Middellandse Zee. 
Voor mij strekt zich een deel van de landtong uit, waarvan de grillig gevormde punt 
in een mooi blauw gekleurde, slechts zwak rimpelige zee verdwijnt. In een grote 
bocht links, ten dele gebouwd tegen de bergen, ligt Beaulieu, terwijl een keten van 
bergen zich in een schier eindeloze, wazig blauwe verte verliest. Beneden voor ons, 
liggen fraaie tuinen met hoog geboomte en een laan van palmbomen, en vlak onder 
ons brede bordessen, leidend naar met bloemperken en beeldhouwwerken versierde 
gazons.

De statige villa op het prachtige landgoed Les Cèdres, dat eens eigendom van 
Koning Leopold I van België is geweest, is met haar geweldige kristallen luchters, 
kostbare schilderijen en vele andere kunstvoorwerpen versierde vertrekken een waar
lijk vorstelijk verblijf. Voor de tegenwoordige bewoner en eigenaar, de heer J u 1 i e n 
M a r n i e r-L a p o s t o l i  e, fabrikant van de wereldvermaarde likeur Grand Mar
nier, maar bovenal een groot plantenliefhebber, bieden de gunstig gelegen tuinen 
een onbeperkte gelegenheid, zijn liefde voor planten uit te leven en een voor de
Foto’s: Villa „Les Cèdres” ; de heer J. M a r n i e r-L a p o s t o l i  e.
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wetenschap ongetwijfeld belangrijk botanisch centrum te stichten. Zijn in 1949 uit
gegeven Liste des Plantes Grasses sauf Cactées, dus de catalogus van vetplanten, 
uitgezonderd cactussen, en zijn Liste des Cactées tonen aan, dat hier een grote schat 
van studiemateriaal is bijeengebracht. Verschillende experts hebben aan de bewer
king en het op naam stellen van al dit materiaal medegewerkt; de bekende cactus
kenner C. B a c k e b e r g  werd enkele jaren geleden als conservator van deze tuin 
aangesteld. Publicaties van door deze botanische tuin verworven nieuwigheden vindt 
men voornamelijk in het Franse tijdschrift „Cactus” onder de titel: „Notes du Jardin 
Botanique les Cèdres” . Een vergelijking uit de geschiedenis drong zich aan ons op 
— men neme ons deze vergelijking niet euvel — het komt ons voor, dat een tweede 
Salm-Dyck zijn weg bereidt.

We hadden ook het genoegen de Jardin Exotique te Monaco te bezoeken. Er is 
in Europa geen succulententuin die wat aanleg en uitzicht betreft met deze tuin kan 
wedijveren. Ook het plantenmateriaal is ongemeen interessant en imposant, doordat 
dit zich in de loop der jaren, dank zij het gunstige klimaat, tot machtige exemplaren 
heeft ontwikkeld. Op Les Cèdres kan men zich, sommige exemplaren uitgezonderd, 
misschien niet op zulke machtige succulente planten beroemen maar het sortiment 
is er belangrijk groter, wat sommige genera betreft zelfs volledig, zodat hier in het 
bijzonder ook voor de speciale succulentenliefhebber en deskundige een bron te 
vinden is, die zijn kennis van deze planten kan verrijken of verdiepen en de weten
schap dienen.

Men mene intussen niet, dat het alleen succulente planten zijn, die in deze hof 
van Eden groeien. Weliswaar nemen de door ons bevoorrechte succulenten een 
belangrijke, misschien wel de belangrijkste plaats in, maar daarnaast is er voor de 
plantenliefhebber nog ontzaglijk veel te bewonderen, te genieten en te bestuderen.

De verzameling Orchideeën is misschien wel een der grootste in Europa; behalve 
zeer vele Bromeliaceae zagen we hiertussen ook verschillende soorten Rhipsalis, die 
bij deze planten echter over het algemeen een beetje in het niet vallen. In de

Victoriavijver bloeien de 
prachtigste tropische planten; 
deze vijver wordt ’s winters 
niet kunstmatig verwarmd, zo
als wij wel eens hebben horen 
verluiden. De Ficus elastica, 
onze bekende kamerplant, 
groeit hier uit tot een hoge 
boom. Wandelend langs het 
dichte bamboebos hoorden wij 
in de wind de stammen tegen 
elkander klapperen; de heer 
J a c o b s e n ,  die stekken van 
bamboesoorten had uitgeplant 
in de botanische tuin te Kiel, 
vertelde ons dat het soms en
kele jaren duurt eer deze 
stekken goed geworteld en aan 
de groei zijn.

Beperken wij ons echter 
tot de succulente planten; wat 
deze betreft, zou louter de op
somming van bijzondere, het
zij merkwaardige soorten al te 
veel ruimte vergen, zoals trou
wens dadelijk blijkt uit de eer
der genoemde catalogi. Wij zul
len ons daarom bepalen tot het 
geven van enkele algemene in
drukken, terwijl wij niettemin 
hier en daar een paar planten 
bij name zullen noemen. In de 
eerste plaats is het de grootte 
van min of meer volwassen 
planten, die een onuitwisbare 
indruk op ons maakt, omdat 
we zulke grote exemplaren in 
ons land zelden zien, met uit
zondering van enkele exempla
ren in de kassen van onze 
botanische tuinen. Het kweken 
van dergelijke grote planten is 
bijna uitsluitend mogelijk bij 
cultuur in de volle grond. Aan

Een mooie groep Espostoa lanata, meer naar 
achteren: E. dautwitzii (=  sericata), achteraan 
hoge planten van Oreocer. strausii. Op de voor
grond links Op. miquelli, meer liggend Opuntia 
erinacea en in de pot. Cereus marginatus.

foto : Uitewaal.
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de Rivièra is het mogelijke vele — niet alle — planten met gunstig resultaat ook 
’s winters buiten te laten. Zulke grote exemplaren zouden overigens te veel ruimte 
van onze kasjes opeisen. Geheel anders zouden de zaken staan, wanneer we onze
planten ook in de tuin zouden kunnen uitplanten, ofschoon---- ik er niet aan twijle!
dat we ook dan op de duur met de beschikbare ruimte zouden moeten woekeren. 
Met dat al is ons toch wel gebleken, dat vollegrondscultuur voor de meeste, zo met 
alle succulenten de meest ideale is, en de cultuur in potten slechts bittere noodzaak. 
De cultuur in ruime bakken of schalen, wij hebben het al eerder betoogd, is voor ons
de meest gunstige middenweg. .............................. . ___ ,

Wat ons verder opviel is de prachtige vorm, de kleurige bedoornmg en de weel
derige beharing van de planten. Hoe kan het ook anders, immers hoe meer zonlicht 
en hoe meer dit de planten ongehinderd ter beschikking komt, des te beter zullen 
hun kenmerken tot ontwikkeling en dus tot hun recht komen. Zeker *  hebi bij liet- 
hebbers in onze collecties prachtig gekweekte planten van senilis, trolln  °1 strausn 
gezien, maar zó mooi als sommige planten hier, neen, die zag ik niet en ik Seloo 
ook niet, dat wij dat ooit zouden kunnen bereiken. Vanzelfsprekend isdat  in de 
eerste plaats te danken aan het voor vele succulenten zo gunstige klimaat, een 
lange zomer en vooral een milde winter waarin het zelden vriest en dan overdag 
nog meestal fraai zonnig weer is. Ook zijn ’s winters de dagen langer dan bij ons, 
die vele korte, sombere en vochtige dagen komen op Les Cedres met.voor._ W« 
menen, dat vele succulenten meer baat hebben bij s winters wat meer en desnoods
’s zomers wat minder licht. , , , .. . . .  . .

Om als succulentenliefhebber in een voor deze planten zo gunstig klimaat te 
mogen wonen lijkt ons wel een voorrecht. Elke medaille heeft evenwel een keer
zijde ook hier heeft men met moeilijkheden te kampen. Van het zonnetje kunnen 
sommige planten, zoals Lobivia en Rebutia, gemakkelijk te veel krijgen en u kuilt 
begrijpen dat het gieten gedu
rende langdurige droge zomers 
veel zorg vereist. Maar alle 
moeite en zorg worden hier 
dubbel en dwars beloond door 
bijzonder goede resultaten. Het 
zou misschien wel enigszins te 
begrijpen zijn, dat het zien van 
zo veel grote en prachtige 
planten, bij de liefhebbers uit 
onze streken een gevoel van 
naijver opwekt; van gezonde 
naijver, immers ook wij trach
ten de planten zo te kweken, 
dat ze aan onze idealen beant
woorden, echter onder minder 
gunstige omstandigheden en 
daardoor vaak met een minder 
gunstig resultaat. Dat kan en 
mag ons evenwel niet ontmoe
digen. Ik kan u verzekeren, 
dat vele Franse liefhebbers uit 
deze bevoorrechte streek en 
ook vele Amerikanen uit het 
door het klimaat zo begunstig
de Californië ons en de door 
ons behaalde resultaten ten 
zeerste bewonderen, bewonde
ren om de vele zorg die we 
aan onze planten besteden en 
al die kleine zorgjes die we 
ons om hen getroosten, om ons 
geduld en onze volharding bij 
het kweken en om de vele kos
ten, die wij vaak voor onze 
liefhebberij over hebben. Dan 
moet men zijn planten ook wel 
waarlijk lief hebben ! In ge
sprekken kwam dan ook hier 
tot uiting, dat juist al die moei
lijkheden en juist al die kleine 
zorgen, waarmede wij onze 
planten omringen, onze liefde 
voor deze planten grootser; 
waarachtiger doet zijn, en ons 
onze planten beter doet ken-

Van de wit behaarde planten op de voorgrond is 
helemaal rechts Espostoa melanostele, midden 
de var. inermis, links Oreocereus hendriksenia- 
nus; vertakte plant in het midden Rathbunia 
alamosensis, de hoge behaarde plant daarachter 
in het midden Oreocereus celsianus, de fijnbe- 
doornde plant rechts is Cephalocereus guentheri.

foto: Uitewaal.
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Een zeer fraaie collectie Euphorbia’s foto: Marnier.

nen, vanaf hun wortelgestel tot het puntje van hun groeitop.
Versteld hebben we op Les Cèdres staan te kijken naar de door ons zo vaak 

verongelijkte Opuntia’s, die hier ook eigenlijk pas goed kunnen tonen wat ze waard 
zijn. Het zijn in de eerste plaats de Opuntia’s en de Cereussen die zo’n grootse indruk 
op ons maakten. In de tuin is een aparte afdeling, een aparte tuin zouden we kun
nen zeggen, waar de Opuntia s in gezelschap van reuzen Agaven en boomvormige 
Aloë’s gekweekt worden. Manshoge, flink uitgestoelde planten, met kleurige schij
ven en een eveneens kleurige bedoorning, de randen van de schijven aan de boven
kant versierd met golvende rijen bloemen en vruchten. Ook middelgrote en klei
nere, sierlijke Opuntiasoorten met schijven of rolronde leden, die voor hun grote 
soortgenoten niet in het minst onderdoen, en door opvallende vorm of kleur ze soms 
zelfs overtreffen. Neem b.v. eens een witte vorm van Op. microdasys, die we natuur
lijk allen kennen, maar zo opvallend mooi, zo schitterend als deze plant hier is, heb 
ik ze nog nooit gezien; gedrongen van vorm, stevige, grijsgroene schijven met dicht 
opeen geplaatste, goed ontwikkelde, spierwitte glochidenbundeltjes. Zo’n prachtige 
Opuntia tunicata krijgt men misschien maar zelden te zien, de leden ziet men haast 
niet, het is als het ware een veld van enigszins transparante, glanzende, lichtgele 
dorens. Merkwaardig is Op. marnieriana Bckbg., een kruipende soort, die blauw
achtig groen berijpte schijven heeft met op de donkerbruine areolen roodachtig 
bruine, sterk teruggekromde dorens.

Wat te zeggen van de prachtige soorten van Cereus, die hier in zo groten 
getale bijeen zijn. In hun natuurlijke staat kunnen ze misschien groter, doch 
nauwelijks mooier zijn. Vermoedelijk zal dat ook wel zo zijn, immers hier krijgen 
de planten een goede verzorging en wordt aan hen speciale aandacht geschonken. 
Dat doet mij denken aan iemand die in Afrika was geweest en mij vertelde — naar 
aanleiding van een mooi gegroeide Aloë, waar ik hem op wees — dat de Aloë’s er 
daar vaak zo armetierig, zo verwaaid en zo schamel uitzien, dat men ze nauwelijks 
een blik zou gunnen. Nu, op zulke Cereussen als hier kan men niet uitgekeken 
raken. Onze foto van een groepje van deze planten poogt daarvan een indruk te 
geven; fraaie Espostoa’s met een zeldzame Espostoa melanosthele var. inermis, plan
ten als sneeuwwitte, wollige zuiltjes, ’s Winters worden deze, zoals ook andere gevoe
lige planten door bedekking tegen overvloedig vocht of voor mogelijk optredende, 
ongewone koude beschermd.

In een grote kas — als u dacht, dat alles buiten groeide, dan zou ik u een 
onjuiste indruk hebben gegeven — staat een enorm sortiment cactussen, hoofdzake
lijk klein blijvende en vooral tere soorten. Een Mammillaria plumosa b.v. wordt, 
buiten gekweekt, licht wat onooglijk en verschillende Cereussen uit Peru 
verlangen ’s winters wat warmte. Na wat wij zoal buiten gezien hadden, moesten 
de planten in de kas ons haast wel een beetje teleurstellen. De bedoorning van
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Rebutia en Lobivia is bij ons vaak beter en verschillende Peru-Cereussen konden 
er mooier hebben uitgezien. De grote collectie fraaie Mammillaria’s is systematisch 
gerangschikt (zoals trouwens vrijwel alle planten in deze kas) en zouden we bijna 
uniek willen noemen. Hier ziet men pas goed, dat Mammillaria een der fraaiste 
genera van kleinere planten van de familie der Cactaceae is. Niettemin, planten 
van deze groep kunnen soms flinke pollen vormen; bijzonder fraai was een pol van 
Mam. rekoi met een middellijn van ca 40 cm, waarvan alle hoofdjes met dieprode 
bessen bezet waren.

Over de cactussen, die in Les Cèdres gekweekt worden, zou men, zoals men zich 
kan voorstellen, honderd uit kunnen praten; we vermeldden nog niet eens de in 
deze streek haast traditionele grussonii’s, natuurlijk grote, uit de kluiten gewassen 
exemplaren. Men heeft dagen nodig om dit alles goed te kunnen bekijken, laat staan 
te bestuderen.

Dat ook de vetplanten het hier over het algemeen best naar hun zin hebben 
behoeft nauwelijks betoog, temeer daar deze veelal uit een klimaat stammen, dat in 
de winter milder is dan in de meeste cactuslanden. Sommige groepen, zoals Hawor- 
thia’s en Gasteria’s hebben het hier ’s zomers weliswaar zwaar te verduren maar zij 
worden dan tegen felle zon beschermd. Evenals bij de cactussen, kunnen ook bij de 
vetplanten specialisten hun hart ophalen, want vele genera zijn buitengewoon goed 
vertegenwoordigd. De Lilaceae met Aloë in prachtige, statige exemplaren maar ook 
vele kleinblijvende yormen; Gasteria’s, Haworthia’s in vele schakeringen w o. enkele 
zeldzamere soorten, die we nog nooit in levenden lijve gezien hadden. Opvallend 
is een groep van wel enkele honderden planten van Haw. margaritifera, de echte, 
weliswaar uit zaad gewonnen doch het type goed weergevend. Behalve van de 
gewoonste en gemakkelijkste soorten zagen we over het algemeen geen grote, uit- 
gestoelde pollen, hoewel planten als Haw. reinwardtii en ook vele doorzichtige, 
mooiere soorten dat van nature toch doen. De collectie Euphorbia’s maakte op ons 
een geweldige indruk, geen wonder als we weten dat de Euphorbia’s bij de heer 
M a r n i e r  een bevoorrechte plaats innemen. Voor de Euphorbiaspecialist moet het 
hier een Eldorado zijn, trouwens wij weten, dat onze Euphorbiaspecialist de heer 
J a n s e deze tuin en de tuinen in de omstreken als zijn studieveld beschouwt. De 
groter wordende, meestal ook 
sterkere soorten, kunnen hier in 
de volle grond prachtig tot ont
wikkeling en volle wasdom ko
men, zodat men dan hun habitus 
goed kan beoordelen. Wij zagen 
opvallend veel soorten van 
Euphorbia uit Madagascar, zo 
b.v. de zogenaamde witte Chris- 
tusdoorn Euph. isaloensis ( =
Euph. mainiana), die weliswaar 
geen zuiver witte, doch geelach
tige schutbladen (cyathophyllen) 
heeft. Een andere, aan de Chris- 
tusdoorn (Euph. milli, =  Euph. 
splendens) verwante soort is 
Euphorbia decaryi; Euph. hislopii 
eveneens, doch deze, een in alle 
opzichten veel forsere plant dan 
de Christusdoorn ziet men ook 
bij ons wel eens. Tot een an
dere groep behorend maar in 
uiterlijk tamelijk veel op de 
vorige gelijkend is. E. vigiueri, 
heel erg mooi, de bladrozet is 
bij deze soort roodachtig ge
kleurd. Als bijzondere soorten 
zouden we nog willen noemen 
de nieuwe, nog heel, heel zeld
zame Euph. guillauminiana en 
een interessante plant van Euph 
oncoclada, waarvan de stengel- 
leden verdikkingen vertonen.

Veel op Euphorbia gelijkend 
maar tot ’n geheel andere familie 
behorende, zijn Didieria procera 
en D. mirabilis, twee buitenge
meen interessante en opvallende 
xerophyten, eveneens uit Mada
gascar afkomstig. Of we deze De Jardin Exotique te Monaco is bijzonder mooi 
planten tot de succulenten mo- van aanleg. foto: van ’t Vlie.
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gen rekenen, durf ik niet te zeggen, het zou eens onderzocht kunnen worden.
Het aantal Crassulaceae dat op Les Cèdres gekweekt wordt zouden wii niet 

bij benadering durven schatten, maar het is enprm groot; Crassula’s, Cotyledons. 
Echeveria’s, Aeoniums, Sedums, Kalanchoë’s etc. in grote verscheidenheid. Vooral 
het aantal Crassula’s is groot. Welk een interessant geslacht en wat bevat het juweel
tjes van planten voor de succulentenliefhebber, en niet voor de succulentenliefheb
ber alleen. Wanneer van dit geslacht eens een goede, geïllustreerde monogra- 
phie zou worden gepubliceerd — ongetwijfeld een grote taak — zouden beslist vele 
speciale liefhebbers voor dit geslacht gewonnen worden. Trouwens, zo zou het ook 
met andere groepen van de Crassulaceae gaan, b.v. Echeveria, waarvan we gehoopt 
hadden, dat een monographie zou zijn verschenen van de hand van de heer Eric 
Walther. Al de planten van de genoemde genera zijn hier kostelijk om te zien, 
prachtig van habitus en kleur. Welk een fraaie, sprekende maar ook tere, fondant
achtige kleuren Echeveria’s b.v. kunnen aannemen, kan men zich nauwelijks 
voorstellen. Er staan hier een paar bakjes met deze planten, waarvan het kleuren 
spel zo mooi is, dat men er niet op uitgekeken kan raken. De kleuren spreken zo 
sterk, dat men haast niet op de planten let. Zou men er bii ons een kleuren
plaatje van vertonen, dan zouden velen geneigd zijn aan de echtheid van de kleuren 
te twijfelen Tussen haakjes, zulke kleurenplaatjes hebben wii op Les Cèdres gezien.

Niet alleen de cactusliefhebber, ook de vetplantenliefhebber wordt hier voor 
interessante verrassingen geplaatst. Van Kalanchoë troffen we een zeer uitgebreide 
collectie aan, waarschijnlijk wel de grootste in Europa. Kalanchoë’s zijn zeer gewild 
om hun mooie bloemen, maar feitelijk komen ze buiten uitgeplant het beste tot hun 
recht. Ook wat habitus betreft zijn er erg mooie planten bij, denk maar eens aan 
K. beharensis, die de meesten onzer wel kennen. Hier zagen we K pumila, een tame
lijk kleinblijvende soort met mooie blauwachtig witte, getande bladeren; Kalanchoë 
eriovhylla heeft bladeren, die als het ware met vilt bedekt zijn fongeveer zoals we 
dat kennen bij Kleinia Haworthii); Kal. gracilipes is een eoiphyt! De mooiste en aan
trekkelijkste van allemaal en wel om haar waaiervormige, bruinachtig overwaasde 
en met donkerbruin getekende blaadies vonden wij Kal. rhombopilosa. Het zal niet 
zo heel lang duren, of deze is ook bii ons geen onbekende meer.

Dat de Ficoidaceae (Jussieu) Rowley emend., welke familienaam prioriteit schijnt 
te hebben boven die van Mesembryanthemaceae, het in het Rivièrazonnetie over het 
algemeen best naar hun zin hebben, behoeft geen betoog en het is deze planten dan 
ook wel aan te zien. Wat we over het kleurenspel bij de Echeveria’s gezegd hebben, 
geldt ook voor de Mesems, het kleurengamma is zeker zo groot, de kleuren van deze 
mimicryplanten zijn in het algemeen minder brillant. zij zouden anders geen mimicry- 
planten ziin. Lithoos, Conophytums, Cheiridoosis. Argyroderma. Gibbaeum. Ruschia, 
Faucaria, Lampranthus. kortom, de ultrasucculente zowel als de struikvormige soor
ten ontwikkelen zich tot schitterende exemplaren. Van de struikvormige soorten 
vindt men hele veldjes: in de Jardin Exotioue kan men een als het ware van de 
rotsen afdruipende waterval van struikvormige Mesems bewonderen. Aan de Rivièra 
kunnen vele soorten het ’s winters heel goed uithouden, sommige ziin er zelfs min 
of meer verwilderd: Carvobrotus edulis en C. acinaciformis ziet men vaak in meters
lange bossen van de rotsen afhangen. Wat de naamgeving van de oo Les Cèdres 
gekweekte Ficoidaceae aangaat, daarop kan men gerust vertrouwen, want daar heeft 
de bekende kenner van deze planten de heer H. J a c o b s e n ,  voor gezorgd.

Er ziin natuurlijk nog vele succulente planten uit andere plantenfamib'es te 
bewonderen, want er is weinig oo succulenteneeb'ed. dat hier niet te vinden is. 
Zelfs een import Pachyvodium namaauanum, wat toch wel een bijzonder moeiliik 
te kweken plant is. hebben we daar voor het eerst gezien: men was er trouwens niet 
zo zeker van of het wel zou gelukken om deze plant behoorlijk verder te kweken en 
groot te brengen. Van dit geslacht, dat tot de familie der Apocvnaceae behoort., zagen 
we nog andere ons boeiende soorten zoals P. rosulatum en P. brevicaule Fen heel 
gekke, maar verbazingwekkende plant is de tot de Komkommerachtige behorende 
Xerosyos danauyi; stel u voor: min of meer ongerichte stengels waaraan afwisselend 
geplaatst ziin büna ronde, enigszins hartvormige blaadjes die bijna horizontaal afstaan 
en kort gesteeld ziin. Een succulent ?

Zo zou men. als liefhebber, wel door kunnen gaan met vertellen, wat op Les 
Cèdres aan mooie en interessante planten op succulentengebied te genieten en te 
bewonderen valt; de paar dagen die we het genoegen hadden er te mogen verblijven 
en rond te kiiken waren echter alleen al met kijken zo zeer in beslag genomen, dat 
voldoende tijd voor het maken van veel notities of het nader bestuderen ontbrak

Wat wij misschien het meest hebben kunnen bewonderen is de uitgebreide plan
tenkennis van de heer M a r n i e r ,  die zijn planten, we zouden durven beweren 
stuk voor stuk kent, en dat niet alleen bij name, en ook niet alleen wat de succu
lente planten betreft. Zo’n grote kennis kan men slechts verwerven als men werkelijk 
liefde voor planten heeft, waarbij dan natuurlijk in de eerste plaats komt. dat hij 
het voorrecht heeft zo een enorm groot aantal soorten in zijn tuin te kunnen kweken.

Het is te begrijpen, dat de heer M a r n i e r  zijn plantencollectie zonder goede 
hulp niet goed zou kunnen verzorgen en onderhouden en dat van zijn helpers plan
tenkennis en vaardigheid in het kweken wordt vereist; wij geloven, dat zelfs zijn
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vriendelijke en voorkomende secretaresse over een goede dosis plantenkennis 
beschikt. Aan een kleine staf van tuinpersoneel is de zorg voor deze grote tuin opge
dragen. Als we een naam noemen is dat slechts toeval, omdat we verschillende 
malen met hem in aanraking kwamen, n.1. de heer V e r n o t t e ,  zich noemende Chef 
Jardinier Botaniste, al was het maar omdat hij een onweerstaanbaar hartelijke, leven
dig gesticulerende, charmante Fransman is.

Meer dan ooit heeft deze weelderige overvloed van fraaie planten ons doen 
inzien, dat wij onze liefhebberij richting moeten geven, en vooral ook ons moeten 
beperken. Beperken tot datgene, wat wij in onze streken werkelijk met gunstig 
resultaat kunnen kweken, liever honderd tot in de perfectie gekweekte planten, dan 
een belangrijk groter aantal waarbij er vele zijn, die bij ons toch nooit werkelijk 
goed en mooi tot ontwikkeling komen. Wij herinneren ons in Zwitserland een collectie 
van een honderd planten gezien te hebben, wat men noemt een kerncollectie van 
volmaakt gekweekte exemplaren, deze liefhebber had vroeger een grote verzameling 
maar had zich tot alleen die planten weten te beperken, die bij hem het beste groei
den. Toch kunnen wij het volkomen begrijpen en kennen wij zelf maar al te goed 
het bijna onbedwingbare verlangen eens wat nieuws aan onze collectie toe te voegen 
of met de een of andere bijzonder bekoorlijke plant te verrijken. Wij dienen ook te 
bedenken dat wij, meer dan in Zuid-Frankrijk, aan ruimte gebonden zijn.

Met deze goed bedoelde raad, die u waarschijnlijk, evenals wij zelf, wel in de 
wind zult slaan, moeten we ons verhaal over Les Cèdres besluiten. Misschien hebben 
wij ons in ons enthousiasme hier en daar een beetje laten meeslepen maar dan 
was dat, omdat wij voor de eerste maal het geluk hadden de Cöte d’Azur, een stukje 
hemel op aarde, te mogen bezoeken. Is het overigens te verwonderen, dat men 
gemakkelijk geneigd is tot lyrische ontboezemingen bij het aanschouwen van zo’n 
weelde van fraaie succulenten, van zo’n overvloed van paars bloeiende Bougainvillea’s, 
van bloeiende Oleanders en van wuivende palmen tegen een strakke blauwe lucht; 
bij de herinnering aan het onvergetelijke uitzicht vanaf het balcon van Les Cèdres, 
gelegen op een der mooiste punten van de Azurenkust.

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

nummers van
Aangezien verschillende Mesembryanthemumsoorten, voorkomende onder no. 42- 

65 van de zaadlijst 1953-54 in Succulenta misschien niet bij alle leden van onze ver
eniging bekend zijn, geef ik hier enige korte plantenbeschrijvingen en een enkele 
cultuuraanwijzing. ,

No. 42 Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br.; de enige soort van het geslacht 
Carpanthea; éénjarig, 20 a 25 cm hoog; min of meer behaarde lichtgroene bladeren, 
die tot 10 cm lang en 1 a 2 cm breed zijn; bloemen gesteeld, 4-7 cm in doorsnee, goud
geel; een vroeger nog al eens voorkomende sierplant, die buiten, op een zeer zonnige, 
beschutte plaats kan worden gekweekt.

No. 43 Cephalophyllum alstonii Marl.; door Mevr. L. Bolus bekend als de Mesem- 
bryanthemum met de mooiste bloemen. Bladeren licht blauwgroen, tot ±  10 cm lang 
en 8 mm in doorsnee; bloemen 5-7 cm in doorsnee, robijnpurper, meeldraden violet.

No. 45 Cheiridopsis comptonii L. Bol (nomen nudum); vrij lange groene blade
ren met iets rood aanlopende scheden; bloemen gesteeld, geel; bloeit vrij gemakkelijk, 
althans beter dan de meeste Cheiridopsissoorten.

No. 47 en 48 Delosperma cooperi (Hook f.) L. Bol en Delosperma mahonii 
(N. E. Br.) N.E. Br. Twee gemakkelijk bloeiende Delospermasoorten, met vrij grote 
purperkleurige, ev. licht violetrose bloemen; kunnen beide buiten worden geplaatst 
op een zonnige'plaats, waarbij vrij grote, vertakte planten ontstaan, welke de gehele 
zomer rijk bloeien, zij het met wat kleinere bloemen dan bij kascultuur.

No. 53 Drosanthemum bellum L. Bol; prachtige soort met tot 45 cm lange, han
gende takken en vele licht rosé bloemen, welke 4 a 5 cm in doorsnee zijn; kan zowel 
in de kas als buiten op een zonnige helling of op een muurtje worden gekweekt.

No. 54 Erepsia inclaudens (Haw.) Schwant. Zeer mooie, gemakkelijk bloeiende 
plant met glanzend groene, soms rood getinte sabelvormige bladeren (2 cm lang en 
6-8 mm breed); bloemen gesteeld, 4 cm in doorsnee, glanzend purperviolet met rode 
meeldraden.

No. 58, 59 en 60 Lampranthus aureus (L.) N. E. Br., Lampranthus blandus 
(Haw.) Schwant., en Lampranthus curviflorus (Haw.) N. E. Br. Drie fraaie, gemak
kelijk bloeiende Lampranthussoorten voor de kas en voor zeer zonnige, droge hel
lingen buiten. L. aureus; tot 30 cm hoog, gedeeltelijk hangend; bladeren smal, tot 
5 cm lang, bloemen 5 cm in doorsnee glanzend oranje, meeldraden oranjerood. 
L. blandus; tot 40 cm hoog, hangend, bladeren smal, 3-4 cm lang; bloemen 6 cm in 
doorsnee, licht rose-rood. L. curviflorus; bladeren 5-7 cm lang; bloemen 6-7 cm in 
doorsnee, wit; wordt ook wel als wit bloeiende variëteit van L. blandus beschouwd.
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Moet niet worden verward met L. curvifolius, een kleine, roodbloeiende Lampran- 
thussoort.

No. 65 Tischleria peersii Schwant.; is door Mevr. L. Bolus in deel I van Notes 
on Mesembryanthemum abusievelijk als Mesembryanthemum caninum L. (later Car- 
ruanthus caninus genoemd) beschreven; T. peersii en C. caninus zijn echter twee 
afzonderlijke planten, die weliswaar min of meer op elkaar gelijken, doch verschei
dene punten van verschil hebben. Zo heeft C. caninus bladeren met aan weerszijden 
hoogstens 4 a 5 tandjes, en T. peersii altijd meer dan 5, soms 8 a 10 tandjes; ook de 
vorm van het blad is verschillend; het is zeer interessant deze twee soorten, die op 
elkaar gelijken doch tot 2 verschillende geslachten behoren, naast elkaar te kweken.

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

Ln memoriam F. J. Togni.

Op Zondag 6 Dec. j.1. 
overleed vrij onverwacht 
onze goede vriend T o g n i .  
Met het heengaan van 
deze eenvoudige en be
scheiden man lijdt de 
kring ’s-Gravenhage een 
zeer groot verlies, sedert 
ongeveer vijf en dertig 
je ren was hij een der 
trouwste en toegewijdste 
leden, hij mocht een hech
te steunpilaar van Succu
lenta worden genoemd.

T o g n i  begon als 
liefhebber, gewonnen door 
een paar stekjes, die ik 
hem gaf en die vergezeld 
gingen van enige primaire 
cultuuraanwijzingen; ge
leidelijk ontwikkelde zich 
daarna zijn kostelijke ver
zameling tot, toentertijd, 
een der belangrijkste van 
ons land. Hoe lief had hij 

zijn planten en wat hebben wij vaak bij hem met vele anderen wederzijdse ondervin
dingen en ontdekkingen uitwisselende, goede uren doorgebracht.

Later werd hij een bekwaam kweker, maar een weinig bekwame handelsman, 
omdat hij altijd in de eerste plaats liefhebber bleef; om andere liefhebbers ter wille 
te zijn rekende hij veel te weinig voor zijn planten, hetgeen het gezegde deed ont
staan: „koop je één plantje, dan krijg je er twee cadeau” .

T o g n i  had een diepe belangstelling en een grote bewondering voor de natuur. 
Geen vogel kon opvliegen en geen vogelstem kon klinken of hij kende de naam en 
hij wist vele bijzonderheden van zijn gevederde vriendjes te vertellen. Hij bezat ook 
een verzameling zwammen en schelpen en een album met honderden afbeeldingen 
van succulenten door hem bijeen gebracht.

De foto, die hierbij is geplaatst, is niet van recente datum, maar geeft wel een 
beeld van T o g n i’s leven op Haagwijck te Voorschoten, voor en tussen de kas en 
de platte bakken en in gezelschap van een van zijn succulentenvrienden de heer 
B o m m e l j é .

De kring s-Gravenhage rouwt om een van haar beste leden, om een beminnelijk 
en goed mens, die een grote ledige plaats achterlaat. Hij ruste in vrede.

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

MET GROOT VERLOF.
Op 23 Dec. j.1. nam op een druk bezochte receptie ons lid de heer J. U r i afscheid 

als tekenleraar aan het Instituut voor Kunstnijverheid te Amsterdam, waaraan hij 
tal van jaren verbonden is geweest. De heer U r i is een van onze oudste leden, 
niet zozeer in jaren maar wel als liefhebber van de door ons bevoorrechte succulente 
planten. Ongetwijfeld krijgt hij nu, naast zijn liefhebberij voor tekenen en schilde
ren, ook wat meer tijd voor de cactussen en de vetplanten. Voor de oorlog had hij 
een prachtige collectie, nu is hij weer vol plannen deze op het oude peil terug te 
brengen. Van de afdelingsvergaderingen kennen allen hem als een aangenaam 
causeur.
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Het schiereiland

De botanische tuin „Les Cèdres” ligt 
in het midden van het schiereiland 

bij St. Jean-Cap-Ferrat, het terrein is 
±  15 ha groot, het strekt zich uit op 
het hoogste, vrij vlakke gedeelte van 
de landtong, ongeveer 15 m boven de 
zeespiegel. Aan de noordwestelijke zij
de loopt de tuin geleidelijk af tot aan 
de baai van Villefranche, daar kunnen 
geen planten groeien, die zeer veel 
warmte nodig hebben, doch wel alle 
planten, die rondom de Middellandse 
zee thuishoren, hoewel ook soorten als 
Cyclamen penicum er verwilderd voor
komen, evenals Senecio scandens, die 
er bijna niet uit te roeien is. Er is vol
op zon van zonsopgang tot zonsonder
gang, het klimaat van Les Cèdres is 
meer een uitgesproken zeeklimaat dan 
dat van Nice, omdat het terrein een 
schiereiland is.

Bergen van 500 tot 700 m hoogte be
schermen de tuin aan de noordzijde, de 
top van een semaphoor, op 132 meter 
hoogte, beschermt het park tegen zee
winden.

De gemiddelde jaartemperatuur be
draagt 15° C. Januari is de koudste 
maand met gemiddeld 9°; de maand 
Juli is de warmste maand met een ge
middelde van 22°, maar men moet niet 
vergeten, dat in Januari de tempera
tuur tot 0° C. kan dalen en in Juli tot 
30° C. kan oplopen. Deze cijfers berus
ten op waarnemingen onder bomen op 
1.60 meter boven de grond.

Gedurende de laatste vijf jaren is 
nimmer een temperatuur onder 0° C. 
gemeten. Op onbeschutte plaatsen ko
men evenwel vaak temperaturen onder 
0° C. voor, zelfs -3° en -4° C., een 
felle koude kan opeens optreden, die 
de oppervlakte van de vijvers met een 
dun ijslaagje bedekt. Een dergelijke 
koude komt meestal vlak voor zonsop
gang, doch duurt slechts enkele uren.
Dit verklaart het feit dat van sommige 
soorten de jonge planten, die onbeschut 
staan, de winter niet of slecht doorko- Bosvarens, w.o. boomvarens, op 
men, terwijl grote, van onder verhoute 1 l cs Cèdres” foto: Marnier,
exemplaren van dezelfde soort de win
ter heel goed kunnen doorstaan.

De gemiddelde jaarlijkse regenval is 85 cm per jaar (bij ons 70.6) waarbij October 
met 15 cm de natste en Juli met 1 cm de droogste maand is.

Men moet er zich niet over verwonderen, dat volgens de berichten van de 
metereologische dienst van de Cöte d’Azur, ondanks het vermelden van een aldaar 
voorkomend groter jaarlijks gemiddelde van de regenval dan in Noord-Frankrijk of 
in ons land, dit hogere gemiddelde gunstig is voor een xerophytische vegetatie.

In feite is de hoeveelheid van de jaarlijkse regenval, uitgedrukt in centimeters, 
verre van de voornaamste factor van de hygrometrische, d.w.z. vochtigheidstoestand 
van de liucht.

Men dient rekening te houden met de volgende omstandigheden :
1. de vochtigheid van de lucht kan laag blijven door snelle verdamping, door 

zonnewarmte of door de hoogte van het terrein;
2. het aantal regendagen is verdeeld over het gehele jaar, zoals in ons land, of 

dit aantal beperkt zich tot een bepaalde tijd, zoals aan de Cöte d’Azur;
3. het karakter van de regenval, n.1. geringe doch langdurige regens, zoals bij
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ons, of zeer sterke regenval van korte duur, zoals aan de Cöte d’Azur. Wat de planten 
betreft, dient hieraan nog te worden toegevoegd, het meer of minder diep indringen 
van de regen in de bodem. Krachtige regen dringt diep in de grond, bij zwakke, lang
durige regen blijft het water dicht bij de oppervlakte van de bodem, hetgeen licht 
aanleiding geeft tot verrotten van de wortels van planten.

Wat de wind betreft, kan men in het algemeen rekenen op een kalme, zachte 
oostelijke wind, noordenwind komt nooit voor.

Vele vreemde en ook tropische soorten kunnen zeer goed op Les Cèdres gekweekt 
worden, sommige tere soorten kunnen niet de minste temperatuursdaling verdra
gen. Het is gebleken, dat voor planten uit Australië, Afrika, Mexico, en uit het Hima- 
layagebergte gunstige standplaatsen gevonden kunnen worden. Men vergeet, maar 
al te vaak, dat het al of niet groeien van planten in laatste instantie afhangt van 
microklimatologische factoren. Met de nodige ervaring en veel algemene planten
kennis is het mogelijk voor een groot aantal soorten op Les Cèdres een gunstige 
standplaats te vinden. Een goede tuinman weet precies wat hij doen moet, hij zal 
voor een tere plant een goed plaatsje zoeken of de plant met palmbladen of een stuk 
papier tegen de koude beschermen. Naar gegevens ons verstrekt door J. Mamier-Lapostolle.

A a n  de le d e n  v an  S u c c u le n ta .
Hoewel de redactie weinig of geen kritiek ontvangt over de inhoud of 

de uitvoering van ons tijdschrift, zou zij toch gaarne aan de vele wensen 
van de lezers tegemoet willen komen. Wij verzoeken derhalve de leden hun 
mening te uiten en onderstaande vragen te beantwoorden.

Wij hopen dat allen hun medewerking zullen verlenen; de resul
taten zullen in ons tijdschrift worden gepubliceerd. De afdelings
secretaressen verzoeken wij vriendelijk de vragen op de afdelingsvergade- 
ringen te willen behandelen en de gegevens, voor zover zij niet reeds 
door de leden werden verstrekt, te verzamelen. Verspreid wonende leden 
mogen zeer zeker geen verstek laten gaan, immers zij hebben geen gele
genheid op een vergadering hun wensen kenbaar te maken.

Deze enquête wordt ingesteld in het belang van ons tijdschrift en van 
onze vereniging en dus in het belang van de leden.

Stel het antwoord op elke vraag, waarvan u alleen het nummer behoeft 
te vermelden, zo kort mogelijk, liefst in enkele woorden.
1. Wat is uw voornaamste kritiek op het tijdschrift ?
2. Voor welke artikelen, gepubliceerd sinds 1947, heeft u de meeste 

belangstelling ?
3. Heeft u voorkeur voor artikelen over cactussen of heeft u meer belang

stelling voor artikelen over de andere vetplanten ?
4. Welk geslacht van de cactussen wilt u dat voornamelijk in Succulenta 

behandeld wordt ?
5. Welk geslacht van de andere vetplanten wilt u, dat voornamelijk in 

Succulenta behandeld wordt ?
Alle mededelingen betreffende deze enquête richten aan : Mevrouw 

J. GRULLEMANS-VAN BERGHEM, Hereweg 19 te Lisse.
Gelieve op de enveloppe te vermelden : Enquête.

JUBILEUM.
Ons lid, de heer G. J. Mo l ,  vierde 1 December j.1. zijn veertigjarig ambtsjubi

leum; hij is administrateur van het Gemeenteblad der gemeente Amsterdam. Bestuur 
en leden van Succulenta bieden de jubilaris hun hartelijke gelukwensen aan, hopende 
dat hij nog vele jaren zijn functie zal kunnen vervullen en vooral, dat hij nog zeer 
vele jaren de succulente planten trouw zal blijven.

Het Parool wijdde aan de jubilaris een artikel, waaraan wij het volgende ont
lenen: „Toch (d.w.z. ondanks de vele werkzaamheden en de verschillende functies van 
de heer Mol) hebben wij de heer M o l nog nooit gehaast of in tijdnood gezien. Hij 
is altijd de bedaardheid in persoon en soms geloven wij dat misschien zijn cactussen 
die kalmte teweegbrengen. Op de vensterbank in zijn kamer op het stadhuis staan 
vijf potten met die planten en thuis heeft hij er nog een paar honderd. Niemand zal 
kunnen beweren, dat de jubilaris er stekelig door is geworden.”

Onnodig welhaast er hier bij te vertellen, dat de heer Mo l ,  2e Voorzitter van 
onze Vereniging en Voorzitter is van de afdeling Amsterdam.



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, G iro 547230

Bestuursmededelingen.
CONTRIBUTIE 1954.

Men wordt verzocht de contributie, 
waarvan het minimum is gesteld op 
ƒ 5.00, zo spoedig mogelijk te storten op 
postrekening no. 133550 ten name van 
Penningmeester Succulenta te Rijper- 
kerk (Friesland).

Leden, die in plaatsen wonen, waar 
afdelingen zijn gevestigd, worden ver
zocht hun contributie te voldoen aan de 
penningmeester (esse) van hun afdeling. 
(Zie hieronder) :
Afd. Amersfoort: F. MEYER, Gouds

bloemstraat 9, Amersfoort.
Afd. Amsterdam: J. B. JANSEN, Mr. P. 

N. Arntzeniusweg 70huis, A ’dam-O., 
Gem. Giro J. 1647.

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

Afd. Eindhoven: M. G. v. d. STEEG, Her- 
tensprong 4, Eindhoven, postrek. 
422796.

Afd. Gooi- en Eemland: F. SJOLLEMA,
Fuchsiastraat 25, Hilversum.

Afd. ’s-Gravenhage: J. C. VAN KEP- 
PEL, Jonkerlaan 14, Wassenaar, 
postrek. 274344.

Afd. Haarlem: Mevr. H. VAARBERG— 
Van Helde, Rijksstraatweg 523, 
Santpoort.

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

Afd. Pereskia (België): Belg. frcs. 75.00 
te voldoen op postrek. no. 522923, 
ten name van Penningmeester Pe
reskia, de heer RENÉ VERMEIREN, 
Edm. Thieffrylaan 98, Mortsel, Bel
gië.

Afd. Rotterdam: G. J. KOPPERS, Mo
lenwei 38, Rotterdam-Zuid.

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

Afd. Zaanstreek: Mevr. VAN BEEK, 
Botenmakersstraat 84, Zaandam. 

Afd. Zwolle: Mevr. E. J. WURTZ—Blik- 
kendaal, Brederodestraat 77, Zwolle.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Aangeboden voor lente 1954, zeldzame 

planten van Melocactus violaceus, Me- 
locactus communis (met cephalium), 
verschillende andere Melocacti (zonder 
cephalium), Lobivia’s, Rebutia’s, Roseo- 
cactus, Ariocarpus, Pelecyphora, Solisia, 
Aztekium, Mammillaria’s, verschillende 
soorten Cerei, enz. G. LEGUILLON, 
Niherne, Indre, France. Gaarne ruilen 
tegen andere zeldzame planten. Corres
pondentie in de Hollandse taal.

Te koop gevraagd (of in ruil voor 
planten), „Die Agaven”, door A. Berger 
(1915). Aanb. A. J. A. UITEWAAL, Alex. 
Boersstraat 25huis, Amsterdam-Zuid.

Nieuwe Leden:
N. H. van Batenburg, Lavendelplein 7, 

Eindhoven.
H. L. Smid, Celebesstraat 60rood, Dor

drecht.
P. Admiraal, Doorntjes 8, Bergen, N.-H. 
Mevr. J. Moens—Smith, Alb. Hahnplant- 

soen 18, Amsterdam-Z.
Mevr. H. J. van Merendonk, de la Rey- 

weg 360, Den Haag.
J. P. de Moei, Laat 202, Alkmaar.
G. E. Brink, van der Merschlaan 35, 

Zeist.
L. Gores, Tasmanstraat 63II, Amster- 

dam-C.
G. H. Boon, Gorantalostraat 1311, Am- 

sterdam-O.
E. Jacobs, Oude Kerkstraat 27, Utrecht. 
L. Sterk, Blauwkapelseweg 7, De Bilt 

(Utrecht).
C. Pluister, No. 108, Oostwoud, N. H.
P. Junier, Jac. v. d. Doesstraat 1, Den 

Haag.

ëxport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage

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 .



Met de „N ederlandsche Reisvereeniging” naar N ice.
Bij voldoende deelneming n.1. 20 personen hoopt Succulenta een reis te kunnen 

maken naar Nice tot een bezoek aan :
I. De botanische tuin „Les Cèdres” te St.-Jean-Cap-Ferrat.

II. De „Jardin Exotique” te Monte-Carlo.
III. De kweker, „Maiffret” te Beaulieu.
IV. De kwekerij „Le Val Claret” van Pécheret te Antibes.
V. De kwekerij „Les Cacteés” te Nice.

VI. De beroeps- en liefhebbers collectie van de heer L. Chauvier te St. Jacques- 
de-Grasse.

Deze reis wordt ondernomen onder de auspiciën van de „Nederlandsche Reis
vereeniging” te Den Haag. Zonder lid te zijn van de N.R.V. genieten onze leden 
dezelfde faciliteiten als de leden van de N.R.V.

Beginpunt: Valkenburg. — Eindpunt- Maastricht.
Reissom, behoudens onvoorziene omstandigheden, ƒ 205.— daarenboven moet 

gerekend worden op ƒ 80.— a ƒ 100.— voor zakgeld, kleine verteringen en de tram- 
of buskosten naar de bovengenoemde tuinen en kwekerijen.

Voorlopig is de reis vastgesteld op 7—17 Mei.
Deelneming. In verband met op dit punt zéér strenge internationale bepalingen 

is deelneming aan deze tocht per autobus alleen mogelijk voor Nederlanders, zodat 
onze Belgische leden zich tot onze grote spijt niet kunnen aansluiten bij deze excur
sie. Het aantal beschikbare plaatsen voor Succulentaleden is beperkt tot 20 personen. 
Men gelieve zich op te geven vóór 15 FEBRUARI aan ondergetekende.

le dag: Vroegtijdig vertrek per luxe autobus van Valkenburg naar Lyon. Voor
de eerste dag lunch en dinerpakket van huis meenemen.

2e dag: Na een prachtige rit door Provence komen we in de loop van de mid
dag in Fréjus aan, vanwaar langs het mooiste gedeelte van de Middellandse zeekust 
naar Nice wordt gereden.

2e tot 9e dag: Verblijf in Nice, van hieruit zullen bovenvermelde excursies wor
den ondernomen, terwijl ook nog tijd overblijft voor andere uitstapjes.

9e dag: Na een vroegtijdig diner, vertrek uit Nice naar Aix-en-Provence.
10e dag: Voortzetting der terugreis via Vienne (lunch) naar Dijon, diner en

logies aldaar. , . , . .
11e dag: Op de laatste dag komen we na een afscheidslunch in Metz, om circa 

19 uur in Maastricht aan.
Men wordt verzocht alle vragen of mededelingen over deze reis apart in te 

sturen en ook geen zaadbestellingen te schrijven op hetzelfde papier of op dezelfde 
briefkaart waarop over de reis geschreven wordt. j  ^  r  yAN ^  THOQRN

ZAADVERKOOP “ 1  ba'e va"
Van de zaden aangeboden in Succu

lenta 1953 no. 6 zijn uitverkocht de num
mers :

10 24 46 49 53 54 62 68 69 72
73 75 76 78 79 83 84 85 91 92
93 94 95 96 100 101 102 103 105 115

116 119 121

N IE U W !
122 Notocactus graessneri .........  ƒ 0.30:
123 — pampeanus .............  ƒ 0.20
124 — submammulosus .........  ƒ 0.20

Men wordt verzocht soorten op te geven die de verlangde nummers vervangen 
kunnen daar de voorraad van verschillende soorten niet groot is.

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- of postwisselstrookjes. Van deze bepalingen kan NIET worden 
af geweken. 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.

Belgische leden kunnen het verschuldigde bedrag in Hollands geld zonder 
moeite overmaken per postmandaat.

Brieven betreffende de zaad verkoop richten aan Mej. J. J. E. v. d. THOORN, 
„de Ruwent” , Elburgerweg 57, Apeldoorn.

125 Gymnocalycium stückertii .. ƒ 0.30
126 — denudatum var.......... ƒ 0.20
127 Malacocarpus erinaceus . . . .  ƒ 0.35
128 Parodia gemengd ................  ƒ 0.25
129 — aureispina .................  ƒ 0.30
130 — rubricentra .............. ƒ 0.30
131 — violaciflora .............. ƒ 0.30
132 Frailea gracillima .................. ƒ 0.25
133 — grahleana ..................  ƒ 0.25
134 — knippeliana .............. ƒ 0.2ij
135 Echinocereus knippelianus .. ƒ 0.35
136 Pleiospilos bolusii ................  ƒ 0.25 i
137 Conophytum bilobum .........  ƒ 0.25
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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  1 7  X  T voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
1  v x  J\ . V /  I N  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 B L IJFT  W EL 1 a 2 MAANDEN HELDER EN REUKVRIJ.

R  R  BENDIEN
^Pokon-, 3£orrelmeót- en (^krydcdjabriek

N A A R D E N
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Gymnocalycium lafaldense V aupe l öf 

Gymnocalycium bruchii (Speg .) Hosseus  ?

G ymnocalycium lafaldense  Vaupel. foto: Dr. Harders.

De zaadaanbieding 1953 van Succulenta vermeld de soort Gymnoca
lycium bruchii. Omtrent de naam van het met dit zaad bedoelde plantje 

heerst blijkbaar nog steeds, ook in Succulentakringen, verwarring, zodat 
een bespreking van deze soort wel op zijn plaats is.

De juiste naam is namelijk Gymnocalycium lafaldense Vaupel. Uit het 
volgende moge u blijken waarom.

In het „Zeitschrift für Sukkulentenkunde” van 1924, pag. 192, beschreef 
Dr. F. V a u p e l  deze plant onder bijvoeging van een fraai gekleurde 
tekening. Het plantje, dat in het voorjaar tot de eerste bloeiers in onze 
verzamelingen behoort, is de meeste liefhebbers goed bekend. Het heeft 
dus geen zin de oorspronkelijke beschrijving hier te herhalen, ook al omdat 
wij tot slot van dit artikel zullen trachten een leesbare sleutel te geven met
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de meest karakteristieke eigenschappen. De groeiplaats ligt in Argentinië, 
in de Siërra de Cordoba, op een hoogte van ongeveer 1500 tot 2500 meter.

In het „Zeitschrift für Sukkulentenkunde” 1925/26, pag. 146, beschrijft 
C. O s t e n  uit Montevideo het vinden van dit plantje en geeft een goede 
foto van enige uitgegraven exemplaren. De plantjes groeien in de bergen 
tussen het gras en zijn moeilijk te vinden.

Zeer interessant en belangrijk is een studie van wijlen H a n s O e h m e  
in het Jahrbuch der D.K.G., Cactaceae, Mei 1941, pp. 26 tot en met 30. 
Deze toont zeer nauwkeurig aan, dat de juiste naam van dit plantje is 
Gymnocalyciwn lafaldense.

S p e g a z z i n i  beschreef n.1. in Buenos Aires, vóór Dr. V a u p e 1, 
een Frailea bruchii, welke plant door D r. C a r 1 B r u c h in de herfst 
van 1918 in de bergen van de Siërra de Cordoba bij Alta Gracia gevonden 
was. Deze plaats is dicht bij de vindplaats van de latere Gymnocalyciwn 
lafaldense. In een uitvoerig artikel in Fedde’s Repertorium XXVII, pag. 
256 tot en met 261, komt H o s s e u s  tot de conclusie, dat de lafaldense 
van V a u p e 1 identiek is met bruchii van S p e g a z z i n i .

Indien men deze studie van H o s s e u s  volgt begrijpt men echter 
niet, hoe deze tot die conclusie kan komen. Ten eerste worden de aanzien
lijke onderlinge verschillen in de beide beschrijvingen niet opgemerkt, 
maar vooral is het onbegrijpelijk dat H o s s e u s  het meest karakteristieke 
verschil tussen Frailea en Gymnocalycium over het hoofd zag. Volgens 
de beschrijving van Frailea bruchii Speg. komen in de schubjes op de 
bloembuis en het vruchtbeginsel haren en een enkel doorntje voor (typische 
eigenschap van Frailea). De bloembuis en het vruchtbeginsel van lafal
dense daarentegen vertoont het typische kenmerk van Gymnocalycium, nl. 
de volkomen kale bloembuis en vruchtbeginsel.

Volgens O e h m e zijn er dus twee mogelijkheden n.1.:
1. Frailea bruchii is een soort met niet naakte bloembuis en vruchtbe

ginsel en is dus niet identiek met Gymnocalycium lafaldense, de gel
dige naam is dan de laatste;

2. beide soorten zijn, zoals ogenschijnlijk uit de afbeeldingen lijkt, iden
tiek, maar S p e g a z z i n i  heeft zijn kenmerken uit volkomen ver
schillende eigenschappen afgeleid. Volgens artikel 64 der internationale 
nomenclatuurregels moet de naam van Frailea bruchii dan verworpen 
worden en is alleen geldig de naam Gymnocalicium lafaldense Vaupel.

Wij zouden hier nog een derde mogelijkheid aan toe willen voegen 
namelijk, dat S p e g a z z i n i  de vindplaats verward heeft met een andere 
soort, iets wat bij hem wel eens meer is voorgekomen. Hoe dan ook. 
B a c k e b e r g  heeft verkeerd gedaan de opvatting van H o s s e u s  te 
volgen. Hierdoor is veel verwarring ontstaan en het is dus beter de etiket
ten met de naam „bruchii” te vervangen door „lafaldense”.

O e h m e  heeft een poging ondernomen om deze vrij sterk variërende 
soort onder te verdelen. Het is een interessante poging, die navolging ver
dient. Aan de hand van zijn studie en eigen waarnemingen willen wij 
trachten voor deze soort en zijn vormen een sleutel op te stellen, waarbij de 
soort of vorm nader gekaraktiseerd wordt.
1. Planten vrij fors, hoof dj es tot 5 cm in doorsnede............................................... 2.

Planten kleiner, hoofdjes tot 4 cm in doorsnede............................................... 3.
2. a. dorens kort, glasachtig wit met ivoorkleurige voet, nu en dan een midden

doren; bloem 5—5 Vi cm groot, rosé, binnenste bloembladen donkerder en 
breder, mat glanzend met violetrode middenstreep, buitenste bloembladen 
met mosachtig groene middenstreep; vruchtbeginsel fors, met vleeskleurige 
schubjes; vrucht fors, ongeveer 1% cm groot, mosgroen berijpt, zacht glan-
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zend; h e lm k n o p jes  iv o o rk leu rig ; s ta m p e r m et 8 iv o o rk le u rig e  stem p e ls  d ie  
b oven  de h e lm k n o p jes  u i t s t e k e n .....................................fo rm a: EN O RM E Oeh.

b. do ren s iv o o rk leu rig  m et lic h tb ru in e  voet, vo lw assen  p la n te n  to t 3 m id d e n 
dorens; b loem  m in d e r  fo rs  3% —4 cm, ged rongen , rosé, b lo em b lad en  m et 
b ru in ac h tig e  m osgroene m id d en streep , sp its  toelopend ; v ru c h tb e g in se l g e 
d rongen , k o rt, m e t g ro te  o n reg e lm a tig  g ep laa ts te , lic h tg ro en  g e ran d e  sch u b 
jes; v ru c h t k o r t  o n g ev eer 1 cm, o lijfg roen , zach t g lanzend ; h e lm k n o p jes  iv o o r
k leu rig ; s ta m p e r m et 4—5 iv o o rk le u rig e  stem p e ls  d ie  o n d e r de  h e lm k n o p jes  
b l i j v e n ........................................................................................ fo rm a: EV O LV EN S Oeh.

3. P la n te n  m et m id d en d o ren s ................................................................................................. 4.
P la n te n  zelden  m et m id d e n d o r e n s .........................................................................................5.

4. a. p lan te n  to t  3% cm  groo t; d o ren s  v u il iv o o rk leu rig ; b lo em  3V2—4 cm  groot,
ro sé  m et d o n k e re  m id d en streep , v a n  b u ite n  m osgroen ; v ru c h tb e g in se l k lein , 
kogelvorm ig , m e t en k ele  b re d e  lic h tg ro en  g e ran d e  sch u b jes ; v ru c h t  k le in , 
kogelvorm ig , lich tg ro en ; h e lm k n o p jes  iv o o rk leu rig ; s ta m p e r  m et 5 iv o o r
k leu rig e  stem p e ls  d ie  boven  de h e lm k n o p jes  u its te k e n

fo rm a: FR A TE R N U M  Oeh. 
b. p lan te n  lich tg ro en , o n g ev eer 25 w itte , s tra le n d  g este ld e  ra n d d o re n s  en  3—5 

in e lk a a r  g e stren g e ld e  m id d en d o ren s d ie  b ru in  aan  de v o e t zijn; a reo len  in 
de  jeu g d  ie ts w ollig ; b loem  zach tro se  m et d o n k e re  m id d en streep , a an  de 
b u ite n k a n t m osgroen ; v ru c h tb e g in se l k le in , kogelvorm ig , l ic h tg ro en  m et 
en k ele  b re d e  lich tro se  g e ran d e  schub jes; v ru c h t k le in , kogelvorm ig , l ic h t
groen ; h e lm k n o p jes  iv o o rk leu rig ; s tem pels iv o o rk le u rig

fo rm a: A L B ISP IN U M  CBckbg.) Oeh.
5. v ru c h t en  v ru c h tb e g in se l k o r t  en  ko g e lv o rm ig  ......................................................6.

v ru c h t en  v ru c h tb e g in se l m e e r  lan g w erp ig  ............................................................... 7.
6. a. d o ren s bo rste lig , d un , w it  m e t b ru in e  voet; b loem  3—3% cm  groot, zach t

v io le tro se  m et d o n k e re  m id d e n stre ep ; v ru c h tb e g in se l k o r t  m e t 4 b re d e  sc h u b 
jes; m ee ld ra d e n  w it; h e lm k n o p jes  lich tg ee l; s ta m p e r m et 8 s tem pels lich tgeel,
b en ed en  de h e lm k n o p jes  b l i j v e n d ................... ty p e: L A FA L D E N SE  V aupel.

b. p la n t  ie ts  fo rse r, h o o fd jes to t 4 cm ; d o ren s k ra c h tig e r , iv o o rk leu rig ; a reo len  
m et en ige wol; b loem  m ee r  ged rongen , 3% —4 cm  groot, rosé, m e t b ru in g ro en e  
m id d en streep ; k ee l k ra c h tig  rosé; v ru c h tb e g in se l k o rt, fo rse r , d o n k e rb ru in , 
m osgroen, m e t fo rse re , g roene, lic h tg ro en  g e ran d e  sch ub jes; v ru c h t  k lein , 
kogelvorm ig , b ru in ac h tig  m osgroen  b e rijp t; h e lm k n o p jes  iv o o rk leu rig ; s tam 
p e r  m et 7 iv o o rk leu rig e  stem pels, d ie  b o v en  d e  h e lm k n o p jes  u its te k e n

fo rm a: D EV IA TU M  Oeh.
7. d o ren s aan  de  to p  v lee sk leu rig ; b loem  4% —5 cm  groo t, z ee r z ach t rosé, van  

b in n en  w it m e t zach t v io le tte  m id d e n stre ep ; v ru c h tb e g in se l lang w erp ig , 
b lau w ach tig  m osgroen  b e rijp t, losjes beschubd , sch u b jes  sp its  to e lo p en d  m et 
lich tro se  ran d ; v ru c h t lang w erp ig , b lau w ac h tig  m osg ro en  b e rijp t; h e lm k n o p jes  
k ra c h tig  geel; s ta m p e r  w it, m et 5 s te rk  geel g e k le u rd e  s tem pels

fo rm a: H O SSE I (B ckbg.) Oeh.

O e h m e brengt hier de door B a c k e b e r g  als Gymnocalycium
albispinum beschreven soort terecht als variëteit, c.q. vorm, van lafaldense.
Dit is eveneens het geval met de door B a c k e b e r g  beschreven Gymno
calycium bruchii var. hossel.

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

Bijeenkomst op de G rasheuvel uitgesteld.
In  v e rb an d  m et h e t  p lan  om  een  ex cu rsie  te  m ak en  n a a r  de  R iv iè ra , is de  b ije e n 

k om st op de  G rash eu v e l te  A m ersfo o rt, d it j a a r  b e p aa ld  op 12 en  13 JU N I. In  h e t 
M ein u m m er zal h e t g e d e ta ille e rd e  p ro g ram m a  b ek en d  w o rd e n  g em aak t. De kosten  
v an  d it  w eek e in d e  b ed rag en  ƒ 4.25 p e r  persoon . A a n g iften  k u n n e n  reed s  th a n s  g e 
sch ied en  aan: A. F. H. B u  i n  i n  g, „H o h o rst” , H am ersv e ld  (U tre c h t) ; g iro n u m m er 
14 21 20.
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De vensterstructuur van het geslacht Lithops 
bij doorlatend licht
door Dr. H. W. de Boer.

I. INLEIDING.

In de latijnse diagnose van elke nieuwontdekte Lithopssoort komt vanzelfsprekend 
ook een beschrijving van het venster voor. Weliswaar worden in „Lithops” door 

Prof. N e l  de verschillende soorten verdeeld in Afenestratae en Fenestratae, m.a.w. 
in Lithops zonder venster en Lithops met venster, in de definitie der Afenestratae 
wordt vermeld: „Boonste vlak skljnbaar ondeursigtig, met geen bepaalde deursigtige 
venster nie” en elders op blz. 47 van „Lithops” deelt Prof. N e l  mede, dat het top-

Vcnsterstructuur bij doorvallend licht (X  3). Links: L. lesliei, rechts: L. venteri.
foto; Dr. de Boer.

oppervlak bij de Afenestratae in werkelijkheid genoeg licht voor de groei van de 
plant doorlaat.

De beschrijving van het venster bij de verschillende Lithopssoorten berust geheel 
op de indruk, welke het venster maakt, wanneer men dat van boven af bij opvallend 
licht bekijkt. Het al dan niet schijnbaar ondoorzichtige venster der Lithopssoorten 
laat, daarover zijn alle auteurs het eens, een grotere of kleinere hoeveelheid licht 
door en is dus te vergelijken, vandaar dan ook de naam, met een venster in onze 
woning of liever met een gekleurd of gebrandschilderd raam van een kerkgebouw.

Evenals dit laatste vertoont nl. het venster bij vele Lithopssoorten bepaalde 
kleuren en tekeningen. Wanneer we echter het gebrandschilderde raam van een 
kerkgebouw willen bestuderen en beschrijven dan is het de goede gewoonte, de 
waarnemingen bij doorvallend licht te doen. Bij opvallend licht, m.a.w. van buitenaf 
gezien, tegen het donkere interieur van het gebouw, kunnen de tekeningen en de 
kleuren niet voldoende waargenomen worden. Begeven we ons echter in de kerk
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en bezien we het gebrandschilderde venster tegen het van buitenaf invallende dag
licht, of bekijken we het des avonds, buiten het gebouw staande, terwijl het inwen
dige van de kerk door kunstlicht helder is verlicht, dan krijgen we een juiste indruk 
van de vormen en de kleuren der aangebrachte beschilderingen.

Het is nog niet zo lang geleden dat ik, op een avond een kerkgebouw met ge
brandschilderde ramen passerende, op de gedachte kwam, hoe de structuur van het 
venster bij verschillende Lithopssoorten zou zijn, bij doorvallend licht bekeken.

Nu is het technisch onmogelijk, dat de waarnemer zich in het Lithopscorpuscu- 
lum begeeft en het venster bij doorlatend licht gaat bekijken; ook zou het op bezwa
ren stuiten, een lichtje in het corpusculum aan te brengen teneinde van buitenaf 
tegen dat licht de structuur van het venster te bestuderen. Men kan dit echter op 
een andere manier doen. Men kan met een scherp mesje een schijfje, van enige 
millimeters dik, waarin zich dan het venster en de naaste omgeving daarvan 
bevindt, van het corpusculum afsnijden en dit schijfje tegen het licht bekijken. Dit 
moet zodanig geschieden, dat het licht zich bevindt aan de zijde van het snijvlak en 
het oog van de waarnemer aan de andere zijde, nl. het bovenvlak van het corpuscu
lum. Het is dan, alsof men op een donkere avond buiten staande, de gebrandschil
derde ramen van een gebouw bekijkt, terwijl in het gebouw alle lichten aan zijn. 
Doet men het omgekeerd, dan ziet men niets van de vensterstructuur, omdat het 
cellenweefsel onder het venster de lichtstralen zodanig breekt en in alle richtingen 
verspreidt, dat van de structuur en de kleuren van het venster niets meer is te zien.

Wil men de structuur van een bepaald Lithopsvenster bij door vallend licht op 
de gevoelige fotografische plaat vastleggen, dan is het gewenst, in een stuk carton 
een opening te snijden, welke precies de vorm heeft van het afgesneden schijfje van 
het corpusculum, doch iets kleiner van afmeting is, indien men het afgesneden 
schijfje op deze passende opening bevestigt en zorgt, dat geen licht langs de rand 
kan vallen, dan bereikt men, dat het venster zich in een geheel donkere opening 
bevindt. Houdt men dan dit venster tegen het licht, dan ziet men als het ware in een 
donkere muur een hel verlicht gebrandschilderd raam.

Wellicht zullen enkele lezers vragen, of het niet jammer is, van een Lithops- 
corpusculum een schijfje af te snijden. Ik geef toe, dat men hiertoe niet gemakkelijk 
overgaat, indien men van een bepaalde soort slechts enkele waardevolle exemplaren 
bezit. Indien men echter van elke Lithopssoort een flink aantal planten heeft, dan 
gaat men gemakkelijker tot die operatie over. Bovendien groeit de geopereerde 
Lithops rustig verder, indien men het schijfje van één der twee bladeren van een 
corpusculum afsnijdt, wanneer in het oude het nieuwe bladpaar zich reeds heeft 
gevormd. Men bemerkt dan het volgende jaar, dat de geopereerde Lithops niets heeft 
geleden en dat de twee nieuwe bladeren, die samen het nieuwe hoofdje vormen, 
totaal ongeschonden te voorschijn zijn gekomen en hoogstens iets kleiner van afme
ting zijn, dan bij de niet geopereerde exemplaren het geval is.

II. LITHOPS VENTERI Nel — LITHOPS LESLIEI N. E. Br.
In dit en in de volgende artikelen hoop ik te kunnen aantonen, wat de structuur 

van het venster bij doorlatend licht ons over de verwantschap van verschillende 
Lithopssoorten kan leren.

Het is merkwaardig, dat bij doorlatend licht heel wat verscheidenheid in struc
tuur bij de vensters van de Lithopssoorten te zien valt. Enkele Lithopssoorten ver
tonen echter een geheel gelijke vensterstructuur; al is de kleur van het venster en 
van het bovenvlak bij die bedoelde soorten bij opvallend licht verschillend, wanneer 
bij doorvallend licht een geheel gelijke vensterstructuur naar voren treedt, mag 
m.i. worden aangenomen, dat die soorten zeer na aan elkaar verwant zijn en mis
schien zelfs slechts als variaties (standplaatsvariëteiten) van dezelfde soort moeten 
worden beschouwd.

Ik wil beginnen met een eenvoudig geval, nl. met L. lesliei N. E. Br. en Lithops 
venteri Nel.

L. lesliei en L. venteri verschillen bij opvallend licht zeer in kleur; dit verschil 
is zelfs zodanig, dat men niet licht tot verwantschap, althans niet tot nauwe verwant
schap zou durven besluiten. Bij nadere beschouwing blijkt echter, 'dat bij opvallend 
licht het venster van L. lesliei een doorschijnende groene vertakte tekening vertoont 
op een roestbruine grond, terwijl bij L. venteri een gelijksoortige doorschijnende 
groene vertakte tekening aanwezig is, echter op een lichtgrijze achtergrond. Het 
verschil in kleur van deze twee „achtergronden” is de oorzaak, dat men de indruk 
van twee geheel verschillende soorten krijgt.
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Prof. N e l  heeft in  „Lithops” (blz. 159) reeds op een zekere verw antschap van 
deze p lan ten  gewezen; hij schrijft nl. het volgende: „H ierdie niewe soort (Lithops 
ven teri), w at in seker sin alleen staat w at die k leuring betref, is tog in  ’n  seker

opsigte na verw ant aan L. lesliei".
V oor L. lesliei w orden in de 

lite ra tu u r verschillende v indplaat
sen opgegeven, onder m eer .
1. bij P retoria ; 2. bij V ereeniging; 
3. bij Betlehem ; 4. bij W indsorton 
en W arrenton ten  N oorden van 
K im berley; 5. bij G riquatow n (zie 
de kruistekens +  bij 1, 2, 3, 4 en 5 
op nevenstaand kaa rtje ) .

Voor L. ven teri w ordt slechts 
één v indplaats opgegeven nl. (zie 
de cirkel m et pun t bij 6 op het 
kaartje ) bij Boetsap, ongeveer 45 
km  ten  N. van W indsorton en 40 
km  ten N.O. van W arrenton.

W at lee rt ons nu de structuur 
van het venster bij doorvallend licht 
van deze tw ee L ithopssoorten (zie 
de desbetreffende foto’s)?

H et venster van Lithops lesliei 
beslaat het gehele topoppervlak; de uitlopers er van buigen zelfs even naar beneden 
en raken  ju ist de grens van het zijoppervlak. De partijen , w elke bij opvallend licht 
groen w aren, zijn bij doorlatend licht geheel doorschijnend; de roestbru ine partijen, 
w elke zeer onregelm atig van vorm  zijn, zijn ondoorschijnend en bij doorvallend 
licht op de foto dus zw art. In de ondoorschijnende — op de foto zw arte — partijen  
kom en doorschijnende ronde openingen voor m et een d iam eter van ten  hoogste

1, 2, 3, 4 en  5 v indplaatsen L. lesliei; 
6 v indplaats L. venteri.

Lithops hybride L. ven teri $ X L. lesliei $
foto: D r. de Boer.

i / 3 a  Vs mm, w elke ook bij opvallend licht als kleine, ronde, groene stippen te  zien 
zijn; d it zijn dus m iniatuurvensters.

Bezien we nu echter de vertake doorschijnende — op de foto lichte — gedeel
ten, dan zien we ook h ierin  en nog w el een veel g ro ter aan ta l van diezelfde kleine 
ronde m in iatuurvensters (diam. 1 / — % m m ), w elke h ier en daar in  zo’n groot 
aan ta l voorkom en, dat het doorschijnende gedeelte wel een conglom eraat van m inia-
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tuurvensters gelijkt; sommige van die miniatuurvensters zijn door korte, doorschij
nende steeltjes aan de doorschijnende conglomeraten verbonden. Juist doordat de 
doorschijnende gedeelten bijna geheel uit ronde miniatuurvensters bestaan en een 
deel van die vensters met steeltjes aan de rest is verbonden, heeft het doorschijnende 
gedeelte van het bovenoppervlak — dat men dan „het venster” noemt — zo’n gril
lige vorm.

Bezien we daarnaast het venster van L. venteri  bij doorvallend licht, dan zien 
we hetzelfde beeld. Ook hier enkele ronde miniatuurvensters van dezelfde afmetin
gen CA, a % mm diam.) in de ondoorschijnende — op de foto zwarte — gedeelten, 
welke bij opvallend licht grijs zijn. De doorschijnende, bij opvallend licht groene, 
gedeelten bevatten een groot aantal van diezelfde miniatuurvensters; ook hier schij
nen veel miniatuurvensters door een steeltje aan de grotere doorschijnende partijen 
te zijn verbonden.

Bij deze vergelijking moet men rekening houden met individuele verschillen bij 
verschillende exemplaren van dezelfde Lithopssoort. Er zijn zowel bij L. lesliei als 
bij L. venteri planten met brede en planten met smalle groene, doorschijnende 
gedeelten; het venster kan er bij oudere exemplaren iets anders uitzien dan bij 
jongere, met name kunnen bij jonge exemplaren de steeltjes, waarmede een aantal 
miniatuurvenstertjes met de rest van het doorschijnende gedeelte is verbonden, wat 
langer en smaller lijken dan bij oudere exemplaren.

Met terzijdestelling van deze individuele verschillen kom ik tot de volgende 
conclusie: De vensters van Lithops lesliei en van L. venteri hebben bij doorvallend 
licht geheel dezelfde structuur, een structuur welke men bij geen enkele, tot dusver 
bekende, andere Lithopssoort aantreft.

Op grond hiervan mag worden aangenomen, dat L. lesliei en L. venteri, alhoewel 
uiterlijk in kleur verschillende, zéér na aan elkaar verwant zijn; zelfs zijn er rede
nen om aan te nemen, dat L. venteri een standplaatsvariëteit van L. lesliei is, welke 
variëteit, doordat hij in kalkhoudende gesteenten wordt aangetroffen een lichtere 
nl. grijze kleur heeft aangenomen dan de roestbruine variëteit L. lesliei, welke op 
bruine, ijzerhoudende, bodem groeit.

Wanneer L. venteri met stuifmeel van L. lesliei wordt bestoven, ontstaan zeer 
kiemkrachtige zaden, waaruit door mij een hybride is gekweekt (Lithops hybride 
venteri $ X lesliei $ ) ,  welke, wat de kleur betreft, tussen L. venteri  en L. lesliei 
staat. Bijgaande foto geeft een beeld van het uiterlijk van deze Lithopshybride. Hoe
w el alle exemplaren donkerder van kleur zijn dan L. venteri, doch lichter dan L. 
lesliei, is er toch een zekere kleurvariatie te onderkennen; sommige exemplaren 
benaderen min of meer de grijze kleur van L. venteri, andere benaderen de roest
bruine kleur van L. lesliei. Wanneer men de exemplaren van deze geelbloeiende 
Lithopshybride onderling bestuift, krijgt men wederom kiemkrachtig zaad; de zaai
lingen hieruit gekweekt, zijn op dit ogenblik (Dec. 1953) echter nog te klein, om 
er een beschrijving van te kunnen geven.

Het venster van de hier beschreven Lithopshybride heeft bij doorvallend licht 
geheel dezelfde structuur als de vensters van L. venteri en L. lesliei.

Een ideaal zaaitoestel.

Men hoort en leest wel eens wat over zaaitoestellen, van de primitiefste inrich
ting tot de meest ingewikkelde en kostbare uitvoering. Dit jaar nam ik de proef 

met een combinatie van ideeën, welke ik hieronder laat volgen.
Allereerst mocht het apparaat niet te kostbaar zijn, zowel wat het aanschaffen 

als het gebruik betreft, vervolgens was het noodzakelijk, vanwege mijn zeer onre
gelmatige werktijden, ik ben soms dagenlang van huis, een automatische inrichting 
te vinden, waardoor de temperatuur constant blijft. Ook mocht het geen gevaar 
opleveren voor of door rondlopende kleine kinderen.

Het toestel wordt vervaardigd uit 1 mm zink, 0,7 mm kan ook nog. Om het zo 
voordelig mogelijk te maken schafte men zich twee platen aan: één van 82 x 31 cm 
en een van 104 x 61 cm; ik betaalde hiervoor ongeveer ƒ 6.—. De nevensgaande teke
ning wordt in de juiste maten vergroot op het zink aangebracht en langs de zwarte 
lijnen uitgeknipt of uitgezaagd. De stippellijnen geven aan waar het zink omgebogen 
moet worden, steeds naar binnen ombuigen! Men dient er echter op te letten, dat 
de stukken A F C en D E B tegenovergesteld gebogen moeten worden om een 
links en een rechtse standplaats voor de zaaipannen te krijgen.

Als al het nodige gebogen is, of, in vakterm, omgezet is — hetgeen het beste
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voor enkele kw artjes bij een loodgieter op de zetbank kan gebeuren — kan  m et het 
solderen begonnen w orden. Hoe de delen aan e lkaar gesoldeerd m oeten w orden ziet 
m en het beste nadat alles gebogen is, dan vallen  o.a. de tippen links van A en C 
tegen de zijkant F  en de lippen rechts van B en D tegen de zijkant E aa^n. Zij 
geven daardoor een groot (ca 1 cm breed) soldeervlak, dat, om lekkage tegen te 
gaan, zowel aan de b innen als aan de bu itenkan t goed vastgesoldeerd m oet worden. 
De tw ee k le inere  stukken m et de opstaande kan ten  passen nu precies in de grote 
bak, de ene links, de andere rechts. De soldeerranden w orden w eer gesoldeerd op 
de p laatsen  die in de grote bak m et golflijnen zijn aangegeven, A op A, a op a, b op 
b, B op B enz.

N adat de b innenbakken ook goed vast en w aterd ich t gesoldeerd zijn is de bak 
gereed; tw ee zaaipannen van 28 x 28 (de algem ene m aat) en tw ee ru itjes, w elke op 
de sm alle omgebogen kantjes van de beide b innenbakken kom en te rusten, voltooien 
h e t geheel.

Men doet e r  goed aan de lage kan t van het toestel te  voorzien van een v ierta l 
steunlipjes, van restjes zink gem aakt, om het afglijden van het glas te  voorkomen.

De verw arm ing? Men kan zich reeds behelpen m et een petroleum lam p m et p lat 
reservo ir zoals vroeger en ook nu nog w el voor het verw arm en van aquaria  w ordt 
gebruikt. H oewel ik  ook over een electrische aquarium verw arm ing m et therm ostaat 
beschik, ben ik  over de eerste  m ethode nog h e t beste te  spreken, om dat het naar

m ijn overtuiging betere resu lta ten  geeft als 
de tem pera tuur in de zaaipannen n ie t con
stan t is. Een aquarium verw arm ing m et th e r
m ostaat geeft een to t op een graad regelbare 
tem peratuur. De zaden kiem en hierdoor vlot 
m aar geven weke plantjes, die gem akkelijk 
smeulen; ook b lijk t deze constante tem pera
tu u r een gunstige factor te  zijn voor schim 
mels en algen w elke, al w erk t m en nog zo 
zorgvuldig, steeds aanwezig blijken te  zijn.
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De hoeveelheid water in de bak blijkt in de praktijk voldoende te zijn om sterke 
afkoeling of sterke verhitting tegen te gaan, ook bij gebruik van petroleumverwar- 
ming. Hierbij komt, dat de kosten van het aanschaffen en het verbruik van electrische 
verwarming, ca ƒ 6.—, thermostaat ƒ 9.—, plus verbruik 25 Watt per uur =  ca 
4 kilowatt per week, voor velen te duur zal zijn. Met petroleumverwarming zal men 
ongeveer voor ƒ 0.50 per week verbruiken en toch een bevredigende temperatuur 
bereiken.

Al met al kan men dus „duur” en „goedkoop” verwarmen. Knutselaars zullen 
zeer billijk uit kunnen komen want alles kan men zelf maken, tot de thermostaat 
toe en. . .. welke cactusliefhebber is geen knutselaar?

Tot slot de resultaten! Van het clichéfonds betrok ik de onderstaande soorten, 
de cijfers vermelden hoeveel plantjes ik kreeg. Opgemerkt dient hierbij te worden, 
dat waar deze cijfers minder dan 20 vermelden, de oorzaak daarvan noch bij het 
toestel, noch bij de zaden van het clichéfonds ligt, doch alleen te wijten is aan een 
ondoordachte handeling mijnerzijds, waardoor een aantal pas ontkiemde plantjes 
verloren gingen.
Mam bicolor ............. 17 Pilocer. celsianus . .. . 25 Conophytum bilobum . 72
Mam. parkinsonii . .. . 42 Pilocer. houlettianus . . 14 Pleiospilos hilmari . . .  . 48
Notoc. concinnus......... 25 Reb. senilis .............. . 16 Anacamp. rufescens . . 68
Notoc. haselbergii . .. . 28 Reb. species .............. . 11
Notoc. submammulos. 34 Arg. aureum ........... . 65

Een m.i. bevredigend resultaat voor 2 zaaipannen, waarin diverse soorten bij 
elkaar staan. Tevens een reclame voor het clichéfonds en een compliment voor 
mej. v. d. Thoorn, want om meer planten te kunnen kweken dan er zaden in de pak
jes zouden zitten, daarvan moet de oorzaak op „de Ruwent” liggen en daar onze 
2e secretaresse over een bril beschikt, kan van slecht tellen toch geen sprake zijn.

H e n k  S m o o r e n b u r g  Jr.

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

O m de vele vragen over de resultaten van mijn proeven op het gebied van kruisin
gen te beantwoorden, wil ik hierbij enkele beschrijvingen van mooie hybriden 

laten volgen, doch vooraf geef ik een beknopt overzicht van de ondervindingen, die ik 
daarbij heb opgedaan.

In het wilde weg kruisen, zoals dat wel gebeurt door kwekers, met het doel zo 
gauw mogelijk veel zaad te oogsten, om marktplantjes te kweken, is zo moeilijk niet, 
maar om serieus en doelbewust iets nieuws te krijgen door hybridisatie, daar zit veel 
meer aan vast. Toen ik 12 jaar geleden de eerste proeven op dit gebied nam besefte 
ik niet, dat er in mijn kas slechts een zevende gedeelte zou overblijven voor gewone 
planten en dat de rest wordt ingenomen door mijn „hybriden” in talloze variaties. 
Spijt heb ik daarvan niet, want ook dit jaar bloeiden mijn kruisingen weer met hon
derden bloemen in alle vormen en kleuren.

Kruisingen munten over het algemeen uit door hun grote bloeiwilligheid en het 
is geen zeldzaamheid, dat zaailingen van twee jaar en éénjarige stekken reeds in bloei 
komen.

Selecteren (het uitzoeken van de beste en het vernietigen van de minderwaardige 
exemplaren) is een voornaam ding, want als ik alle uit mijn kruisingen voortgekomen 
planten had bewaard, dan zou een driemaal grotere kas nog te klein zijn.

Ik heb dit jaar het zaad van 324 vruchten gezaaid, waarvan sommige bessen 
meer dan 100 zaden bevatten. Gelukkig helpt de natuur ook een handje, want veel 
zaden zijn niet voldoende kiemkrachtig of de zaailingen vertonen geringe levensvat
baarheid, zodat ze kort na het opkomen sterven. Door zo spoedig mogelijk zwakke 
plantjes te enten, kunnen ze in leven gehouden worden.

Het voornaamste bij kruisen is de administratie. Het overbrengen van wat stuif
meel van de ene bloem op de andere is zo moeilijk niet, maar om later nog te weten 
waaruit de zaailingen precies zijn voortgekomen, vergt veel tijd en grote oplettend
heid. Is de zaadbes rijp geworden, dan gaat deze in een zakje, waarop de naam van 
de beide ouders is vermeld. Bij het zaaien krijgt iedere zaadbes een nummer, dat
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eveneens in mijn boek met de namen van de ouders wordt opgetekend. Tevens geef 
ik elk zaaisel een letter. Staat dus een zaailing onder nummer „H. 3”, dan kan ik in 
mijn notitieboek zien, dat dit een kruising is van Chamaecereus silvestrii 9 x Lob. 
schneideriana $.

Alle plantjes die uit deze zaadbes komen, en onderling vaak zeer verschillend 
zijn, krijgen ieder weer een letter, bijv. „H. 3. B.” Komt zo’n plant in bloei, dan wor
den de plant en de bloem onder dit nummer beschreven. U ziet wel, alles bij elkaar, 
is het een heel werk! De planten, welke ik onderling kruiste, hadden zoveel verschil
len, dat een vergelijking met de regels van Mendel, in een eenvoudige voorstelling 
van zaken, niet mogelijk was. Hiertoe immers zou men van ouderplanten moeten 
uitgaan, waarvan de erfelijke constitutie volledig bekend zou zijn, terwijl bovendien 
het aantal verschillende erffactoren beperkt zou moeten zijn. Hier echter betrof het 
vaak kruisingen tussen vrij ver van elkaar afstaande „soorten” , die zelf wellicht niet 
eens geheel „soortecht” zouden kunnen zijn. Toch zijn deze vormen klaarblijkelijk 
nog zodanig verwant, dat uit de onderlinge kruising levenskrachtige hybriden voort
kwamen. Bij mijn kruisingen bleek dat Cham. silvestrii met vele Lobiviavormen 
gekruist kan worden.

Ook is het mij gelukt Gymnocalycium albispinum en Rebutia haagei met elkaar 
te kruisen. Een hieruit verkregen plant bloeit met bijna kale bloemen, welke grote 
overeenkomst vertonen met die van Rebutia haagei.

Zo zijn er op dit gebied nog veel interessante proeven te nemen en vele verras
singen mogelijk. Verrassingen.. . en ook teleurstellingen, want het overkwam mij ook, 
dat een plant, waarvan ik hoge verwachtingen koesterde, slechts geheel of gedeeltelijk 
gedegenereerde bloemen gaf, welke uit niet meer dan een paar zielige sliertjes 
bestonden, doch soms kwamen mooie cristaatbloemen voor, of eerst kleine en later 
pas grotere bloemen. Ook heb ik al enige malen twee verschillende bloemen aan één 
plant kunnen constateren. Soms wordt in het geheel geen stuifmeel of stamper ont
wikkeld, iets wat bij normale Lobivia’s in mijn collectie ook voorkomt. Zulke dege- 
neratieverschijnselen zijn wellicht een aanwijzing voor de hybridische oorsprong van 
zulke exemplaren.

Het is nu eenmaal zo, dat wij in onze verzamelingen vaak planten voortkweken, 
die onder natuurlijke omstandigheden reeds lang ten onder gegaan zouden zijn. Zo 
zijn er talrijke hybriden, die de harde strijd om het bestaan in de vrije natuur zeker 
niet zouden kunnen volhouden, doch tevens treffen wij kruisingen aan, die duide
lijk levenskrachtiger zijn dan de ouders. Zulke krachtig groeiende en althans onder 
cultuuromstandigheden bloei- en groeiwillige planten, die het ook op eigen wortels

Lobivia x Vandenthoorn
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Lobivia x Golden Flower

uitnemend doen, verkreeg ik ook bij hybriden met Cham. silvestrii als moeder, zoals 
trouwens ook de kruisingen van Fric, bekend als Pragochamaecereus, laten zien.

Nog interessanter wordt het als we de hybriden zelf weer gaan kruisen. De 
nakomelingschap vertoont dan meestal een verbluffende veelvormigheid wat betreft 
de habitus en de bloemen.

Volgens de nu geldige afspraken ten aanzien van de benaming van gekweekte 
planten, mogen de in cultuur ontstane vormen alleen nog benaamd worden met z.g. 
cultivar-namen, die geen latijnse vorm mogen hebben, doch gesteld moeten zijn in 
een levende taal, geschreven met romeinse letters.

Wat de officiële beschrijving aangaat eisen de regels i), vastgesteld te Londen 
in 1952, dat de beschrijving wordt gepubliceerd in een levende taal in romeinse let
ters, afgedrukt in een tijdschrift, boek of catalogus. Latijnse diagnosen zijn, voor 
zover het „fancy-namen” betreft, overbodig.
BESCHRIJVINGEN :

Lobivia x  „Vandenthoorn” (Timmermans 1953; zaailing L. 3. M.) 9 (Pseudo- 
echinopsis aurea 9 x Chamaec. silvestrii $ ) x $ (Lobivia pseudocachensis var. 
sanguinea 9 x Mediolobivia sarothroides <$ ).

Cylindrisch, 3%—4 cm diam. Blauwachtig groen. Top nauwelijks ingezonken, niet 
kaal. Ribben 12, recht, tussen de areolen ingezonken doch niet gegroefd. Areolen 2-3 
mm van elkaar verwijderd, rond, spaarzaam met lichtgele wol. Randdorens 9, naald
vormig, 4-6 mm lang, gelig wit, later wit. Middendorens 1 of 2, iets dikker dan de 
randdorens, aan de basis geel, naar de top bruin, later grauw, 6-8 mm, recht of zwak 
naar boven gebogen, niet stekend. Bloem geel, 6 cm lang; bloembuis lichtgroen met 
grijsgroene schubjes en lichtgrijze en enkele bruine haren. Buitenste bloembladeren 
grijsbruin, binnenste licht cadmiumgeel. Meeldraden lichtgeel; de buitenste met de 
bloembuis vergroeid, vormen een lichtgele ring. Stamper lichtgroen. Vrucht donker
groen, lichte schubjes met veel grijze haren. Zaden zwart.

Lobivia x  „Grullemans” (Timmermans 1953; zaailing E. 24. S.) 9 (Cham. siï- 
vestrii 9 x Lob. famatimensis $ ) x $ Lobivia spec. (onbekende soort met bloed
rode bloemen).

Cylindrisch, 4-5 cm diam. Glanzend groen. Ribben 15, recht, tussen de areolen 
ingezonken. Areolen 3-4 mm van elkaar verwijderd, elliptisch, met gelige, later witte 
wol. Randdorens 11, gelig met bruine spits, later glasachtig wit, dun, recht of iets 
teruggebogen, tot 7 mm lang. Middendorens 3-4, gelig met bruine spits, later wit met
1) International Code of nomenclature. for Cnltivated Plants, J. R. H. S., Vol. 77, p. 157-173 (1952).
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bruine spits, tot 11 mm, aan de basis dikker. Bloemen aan de areolen boven het mid
den van de plant, langdurend (2 dagen open blijvend), 5 cm lang en 5 cm in diam. 
Buitenste bloembladeren vermiljoenrood, binnenste lichtpaars, iets gekarteld en 
puntig. Meeldraden paars, de buitenste in witte ring, met de buis samengegroeid. 
Stamper dun, geelgroen, met lichter gekleurde stempels. In de keel is de bloem don
kergroen. Vruchtbeginsel diep groen. Bloembuis naar boven lichter groen, zwak 
gegroefd, buiten met grijze en donkerbruine haren. Rijkbloeiend, verscheidene bloe
men verschijnen gelijktijdig.

Lobivia x  „Jupiter” (Timmermans 1953; zaailing C. 7. M.) $ Lobivia allegrai- 
ana x $ Pseudolobivia polyancistra.

Plantenlichaam fris groen, kogelvormig tot zwak cylindrisch, 6-7 cm diam. Top 
ingezonken, kaal. Ribben 18, zwak spiraalsgewijze tot bijna recht, areolen in de 
schuin oplopende groeven, 6 mm uit elkaar. Areolen met weinig, lichtgele wol. Rand- 
dorens 9, eerst groenachtig later vuilwit met donkerder basis, 5-7 mm lang. Midden
dorens 1-3, tot 8 mm lang, groenachtig met bruine spits, later donkerder wordend 
dan de randdorens. Bloemen zijdelings of onderaan de plant, 7V2-8V'2 cm lang, 6*/2 cm 
diam., trechtervormig. Buitenste bloembladeren grijsachtig lila, soms met rode mid- 
denstreep. Binnenste bloembladeren breder, rose-karmijnrood. Meeldraden rood, 
gedeeltelijk met bloembuis vergroeid. Stamper lichtgroen, met grote stempel. Bloem
buis geelgroen met bruingroene schubben; grijze tot donkergrijze haren, soms bijna 
zwart. Verspreidt jasmijngeur. Dikwijls s avonds opengaand en ’s nachts openblijvend.

Lobivia x „Persus” (Timmermans 1953; zaailing C. 7. O.) $ Lob. allegraiana x 
$ Pseudolobivia polyancistra.

Uit hetzelfde zaaisel als voorgaande. Bloembuis met donkere bruinpaarse schub
ben en grijze tot zwarte haren. Binnenste bloembladeren dieper paars. Stamper licht
geel. ’s Nachts openblijvend.

Lobivia x „Mars” (Timmermans 1953; zaailing C. 7. A.) Als Lob. x „Jupiter” 
doch bloemen groter, tot 10 cm lang.

Lobivia x „Golden Flower” (Timmermans 1953; zaailing G. 13. P.) $ Chamaec. 
silvestrii x $ Lobivia aurea.

Cylindrisch, 3% cm diam., 15-20 cm lang, eerst rechtopstaand, later kruipend, gelig 
matgroen. Spoedig aan de basis spruitend. Ribben 11, recht en tamelijk vlak, tussen 
de areolen ingezonken. Areolen elliptisch, 1 mm van elkaar, met weinig, geelachtige 
wol, later kaal wordend. Randdorens 11-15, geelachtig, later glasachtig wit, dun, tot
5 mm lang. Middendorens 3-7, iets krachtiger doch soms nauwelijks van de rand
dorens te onderscheiden, bruin, later grauw, onderaan verdikt en lichtbruin, tot
6 mm lang. Bloemen uit alle areolen verschijnend, 7% cm lang, 6% cm diam., oranje. 
Binnenste bloembladeren rond, met korte spits, buitenste bloembladeren smaller, 
iets lichter van kleur, met donkerder randen. Meeldraden rood, de buitenste tot een

Lobivia x Grullemans.
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Lobivia x Jupiter.

ring vergroeid met de bloembuis. Stamper wit. Bloembuis li,cht grijsgroen, donkerder 
geschubd, met bruine en grijswitte haren. Vruchtbeginsel groen met veel grijswitte 
haren. De bloemen blijven 2-3 dagen geopend.

Naschrift van de Redactie.
Hoewel in het algemeen de kruisingen in onze collecties veel verwarring gebracht 

hebben en hun aanwezigheid, op grond van betere eigenschappen dan de ouder- 
planten dikwijls nauwelijks gerechtvaardigd is, mogen we de ogen niet sluiten voor 
het feit, dat kruisingen in circulatie komen en dus zonder onderscheidende naams- 
aanduidingen later niet meer te identificeren zijn. Derhalve achtte de redactie het 
opnemen van de beschrijvingen dezer hybriden, die binnenkort in de collecties ver
breid worden, noodzakelijk. De heer T. zal geen onbenaamde hybriden verspreiden.

Geven wij onze planten te kleine potten? II.
De heer U i t e w a a l  schrijft: Wanneer ik een kort antwoord zou moeten 

geven op bovenstaande vraag zou ik zeggen: „neen” . Het feit alleen, dat ik vele 
planten goed en mooi zag groeien in kleine, soms zelfs in te kleine potten en dat ik 
zelden mooie planten zag in een te grote pot, is al bijna een afdoende antwoord.

Wanneer een plant goed groeit in een naar verhouding tot het wortelgestel wat 
kleine pot en de wortel dan een uitweg zoekt, hetzij in de turfmolm of in de aarde 
of het zand waarin de pot is geplaatst, dan gedraagt zich de wortel als bevond deze 
zich in de volle grond.

Voor een plant, die zijn wortels de wijde wereld ingestuurd heeft is naar mijn 
mening verpotten nodig in een iets grotere pot, doch het niet, omdat het wortelgestel 
zich sterk ontwikkelde, in een zéér grote pot.

De heer L e n s s e l i n k  schrijft: De vraag, die in Succulenta werd gesteld is 
moeilijk te beantwoorden. Het is mij wel opgevallen, dat mijn planten in grote potten 
of in het tablet uitgeplant over het algemeen beter groeien en een veel beter wor
telgestel hebben, dan in kleine potjes. De potjes no. 17, 18 en 19 zijn volgens mij 
uit den boze; no. 17 kan voor 3- of 4-jarige Mammillaria’s voor de kleine soorten van 
dit geslacht gebruikt worden Het grondmengsel, vooral als daar klei of leem of löss 
in verwerkt is, heeft veel invloed, want zouden kleine potjes niet vaak de groei 
belemmeren, omdat de grond daarin te snel uitdroogt waardoor de haarwortels af
sterven? Ik heb opgemerkt dat sommige soorten b.v. Rebutia of Lobivia in een 
grote pot of in het tablet geplaatst slecht knop zetten. Ook kunnen planten in het
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tablet geplaatst ’s winters te nat staan. Dit laatste kan men ondervangen door het 
tablet in vakken te verdelen. Gevoelige planten plaats ik nooit in het tablet, doch 
in grote potten zo mogelijk twee of drie planten in één pot. Azaleapotten zijn hier
voor heel geschikt.

De heer Z i 11 i g schrijft: Ik was verleden zomer bij de kweker Edelman te 
Reeuwijk. Ik stond verbaasd over de prachtige planten, die in uiterst kleine potten 
gekweekt worden, zonder dat de wortels door het gaatje van de pot groeien. De 
planten worden gekweekt in beukenbladgrond met wat grindzand, misschien worden 
ze dikwijls verpot. ,

Ik kweekte zelf vaak in de volle grond van de platte bak, de planten groeiden 
goed en maakten een flink wortelgestel. In het najaar werden de planten gerooid, 
waarbij ze het grootste gedeelte van hun wortels verloren, alleen de hoofdwortels 
bleven behouden; ze werden dan met de nog aanhangende aarde in een plat kistje 
geplaatst. In het voorjaar, als het niet te koud meer was, in April of Mei verhuisden 
de planten weer naar de platte bak.

De op deze wijze behandelde planten zijn zeer sterk en kunnen tegen een stootje. 
Een groot deel van de wortels gaat verloren, maar bij het jaarlijks verpotten is dit 
ook het geval, de fijnere wortels zijn ’s winters door stilstand in de groei en door 
te weinig vocht toch dood gegaan. De haarwortels moeten elk jaar weer gevormd 
worden. ,

Is deze kweekwijze te verkiezen boven het kweken in kleine potten? Als men 
de resultaten van het kweken in kleine potten bij Edelman ziet is het antwoord ont
kennend. Men kan bij het kweken van cactussen van het ene uiterste in het andere 
vervallen en toch goede resultaten bereiken. Als men niet over een verwarmde kas 
beschikt lijkt mij mijn methode de meest aanbevelenswaardige.

De heer H o e c k x schrijft: Op uw vraag hoe het komt dat planten in kleine 
potten door de pot heengroeien, is mijn antwoord: wel dat is logisch. De meeste 
planten groeien pas goed, nadat de pot langs de wand volop wortels heeft gevormd 
en om nog meer voedsel te vinden groeit de wortel door het gaatje van de pot. 
Slaat men de pot stuk, dan ziet men dat de wortel buiten de pot veel breder is 
geworden dan het afwateringsgaatje van de pot en vindt men een ringvormige in
druk veroorzaakt door de nauwe opening. In de bloemisterij gebruikt men wel 
afwateringsgaten 4 maal breder dan het normale gat.

De Opuntia genoemd in Succulenta maakte zulke lange wortels tengevolge van 
het scherpe zand, waarin de stek was geplaatst. Om te bewortelen is scherp zand 
prima — maar het bevat hoegenaamd geen voedsel — dus de Opuntia zocht het 
verderop en daar er weinig voedsel in het tablet aanwezig was, ging zij tot het 
einde van het tablet.

Het grootste deel van mijn collectie staat dicht opeen in de volle grond met het 
gevolg dat speciaal de op Trichocereus spachianus geënte soorten meters ver hun 
wortels uitstrekken. Cactussen zullen, daar ze meestal op rotsachtige bodem voor
komen, meer in de breedte dan in de diepte wortelen. Planten die dicht opeen 
staan groeien beter dan verspreid staande planten; zij vinden houvast aan elkaar. 
Neem de proef, pot een plant los op, zodat telkens als men giet de plant beweegt, 
9 op 10 dat zij het vertikt te groeien.

De heer B u c q u e t schrijft: Wat betreft het vormen van lange wortels, deed 
ik dezelfde ervaring op als in Succulenta werd beschreven bij Aloë en Opuntia, 
echter niet bij Euphorbia. De ontwikkeling van het wortelgestel hangt meer af van 
de omgeving dan van de soort. (Prof. Koningsbergen, Algemene Plantkunde). Turf
molm bevat weinig oplosbare zouten, waardoor ontwikkeling van het wortelgestel 
wordt bevorderd, terwijl ook vochtige lucht dit doet. Daarentegen is de grond in 
de pot voedzamer en brengt het vocht dichter bij de wortelharen, hij is compacter 
dus daardoor ontwikkelen de wortels zich minder. Vochtige klei geeft veel minder 
wortels dan zand. De wortel van een goed groeiende plant zal zich dus als hij in 
contact komt met een andere grondsoort anders c.q. sterker ontwikkelen. Zo had 
ik wel eens potten die volstrekt niet volgegroeid waren, maar die toch een of meer 
enorme wortels het turfmolm instuurden.

Neem eens een proef met een plant, die twee gelijke wortels heeft; laat één 
wortel in de grond en de andere ir. turfmolm groeien, na een paar maanden kunt 
u de vergelijking maken.

Ik verpot, zodra de pot vol begint te worden; ik huldig het standpunt: sommige 
soorten kunnen in kleine potten gekweekt worden, zonder dit ooit als noodzakelijk 
te beschouwen.
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Het verplanten van Cactussen
door O t. S a d o v s k y .

Z aailingen van cactussen in verschillende beproefde grondmengsels 
gekweekt, groeien het eerste jaar goed. Blijven ze echter het volgend 

jaar in hetzelfde deugdelijke grondmengsel staan zonder verplant te wor
den, dan houdt de groei op, al is er voor iedere plant meer dan plaats 
genoeg. Wij weten, dat deze planten niet groeien omdat de grond te alca- 
lisch is geworden. Verplanten wij deze zaailingen dan groeien ze spoedig 
weer goed. Deze ervaring fascineert als het ware iedere cactuskweker, zodat 
hij het jaarlijks verplanten als een beslist noodzakelijk en zelfs weldoend 
ingrijpen in het leven van zijn pleegkinderen beschouwt.

Men zou uit Mexico een zes meter hoge Cephalocereus senilis moeten 
importeren om te bereiken, dat onze brave cactuskwekers tot het inzicht 
komen, dat deze plant niet goed meer zal bewortelen omdat ze te oud is. 
Dezelfde cactuskwekers zullen echter rustig een 12 cm grote Astrophytum 
capricorne var. minor kopen om deze te laten bewortelen, hoewel de wor
telstok slechts vele afgebroken houtige wortels heeft. Een relatief kleine 
plant van vele cactussoorten kan aanzienlijk ouder zijn dan een tienmaal 
grotere plant; een Astrophytum ornatum, zo groot als een hoofd, zal als 
import zeer lang goed groeien.

Of het nu een import of een uit zaad gekweekte grote plant betreft, 
een feit is, dat het jaarlijks verplanten op een bepaalde leeftijd zeer ge
vaarlijk is. Deze ervaring heeft hoofdzakelijk betrekking op planten die 
harde, houtige wortels hebben ontwikkeld. Het is bij deze planten vol
doende een hoofdwortel te beschadigen, waardoor deze binnenin rood
achtig of geel begint te worden. Deze infectie breidt zich in droge grond 
vrij langzaam uit, maar komt toch tenslotte in de kern van de plant en 
veroorzaakt dan, gewoonlijk in het voorjaar, een opvallende kleur van de 
huid van deze plant, waarvan de kweker reeds twee of soms drie jaar lang 
gezien heeft, dat de dorenontwikkeling in de top zwakker is dan normaal, 
of dat de groei stilstaat.

Een volwassen cactus is voor het verplanten even gevoelig, als een 
oude boom en die verplanten wij met een wortelbal; oude cactussen ver
planten wij met daarentegen zelfs zó, dat alle oude aarde van de wortels 
verwijderd wordt. Nu zal men aanvoeren, dat aangezien de aarde metter
tijd alcalisch wordt, in de natuur echter de wortelpunten steeds weer in 
nieuwe aarde groeien, hetgeen bij het kweken in potten of kisten voor een 
bepaalde tijd mogelijk is en dat dus verplanten noodzakelijk is. Dit is vol
komen juist en daarom zijn er voor de cactusliefhebbers slechts twee 
mogelijkheden; óf de mooie plant weer in een pot of een kist verplanten, 
waardoor na bepaalde tijd weer verplanting noodzakelijk is en op een 
kwade dag de cactus voortijdig sterft, óf haar in een kas in de volle grond 
planten, zodat ze zonder verdere verplanting haar volle schoonheid kan 
tonen.

Reeds dertig jaar en langer kweken wij uit zaad de meest verschillende 
soorten cactussen. Wij zouden dus van al die soorten nu mooie grote exem
plaren moeten bezitten. Wat zien wij echter? Dat enkele moeilijk te kwe
ken soorten, die in het algemeen vroeg oud worden uit de verzameling 
verdwenen zijn. In plaats van voor zulke volgroeide cactussen een kas, 
eventueel een verenigingskas te bouwen en daardoor een belangrijk mid
del voor propaganda te winnen, laten de liefhebbers liever de gevoelige 
soorten schieten, speciaal wat betreft de klassieke species uit Mexico.
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Er wordt naar mijn oordeel ook te veel en te onoordeelkundig geënt, 
waarmede men de ontwikkeling der planten verhaast en hen sneller oud 
doet worden, terwijl bovendien hun onnatuurlijk uiterlijk ons vaak niet 
aanstaat.

Het verplanten van oudere cactussen is dus voor onze liefhebberij op 
een bepaald moment een moeilijkheid, die men alleen kan oplossen door 
de planten in de volle grond in een kas te plaatsen.
Vert. A. F. H. B u i n i n g.

Merkwaardige levenskracht van zaailingen 

van Astrophytum.
door O t. S a d o v s k y.

In sommige instellingen, die de kiemkracht van verschillende soorten zaad 
onderzoeken, vindt men kleine glazen stolpjes, waarin op lagen vochtig 

vloeipapier zaden tot ontkieming worden gebracht. De temperatuur en de 
vochtigheidsgraad in deze stolpjes is constant. Deze wijze van het laten 
kiemen van zaden leent zich in het bijzonder voor cactuszaden, zoals de 
volgende proef bewees.

Op 5 Februari 1949 heb ik onder een dergelijk stolpje op vloeipapier 
10 zaden „uitgezaaid” van Astrophytum ornatum. Bij een temperatuur van 
25° C. kiemden de zaden binnen 5 dagen, waarna ik de zaadschaaltjes van 
het papier verwijderde. Sedertdien heb ik de zaailingen verder niet ver
zorgd, alleen heb ik telefonisch geïnformeerd of ze nog leefden. En inder
daad ze leefden en begonnen langzaam te groeien. Na een maand werd 
het personeel van de instelling nieuwsgierig, hoe lang deze kiemsels van 
het water, dat door een katoenpit naar het vloeipapier werd geheveld, zou
den kunnen leven. Zo verliep een kwartaal, een half jaar, waarna de zaai
lingen met witte vlokjes waren omgeven en ze de eerste dorentjes vertoon
den. Er verliep een jaar en de zaailingen stonden nog steeds onder de 
stolp. Hun 10 tot 15 mm lange worteltjes waren in de lagen vloeipapier 
gegroeid en elk plantje toonde reeds het tweede areool met dorentjes. Eerst 
tegen het einde van Maart 1950, toen de lente aan kracht won, ging een 
van de tien zaailingen verloren. In de 14de levensmaand bemerkte ik, dat 
enkele van de grootste plantjes hun derde areool begonnen te vormen, maar 
dat was voor hen dan ook de laatste prestatie. Spoedig daarna stierven er 
twee en aan het einde van de 18de maand bleven er maar vier zaailingen 
onder de stolp over. Ze groeiden niet meer en werden slanker en slanker 
en leefden kennelijk ten koste van hun eigen lichaam. In die tijd heb ik 
twee van deze zaailingen geënt en hoewel de maand Augustus reeds voorbij 
was, begonnen beide entingen reusachtig snel te groeien. De twee laatste 
zaailingen streden hun doodsstrijd nog gedurende twee maanden, waarna 
ze tegelijk stierven.

Vanzelfsprekend is deze merkwaardige levenskracht niet alleen een 
eigenschap van Astrophytumzaailingen, maar van de meeste cactussoorten. 
De grotere zaden van cactussen kan men dus rustig in een met een glas
plaat afgedekt aquarium op nat vloeipapier laten ontkiemen, met een elec- 
trische gloeilamp kan men het aquarium op eenvoudige wijze verwarmen.

Het blijft een raadsel, hoe de zaailingen alleen van water, lucht, zon
nestralen en het vloeipapier hebben kunnen groeien tot de grootte van een 
erwt. Het zou interessant zijn te onderzoeken welke groeistoffen in de 
plantjes aanwezig waren vóór ze stierven.



Flinke sortering Import - Export
Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, G iro 547230

Bestuursmededelingen.
Volgens artikel II van het Huishoude

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

Volgens de opgemaakte rooster zijn in 
1954 aan de beurt van aftreding:

1. Mevrouw J. GRULLEMANS—van 
BERGHEM te Lisse.

2. Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN 
te Apeldoorn.

3. De Heer C. BOMMELJÉ te Den 
Haag.

4. De Heer J. A. WAKKA te Zaan
dam.

De bovengenoemde periodiek aftre
dende 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- 
nengekömen.
EEN VRIENDELIJK VERZOEK!

Wie van onze leden wil verschillende 
tijdschriften voor de bibliotheek inbin

den, gratis of tegen kostprijs ? Gaarne 
inlichtingen aan: Bibliotheek Succulenta, 
„Hohorst” , Hamersveld, Utrecht.
VRIENDELIJK VERZOEK II.

Mevrouw BRAVENBOER, Kethelweg 
116, Vlaardingen deelt ons mede dat zij, 
voor de verzending van jonge plantjes 
aan nieuwe leden, dringend om materiaal 
verlegen zit. Kijk uw verzameling eens 
na, en stuur wat u missen wilt aan haar 
op.
GRATIS PLANTJES IN BELGIË.

De Heer R. V e r m e i r e n ,  Edm. Thief- 
frylaan 98, Mortsel, België, heeft zich be
reid verklaard te willen zorgdragen voor 
verzending van gratis plantjes aan nieu
we Belgische leden. Leden in België wor
den verzocht, planten voor dit doel aan 
de heer V e r m e i r e n  te zenden. U doet 
onze nieuwe leden er een groot plezier 
mee. Mogen wij op U rekenen en zodoen
de vele nieuwe leden winnen. Bij voor
baat vriendelijk dank!

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Te koop aangeboden de albums van 

Verkade, Cactussen en Vetplanten en 
Pette’s Cactus Album, door C. COLIJN, 
Sottegemstraat 4, Vlissingen.

Aan de Belgische leden.
Ontleningen aan de boekerij van Pereskia bij de Heer V e r e i s t ,  Verdussenstr. 9 

te Antwerpen. Gezien de stijgende belangstelling bij onze leden voor de werken over 
succulente planten heeft het bestuur van Pereskia de volgende regeling moeten tref
fen bij het ontlenen van boeken:

a. Er is maar één boek tegelijk te verkrijgen; b. De uitleningstijd blijft beperkt 
tot hoogstens één maand; c. Na het verstrijken van deze tijdsruimte zal een boete van 
5 fr. geheven worden, ten minste, als de lezer geen verlenging van de ontleningstijd 
tijdig heeft gevraagd; d. Om verlenging van de ontleningstijd te bekomen moet het 
boek medegebracht worden, wanneer men die verlenging komt vragen; e. Om geen 
enkele reden mag een boek voortgegeven worden aan andere leden; f. Wie een boek 
beschadigd terugbrengt zal de herstellingskosten moeten betalen.

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 .

import
export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage



GEVRAAGD:
Op Botanische tuin „De Ceders” , Saint-Jean-Cap-Ferrat, Zuid-Frankrijk, een

ervaren Cactuskweker.
Inlichtingen Fa. J. G. BALLEGO & ZONEN, Leiden.

Z A A D V E R K O O P .

3 L ith op s  b e lla  ............................. ƒ 0.25
4 — b r o m fie ld ii  ................ ƒ 0.25
5 — co m p to n ii .................... ƒ 0.25
7 — elisabeth ae  .................. ƒ 0.25
8 — e d i t h a e ........................... ƒ  0.25
9 — ern iana  ........................ ƒ 0.25

12 — fu lle r i  ............................. ƒ 0.25
13 — g ra cilid e lin ea ta  ------. ƒ 0.25
15 — h e lm u tii ........................ ƒ 0.25
16 — in s u la r is ........................ ƒ 0.25
17 — ju l i i  (va r. p a llid a ) . . ƒ 0.25
18 — k arasm on tan a  ........... ƒ 0.25
19 — k u ib isen s is  ................ ƒ  0.25
20 — k u n jasen sis  ................ ƒ  0.25
21 — la ter itia  ......................., ƒ 0.25
22 — ler ich ea n a  .................... , ƒ 0.25
25 — m a rm ora ta  .................. , ƒ 0.25
26 — m e y e r i ........................ , ƒ 0.25
27 — m ick b erg en s is  ............ ƒ 0.25
28 — op a lin a  ........................ . ƒ 0.25
30 — otzen ian a  ..................... ƒ 0.25
31 — p e ers ii ......................... . ƒ 0.25
32 — p seu d otru n ca te lla  ... ƒ 0.25
33 — p u lm on u n cu la  ......... . ƒ  0.25
35 — sa lico la  ...................... . ƒ 0.25
37 — te r r ic o lo r  .................. . ƒ 0.25
38 — tr ie b n e r i ..................... . ƒ 0.25
39 — m arth ae  ...................... . ƒ  0.25
41 B iilia c a n a .................................. . ƒ 0.25
44 C h eir id op s is  can d id issim a  . . ƒ 0.35
45 c o m p to n ii . . . . . ƒ 0.35
50 D in teran th us m icrosp erm u s . ƒ 0.25
51 van zij lii  ......... . ƒ 0.25
52 — pole-evansii .. ƒ 0.25
55 Glottiphyllum neilii ............. ƒ 0.35
57 Lapidaria margaretae .........  ƒ 0.25
61 Ophthalmoph. schlechteri . . .  ƒ 0.25
64 Rhinephyllum broom ii.........  ƒ 0.25
65 Tischleria peersii ................  ƒ 0.35
66 Aloë brevifolia .................. ƒ 0.20
67 Anacampseros rufescens . . . .  ƒ 0.15
70 Astroph. myriostigma .........  ƒ 0.35
74 — ornatum ...................  ƒ 0.35
75 Cereus lamprochlorus .........  ƒ 0.25
76 — macrogonus ...............  ƒ 0.25
78 — spachianus ................. ƒ 0.25
80 Echinopsis hybride ............. ƒ 0.20

86 Notocactus haselbergii .........  ƒ 0.25
87 — leninghausii .............. ƒ 0.25
88 — ottonis .......................  ƒ 0.20
90 Mammillaria bocasana ........  ƒ 0.30
96 — longicoma .................. ƒ 0.30
99 Lobivia gemengd ...............  ƒ 0.25

104 — species 530 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
113 Opuntia gemengd ...............  ƒ 0.20
117 Rebutia minuscula ............. ƒ 0.25
118 — sen ilis......................... ƒ 0.25
122 Notocactus graessneri ........  ƒ 0.30
124 — submammulosus . . . .  ƒ 0.20
126 Gymnoc. denudatum var. .. ƒ 0.20

NIEUW !
138 Astroph. capricorne ............. ƒ 0.35
139 — myriostigma

var. columnaris ƒ 0.35
140 — ornatum var. mirbelii ƒ 0.35
141 Ariocarpus retusus ...............ƒ 0.35
142 — trigonus .....................  ƒ 0.35
143 Coryphanta aggregata .........  ƒ 0.35
144 — gladispina .................. ƒ 0.35
145 Gymnocalycium delaetii . . . .  ƒ 0.30
146 — henissii ...................... ƒ 0.30
147 — gibbosum .................. ƒ 0.30
148 — monvillei .................. ƒ 0.30
149 — quehlianum..............  ƒ 0.30
150 — schickendantzii . . . .  ƒ 0.30
151 Hamatocactus setispinus . . . .  ƒ 0.30
152 Lobivia haageana ................  ƒ 0.30
153 Mammillaria b ico lo r .........  ƒ 0.30
154 — crassispina.................. ƒ 0.30
155 — elongata variëteiten ƒ 0.30
156 — hidalgensis ..............  ƒ 0.30
157 — kunzeana ..................  ƒ 0.30
158 — lloydii ...................... ƒ 0.30
159 — perbella .....................  ƒ 0.30
160 — rhodantha ..............  ƒ 0.30
161 Opuntia microdasys rufida .. ƒ 0.35
162 Roseocactus fissuratus .........  ƒ 0.35
163 — kotschoubeyanus .. ƒ 0.35
164 Trichocereus thelegonus . . . .  ƒ 0.35

Zie voor de zaadverkoop Succulenta 
1954, no. 1. J. J. E. v. d. T h o o r n .

MET SUCCULENTA NAAR DE RIVIÈRA VAN 7—17 MEI A.S.
Elfdaagse reis per autocar naar Nice onder de auspiciën van de „Nederlandsche 

Reisvereeniging” . Reissom: ƒ 205.—, exclusief excursies.
Een volle week zal te Nice gelogeerd worden, gedurende welke periode speciale 

vak” excursies naar tuinen en kwekerijen gemaakt zullen worden. Spoedige inschrij
ving is gewenst i.v.m. het beperkte aantal plaatsen, het gezelschap bestaat momenteel 
uit 14 personen. J- J- E. VAN DEN THOORN.

Ontvangsten:
Saldo per 1 Januari .............
Contrib. 850 leden a ƒ 5.00 ..
Buitenl. tijdschriften .........
Verk. boekjes Cact. en Vetpl.
Advertenties ...........................
Verkoop oude jaargangen . . . .

Begroting 1954.
Uitgaven :

2.200,84 
4.250,— 

25,— 
300,— 
60, -  
25,—

ƒ 6.860,84

Drukkosten Succulenta.........  ƒ
Verenigingsdrukwerk .........  ƒ
Onkosten secretariaat .........  ƒ
Onkosten 2de secretariaat .. ƒ
Onkosten redactie ................  ƒ
Onkosten penningmeester .. ƒ
Onkosten bibliotheek .........  ƒ
Onkosten Alg. Vergadering .. ƒ 
Saldo per 31 Dec. 1954 .........  ƒ

3.500,—
200, -
180,—
50,—
35,—
20,—

150,—
35,—

2.690,84
ƒ 6.860,84

De penningmeester Succulenta,
(w.g. G. D. DUURSMA.
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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 /'■N T T  X T voor al Uw Kamer- en Kasplanten gedurende 
1 W  Vy 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 4Jsg
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 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
cPo/?on-, rrelmeót- en 'kryóaljabriek

N A A R D E N
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De vensterstructuur van het geslacht Lithops 
bij doorvallend *) licht

III. LITHOPS TERRICOLOR N.E. Br. — LITHOPS PEERSII L. Bol. — 
LITHOPS LOCALIS (N. E. Br.) Schwant.

Bovengenoemde drie Lithopssoorten, welke door Brown, Mevr. Bolus en Schwan- 
tes als geheel aparte, zelfstandige soorten zijn beschreven, worden door Nel in 

het boek „Lithops” als één en dezelfde soort beschouwd, waaraan Nel dan de naam
Lithops terricolor toekent. 
Als vindplaatsen (zie kaartje 
van Zuid-Afrika) worden ge
noemd: voor L. terricolor:
Grootfontein (1) en Willow- 
more (Miller) (2); voor L. 
peersii: Graaff Reinet (3),
Prince Albert (4), Willow- 
more (5) en Laingsburg (6); 
voor L. localis: Beaufort
West-Division: nabij de Gam- 
ka-rivier (7). Al deze plaat
sen liggen op een hoogvlakte, 
welke de Grote Karroo wordt 
genoemd.
Hier volgt een korte beschrij
ving van de 3 soorten: 

Lithops terricolor: kleur grauwachtig groen tot geelgroen; het bovenvlak is 
gedeeltelijk ingenomen door een vrij groot groenachtig venster met een gekartelde 
rand; er is echter altijd een vrij brede strook van het bovenvlak aanwezig, dat het 
venster omzoomt en waarin zich een aantal ronde tot min of meer langwerpige kleine 
openingen bevinden, welke zich voordoen als donkergroene stippen of vlekken met 
een diameter van ten hoogste 1 mm.

L. peersii: kleur grauwachtig paars tot violetrood; soms treedt de violetrode 
kleur sterk op de voorgrond; het gehele bovenvlak is bedekt met talrijke, kleine, 
ronde, groene stippen of vlekken (diam. tot % mm), welke bij sommige exemplaren 
gedeeltelijk schijnen samen te vloeien; er is echter nooit een duidelijk groot venster 
aanwezig, zoals bij L. terricolor.

L. localis: kleur grijsachtig reebruin, nooit paars (zoals L. peersii) of grauwgroen 
(zoals L. terricolor); het gehele bovenvlak is bedekt met talrijke, kleine, ronde, 
groene stippen (diam. tot % mm), welke echter nooit samenvloeien, zoals bij Lithops 
peersii wel het geval is.

De bloemen van alle 3 soorten zijn geel; ze bloeien in September en October; 
L. localis bloeit meestal wat later en wat minder overvloedig dan de beide andere 
soorten.

Kan men dus naar het uiterlijk een vrij scherp onderscheid tussen L. terricolor, 
L. peersii en L. localis maken, door Prof. Nel worden ze tot één en dezelfde soort 
gerekend, omdat op sommige vindplaatsen zowel grauwgroene (L. terricolor) als

) In het vorige artikel is, door een drukfout, dit woord veranderd in „doorlatend” .
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paarse (L. peersii) als reebruine (L. localis) exemplaren en overgangsvormen daar
van schijnen voor te komen. De exemplaren, welke op de foto’s en de gekleurde 
platen in „Lithops” te zien zijn, zijn volgens hun uiterlijk naar mijn mening alle 
L. peersii en L. localis. Exemplaren van L. terricolor, dus grauwgroene exemplaren 
met een duidelijk groot venster, zijn noch op de foto’s, noch op de gekleurde platen 
waarneembaar. Op plaat 36 is weliswaar rechts boven één exemplaar met een vrij 
duidelijk venster op één der hoofdjes te zien, doch dit exemplaar heeft een geheel 
andere kleur, dan L. terricolor altijd vertoont.

Wat leert ons nu bij doorvallend licht de vensterstructuur van deze drie Lithops- 
soorten?

Laten we beginnen met L. localis. Zoals we op de desbetreffende foto zien, is het 
gehele bovenvlak vrij regelmatig bedekt met een groot aantal kleine, ongeveer ronde 
venstertjes (miniatuurvensters) van verschillende grootte; de grootste hebben een 
afmeting van % mm, de kleinste zijn zelfs bij drievoudige vergroting nauwelijks als 
kleine heldere stipjes te zien; conglomeratie (samenvloeiing) van twee of meer 
venstertjes zien we eigenlijk nergens.

Lithops peersii: hiervan zijn de bovenvlakken van twee verschillende exempla
ren bij doorvallend licht gefotografeerd; foto a heeft betrekking op een exemplaar, 
waarvan de groene stippen, welke bij opvallend licht te zien zijn, niet conglomere-

Van links naar rechts: 1. L. localis; 2. L. peersii a; 3. L. peersii b; 4. L. terricolor (x 2.3)

ren; foto b heeft betrekking op een exemplaar, waarvan het bovenvlak gedeeltelijke 
samenvloeiing van de groene stippen vertoont, zonder dat echter een duidelijk groot 
venster aanwezig is.

Op foto a zien we precies hetzelfde als op de foto van het bovenvlak van Lithops 
localis bij doorvallend licht, nl. een groot aantal ronde miniatuurvensters, de grootste 
met een diameter van % mm, de kleinste nauwelijks zichtbaar; het enige verschil 
met L. localis is, dat op deze foto van L. peersii de afstanden tussen de miniatuur
vensters niet zo goed bewaard zijn gebleven; deze vertonen geringe neiging tot con
glomeratie zonder tot eigenlijke conglomeratie te komen; ze raken elkaar hier en 
daar aan, zonder dat er samenvloeiing plaats heeft; daardoor ziet het geheel er iets 
onregelmatiger uit dan bij Lithops localis het geval is.

Op foto b, een exemplaar van Lithops peersii waarvan het bovenvlak bij opval
lend licht een gedeeltelijke samenvloeiing der groene stippen vertoont, zien we over 
het gehele oppervlak conglomeratie der miniatuurvensters; deze zijn niet meer zo 
regelmatig over het oppervlak verdeeld, ze zijn hier en daar min of meer in groepen 
bij elkaar geschoven en de contouren der venstertjes zijn veel onduidelijker, niet 
alleen omdat de pigment bevattende, geen licht doorlatende, gedeelten tussen de ven
stertjes smaller zijn, maar ook, omdat het pigment daar gedeeltelijk verdwenen is en 
dus ook de gedeelten tussen de miniatuurvensters licht beginnen door te laten.

Bezien we nu eens de foto van Lithops terricolor. Zoals reeds bij de korte be
schrijving is vermeld, vertonen alle exemplaren bij opvallend licht een min of meer 
duidelijk groot venster, omgeven door een rand, waarin een aantal ronde tot ovale 
donkergroene stippen voorkomen. Bij doorvallend licht zien we inderdaad één groot 
venster met vrij scherp begrensde gekartelde rand (zie foto). In het grote venster
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Het plaatsje Laingsburg op de Grote Karroo. Op de voorgrond, bij de weg ( X — X)  
welke dwars over de foto loopt, is één der vindplaatsen van L. peersii. Op de achter
grond tussen de heuvels, ziet men de bomen en de huizen van Laingsburg; in de verte 
de Witte Bergen. foto: Prof. Nel.

zijn echter een groot aantal ronde miniatuurvensters zichtbaar; het grote venster is 
blijkbaar ontstaan, doordat de gedeelten tussen de miniatuurvensters hier veel min
der pigment bevatten en vrij veel licht doorlaten; omdat zulks over een groot deel 
van het oppervlak het geval is, wordt hier een duidelijk groot, licht doorlatend ven
ster gevormd, waarin dan nog de miniatuurvensters, welke nog iets meer licht door
laten, duidelijk, zij het niet scherp begrensd, zichtbaar blijven. De gekartelde rand 
ontstaat, doordat een aantal, zich half in de donkere rand bevindende, miniatuur
vensters zich min of meer tegen het grote venster hebben aangedrukt; in de donkere, 
het venster omgevende, rand zijn nog een aantal ronde tot ovale miniatuurvensters 
zichtbaar. Bij sommige exemplaren is het grote venster kleiner en komen in de 
bredere rand meer miniatuurvensters voor.

Nu de conclusie: heeft wijlen Prof. Nel gelijk gehad met zijn bewering, dat 
Lithops terricolor, L. peersii en L. localis één en dezelfde soort is?

Op grond van de vensterstructuur in verband met de kleur van het corpusculum 
w il het mij voorkomen, dat we hier niet met één en dezelfde Lithopssoort te doen 
hebben, doch dat er duidelijk twee, zij het dan verwante, soorten te onderscheiden 
zijn, n.1. één soort, grauwgroen tot geelgroen van kleur, met een zelden ontbrekend, 
duidelijk groot venster (L . terricolor), en een tweede soort, reebruin van kleur, 
waarbij nooit een duidelijk groot venster aanwezig is. (Lithops localis). Een paarse 
variëteit van deze laatste soort (L . peersii) kan worden beschouwd als staande iets 
dichter bij L. terricolor; er is nl. bij sommige exemplaren een geringe conglomeratie 
der miniatuurvensters te zien, zonder dat het echter tot de vorming van een duidelijk 
groot venster komt.

In cultuur kan men soortechte L. terricolor en soortechte L. localis kweken, 
waarvan de nakomelingen alle eigenschappen van de soort blijven bezitten en heel 
weinig variatie vertonen. Bij de cultuur van Lithops peersii krijgt men echter altijd 
een geringe variatie naar twee kanten, zij het meest naar de kant van L. localis; 
vrij zelden komen onder de nakomelingen van L. peersii variaties voor, welke men 
zou kunnen aanzien voor exemplaren van Lithops terricolor.

Waarschijnlijk komen in de natuur op de vindplaatsen allerlei kruisingspro
ducten voor.

Dr. H. W. DE BOER.
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i è f c h e c  U it  d e  p raktijk

In Mei en ook nog zeer goed in Juni kunnen bij gunstig weer cactussen en andere 
succulenten worden gezaaid zonder bodemverwarming in een koude kas of bak of 

voor een zonnig venster. Maak voor het zaaien gebruik van testen of bakjes met 
rechtopstaande wanden. In komvormige bakjes zal de aarde aan de rand droog zijn, 
als die in het midden nog rijkelijk vochtig is.

Het zaaien moet met de grootste zorg geschieden. De test of de pot, een flinke 
handvol potscherven, glasreepjes en de dekruit moeten geruime tijd tevoren in een 
bak water worden gezet en dienen daarna terdege te worden gereinigd; ook kunnen 
al deze benodigdheden worden uitgekookt. De aarde moet ter voorkoming van algen 
en schimmels bij voorkeur bestaan uit één deel oude verteerde beukenbladaarde, 
welke men desgewenst kan verhitten of koken en die vrij moet zijn van onverteerde 
resten en een deel grof, zo nodig gewassen, rivierzand. Eventueel kan ook gebruik 
worden gemaakt van een andere zachte, goed vocht doorlatende, zuivere aarde. Het 
grondmengsel moet uiterst fijn worden gezeefd door horregaas; vermeng de aarde 
niet met kalk of kunstmest. Zorg voor een goede drainage door de afvoergaatjes in 
de test af te dekken met de schoongewassen potscherven met daarop een laagje fijne 
kolensintels; gebruik hiervoor geen zand. Vul de test daarna met het grondmengsel, 
verdeel het oppervlak door middel van glasreepjes in evenveel vakjes als u soorten 
zaad wilt zaaien en druk daarna de nog droge aarde licht aan met een doosje.

Ga nu niet aanstonds zaaien, doch onderzoek eerst of de drainage in orde is, 
door de test enige minuten tot halverhoogte in water te zetten. Indien het water snel 
doortrekt tot de oppervlakte en even vlug weer wegvloeit door de draineergaatjes 
zodra de test voorzichtig wordt opgetrokken, dan is alles in orde. Wanneer oneffen
heden zijn ontstaan, kunnen die worden gevuld en daarna kan, als de test na onge
veer een half uur uitgelekt is, worden gezaaid. Wanneer het water niet snel weg
vloeit, voldoet de drainage niet aan de eisen en verdient het aanbeveling van voren 
af aan te beginnen met het gereedmaken van de test.

Van het zaaien in een onvoldoende gedraineerde test, zal men niets dan teleur
stelling ondervinden. De aarde blijft veel te lang nat en het zaaisel zal verongelukken. 
Vooral bij het zaaien zonder bodemverwarming komt het er op aan, dat men de 
aarde niet meer dan juist voldoende vochtig houdt, zodat de ontkiemende zaden geen 
kans lopen te verkleumen bij een plotseling invallende koude, hetgeen in het voorjaar 
nog wel eens voorkomt.

Nummer uw zadenlijst en plaats een stukje aluminium of blik, waarop het 
nummer van de soort is geschreven of geponst in het vakje waarin deze soort wordt 
gezaaid. Ook kan men een plattegrond tekenen en in ieder vakje de naam schrijven 
van de soort, welke er een plaats in kreeg.

Grove zaden worden uitgelegd met behulp van een pincet, de fijnere kunnen 
worden gezaaid door ze tussen duim en vinger te nemen en die zo heen en weer te 
bewegen, dat de zaden er geleidelijk uitvallen. Uiteraard dient men te zorgen voor 
een zo gelijkmatig mogelijke verdeling over het te bezaaien oppervlak. Zaai niet te 
dicht opeen, zodat de plantjes wat groter kunnen worden, en dus wat gemakkelijker 
zijn te hanteren wanneer u tot verspenen moet overgaan. Dek het zaad met een 
laagje aarde niet dieper dan het dik is en laat het zeer fijne zaad onbedekt. Leg 
tenslotte een dekruitje over de test en dek dit af met een vel dun wit papier. Geef 
uw zaaisel een warm zonnig plaatsje.

Wanneer u een dag of tien mooi weer treft en zorgt dat de aarde niet vochtiger 
wordt gehouden dan noodzakelijk is, kunt u de beste opkomst verwachten.

Raadpleeg voor u zaait de weerberichten en stel het zaaien uit tot Juni, indien 
voor langere tijd koud weer wordt voorspeld.

Giet of spuit niet. U bevordert er de ontwikkeling van algen door, spoelt de zaad
jes bloot en van hun plaats en verstoort daardoor de normale ontwikkeling. Veel beter 
is het, de zaaitest eens per 4 of 5 dagen in een bak water te zetten tot de oppervlakte 
vochtig is; neem de test vooral de eerste weken steeds uiterst voorzichtig op, zodat 
het overtollige water zeer geleidelijk wegloopt. Snel opnemen kan in sommige 
gevallen tot gevolg hebben, dat gaten in het zaaisel vallen. Zaai bij voorkeur geen 
andere dan min of meer verwante soorten bij elkander in één test, derhalve geen 
Cactus- bij Mesemzaden, doch ook geen Mammillaria’s bij Opuntia’s. De ene soort
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verd raag t wel, de andere geen gespannen lucht, sommige bijv. F ra ilea ’s en A stro- 
phytum s kom en reeds na enkele dagen op, andere zoals o.a. O puntia’s doen er weken, 
soms zelfs m aanden over.

Geef de zaden, zodra zij zijn ontkiem d, lucht door onder de dekru it een houtje te 
leggen en veeg het condensw ater enkele m alen p e r dag af. Neem, zodra u m eent dat 
niet m eer zaden zullen opkomen, het dekru it je  weg, doch houd uw  zaailingen voor
lopig nog gescherm d. Wen de p lan tjes geleidelijk aan de zon door eerste kleine, en 
langzam erhand grotere gaatjes te  knippen in h e t scherm papier.

Verspeen, indien U nog n iet veel ervaring  hebt, de jonge p lan tjes n ie t te  vroeg, 
w acht bij voorkeur tot zij een w eek of zes oud zijn en verzet ze dan in een w at 
zw aarder grondm engsel. Houd ze de eerste dagen opnieuw  gescherm d en behoed ze 
voor uitdrogen. De m eeste liefhebbers geven hun  zaailingen niet voldoende w ater, 
m et het gevolg, dat zij slecht of in het geheel n ie t groeien.

Zaai, vooral indien u beginner is, de eerste keer n iet al te  veel soorten. Doe liever 
eerst eens w at ervaring  op. De verzorging van een zaaisel en h e t verspenen der jonge 
p lan tjes vorderen  vrij w at m eer zorgen, w erk  en dus tijd  dan men, oppervlakkig 
beschouwd, zou denken. Geef de moed n iet op, indien h e t m et de zaaierij aanvan
kelijk  n iet naar wens gaat. Bedenk dat p lanten , w elke m en zelf u it zaden heeft 
opgekweekt, h aar verzorger (ster) heel w at m eer voldoening schenken dan gekochte 
exem plaren.

Vele liefhebbers zullen thans hun planten, die de w in te r en het vroege voorjaar 
binnenshuis doorbrachten, w illen onderbrengen in een bak of kasje buiten. Zij dienen 
er terdege rekening mede te houden dat hun  kw ekelingen, te r  voorkom ing van 
verbranding, aanvankelijk  m oeten w orden bescherm d tegen de zonnestralen. H et is 
aan  te bevelen de ru iten  aan de bu itenkant te  w itten  m et een n iet a l te  dunne w it
kalk. De aldus verkregen bescherm de laag zal door regen, w ind en zonnestralen 
geleidelijk verdw ijnen, zodat de p lan ten  tenslotte ongescherm d in de zon kijken. 
Eventueel kan  m en de na tuu r te  hulp komen, door af en toe eens m et een stoffer of 
een bezem over de ru iten  te vegen. O ngescherm d gekw eekte p lan ten  zijn heel w at 
na tuu rlijker van k leur, vorm  en bedoorning dan h aar verw ekelijk te soortgenoten, 
w elke w orden gekw eekt zonder de gunstige en onontbeerlijke invloed van veel zon
licht. U iteraard  dienen cactussen en andere succulenten, w elke op h aa r natuurlijke 
groeiplaatsen m in of m eer beschaduw d staan, h ier te  lande lichtelijk  gescherm d te 
w orden gekw eekt. Van Zygocactus, Phyllo’s, Rhipsalis, e.d. zal m en w einig vreugde 
beleven, indien zij in een ongescherm de kas staan. H et is voor de p lan ten  van beide 
eerstgenoem de geslachten beter om ze gedurende de m aanden Juni, Ju li en Augustus 
bu iten  te zetten, m et de po tten  halverw ege in  de grond gegraven, zodat bij langdurige 
regenval n iet al te  lang nat blijven. Zij dienen, teneinde ze voor verbranding  te 
behoeden, aanvankelijk  op een w at beschaduw de plaats te  staan, doch kunnen na 
verloop van tijd  de zon goed verdragen. U iteraard  m oeten de p lan ten  bij droog w eer 
regelm atig w orden gegoten. B uiten gekw eekte Phyllo’s en Zygocactussen bloeien 
rijk e r dan in een kas gekw eekte exem plaren.

Indien Uw plan ten  de w arm e m aanden m oeten doorbrengen in een k lein  kasje of 
bak je  buiten, bedenk dan, dat de tem pera tuu r in zo’n verb lijf zeer hoog kan  oplopen. 
Voorkom de teleurstelling  uw  verzam eling m in of m eer gekookt aan  te treffen  door 
haar regelm atig vochtig te  houden gedurende zonnige dagen en zeer veel te  luchten. 
P laats een therm om eter in uw kas of bak.

Sommige liefhebbers geven hun vetplanten  en cactussen ’s zomers gaarne een 
p laats in de volle grond van hun tuin. Ook hierbij d ient m en rekening te  houden m et 
de m ogelijkheid, dat de p lan ten  na hun  langdurig verblijf binnenshuis gem akkelijk 
verbranden, indien zij zonder enige overgang in de volle zon w orden geplaatst. 
Overigens verd ien t het aanbeveling geen andere dan sterke soorten bu iten  te p laa t
sen; de N ederlandse zomers zijn over het algem een te n a t en te koud voor de zwakke 
soorten.

In Mei en Ju n i d ient nog voorzichtigheid te w orden be trach t m et het geven van 
w ater. A anbevelensw aardig is u itslu itend te gieten indien voor de gehele dag mooi 
zonnig w eer w erd voorspeld. P lanten, die in deze m aanden reeds overvloedig w orden 
gegoten, kunnen bij de zeer koude nachten, w elke vaak nog kunnen  voorkom en, in 
een slechte conditie geraken- Het gevaar, dat tengevolge van een te  koude, na tte  voet 
w ortelro t optreedt is ver van denkbeeldig. Zorg dat uw  p lan ten  n iet m eer dan matig 
vochtig zijn. Te nat is slecht, doch te droog is evenm in goed.

Sommige cactussen bestaan voor m eer dan 90% uit w ater. D it betekent, dat zij 
voor h aar groei en instandhouding behoefte hebben aan w ater, Behalve w ater bevat
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een plant o.a. organische verbindingen, zoals bladgroen, celstof, eiwitten, suikers, 
vetten, zetmeel, zuren, vitaminen, vergiften (o.a. nicotine en caffeïne of theïne) en 
kleur-, reuk- en smaakstoffen. Wijl het element koolstof in al de hiervoor genoemde 
verbindingen de voornaamste plaats inneemt, zijn het koolstof verbindingen. Zij 
worden door de plant gevormd uit het element koolstof, dat de plant uitsluitend kan 
opnemen uit het in de lucht in een gehalte van slechts ±  0,03 % voorkomende kool
zuurgas en water. Soms bestaat wel 50 % van de droge stof van een plant uit koolstof. 
Een ander belangrijk gedeelte van de droge stof van een plant bestaat uit de elemen
ten stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium, zwavel, chloor, ijzer, koper, natrium, 
mangaan, barium en zink, welke de plant uit de grond moet opnemen. Al deze stoffen 
kan zij uitsluitend tot zich nemen in opgeloste vorm. Populair gezegd kan een plant 
alleen maar „drinken” derhalve niet „eten” . De meststoffen worden opgelost door 
het bodemvocht, dat door het opgeloste koolzuurgas en wellicht andere zuren een 
bepaalde zuurgraad heeft. Het element waterstof is het voornaamste bestanddeel van 
het bodemvocht.

Na aandachtige lezing van het voorgaande zal het sommige liefhebbers duidelijk 
zijn, waarom hun planten weinig of niet groeien. Zij geven onvoldoende water en 
beletten de planten daardoor de opname van voldoende vocht voor de instandhouding 
van haar reeds gevormde lichaam, de vorming van koolstofverbindingen en de op
name van elementen uit de voedingsbodem. M.a.w. zij verhinderen de groei.

Gedurende de rustperiode kunnen onze planten, althans indien zij in een koele 
ruimte staan, voldoende waterstof betrekken uit de dan ook veelal vochtige lucht. 
Zolang geen vorst optreedt en derhalve niet hard gestookt behoeft te worden, zullen 
cactussen in een kas dan ook vrijwel in dezelfde conditie blijven en dus niet noe
menswaard schrompelen. De in de lucht voorkomende hoeveelheid vocht zal geleide
lijk aan meer aanvulling behoeven, naarmate de dagen lengen, de temperatuur hoger 
wordt en de groei dus toeneemt. Dit betekent derhalve dat de watergift langzamer
hand groter dient te worden om einde Juni, Juli en begin Augustus het hoogtepunt 
te bereiken en daarna zal bij het korten der dagen, het lager worden der temperatuur 
en het beëindigen van de groeiperiode het water geven snel minder moeten worden 
en ten slotte worden beëindigd.

P. F. DIEMEL.

Boekbespreking.
THE GIBBAEUM HANDBOOR 
Uitg.: Blandford Press, 16 West Cen
tral Street, London W  C 1; prijs 21 s. 
net, postage 1 /- .

Toen Prof. G. C. N e 1 was overleden, 
bleek dat zijn laatste werk, de beschrij
ving van alle bekende Gibbaeumsoorten, 
grotendeels gereed was. Door de goede 
zorgen van zijn opvolger Prof. Dr. T. G. 
J o r d a a n e n  van de heer E. W. S h u r- 
1 y is kort geleden dit waardevolle Gib- 
baeumhandboek verschenen.

Laat ons beginnen met te vermelden, 
dat de prijs van dit nieuwe boek, n.1. 
ƒ 13.25, veel lager is dan van het stan
daardwerk „Lithops”, zodat het binnen 
het bereik van de meeste Mesembryan- 
themumliefhebbers valt. Een nadeel is 
echter, dat de tekst van het Gibbaeum- 
handboek alleen in de Engelse taal is 
geschreven, terwijl in „Lithops” de 
Engelse beschrijving onmiddellijk ge
volgd wordt door een beschrijving in de 
Zuid-Afrikaanse taal. Daar het echter 50 
zeer fraaie foto’s van in het wild voor
komende zowel als van gekweekte Gib- 
baeums bevat, benevens 7 gekleurde 
platen, heeft ook voor de Gibbaeumlief- 
hebber, die geen Engels lezen kan, dit 
boek grote waarde.

De inhoud bestaat uit een inleiding en

een levensbeschrijving van Prof. Nel 
beide geschreven door Prof. Jordaanj 
een overzicht van de geographische ver
breiding der Gibbaeumsoorten, een goed 
bruikbare sleutel of determineertabel, 
een uitvoerige beschrijving van de 17 
door Prof. Nel erkende soorten, een lijst 
der synoniemen en tenslotte een kaart 
van de Kleine Karroo, waar alle Gib- 
baeums in het wild worden aangetroffen. 
In Mesembryanthemaceae van Jacobsen, 
Volk en Herre worden 31 Gibbaeumsoor
ten en variëteiten vermeld, terwijl Prof. 
Nel slechts 17 verschillende soorten er
kent. Ons interesseert het natuurlijk 
zeer, waarom de 14 soorten en variëtei
ten, die Jacobsen c.s. vermelden, niet 
worden genoemd.

Om te beginnen blijkt uit de inleiding, 
dat de naam van G. haagei Schwant. wel 
in het door prof. N e 1 nagelaten ma
nuscript werd genoemd, doch dat een 
beschrijving en een afbeelding van deze 
soort ontbreken; de uitgevers hebben 
daarom aan het einde de in Jacobsen’s 
Succulent Plants voorkomende beschrij
ving van Gibbaeum haagei opgenomen.

G. tischleri Wulff, de Gibbaeum pe
trense met het dubbele aantal chromoso
men, wordt niet genoemd; de reden hier
van is niet bekend.

Volgens Prof. N e 1 zijn G. blackburnii 
L. Bol, G. comptonii L. Bol, G. compto- 
nii forma (L. Bol) Jacobs., G. heathii
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var. elevatum L. Bol, G. heathii var. ma
jor L. Bol en G. luckhoffii L. Bol alie 
één en dezelfde soort, nl. G. heathii L. 
Bol.

Dit houdt dus in, dat G. heathii zowel 
wit, rosé, als rood bloeiend kan zijn. Het
zelfde zien we trouwens bij andere Gib- 
baeumsoorten, zonder dat deze wit, rosé 
of rood bloeiende variëteiten als afzon
derlijke soorten worden beschouwd. In 
de natuur groeien wit en rood (rosé) 
bloeiende planten van Gibbaeum album 
door elkaar. Tot dusver werden deze 
G. album N. E. Br. en G. album var. 
roseum N. E. Br. genoemd.

Nel wijst er op, dat er planten met witte 
en met rosé bloemen aan dezelfde plant 
worden gevonden. Volgens Nel zijn G. 
album en G. album var. roseum geen 
twee variëteiten, doch heeft de plant, 
Gibbaeum album N. E. Br. witte of rode 
bloemen.

Ook erkent Nel geen verschil tussen 
G. marlothii N.E.Br., G. muiri N.E.Br., 
G. perviride (Haw.) N.E.Br., G. luteovi- 
ride (Haw.) N. E. Br., en G. gibbosum 
(Haw.) N.E.Br.; de laatste naam heeft 
de voorrang.

G. cryptopodium (Kensit) L. Bol is de
zelfde soort als G. molle N.E.Br. en als 
G. helmiae L. Bol. Terwijl volgens Muir 
— deze plant heette vroeger Mentocalyx 
Muiri N.E.Br. — en ook volgens Brown 
(the Gardeners Chronicle 9 April 1927) 
de bloem van G. schwantesii (N.E.Br.) 
Tisch. wit is (pure white ; Brown zag 
dat één bloem zwak rosé getint was), is 
volgens Nel de bloem van G. schwantesii 
licht rood; Nel deelt verder mede, dat 
de bloem van G. velutinum (L. Bol) 
Schwant. zowel wit als roodachtig (suf-
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fused reddish) kan zijn, terwijl wij vroe
ger aannamen, dat deze soort altijd rood
achtige bloemen voortbrengt, de mede
deling in die Sukkulenten van Jacobsen 
dat G. velutinum witte bloemen heeft, 
werd enkele jaren geleden ook door 
Jacobsen een vergissing geacht.

Volgens de determineertabel wordt het 
verschil tussen G. schwantesii en G. ve
lutinum bepaald door de kleur van de 
plant. G. velutinum zou een grijsachtig, 
G. schwantesii echter een geelachtig 
groenig voorkomen hebben; ik vrees, dat 
dit verschil bij de planten die bij ons 
worden gekweekt, niet altijd te zien zal 
zijn, althans hebben in mijn kas de exem
plaren van G. schwantesii en van G. ve
lutinum nagenoeg dezelfde grijsachtig 
groene kleur. Nu beide planten blijkbaar 
zowel rosé (roodachtige) als witte bloe
men kunnen hebben, schijnt het, althans 
bij ons — hoewel de vorm der bladeren 
niet geheel gelijk is — niet altijd even 
gemakkelijk te zijn, het verschil tussen 
deze twee Gibbaeumsoorten vast te stel
len.

Dit nieuwe, frisse Gibbaeumhandboek 
maakt korte metten met verschillende 
nutteloze benamingen voor zogenaamde 
nieuwe soorten en variëteiten, welke 
slechts ontstaan zijn, doordat door toe
vallige omstandigheden het gevonden en 
beschreven plantenmateriaal wat anders 
van vorm, van kleur of van afmeting 
was dan dat van een reeds beschreven 
soort.

Laat ik besluiten met dit boek bij alle 
Mesembryanthemum liefhebbers van 
harte aan te bevelen.

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

Kweekmethode voor niet-kasbezitters

L ang niet alle liefhebbers zijn zo bevoorrecht, dat ze een kas bezitten. Wanneer ik 
deze niet-kasbezitters iets wil vertellen over een goede kweekmethode ga ik van 

de veronderstelling uit, dat zij althans over een gunstig gelegen stukje grond, een 
plat dak of andere goede gelegenheid in de open lucht kunnen beschikken om 
hun planten te kweken. Zich aan de omstandigheden aanpassend, zal men ongetwij
feld uit onderstaande wenken lering kunnen trekken en ook, naar ik hoop, het een 
of het ander in toepassing kunnen brengen.

Ideaal voor het kweken van onze planten is een bak, een broeibak. Het duur
zaamste is ongetwijfeld een bak van beton, en ieder die een beetje handig is, kan een 
betonnen bak zelf maken, uitneembaar zodat men hem verplaatsen kan en eventueel 
meenemen, als men gaat verhuizen. Degenen, die bang zijn dat ze het niet klaar 
spelen, wil ik gaarne nadere inlichtingen geven. Een van dikke stevige planken 
getimmerde bak voldoet evengoed maar is natuurlijk op de duur aan verrotting 
onderhevig, hoewel zo’n bak vaak heel lang mee kan gaan. Ook kan men een bak 
maken zoals b.v. de groentekwekers dat doen. Als achterwand gebruiken we dan een 
stevige houten plank of een plaat beton, als voorwand een flinke laag graszoden, 
waarop een stevig balkje, waar het schuin aflopende raam op komt te rusten; de 
zijkanten van zo’n bak kunnen met planken, betonnen platen — asbest board is 
prettig materiaal — of glas dicht gemaakt worden.

De hoogte van een bak is afhankelijk van de planten, die we in de bak willen 
kweken en dat zullen meestal laagblijvende soorten moeten zijn. Deze bakken kun
nen we voor ons doel gebruiken van ongeveer half Maart tot half October. Mits met
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een goede, d ichte rie tm at afgedekt (eventueel tw ee rie tm atten  dw ars over e lkaar) 
en aan  de kan ten  goed ingepakt m et pap ier en (of) oude zakken kan m en zelfs m et 
een tam elijk  gerust h a rt een nach tvorstje  van ongeveer 4° C. afw achten.

Men kan  zowel een enkele als een dubbele bak m aken; bij de laatste staat de 
hoogste w and in het m idden en lopen de beide ram en aan w eerskanten  schuin af. De 
beste ligging voor de enkele bak  is Oost-West, zodat het aflopende glas dus Z uid

w aarts gekeerd is; voor de dubbele bak Noord-Zuid. Als ram en gebruike m en bij 
voorkeur de z.g. eenru iters, afm etingen 80 x  150 cm inclusief de lijst. Deze ram en 
zijn sterk, goedkoop en ook licht, zodat één m an ze gem akkelijk kan  hanteren; de 
z.g. Lentse ram en (130 x  180) zijn erg zwaar.

K unt u  gem akkelijk  b roeim ateriaal, zoals paardenm est, boom bladeren of vlas- 
scheven (d it voor onze Belgische vrienden) bekom en, dan kun t u  van zo’n bak in de 
tu in  een echte broeibak m aken, die we al begin F eb ruari gereed kunnen m aken om 
er daarna onze p lan ten  in onder te  brengen. De grond in de bak graven we ongeveer 
60 cm diep uit, tenm inste als h e t grondw ater d it toelaat, d it gat m oeten we m et het 
b roeim ateriaal opvullen, goed gelijkm atig verdelen  en stevig aandrukken. We kunnen 
er gerust op gaan staan (niet m et uw  beste schoenen natuurlijk ) en het broeim ate
riaa l m et de voeten licht aanstam pen; doen w e dat niet, dan zal de m est te  sterk  gaan 
broeien  en na enige w eken zou de aarde verzakken. Liefst ook niet al het broeim ate
riaa l tegelijk  in de k u il storten  m aar laag voor laag en telkens opnieuw  aandrukken. 
Nog een goede raad: heb t u  last van m ollen of muizen, leg dan onder het broeim ate
riaa l rondom  in de bak  een of tw ee lagen fijn kippengaas m et opstaande randen. 
Als we hierm ede k laa r zijn brengen we een laagje goede grond aan, dat we later, 
ko rt voor we de p lan ten  in de bak  zetten, aanvullen to t een laag van circa 20 cm 
dikte. De bak w ord t nu m et het raam  afgesloten; we hebben er na tuurlijk  voor ge
zorgd alles goed slu itend af te  w erken, zodat zo w einig mogelijk w arm te verloren  
gaat. Liefhebbers, die b.v. op een p la t dak een bak m aken, doen goed deze te vullen 
m et licht m ateriaal, zoals turfm olm , liefst verm engd m et w at kalk; gebluste kalk  
of m ergel.

Indien de m est rookt, w ord t het raam  aan de hoge kan t een w einig op lucht gezet 
om h e t zich ontw ikkelde gas (am m oniakgas) te  la ten  ontsnappen. W anneer de bak 
w arm  begint te  w orden, hetgeen gewoonlijk na ±  10 a 15 dagen zal geschieden, b ren 
gen we nog een laagje grond aan en kunnen  we beginnen m et de p lan ten  in  de bak 
te zetten. Voorlopig p laatsen  we de po tten  op de grond (tussen haakjes: we zorgen 
dat deze grondlaag iets boven de grondlaag van onze tu in  u itsteek t), eerst later, dat 
hangt van het w eer af, g raven we de po tten  to t ru im  halverhoogte in  de grond. 
G raven w e onze p lan ten  d irec t al in, dan lopen we kans, dat de p lan ten  te  h ard  van 
stapel lopen w at de groei betreft. Voor vele R ebutia’s of Lobivia’s b.v. zou de ru s t
tijd  te k o rt zijn en ze zouden w einig of geen knop zetten. M ocht er trouw ens nog 
een korte  vorstperiode komen, w aardoor de bak  af gedekt zou m oeten blijven, behou
dens m isschien enkele zonnige uren  m idden op de dag, dan zouden de p lan ten  te 
veel kunnen  rekken.

De eerste veertien  dagen ongeveer, als de p lan ten  in de bak staan, houden we 
deze gesloten; bij zonnig w eer dienen we w el w at te scherm en. De w arm te stim uleert 
de groei. Als het in de bak  erg w arm  m ocht worden, zetten we het raam  aan de lage 
k an t een w einig op luch t door h e t m et een houtje of een heel k lein  potje omhoog te 
zetten. Later, vooral ook w anneer onze bak erg vochtig is, luchten we aan de hoge 
kan t van de bak, w aardoor de vochtige lucht sneller verdw ijn t en de p lan ten  harder 
w orden. Ik  lucht de p lan ten  zo veel als goed voor ze is. H et is n iet aan te raden  de
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ramen er in de zomer maar steeds af te laten, in een bijzonder gunstige zomer kan 
dat misschien wel goed gaan, maar ik doe het liever niet. Een enkele fikse regenbui 
zal de planten niet hinderen, als het erg warm weer is doet het ze zelfs goed, maar 
regenen doet het bij ons ’s zomers vaak meer dan ons lief is en voor de planten in 
de bak is dat ook niet goed. Overdag, als ik afwezig ben, laat ik de ramen hoog op 
lucht staan, het vorige jaar zelfs tot bijna eind November. In Augustus-September, 
wanneer het ’s nachts dauwt en geen regen te verwachten is, gaan de ramen van de 
bakken er af en leg ik er een raam met gaas op, zodat katten geen schade kunnen 
aanrichten. Ongeveer half October worden de planten weer boven op de grond gezet; 
ik overwinter ze in een onverwarmde slaapkamer; enkele graden vorst deerde mijn 
cactussen geenszins.

In de bak heb ik veel succes met Rebutia’s, zoals Rebutia minuscula, senilis en 
vele variëteiten, xanthocarpa en violaciflora (deze laatste is altijd de eerste met haar 
bloemknoppen), met Aylostera’s, Mediolobivia’s, zoals haagei in verschillende varië
teiten, met Lobivia, zoals haageana, drijveriana, backebergii en verder met Mammil- 
laria’s, Notocactussen en vele andere, waaronder ik speciaal Echinocereus wil noe
men. Een stek van Ereus scheerii bloeide in het 3e jaar met 6 bloemen, nu heeft ze 
regelmatig 10-20 prachtige bloemen, die wel ongeveer 6 dagen mooi blijven; steevast 
zijn begin of half Maart de knoppen al te zien. Ereus knippelianus doet het minstens 
evengoed.

Zaaien kan men in de bak ook heel goed, d.w.z. natuurlijk in een schaaltje, dat 
in de bak gezet wordt. Het verdient aanbeveling op mooi weer te wachten. Begin 
Mei is meestal de geschikste tijd. Mocht het door ongunstige weersomstandigheden 
later worden, zaai dan wat ruim en verspeen pas het jaar daarop. Bij wijze van proef 
zaai ik nu al twee jaar pas in Juli-Augustus, de opkomst is zeer goed en de kleine 
plantjes komen, droog gehouden, de winter prachtig door. Zaad van planten uit hete 
streken, zoals van Mam. simplex, staat in het zaaibakje als haar op een hond. Ook 
met zaad van Lophophora williamsii, Loph. lewinii en Turbinicarpus pseudomacrohele 
had ik veel succes en niets heb ik er deze winter van verloren. Toegegeven: de herfst 
was mooi en het najaar zacht, factoren die voor het zaaigoed uiterst gunstig zijn.
Enterscheweg D 44a, post Goor. P. K. LENSSELINK.

Zaaien op de centrale verwarming

W ie over een centrale verwarming beschikt kan ’t zaaien heel eenvoudig bewerk
stelligen. Nodig zijn slechts; een vierkante zaaipan, een zinken bak en vijf 

glasruiten, n.1. twee even hoge als voor- en achterwand, twee schuin aflopende als 
zijwanden te gebruiken en een dekruit. De ruiten worden tegen de binnenwanden

van de zaaipan gezet en als men 
deze met aarde vult blijven ze van
zelf staan. Het geheel ziet er dan 
uit als op nevensgaande tekening. 
De dekruit loopt naar voren schuin 
af, zodat condenswater niet op 
zaden en zaailingen neerdruppelt. 
Het geheel komt in een zinken bak 
op de vensterbank, boven de cen
trale verwarming te staan. De bak 
vult men met water zodat de aarde 
in de zaaipan goed nat blijft.
Is het zaad ontkiemd dan legt men 
de dekruit vlak op voor- en achter

ruit, zij beschermt de zaailingen tegen stof en als men de zaailingen later buiten zou 
willen neerzetten, tegen regen. In het laatste geval kan men de dekruit kalken om 
verbranding tegen te gaan. Na het ontkiemen hoeft de aarde niet meer zo nat ge
houden te worden en kan men volstaan met de zinken bak enkele malen per week 
met water te vullen en deze weer leeg te gooien, nadat de aarde zich goed met water 
heeft volgezogen.

Op deze manier kan men met succes al vroeg in het jaar zaaien. Dat de tempe
ratuur niet steeds gelijkmatig blijft, is, naar mij bleek, helemaal geen bezwaar. Dit is 
ook geen wonder: in de natuur zal bij het ontkiemen van cactuszaden de temperatuur 
overdag en ’s nachts ook niet steeds gelijk zijn. H. VAN BEEK.
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Crassula justi-corderoyi Jac. et Poelln.

D eze  merkwaardige Crassula is in de cultuur tamelijk sterk verspreid;
bij talloze liefhebbers kan men haar vinden en zelfs in de vetplanten

kistjes, die op de veilingen worden aangevoerd is zij een geregelde ver
schijning.

De herkomst van deze plant is in het duister gehuld. De eerste vermel
ding is te vinden in de Gardener’s Chronicle van 1904, waar N. E. B r o w n 
haar beschrijft als Crassula „Justus Corderoy” n. hybr. Hij zegt daarin, dat 
deze plant ontstaan is door kruising van C. cooperi met C. falcata  en dat 
Mr. J u s t u s  C o r d e r o y  te Blewbury, Didcot (Engeland) deze krui
sing heeft tot stand gebracht. Hij geeft een uitvoerige beschrijving. Het

Crassula justi-corderoyi Jac. et Poelln.
foto: Uitewaal.

type ligt in het Kew Herbarium, ik heb dit gezien en het komt volledig 
overeen met de plant, die hierboven is afgebeeld. Daarover kan dus geen 
twijfel bestaan.

Zeer twijfelachtig vind ik evenwel het verhaal over de kruising en het 
is mij een raadsel, hoe N. E. B r o w n, die toch zeer nauwkeurig werkte, 
het hiermede eens heeft kunnen zijn. Want afgezien van het feit, dat beide 
tot geheel verschillende secties behoren, kan ik bij onze plant geen enkel 
aanknopingspunt met de z.g.n. ouders vinden. Noch de bloemen, noch de 
bloeiwijzen lijken iets op de vermeende ouders; ook de soort papillen komt 
bij geen der beide soorten voor, onze plant is nl. bezet met grote papillen, 
die er onder de loupe als prachtige pareltjes uitzien. C. cooperi heeft deze 
in het geheel niet en van C. falcata  zien ze er anders uit. Op zijn hoogst 
kan men zeggen, dat er weinig kenmerken te vinden zijn waaruit het
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bastaardkarakter blijkt en zolang men hieromtrent geen zekerheid heeft, 
kan men de plant geen hybride noemen. Bovendien is bekend, dat 
J. C o r d e r o y  veel planten uit Zuid-Afrika importeerde en het is dus 
helemaal niet uitgesloten, dat onze plant een importplant is uit Kaapland. 
Er zijn heel wat meer planten bekend, die nog maar éen keer gevonden zijn.

Wanneer het niet zeker is, dat de plant in kwestie een hybride is, kan 
men de bovenvermelde, door B r o w n gegeven fantasienaam niet aan
vaarden, want soorten moeten een latijnse naam hebben. De eersten, die 
deze naam hebben gelatiniseerd, waren J a c o b s e n  en v. P o e l n i t z  
die er Cr. justi-corderoi/i van hebben gemaakt; beide auteurs beschouwen 
deze plant als een goede soort. Het schijnt evenwel, dat deze beide heren 
van het bestaan van de publicatie van N. E. Br o w n niet geweten hebben, 
want zij geven een uitvoerige beschrijving en vermelding, dat zij vroeger 
bij C o r d e r o y  hebben geïnformeerd, doch dat er in diens nalatenschap 
niets omtrent deze plant te vinden was. In zijn boek Succulent Plants geeft 
Jacobsen zelfs „C. Justus Corderoy Dinter”, iets waarover de heer J. mij 
geen opheldering heeft kunnen geven.

De plant vormt laag blijvende zoden met talrijke, donkergroene, dik- 
vlezige blaadjes, die vrij dicht bezet zijn met kleine, parelachtige papillen, 
de bovenzijde der blaadjes is vlak, de onderzijde is rond; de bloeiwijze is 
compact en bestaat uit een vrij groot aantal rosé bloempjes. De plant kan 
gemakkelijk door stek vermeerderd worden en is voor de cultuur aanbeve
lenswaardig.

Besumerend de volgende synonymie:
C. justi-corderovi Jacobsen et Poellnitz in Tahrb. Deutsche Kakteenges. 

I, 131, 1936 (syn.: C. „Justus Corderov” N. E. Brown in Gardn. Chron. 
1904, II, 162.

B. K. B o o m .

Moeten wij het kruisen kruisigen?
H et artikel van de heer Timmermans in het vorige nummer van „Succulenta” 

(no. 2, blz. 25-29) geeft mij aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen. 
Hebben wij werkelijk behoefte aan hybriden van cactussen? Ik meen dit ernstig te 
moeten betwijfelen. Het aantal botanische soorten (wanneer ik deze tenminste zo 
noemen mag) is al groot en de beste kenners hebben vaak grote moeite ze van elkaar 
te onderscheiden. Zelfs de onderscheiding der geslachten levert grote moeilijkheden 
op en ongetwijfeld zal een aantal hybriden deze onderscheiding nog veel moeilijker 
maken.

Natuurlijk is het heel goed te begrijpen, dat sommigen er plezier in hebben 
cactussoorten met elkaar te kruisen. Men kan uit de resultaten soms iets afleiden 
omtrent de systematiek van een bepaalde groep en het kan zeer leerzaam zijn te 
ervaren, hoe verschillende kenmerken zich erfelijk gedragen. Ook zou men wel 
kunnen betogen, dat er een handelsbelang mee gemoeid is, op dezelfde wijze als dit 
het geval is bij Chrysanthen, Dahlia’s en Rozen- Men zou mooiere en betere planten 
kunnen verkrijgen, die williger en mooier bloeien dan de soorten, die we nu kweken.

Ik ben er evenwel van overtuigd, dat we met de hybriden zowel de kwekers 
als de liefhebbers van de wal in de sloot helpen. Het merendeel der handelssoorten 
wordt immers door zaad vermeerderd; ongetwijfeld zal ook van de hybriden zaad 
gewonnen worden, want ze zijn, zoals ik las, bijzonder fertiel. Binnen korte tijd zal 
van de oorspronkelijke vorm niets meer over zijn en zullen talloze bastaarden in een 
ongelofelijk grote variatie daarvoor in de plaats gekomen zijn. Maar ook wanneer 
men zich beperkt tot de vegetatieve vermenigvuldiging zal het uiterst moeilijk zijn 
deze vormen uit elkaar te houden, zodat een enorme verwarring te verwachten is. 
Bovendien bestaat het gevaar, dat niemand na enige tijd meer zal weten, hoe de 
oorspronkelijke (botanische) soorten er uit gezien hebben.

De eerste zes vormen zijn nu gepubliceerd; waar zal het einde zijn? De redactie 
schrijft nu wel, dat de heer T. geen onbenaamde vormen zal verspreiden, maar hoe-
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veel benaam de zullen e r komen? En w at zullen anderen, die zich m et kru isen  bezig 
houden, doen? Ik  vrees, dat een chaos in de nom enclatuur der cactussen het gevolg 
zal zijn.

D aarom  ben ik van m ening dat zij, die cactussen voor hun  liefhebberij kruisen 
hun producten  n ie t m oeten verspreiden, tenzij e r vorm en optreden w aarvan de 
kw alite iten  zo in  het oog springend zijn, dat verw acht m ag w orden dat het blijvende 
aanw insten zullen zijn.

Dan heb ik  bezw aar tegen de benam ing, die de heer Tim m erm ans geeft. H et is 
inderdaad zeer juist, dat hybriden  fantasienam en m oeten hebben. M aar w anneer m en 
deze fantasienam en gaat verb inden  aan een geslachtsnaam , dan dien t m en na te 
gaan of deze laatste  w el ju ist gekozen is.

We hebben h ie r nam elijk  te  m aken m et z.g. geslachtshybriden, dus m et kruisings
producten, w aarvan  de ouders to t verschillende geslachten behoren. H et reglem ent 
voor de botanische nom enclatuur schrijft voor, dat dergelijke hybriden  een geslachts
naam  m oeten dragen, w elke sam engesteld is u it de nam en der geslachten der ouders 
of u it gedeelten daarvan. Dus m ag een hybride van Lobivia en Cham aecereus niet 
onder de Lobivia’s gerangschikt worden, m aar onder een naam  als b.v. Chamae- 
lobivia. M oeilijker w ord t het, w anneer m eer dan tw ee geslachten aan de kruising 
hebben deelgenom en, w elk geval zich b-v. voordoet bij de vorm  ,V andenthoorn’; 
volgens de opgave van de heer T. hebben aan de vorm ing h iervan  m aar liefst v ier 
geslachten deelgenom en. In dergelijke gecom pliceerde gevallen kunnen  we een geheel 
nieuw e naam  kiezen. M aar daarbij dienen we te  bedenken, dat iedere andere combi
natie  w eer een andere geslachtsnaam  behoeft. De 6 nieuw e cu ltuu rvarië te iten  van de 
heer T. m oeten dus gerangschikt w orden onder 3 nieuw e geslachtsnam en. W elk een 
schitterend te rre in  voor hen, die e r  een genoegen in scheppen nam en te creëren  met 
hun naam  als au teursnaam  er achter. M aar ik hoop toch, dat d it te rre in  onontgonnen 
zal blijven, w ant he t zal spoedig leiden to t een onontw arbare chaos.

Men kan  zich na tuu rlijk  afvragen, hoe de naam geving dezer hybriden dan wèl 
d ient te  geschieden.

De m eest eenvoudige oplossing zou zijn géén hybriden te kweken, dan heeft m en 
ook geen m oeilijkheden m et hun  benam ing. M aar als deze oplossing n iet mogelijk is 
doordat m en rustig  v erd er gaat m et kruisen, dan lijk t me de enige oplossing geen 
geslachtsnaam  te gebruiken. Nu doet een dergelijk  geval zich bij sierp lanten  nog niet 
voor, w ant h e t aan ta l geslachtsbastaarden is to t nog toe nog al beperk t gebleven. Bij 
de O rchideeën zijn w el enkele homologe voorbeelden te vinden.

N aar m ijn m ening dienen we het w oord .Cactus’ te  beschouw en als behorende 
to t de fantasienam en, op dezelfde wijze als w e Dahlia, Freesia en dergelijke ook 
opvatten als gewone inlandse namen, dan kunnen we de naam  van de cu ltuu rvarië- 
te it daar d irec t ach ter plaatsen. Bij de tuinbouw gew assen spreken we ook van „kool” 
en „radijs” en p laatsen  w e de cu ltivarnam en daarach ter; ze kunnen we bij de cac
tussen eenvoudig spreken  van Cactus .V andenthoorn’.

M isschien zullen velen  d it geen elegante oplossing van h e t v raagstuk vinden, m aar 
ik  w eet e r  voorlopig n iets anders op. M ochten er lezers zijn, die een voorstel kunnen 
doen, dan zal ik  gaarne hun  m ening vernem en.

B. K. BOOM.

Door h e t publiceren  van het a rtik e l „K ruisingsresultaten” van de h r T im m erm ans 
heeft de redactie  m in of m eer bew ust de knuppel in het hoenderhok geworpen. Reeds 
vóór de publicatie gaf een onzer beste cactuskenners ons zijn misnoegen over 
het bew uste a rtik e l te  kennen. Na overleg m et het commissielid van de redactie de 
h eer J . A. Janse, besloot uw  redacteu r evenw el to t publicatie van het a rtik e l van de 
heer T. (zie Succ. pp. 25-29) over te  gaan. Was de redactie eigenlijk w el gerechtigd 
de opnam e te w eigeren? Misschien, m aar zij meende, dat zulks n iet verantw oord 
was. Im m ers: tuinbouw kundig gesproken is e r  geen enkel bezw aar tegen hybridiseren. 
Mits - en h ie r zouden we de allerm eeste nadruk  op w illen leggen - m its het serieus 
en m et kennis van zaken, doelbew ust gedaan w ordt en de resu lta ten  verbeteringen 
betekenen. Gezien de w erkw ijze van de heer T. m enen wij te  mogen aannem en, dat 
hij inderdaad serieus te  w erk  gaat en dat de resultaten , die hij na vele ja ren  van 
experim enteren  verkregen  heeft, aan  verschillende voorw aarden voldoen, al geven 
wij dadelijk  toe, d a t m en m isschien nog hogere eisen zou kunnen stellen.

Ook w aren  wij van mening, dat het ju is t fout zou zijn, de verkregen resu lta ten  
n i e t  te  publiceren. De w etenschap is e r toch mee gediend, w anneer we deze
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„kruisingsdrift” in gerichte banen leiden, b innen bepaalde grenzen trach ten  te hou
den (de heer T. beloofde geen onbenaam de hybriden te zullen verspreiden), te rw ijl 
publicatie een ophelderende, h e t n iet-publiceren  daarentegen een verw arrende 
invloed zou hebben.

Enkele dagen na publicatie van het onderhavige artike l ontvingen wij p e r post 
tegelijkertijd  tw ee brieven w aarin  tw ee geheel verschillende m eningen n aar aan le i
ding van deze kw estie naar voren w orden gebracht. Ten eerste die van Dr. Boom, 
w elke wij hierbij afdrukken. Ten tw eede die van de heer F lorschütz. De heer F. 
schrijft: „Het kom t mij voor, dat op d it num m er niem and iets kan  aan m erk en . . . .  
Ook het a rtik e l over de cactushybriden is heel goed. E r m oest m eer van dergelijk 
m ateriaa l gepubliceerd worden. Dan w eten we tenm inste, w at voor kruisingen we 
zo af en toe van de liefhebbers krijgen; nu gebeurt het dikwijls, dat je  zaad k rijg t 
onder een bepaalde naam , terw ijl e r iets heel anders u it komt. K ruisingen dienen 
slechts u itslu itend door te r  zake kundige m ensen gem aakt te w orden. Ik  wilde, dat 
iedereen dat besefte! H et „excuus” van de redactie onder het a rtik e l lijk t mij over
bodig. E erlijk  gezegd, zie ik liever veel hybriden op deze m anier beschreven, dan 
a llerle i „nieuw e” cactussoorten, w aarin  ik  voor een deel n iet geloof, m aar dat 
is een persoonlijke kw estie. Ik hoop evenwel, dat de heer T. de resu lta ten  van zijn 
onderzoekingen zal blijven publiceren  en dat hij de p lan ten  alléén m aar zal u itdelen  
aan mensen, die w eten w at hybriden zijn.”

Zoals b lijk t u it de reacties van Dr. Boom en F lorschütz zijn de m eningen dus 
wel zeer tegenovergesteld; m eningen over kw esties als deze kunnen  en zullen u ite r
aard  u iteenlopen en ieders m ening dienst gerespecteerd  en n aar h aar w aarde geschat 
te  w orden; n iettem in zouden wij e r in  Succulenta n ie t al te  veel over w illen  pole
m iseren. H et kruisen  van plan ten  w ordt nu  eenm aal bedreven, voor verschillende 
m ensen heeft het bijzondere aantrekkelijkheden, zij zijn er n iet van te  w eerhouden. 
Zoals wij een hobby hebben voor het kw eken van cactussen en andere succulente 
planten, sommigen m ag het lachw ekend voorkom en, ons fascineert het, ons laat het 
n ie t zo gem akkelijk los. H et kru isen  is evenm in te stuiten. H et is trouw ens ook n iet 
a ltijd  bij botanische tulpen, dah lia’s of rozen gebleven; hoe aan trekkelijk  w e ook 
b.v. de botanische tu lpen  mogen vinden.

Nu nog iets anders: Wij betoogden reeds, dat het nu ttig  en nodig zou zijn, deze 
kru isingsdrift in bepaalde banen te leiden en b innen bepaalde perken  te houden; niet 
dus om het kru isen  te kruisigen! K euringen van hybriden  in  de zin zoals die voor 
sierp lanten  door de Kon. M aatsch. v. Tuinbouw  en P lan tkunde w orden gehouden, 
kennen wij voor de cactussen nog niet; reg istra tie  is overigens ook nodig. We menen, 
dat wel enkele hybriden van vetplanten  (andere dan cactussen) op de keuringen  van 
die instelling n aar voren zijn gebracht. Inschakeling van zo’n commissie is h e t over
wegen w aard, misschien zou een afzonderlijke commissie voor d it speciale gebied 
noodzakelijk, althans gew enst zijn. Mogelijk zelfs een afzonderlijke, in ternationaal 
georganiseerde sam enw erking, hetgeen de sam enstelling van een in ternationaal 
reg ister en de reg istra tie  van cu ltivarnam en m isschien ten  goede zou komen. V er
m oedelijk ligt h ie r een taak  voor de In ternationale  O rganisatie voor de Succulen
tenstudie (I.O.S.).

N iet alleen bij ons, m aar ook in  D uitsland en vooral in A m erika w ord t het 
hybrid iseren  van succulente p lan ten  tam elijk  veelvuldig bedreven. Vroeger, en nog 
steeds, is dat m et de „Phyllo’s” gebeurd, w aarvan  de naam geving hopeloos verw ard 
is en w aarvan  w einig of geen aantekeningen gehouden of bew aard  gebleven zijn 
om trent he t ouderschap. De E piphyllum  Soc. of A m erica trach t nu  enige orde te 
scheppen, ech ter nog zonder overw eldigende resultaten . H et laa t zich o.i. aanzien, 
dat kw esties als deze actueel beginnen te w orden en een oplossing langzam erhand 
dringend gew enst is. Dezelfde cactuskenner en liefhebber, die h e t a rtik e l over het 
hybrid iseren  verw erpelijk  vond, zal u  n iettem in  m et veel enthousiasm e p rach 
tige, in teressante m aar kunstm atig verkregen  kruisingen van, als ik  het w el heb, 
Zygocactus en  Phyllocactus (Epiphyllum  zo u zulks verkiest) vertonen, gewonnen 
door G raser (D uitsland). W at voor verw erpelijks zou e r in  gelegen zijn, zo het 
iem and m ocht gelukken door kruising  een gem akkelijk  te  kw eken, rijkelijk  sp ru i
tende en  mooi getekende H aw orthia te  w innen, die m et een com pacte tros van mooi 
rood gekleurde bloem en zou bloeien? En zou h e t n iet in teressan t zijn w anneer de 
heer T. ons straks — en die m ogelijkheid schijnt n ie t ver af — een rijkelijk  en geel 
bloeiende S ilvestrii zou presenteren?

Ten slotte nog iets over de naam geving van T.’s kruisingen. De eenvoudige lief
hebber schrik t h iervan  misschien terug, m aar wij verm oeden, dat nu  ook de m eer
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gevorderde en zelfs de botanicus de schrik om het hart slaat!
De kruisingsproducten van de heer T. zijn alle planten, waarvan de een of andere 

Lobivia of Lobivia-achtige plant één der ouders is. Voor de kruisingsproducten 
Lobivia met Chamaecereus, schrijft Dr. Boom, moet volgens de internationaal gel
dende botanische regels een nieuwe geslachtsnaam geschapen worden, hij stelt de 
naam Chamaelobivia voor. Wat evenwel met al de planten moet gebeuren als de uit 
dat zaaisel voortgekomen planten variëren (zie b.v. bij Lobivia .Jupiter’ en Lobivia 
.Mars’), wat daar oorzaak en gevolg van is en wat daarvan de consequenties zijn 
voor de naamgeving, we zullen er maar niet diep op ingaan. Aan zo’n groep wil men 
het woord „Grex” toevoegen (b.v. .Jupiter Grex’) en aan elke zaailing die afwijkt, 
zou bovendien een cultivarnaam (fantasienaam) worden toegevoegd. Uit een en ander 
valt dus reeds op te maken, dat de heer T. straks op de namen van zijn dopelingen 
enige kleine correcties zal dienen aan te brengen, iets dat aan zijn oorspronkelijk 
werk geen afbreuk doet.

Intussen zijn wij tot in dit verband merkwaardige ontdekkingen gekomen ten
gevolge van nog maar onvolledige naspeuringen. Het geslacht Chamaelobivia bestaat 
reeds. Voor het eerst kwamen wij het tegen in een Japans cactusboekje, Cacti (1952) 
door Y. Ito, waarvan we geen woord konden lezen (ook niet van achteren naar voren!) 
maar waarin althans de geslachts- en soortnamen in Romeinse letters waren geschre
ven. Uit een supplement, toegevoegd aan het Repertorium Plantarum Succulentarum, 
verzorgd door de Britse sectie van de I.O.S., blijkt, dat deze nieuwe geslachtsnaam 
reeds in 1950 werd opgesteld. Uit laatstgenoemde publicatie blijkt nog wel meer, n.1. 
dat dezelfde Japanse auteur in Buil. Takarazuka Insectarium 71, Juli 1950, maar 
even 12 nieuwe geslachten en 43 nieuwe ondergeslachten (subgenera) heeft opgesteld. 
Van de nieuwe genera, die bepaald iets met Lobivia te doen hebben, vinden we, 
behalve de zoeven genoemde Chamaelobivia, nog Echinolobivia, Furiolobivia, Hete- 
rolobivia, Megalolobivia, Neolobivia en Salpingolobivia. Van de 43 subgenera behoren 
er 9 bij Lobivia; de overige bij Rebutia, Gymnocalycium vooral, Parodia enz., enz. 
We hebben genoemde publicatie nog niet kunnen inzien; hoeveel waarde wij aan al 
deze nieuwe Lobivia-achtige genera (gevoegd bij de ons reeds bekende) moeten toe
kennen, kunnen misschien kruisingsproeven ons mettertijd leren ! De hiervoor ge
noemde namen zijn overigens blijkbaar nog „nomina nuda” ; onwettige namen dus.

Hoe het nu met de naamgeving van trigenerische en andere polygenerische 
hybriden aan moet? Hierin moeten we Dr. Boom bijvallen en is het misschien wel de 
beste oplossing ons maar geen geslachtsnamen voor zulke kruisingen te gebruiken 
en eenvoudig te spreken van .Cactus ......... ’.

De redactie biedt ten slotte nog haar verontschuldigingen aan voor een paar 
„fouten” , die bij de publicatie van het artikel van de heer T. gemaakt zijn en welke 
zij door vele andere minstens even ingewikkelde problemen, die met de samenstel
ling van het tijdschrift verband houden, over het hoofd heeft gezien. Volgens de code 
voor de nomenclatuur van gekweekte planten verdient het aanbeveling de naam van 
het geslacht, waartussen hybriden gewonnen zijn, cursief te drukken. Verder dient 
de cultivarnaam gezet te worden tussen enkele en niet tussen dubbele aanhalings
tekens.

A. J. A. UITEWAAL.

Sedum dasyphyllum var. macrophyllum & c.
Literatuur:
Sedum dasyphyllum L., Sp. pl. 431, 1753.
Sedum dasyphyllum glanduliferum Moris, Flora Sardoa, II, 125, 1840 pro var. 

(syn. S. glanduliferum Guss., Florae Sic. Prodr. I, 519, 1842).
Sedum dasyphyllum macrophyllum Roay & Camus, Flore de France, VII, 115, 

1901, pro subvar.
Sedum dasyphyllum suendermannii Praeger in Journ. of Bot., LVII, 50, 1919, 

pro var.

De middelste plant van deze foto is vermoedelijk bij het merendeel der 
succulentenliefhebbers wel bekend; de prachtige, licht blauwgrijze 

kleur der bladen en de dichte groei, gepaard aan de zeer eenvoudige cul
tuur zijn zeker de oorzaak, dat men het plantje in vrijwel iedere verzame
ling tegenkomt en het ook in de vetplantenkistjes der veilingen geen zeld
zame verschijning is.
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S edu m  d asyphy llu m  v. m acrop h y llu m  foto: Uitewaal.

Ondanks het feit, dat de plant zo algemeen is, moet ik er toch een 
artikel aan wijden, omdat het merendeel van de liefhebbers en kwekers niet 
weet, hoe het plantje heet. Meestal vindt men er geen enkele naam bij 
staan, soms meent men, dat het Crassula corallina is, dan weer heet het 
Crassula dasyphylla. Vermoedelijk is men in de war geraakt door de laatste 
soortnaam en het is niet onwaarschijnlijk, dat iemand, die er geen Sedum 
in heeft kunnen herkennen, gedacht heeft aan Crassula dasyphylla, waar
over enige tijd geleden in dit tijdschrift is geschreven.

Ons plantje is een Sedum en wel S. dasyphyllum; het groeit in het wild 
in een groot deel van Europa en Noord-Afrika, bij voorkeur op arme, droge 
plaatsen zoals op muren, tegen rotsen en tussen steenslag. Het type is nau
welijks de moeite van het kweken waard, want de blaadjes zijn maar klein 
en de bladparen staan tamelijk ver van elkaar.

In cultuur komen verscheidene variëteiten voor en het meest algemeen 
is de hier afgebeelde S. dasyphyllum macrophyllum, waarvan de grotere 
bladeren dicht opeen staan; de bladparen zijn ten opzichte van elkaar 
iets verschoven, waardoor het lijkt, alsof de bladen in 6 spiraalvormige 
reeksen gerangschikt zijn; de kleur is prachtig licht blauwgrijs, de opper
vlakte is kaal. De bloemen verschijnen in de zomer en zijn wat groter dan 
die van de typeplant. Volgens literatuuropgaven groeit deze variëteit in 
Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk; over de eerste vindplaats kreeg ik vorig 
jaar een aardige bevestiging, toen Mej. v. d. T  h o o r n mij een stukje van 
de betreffende variëteit zond met de mededeling, dat dit geplukt was in de 
buurt van Constantine (N.-AfrikaJ.

Er is ook een variëteit die veel op de var. macrophyllum  gelijkt, doch 
waarvan de bladen dicht met klieren bezet zijn: nl. var. suendermannii, 
doch ik heb deze nooit gezien. Het type is, wat betreft de beharing, ook nog 
al variabel, want ik ken vormen, die dicht met klieren bezet zijn; deze laat
ste kan men var. glanduliferum  noemen.

De linkse plant op het plaatje stelt voor Crassula lanuginosa Harv., 
de rechtse is een Crassula, waarvan mij de naam nog niet bekend is.

B. K. B o o m.
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Tweede Internationale Congres van de I.O.S.

Verschillende deelnemers: van links naar rechts: Prof. F. BUXBAUM (Oostenrijk); Dr. F. CULL- 
MANN (Duitsland); H. JACOBSEN (Duitsland); A. J. A. UITEWAAL; A. F. H. BUINING; 
Dr. E. BUCHMANN (Zwitserland); F. RIVIERE DE CARALT (Spanje); Prof. A. GUILLAUMIN 
(Frankrijk); H. M. ROAN (Engeland); Prof. C. DI STEFANO (Italië); J. PANELLA (Spanje);
J. MARNIER-LAPOSTOLLE (Frankrijk); E. SHURLY (nauwelijks zichtbaar); G. D. ROWLEY 
(staande) en J. D. DONALD (allen Engeland). Tussen de tafels een tolk en een secretaresse.

(foto's: Maestri, Monaco).

Van 21 tot 24 September 1953 werd te Monaco het tweede internationale congres 
van de I.O.S. gehouden; twee Nederlanders woonden dit congres bij. De ontvangst en 
het onthaal te Monaco was naar Franse aard bijzonder gastvrij en hoffelijk.

Tot voorzitters werden gekozen Don F e r n a n d o  R i v i e r e  de  C a r a l t  uit 
Barcelona en Prof. Dr. A. G u i l l a u m i n  uit Parijs. Het destijds in Zürich vast
gestelde reglement werd met een aantal belangrijke bepalingen aangevuld, zodat op 
het volgende congres, dat in 1955 te Londen zal worden gehouden, alle tijd aan de 
succulente planten kan worden besteed.

Tot algemeen secretaris werd gekozen de heer H. K r a i n z uit Zürich en tot 
assistent secretaris de heer M. H. R o an uit Engeland. De 21 nieuw voorgedragen 
leden werden bij acclamatie toegelaten, zodat nu de volgende landen in de I.O.S. 
vertegenwoordigd zijn: Australië, Bolivia, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, 
Mexico, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Spanje, U.S.A., Zuid-Afrika en Zwitserland.

Door een aantal leden werden bijzonder interessante voordrachten gehouden en
prachtige kleurenfoto’s vertoond, en er 
werden enige zeer belangwekkende 
excursies gehouden, o.a. naar de be
roemde tuin „Les Cèdres” , toebehoren
de aan de heer M a r n i e r  L a p o -  
s t o 11 e.

Tijdens het congres verscheen het 
derde nummer van het „Repertorium 
Plantarum Succulentarum ’, uitgegeven 
door de Britse sectie van de I. O. S. 
vermeldende alle namen van de in 
1952 nieuw beschreven genera, species 
en subspecies van succulente planten 
of nieuwe combinaties. Het is ver
krijgbaar bij J. D. D o n a 1 d B. Sc., 
Braeside Avenue 3, Brighton 6, Sussex, 

De fotograaf (onze Voorzitter) gekiekt! Engeland. A. F. H. B u i n in  g.

^Yleemt deel aan de bijeenkomst op 12 en 13 3  uni.
(Zie bijzonderheden op pagina 3 van de omslag).
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FINANCIEEL OVERZICHT SUCCULENTA 1953.
Ontvangsten:
Saldo per 1 Januari 1953 ___f. 1.721,60
Geïnde contributies 1953 .........  „ 3.706,12
Nog binnengekomen contr. 1952 „ 170,—
Reeds binnengek. contr. 1954 .. „ 135,—
Reeds binnengek. contr. 1955 .. „ 10,—
Reeds binnengek. contr. 1956 .. „ 5,—
Reeds binnengek. contr. 1957 .. „ 5,—
Reeds binnengek. contr. 1958 .. „ 5,—
Verkoop oude jaargangen.......... 201,80
Advertenties ...........................  „ 89,50
Verkoop insignes ....................... . 11,—
Verkoop boekjes C. en V............. . 375,—
Verkoop buitenl. tijdschr.........„ 26,—
Af delingsbij dragen ....................  6,—
Ontvangen voor clichéfonds .. „ 1,—

f. 6.468,02

Bestuursmededelingen.
De Algemene Vergadering zal worden 

gehouden te Nijmegen op :
ZATERDAG 10 JULI 1954.

De afdeling Nijmegen nodigt de leden 
die deze vergadering willen bijwonen, 
uit, reeds in de morgenuren tussen 9.30 
en 10 uur bijeen te komen in Café Stun- 
nenburg, Brakkenstein bij Nijmegen, 
waar koffie zal worden aangeboden. 
Daarna excursie naar de kwekerij van 
de heer van Kempen (3 minuten lopen).

Brakkenstein is te bereiken vanaf het 
station per bus 4 B. Uitstappen halte 
Café Stunnenberg. Deelnemers, die per 
auto komen, kunnen Brakkenstein berei
ken via de route: Waalbrug-Oranjesin- 
gel-Keizer Karelplein-St. Annastraat tot 
Peemankiosk, linksaf door Houtlaan naar 
Driehuizerweg. Belgische deelnemers 
kunnen vanaf de Graafseweg door de 
Groenestraat, Brakkenstein bereiken.

De Alg. Vergadering zal plaats vinden 
om 2 uur des middags in Hotel Mariën- 
boom, Groesbeekseweg 428, Nijmegen. 

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

afgelopen jaar.
4. Rekening en Verantwoording van het 

financieel beheer over 1953.
5. Benoeming van vier periodiek aftre

dende hoofdbestuursleden, (zie Succ. 
1954, no. 2).

6. Begroting voor het jaar 1954 (zie 
Succ. 1954 no. 2).

7. Vaststelling contributie 1955.
8. Benoeming commissie van twee leden 

voor het nazien der rekening en ver
antwoording over 1953.

10. Ingekomen stukken en voorstellen 
Voorstellen van het hoofdbestuur, 
a. aanschaffing van een schrijfma

chine.

Uitgaven:
Druk- en verzendk. Succulenta f. 2.555,49
Verenigingsdrukwerk ................   253,91
Onkosten secretariaat................   139,90
Onkosten 2de secretariaat.......... 34,66
Onkosten redacteur .................  19,40
Onkosten penningmeester . . . .  „ 11,55
Onkosten bibliotheek 1952 . . . .  „ 33,79
Huur projectie apparaat 1952 „ 10,—
Ged. zaalhuur Alg. Verg.

Rotterdam ................  „ 20,—
Drukkosten laatste termijn

boekjes C. en V...................„ 1.006,78
Vervaardiging insignes .........  „ 150,—
Verschuld. recht postkwitant. „ 20,10
Restitutie afdelingsbijdragen .. „ 6,—
Restitutie clichéfonds ............. „ 1,—
Kosten invoer planten................   4,60
Saldo 31 December 1953    2.200,84

f. 6.468,02

b. het instellen van jeugdlidmaat- 
schappen.

11. Rondvraag en sluiting.
Toelichting tot de voorstellen:

a. voorstel tot aanschaffing van een 
gebruikte schrijfmachine, ten behoeve 
van het adresseren van het tijdschrift en 
het typen der kopij;

b. voorstel tot invoering van jeugd- 
lidmaatschappen van f. 2,50 per jaar, met 
een leeftijdsgrens van 18 jaar.

De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden, hebben 
het recht om voorstellen te doen voor de 
Alg. Vergadering. Deze voorstellen moe
ten worden ingediend vóór 15 Juni a.s. 
bij het secretariaat.

Iedere afdeling heeft het recht een af
gevaardigde en een plaatsvervangend af
gevaardigde te benoemen. De namen van 
de afgevaardigde en diens plaatsvervan
ger worden gaarne ingewacht bij het 
secretariaat vóór 15 Juni a.s.

Bijeenkomst „de Grasheuvel” 
te Amersfoort.

De bijeenkomst in het conferentieoord 
„de Grasheuvel” te Amersfoort is voor 
dit jaar, in verband met de excursie naar 
Zuid-Frankrijk, vastgesteld op 12 en 13 
Juni 1954.

Het programma luidt:
ZATERDAG 12 JUNI :
16 uur: Aankomst en onderlinge ken

nismaking. Thee.
16.30—17.45 uur: Ruilbeurs. Deze beurs 

wordt ieder jaar interessanter.
18 uur: Avondboterham.

19 uur: de Heer Veenhof uit Deventer 
spreekt over „toepassingsmogelijkheden 
van enige moderne plantenbestrijdings- 
middelen bij de cultuur van cactussen” . 
Daarna discussie.

20 uur: thee.
20.30 uur: Mevrouw Idenburg uit Lei-



import
export Gactussen en andere Succulenten

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

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage

den vertoont haar kleurenplaatjes en 
spreekt over „de Zuid-Afrikaanse flora 
in kleur” .

22 uur: koffie en sluiting.
ZONDAG 13 JUNI :
7.30 uur: Opstaan.
8 uur: Ontbijt. Gelegenheid voor kerk

gang. Daarna gezamenlijke wandeling of 
bezoek aan een cactusverzameling.

11.30 uur: Koffie.
12.30 uur: Warme maaltijd.
14 uur: Daar de Heer Janse waarschijn

lijk verhinderd is deze bijeenkomst bij 
te wonen, zal een andere inleider worden 
verzocht een bijdrage te leveren.

16 uur: thee en sluiting van deze bij
eenkomst.

De Grasheuvel heeft andere herberg- 
ouders gekregen. De liefhebbers worden 
verzocht, zo mogelijk, eventueel overtol
lige grote succulente planten voor de 
hernieuwde aankleding van de zaal mede 
te brengen.

Men bereikt de Grasheuvel te voet van 
het station Amersfoort, Kon. Wilhelmina- 
laan, Emmalaan, Utrechtseweg naar 
rechts tot even voorbij het Berghotel, 
linksaf Potgieterlaan, rechtsaf J. P. Heye- 
laan tot A.N.W.B. paddestoel, dan links
af naar de Grasheuvel.

Per bus B van station tot Borneoplein, 
van daar te voet langs rijwielpad naar 
boven naar de Grasheuvel.

Per bus naar Doorn of Zeist van sta
tion tot „de Lichtenberg” , van daar te 
voet langs Laan 1914 tot hoogste punt en 
dan links af naar de Grasheuvel.

Men wordt verzocht lakens, een sloop 
en handdoeken mede te brengen.

Men kan zich voor het bijwonen van 
dit weekeinde opgeven door storting van 
een bedrag groot f 4.25 op gironummer 
14 2120 van: A. F. H. BUINING, te
Hamersveld (Utrecht).

Geeft U zich s.v.p. zeer tijdig op.
Contributie 1954.

Verspreid wonende leden, d.w.z. leden 
die in plaatsen wonen, waar geen afde
lingen zijn gevestigd, worden vriendelijk 
verzocht, indien zij nog geen contributie 
over 1954 hebben voldaan, een bedrag 
van f. 5,00 te willen storten op postreke
ning no. 133550 ten name van Penning
meester Succulenta te Rijperkerk, Friesl.

Over het verschuldigde bedrag zal per 
post, na 1 Juni a.s. worden beschikt, met 
verhoging van 30 cent incassokosten.

ZAADVERKOOP
Van de zaadaanbiedingen in Succulenta 

1954 zijn de volgende nummers nog ver
krijgbaar :

3 4 5 7 9 15 16 17 18 19
20 21 22 25 26 27 28 30 31 33
37 38 41 45 48 50 51 52 55 57
61 63 65 66 70 74 78 80 88 96

106 107 108 109 117 118 124 140 144 145
147 149 150 161.

NIEUW ! 165 Rebutia violaciflora; 166
Reb. Winter, geel bloeiend; 167 Rebutia 
Vatter, rood bloeiend; 168 Aylostera fie- 
brigii; 169 Gymn. hennissii.

Men wordt verzocht: le. extra num
mers op te geven, daar de voorraad van 
sommige soorten klein is; 2e de bestel
lingen niet vóór 20 Mei te verzenden; 3e. 
voor de zaadverkoop Succ. 1954 no. 1 en 
no. 2 te raadplegen.

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

Rekening en Verantwoording 1952.
Ondergetekenden, Kascommissie 1952, 

verklaren de rekening en verantwoor
ding van de Penningmeester van Succu
lenta, over het jaar 1952 met de daarbij 
behorende bescheiden, te hebben gecon
troleerd en accoord bevonden.

w.g. J. I. Groenhuyzen, Voorburg.
L. Wit, Schiedam.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Te koop gevraagd door buitenlandse 

leden: Succulenta jrg. 1919 tot en met 
1923; jrg. 1940 tot en met 1943; jrg. 1947; 
1947 no. 1 en 3; jrg. 1948; jrg. 1948 no. 4; 
jrg. 1950; jrg. 1950 no. 4; jrg. 1951; jrg. 
1951 no. 4, 5 en 6. — Cactussen en Vet
planten jrg. 1940-1941-1942; Cactus tijd- 
schr. der Belg. Cactusliefh. jrg. I, 1931. 
Losse nummers komen ook in aanmer
king. Brieven met opgave van prijs aan 
Mevr. GRULLEMANS, Hereweg 19, Lisse.

Aangeboden: 5 Pette’s Albums; te koop 
of in ruil voor cactussen. G. KROONEN, 
Oranjestraat 40, Dordrecht.

Gevraagd in ruil voor andere planten, 
één of meer stekken van Heliocereus 
speciosus var. amecamensis (de z.g. wit 
bloeiende Cer. speciosus). A. J. A. UITE- 
WAAL, Alexander Boersstraat 25 huis, 
Amsterdam-Zuid.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

A. N. GOVERS N. V., DEN HAAG
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BEKENDMAKING
Er zijn vele samenstellingen Kunstmest, doch 
maar één die de Pokonfabriek maakt en die

samenstelling heet P O K O N
POKON heeft door zijn zuivere kwaliteit en zijn vele 
bijzondere eigenschappen een wereldvermaardheid ver
worven. Dit heeft het gevaar veroorzaakt, dat sommigen 
denken, dat iedere Kunstmest POKON is en zodoende 
gerust met een ander merk thuiskomen, menende Pokon 
te hebben. Er zijn zelfs verkopers, die, als men om Pokon 
vraagt, gewoonweg maar andere mest geven en nog zeg
gen: dat is Pokon, of: dat is ook van de Pokonfabriek, 
of: dat is hetzelfde.
De Pokonfabriek fabriceert ook Korrelmest, doch dat 
is geen Pokon en op de verpakking staat: een product 
van de Pokonfabriek. Deze Korrelmest is echter van min
der zuivere grondstoffen gemaakt, zoals alle Korrelmest 
en is niet voor potplanten bestemd, doch voor tuinen.
Verder fabriceert de Pokonfabriek CHRYSAL, het pre
paraat dat de Snijbloemen zoveel langer goed houdt, het 
water zuiver houdt, de bloemen niet doet verkleuren en 
de geur stimuleert.
Laat niet iets in Uw handen stoppen dat U niet vraagt.

U weet, Pokon is de zuiverste Kunstmest, waarvan alle planten
echt houden.

De prijzen en verpakkingen van Pokon, Korrelmest en Chrysal zijn :

Pond KgPOKON flessen van 50 gr.
35 cent

100 gr. 
60 cent ƒ 2.00 ƒ 3.50

KORRELMEST voor de tuin
Strooidozen van 1,2 kg 4 kg

f  1 — ƒ 3.00

CHRYSAL in pakjes van
25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1.10 ƒ 5.—

H* P* BENDIEN
<~Pokon-, ^Correlm eót- en ^,Wr\)óal\abriek

N A A R D E N
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SUCCULENTA
3 x agavoides.

door A. J. A. U ITEW AAL.

Soortnamen of namen van variëteiten drukken vaak een gelijkenis uit met 
andere planten. Zo komt agavoides van Agave, bekend plantengeslacht 

van de Amaryllidaceae; -oides (Grieks eidês) is de uitgangsvorm welke 
gelijkenis uitdrukt. Agavoides wil dus zeggen Agave-achtig, op Agave 
gelijkend. Andere uitgangsvormen, die ook nog al eens bij plantennamen 
voorkomen en eveneens een gelijkenis uitdrukken, zijn -formis (b.v. in

E ch ev er ia  ag av o id es  Lem. foto: Uitew aal.

Stapeliiformis) en het vrij weinig voorkomende -opsis (b.v. in Pereskiopsis 
en Crass. mesembryanthemopsis).

Wij willen de aandacht vestigen op drie succulente planten, in wier 
naam de uitdrukking agavoides voorkomt, planten dus, die min of meer 
Agave-achtig zijn, beter gezegd, welker bouw ons aan die van de Agaven
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doet denken. Dat behoeft nu helemaal niet de een of andere bepaalde soort 
te zijn, eerder is bedoeld het begrip, dat men zich van Agave gevormd heeft. 
In het algemeen zal in dat begrip wel besloten liggen: stijve, stugge blade
ren, simpel van vorm en uitlopend in een scherpe spits; juist in de strakke 
vorm en de scherpe lijnen ligt de bijzondere schoonheid van de meeste 
Agaven besloten.

Als eerste stellen wij u voor Haworthia agavoides, een zeldzame gast, 
waarvan, voor zover wij weten, nog nimmer een foto is gepubliceerd. Inder
daad doet deze stug gevormde plant ons aan Agave denken. Deze Hawor
thia werd het eerst gepubliceerd door Dr. K. v. P o e 11 n i t z, in Fedde’s 
Repertorium, Febr. 1938 en is beschreven naar een plant met onbekende 
vindplaats, die W. T r i e b n e r (Z. W. Afrika) aan A. Z a n t n e r  (Duits
land) zond. Het hier door ons afgebeelde exemplaar kregen wij verschei
dene jaren geleden van R. S. F  a r d e n (Eng.), die haar eveneens van 
T r i e b n e r had ontvangen. Wij kregen haar toegezonden onder de naam 
H. longiana Poelln., een plant, genaamd naar I. R. L o n g  (Pretoria), een

H aw orth ia  p lan ifo lia  ƒ. ag av o id es  P oelln . foto: Uitewaal.

soort, die toevalligerwijze bijzonder lange bladeren heeft, zeker wel de 
langste in dit geslacht. Hoewel jonge planten van Haw. longiana enige 
gelijkenis met Haw. agavoides vertonen (eerstgenoemde zijn echter veel 
langer en smaller toegespitst), jarenlange cultuur heeft aangetoond, dat onze

Elant Haw. agavoides is. De stijve, stugge, grijsgroene, bijna opgerichte 
laderen van Haw. agavoides zijn 9 tot 10 cm lang, 1 tot IV2 aan de 

basis breed, spits, bovenzijde meer of minder hol en zonder duidelijke 
tuberkels, aan de onderzijde gekield en van fijne, onopvallende, nauwelijks 
verheven tuberkeltjes voorzien, die nabij de voet van het blad tot regel
matige of onregelmatige dwarsbandjes ineen vloeien. Bij de beschrijving 
was de bloeiwijze onbekend, deze is uitgesproken Haworthia-achtig en 
naar de vorm van de bloem behoort ze tot de sectie Hexangulares. In de 
originele beschrijving wordt gezegd, dat de plant zelden of geen stek 
geeft; wij hebben haar nu ongeveer 15 jaar in cultuur en stek heeft ze tot
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nu toe niet gemaakt. Tussen haakjes: Haw. longiana stekt vrij gemakkelijk.
De tweede Agave-achtige succulente plant, die wij hier aan u voor

stellen en waarvan, menen wij, evenmin ooit het conterfeitsel is gepubli
ceerd, is Haw. planifolia form a agavoides, waarvan het type al een oude 
bekende is, deze vorm werd echter, met verscheidene andere, eerst veel 
later beschreven in Fedde’s Repert. 1938, pag. 162. Heel veel wijkt ze 
niet van de typische vorm af, maar ze is forser, de lichtgroene bladeren 
zijn langwerpig-eivormig, meestal tamelijk lang toegespitst, op de boven
zijde naar de basis tamelijk duidelijk hol en nabij de top zijn de 4-5 cm 
lange en 2-3 cm brede bladeren duidelijk lichter. Onze foto geeft een plant 
te zien, die we van de heer H e r r e hebben ontvangen (Stellenbosch 
5226).

Bij sommige vormen van Haw. planifolia en Haw. cymbiformis, beide 
soorten zijn zeer vormenrijk, is het wel eens moeilijk onmiddellijk te bepa
len, tot welke soort deze behoren. Op de foto komt evenwel duidelijk tot 
uiting, dat een min of meer typische Haw. planifolia duidelijk van een 
typische Haworthia cymbiformis verschilt; de eerste heeft nl. veel plattere, 
dus in het geheel dunnere bladeren, die tamelijk duidelijk zijn toegespitst 
(bij Haw. cymbiformis zijn ze stomp), terwijl de oudere bladeren min of 
meer omgebogen afstaan, hetgeen bij H. cymbiformis zelden of nooit het 
geval is.

Men zal het wel met mij eens zijn, dat agavoides nummer twee in
habitus wel tamelijk veel met de nu 
te behandelen Agave-achtige plant 
nummer drie overeenkomt. Deze, 
Echeveria agavoides, is een algemeen 
bekende verschijning, ze is, in tegen
stelling met de beide vorige, ook 
fotogeniek, en derhalve al vaak af- 
gebeeld. Bijna even bekend is de 
cristaatvorm van deze soort. Echev. 
agavoides is een prachtige, statige 
plant, vooral indien ze wat hard ge
kweekt wordt, ’s zomers dus liefst 
buiten en ’s winters aan de droge kant 
gehouden. Dan vooral blijven de 
rozetten flink stevig, krijgen de bla
deren een fijne, grijsachtig groene 
kleur (appelgroen, zegt Berger) en 
kleurt het bladspitsje zich fraai don
kerbruin. Om haar enigszins van 
Echeveria afwijkende bloeiwijze werd 
ze vroeger beschouwd tot het geslacht 
Urbinia te behoren; B e r g e r  rekent 
deze plant echter, met onder meer 
Urbinia purpusii (Rosé) (— E cheve
ria purpusorum  Berger) tot Eche
veria, hij brengt haar echter in een 
afzonderlijke afdeling onder, nl. de 
sectie Urbinia.

Werkelijk jammer, dat we zo’n oude bekende, als de zoëven genoemde 
Urbinia purpusii, nog maar zo zelden in de collectie aantreffen, het is toch 
een ongewone, werkelijk mooie en aantrekkelijke plant, die zich vrij 
gemakkelijk van bladstek laat vermeerderen; ook de hierbij afgebeelde 
Echeveria agavoides hebben we van bladstek gekweekt.

H aw orth ia  ag av o id es  Poelln.
foto: Uitewaal.
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Lithops deboerii Schwant.
door Dr. H. W. DE BO ER.

Kort na de oorlog ontving ik van Prof. Dr. G. C. N e 1 te Stellenbosch 
(Zuid-Afrika) twee Lithopsplanten onder de naam van Lithops verru- 

culosa. Toen deze planten bij mij groeiden en bloeiden en zich vermenig
vuldigden en ik de nakomelingen kon vergelijken met beschrijving, foto s 
en tekeningen van L. verruculosa in Lithops door Prof. Nel ,  kwam ik tot 
de ontdekking, dat zij in geen enkel opzicht met L. verruculosa overeen
kwamen.

In Februari 1950 was Prof. N e l gestorven, waardoor het onmogelijk 
was, nadere inlichtingen over de herkomst van deze klaarblijkelijk nieuwe 
en nog niet beschreven Lithopssoort te bekomen.

Weliswaar deden de vorm en de tekening van het venster enigszins

Lithops deboerii Schw ant f°to: Dr- ae Boer-

aan Lithops weberi, Nel denken, doch de kleur van deze Lithopssoort is 
geheel anders en bovendien bloeit L. w eberi geel, terwijl deze twee plan
ten en haar nakomelingen wit bloeien. Uit het zaad, dat ik na zorgvul
dige onderlinge bestuiving der twee planten had gekregen, hadden zich 
een aantal zaailingen ontwikkeld, waarvan ik, toen deze in 1952 volwassen 
4-jarige planten waren geworden, een aantal aan Prof. S c h w a n t e s  te 
Kiel zond. Prof. S c h w a n t e s ,  die met mij van mening was, dat het hier 
een geheel nieuwe Lithopssoort betrof, noemde deze nieuwe soort Lithops 
deboerii en publiceerde de beschrijving en een door mij genomen foto in 
The National Cactus and Succulent Journal, vol. 7, no. 3 (1952), blz. 42 *)
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Van de in mijn verzameling in October 1953 bloeiende populatie van 
deze nieuwe Lithopssoort maakte ik opnieuw een foto, welke men hier
boven aantreft en aangezien het Nat. Cact. and Succ. Journal waarschijn
lijk slechts door een klein aantal leden van Succulenta wordt gelezen, geef 
ik, ook naar aanleiding van hetgeen door Prof. S c h w a n t e s  in dat tijd
schrift is vermeld, voor de lezers van Succulenta een meer uitvoerige be
schrijving van deze nieuwe Lithopssoort.

De corpuscula worden, zolang de plant éénhoofdig is, door een 
gapende spleet in twee gelijke delen verdeeld; bij de tweehoofdige plan
ten zijn de twee delen van het corpusculum echter meestal ongeiijk van 
grootte; de thans 5-jarige, volop bloeiende planten zijn 2 a 3 cm lang en 
het bovenvlak of de top van het blad is bij de kleinste exemplaren 1 bij 1.7 
cm, bij de grootste 1.3 bij 2.2 cm; de diepte van de spleet bedraagt 7 a 9 
mm en beneden in de spleet vertonen vele hoofdjes twee duidelijke, licht 
blauwrose gekleurde blaren. De betekenis van deze blaar of pustula, welke 
ook bij sommige andere Lithopssoorten duidelijk te zien is, is niet met 
zekerheid bekend. Naar mijn mening is het een soort waterreservoir; want 
wanneer men de planten drenkt, zwelt de pustula op, om in droge perioden 
langzamerhand grotendeels te verdwijnen. Boven deze licht blauwrose 
pustula (welke o.m. zeer duidelijk te zien zijn bij 2 hoofdjes aan de 
bovenrand van de foto, rechts van het midden) is de binnenwand van de 
spleet evenals het gehele zijvlak (de z.g.n. mantel) van het corpusculum 
grijsblauw van kleur.

Het licht gewelfde bovenvlak (de z.g.n. top), waarvan de randen grijs
blauw zijn, is voorzien van een groot, doorzichtig, zeer donker grijsblauw 
tot bijna zwart venster, dat meestal mat en slechts bij enkele exemplaren 
in geringe mate glimmend is. De binnen- zowel als de buitenrand van het 
venster zijn voorzien van een groot aantal grillig gevormde, in scherpe 
punten eindigende vertakkingen.

In het venster liggen meestal een groot aantal (soms slechts enkele) 
eveneens grillig en onregelmatig gevormde, enigszins verheven, licht bruin
rode tot grijsblauwe eilandjes, waardoor dan soms het gehele venster tot 
een netwerk van donker grijsblauwe kanalen is uiteengevallen; indien, zoals 
bij sommige exemplaren het geval is, slechts enkele eilanden aanwezig 
zijn, welke bovendien minder grillig van vorm zijn, is het donkere, grijs
blauwe venster veel duidelijker waar te nemen.

De bloemen, welke bij ons in October verschijnen, zijn 2% a 3 cm in 
doorsnee en wit van kleur.

Zoals reeds is gezegd, heeft L. deboerii in vorm en tekening enige 
gelijkenis met L. weberi; de kleur van L. w eberi is echter geheel anders 
(lichtgroen, grijsgroen of purpergroen venster) en wat de knoop doorhakt, 
de bloemen van L. w eberi zijn geel, die van L. deboerii wit.

Met L. inae en met L. verrucidosa heeft L. deboerii niets gemeen, daar 
de beide eerstgenoemde behoren tot de groep der Afenestratae (Lithops 
zonder venster) en L. deboerii behoort, zoals uit de beschrijving en de foto 
blijkt, tot de groep der Fenestratae (Lithops met duidelijk zichtbaar ven
ster).

Ook met de nieuwe L. villetii L. Bol, door Mevr. B o l u s  in de afle
vering Augustus 1950 van Deel III der Notes on Mesembryanthemum and 
allied genera, gepubliceerd, komt L. deboerii niet overeen, zodat we hier 
zonder twijfel met een nieuwe, tot dusver niet beschreven, Lithopssoort te 
doen hebben.

Ook hier geldt weer, hetgeen door mij bij herhaling naar voren is 
gebracht: men moet nooit trachten Lithopssoorten te beoordelen naar 
slechts één of slechts enkele exemplaren van elke soort.

Een duidelijke beschrijving, een juiste vergelijking en het op grond
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daarvan met zekerheid aantonen van al of niet bestaande verwantschap, 
eventueel het herkennen van een nieuwe soort is bij het geslacht Lithops 
slechts dan mogelijk, indien men over een groot aantal exemplaren van 
dezelfde soort (een z.g.n. populatie) beschikt. Slechts dan krijgt men een 
goed overzicht van de variaties in vorm, kleur en tekening, welke elke 
Lithopssoort vertoont en is men in staat de verschillende soorten met zeker
heid te onderkennen, eventueel nieuwe soorten vast te stellen.
*) In de originele publicatie luidt de naam Lithops de boerii. O.i. is deze schrijfwijze onjuist. De 
soortnaam mag slechts uit één woord bestaan; óf beide delen moeten door een verbindingsstreepje 
zijn verbonden. Of ook de uitgang ii (in plaats van ï) wel juist is, menen wij te moeten betwijfelen. 
Red.

Resultaten van kruisingsproeven met 

Astrophytum
door OTTO SADOWSKY.

Tn het Juninummer van Succulenta 1938, publiceerde ik mijn eerste 
1 opstel over de soorten, variëteiten en hybriden van het geslacht Astro
phytum. De merkwaardige verscheidenheid in vormen, bedoorning, levens
duur en andere kenmerken, die in dit weinig soorten tellende geslacht 
voorkomen en niet in de laatste plaats het feit, dat in onze verzamelingen

Astrophytum Capas-hybride F3. Linkse plant met witte, rechtse plant met 
rode dorens. foto: Sadovsky.

de verschillende soorten naast elkaar staan (in de natuur is dit nim
mer het geval) bracht vele liefhebbers er toe de soorten te kruisen. 
Gewoonlijk veroordeelt men iedere hybridisatie en men denkt, dat deze 
slechts geschiedt om te trachten mooiere planten of bloemen te kweken.
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Ook wil men liever voorkomen, dat in de toekomst in de verzamelingen 
ondefinieerbare bastaarden komen in de plaats van zuivere soorten. Dit is 
bij zeer vele geslachten zoals b.v. Gymnocalycium zeer goed mogelijk, 
daarentegen bij Astrophytum zeer moeilijk.

Met het kruisen van Astrophytumsoorten beoogde ik geheel iets 
anders. Vóór alles heb ik op deze wijze de graad van verwantschap van de 
afzonderlijke soorten vastgesteld en wel volgens de al dan niet gemakke
lijke onderlinge bevruchting, de grootte en kiemkracht der zaden en de 
groei van de bastaarden.

Van deze kruisingen heb ik de volgende rangschikking in verband met 
de onderlinge verwantschap van de verschillende soorten opgesteld: 
as-terias, co-ahuilense, sen-ile, seni-le var. aureum, cap-ricome var. major, 
capi =  capricome var. minor, ni — capricorne var. niveum, cras =  capri- 
come var. crassispinum (zuiver gele bloemen), or-natum, my-riostigma (de 
planten met gothiekachtige ribben), mi (de planten met diep gegroefde, 
scherpe ribben). In de namen heb ik de eerste lettergreep van de rest 
gescheiden door een streepje. Op deze wijze heb ik de namen van de 
hybriden heel gemakkelijk en doelmatig kunnen construeren. Astrophytum  
capas is dus een hybride in de eerste graad, waarvan de moeder Astrophy
tum capricorne var. major was en de vader asterias. Astrophytum senor 
wil zeggen, dat Astrophytum senile bevrucht werd met stuifmeel van A. 
ornatum , A. capas-myor is dus een multihybride, waarin de genen van vier 
verschillende soorten zijn gecombineerd. Dit is dus mijn nomenclatuur, 
die ik met nog andere lettergrepen aangevuld heb, b.v. nu betekent een 
nuda plant, i geeft aan, dat de plant gele dorens heeft, enz.

Hoe dichter de soorten in deze rangorde bij elkaar staan, des te ge
makkelijker gelukt de onderlinge bevruchting en des te beter groeien de 
hybriden. Waarvoor gebruikte ik deze reeks ?

Dertig jaar geleden was ik er van overtuigd, dat de bestaande Astro- 
phytums een overblijfsel zijn van een geslacht, dat eens uit vele soorten 
heeft bestaan en dat in de tegenwoordige Astrophytums nog recessieve 
genen sluimeren, die weer door onderlinge kruisingen tot leven te wek
ken zijn. Ik wilde de bruggen, die de verschillende soorten in de oudheid 
verbonden, weer herstellen. Jarenlang leefde ik in een wereld van de 
grootste verrassingen en aanvankelijk zag het er naar uit, dat ik succes zou 
hebben, alhoewel dit wetenschappelijk onmogelijk leek. Met zó ver van 
elkaar staande soorten heeft tot op heden waarschijnlijk nog niemand het 
hybridiseren zo ver gebracht, dat er vier soorten in één hybride geconcen
treerd werden. Dit had ik dus verwacht en tot heden kan ik niet goed 
begrijpen waarom en hoe enige multihybriden de kentekenen toonden, die 
bij de ouders geheel ontbraken, zoals b.v. de knobbels tussen de areolen, 
evenals bij de Frailea’s, die vrijwel gelijk gevormde zaden hebben als de 
Astrophytums, of dat ze als wortelechte planten, steeds nieuwe zijscheu
ten maakten, zoals Echinopsis, of dat uit de top nieuwe stekken groeiden, 
zodat vertakkingen ontstonden als bij de z.g. Kogelopuntias. Vergeefs pro
beerde ik deze planten door enting op een sterke onderstam te dwingen 
een grote bol te vormen. Maar dit waren atavistische, dus plotseling optre
dende kenmerken van de voorouders, die zich op de nakomelingen niet 
herhaalden, als deze misbaksels tenminste wilden bloeien.

Zijn hybriden mooier dan de soortechte planten? In het algemeen kan 
men zeggen, dat ze in schoonheid de ouders nauwelijks kunnen benaderen. 
Echter kweekte ik ook hybriden, die onvergetelijk mooi waren, zoals b.v. 
senor F2, die helemaal groen was met aan weerskanten van de ribben een 
regelmatige zoom van grote vlokken wol. De dorens waren zo groot als bij 
sen, maar ruwer en volkomen recht, ze schitterden in de areolen als kleine 
schijnwerpers. Of een capas F3, die er uit zag als een asterias met lange
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dorens en rose bloemen. Verder een andere capas F3, die als onzuivere 
asterias tussen de areolen dezelfde brede kanten had als cap. Nog andere 
mooie kruisingen waren de grote eoas F3 met 5 als as afgeronde ribben; 
een my of co met 5 ribben en dorens als or of sen en een grote or-glabres- 
cens geheel zonder dorens. Al deze nieuwe vormen waren echter slechts 
verschillende combinaties van de kenmerken van de zuivere soorten.

Alhoewel mijn oorspronkelijke opzet mislukte, toch kreeg ik ook niet 
verwachte resultaten. Vóór alles hebben deze kruisingen de bloemkleur 
veranderd, zodat vele hybriden bijna zuiver witte, andere rosé of rode 
bloemen voortbrachten. Helaas bleek dit kenmerk niet erfelijk te zijn.

Vele hybriden van soorten; die ver van elkaar staan, geven picta- en 
aureavormen die alleen maar op onderstammen groeien en dan hun ver
schillende kenmerken ontwikkelen. Daarbij vond ik, evenals bij de talloos 
vele zaailingen van de capas C3 reeks, planten met ebbenhout-zwarte, 
bloedrode, rosé, gele, bruine of sneeuwwitte dorens. Dit trok mijn bijzon

dere aandacht en ik onderzocht nu 
verder hoofdzakelijk, in hoeverre de
ze kleur der dorens erfelijk is. Zeer in 
het kort wil ik hier mijn onderzoe
kingen in het volgende overzicht 
samenvatten:

De grondkleur van de dorens 
van alle cactussoorten was oorspron
kelijk bruinzwart, die bij vele soorten 
behouden bleef. Deze grondkleur, zo
als b.v. bij Astrophytum capricorne 
var. major, is een samengestelde kleur, 
zij bestaat uit vier kleuren n.1. zwart, 
rood, geel en wit. Al deze kleurfac- 
toren behoeven echter niet steeds 
aanwezig te zijn. Blijft alleen de fac
tor voor de witte en die voor de 
zwarte kleur, dan krijgt men een zaai
ling met grijze dorens, die zeer zel
den voorkomt. Daarentegen is de gele 
kleur de meest standvastige factor. 
Blijft deze factor, dan ontstaan bast
aarden met goudgele dorens. De 
zwakste factor bij Astrophytum is de 
rode kleur, waardoor de hybriden met 
rode dorens evenzeer zeer zeldzaam 
zijn. Heeft men echter hybriden met 
gele dorens en kruist men deze onder
ling, dan ontstaan hieruit steeds uit
sluitend planten met goudgele dorens. 

Hetzelfde kan men zeggen van hybriden met rode dorens. De hybriden die 
echter dorens hebben met twee of drie kleuren, kunnen zich nog verder 
splitsen. Ook trof ik planten aan met witte dorens, daartussen enkele met 
zwarte dorens.

Wat betekent dit overzicht? Het betekent, dat wij twee planten, die 
overigens geheel gelijk zijn en slechts in de kleur van de dorens of de bloe
men een verschil aantonen, niet als twee afzonderlijke soorten, maar als 
twee variëteiten moeten beschouwen. Dit inzicht verklaart ons, waarom 
verschillende cactussoorten verschillend gekleurde dorens hebben.

Astrophytum  capas F3, 
een roserood bloeiende hybride met 

dieprood gekleurde keel.
foto: Sadovsky.

(Vert. A. F. H. Buining).
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Enquête

R eeds enkele ja ren  geleden hebben we een enquête ingesteld door aan de secreta
rissen  \>an de afdelingen vragenlijsten  te zenden om deze onder de leden te 

d istribueren. De te geringe deelnem ing aan de enquête kon ons n iet voldoende ge
gevens verschaffen voor een ju ist inzicht van hetgeen we w ilden weten.

De deelnem ing aan de laa tst gehouden enquête was tam elijk  bevredigend, jam 
m er, dat ju is t de beide grootste afdelingen, nl. A m sterdam  en ’s-G ravenhage, zich 
afzijdig hielden, hoew el enkele leden van deze afdelingen hun  stem  individueel lieten 
horen. Alle deelnem ers harte lijk  dank voor de genom en moeite. We doen misschien 
goed h ier even rech t te  zetten, dat n iet Mevr. G rullem ans deze enquête heeft inge
steld, m aar dat het in itia tief van de redactie is uitgegaan.

H ier volgt in he t ko rt het een en ander w at het resu ltaa t betreft. S lechts één lid 
had bepaald slechte critiek  op het tijdschrift, en zelfs op onze vereniging; e r  deugde 
niets van! Over het algem een viel de beoordeling gunstig u it en had m en lof voor 
de inhoud en de u itvoering van ons blad. H et gros van de leden sprak  de w ens uit, 
dat ons tijdschrift w eer elke m aand zou verschijnen, of althans he t aan ta l pagina’s 
zou w orden uitgebreid. De klacht, dat één jaargang  van Succulenta vroeger ongeveer 
tw ee m aal zo veel pagina’s telde als tegenw oordig, is op zichzelf juist, m aar bij 
nadere beschouwing zal m en m oeten toegeven, dat de hoeveelheid tekst, door een 
intensievere gebruikm aking van de beschikbare ru im te, op zijn m inst dezelfde is 
gebleven. Eén blik  op de begroting m aakt overigens duidelijk, dat de kw estie van 
m aandelijks verschijnen, voorlopig nog w el to t de vrom e w ensen zal blijven behoren. 
Overigens, ook de buitenlandse tijdschriften  op ons gebied verschijnen om de twee, 
de m eeste zelfs om de drie m aanden.

Sommigen zouden de inhoud van ons b lad graag w at popu la irder w illen zien; één 
afdeling (U trecht) was van mening, dat ons tijdschrift b e te r nog aan h aar doel zou 
beantw oorden, als de leden m eer kopij zouden insturen  over onderw erpen, die de 
p rac tijk  betreffen. De nog w el eens gehoorde klacht, dat Succulenta „te w etenschap
pelijk” zou zijn, w erd in deze enquête slechts zelden gehoord; integendeel, sommigen 
vonden dat enigszins w etenschappelijke artikelen , eventueel een m in of m eer w eten
schappelijke bijlage, to t de noodzakelijke behoefte van een rep resen ta tief tijdschrift 
behoren.

U iteraard  zijn allerle i bijzondere w ensen n aar voren gekomen, h e t zou ons te  ver 
voeren, al deze wensen op te  noemen. De een constateert een tevee l aan  artikelen  
van algem ene aard, de ander stelt vast, dat e r  een teveel is aan  artike len  over 
bepaalde vetplanten; de een vindt, dat te  w einig aandacht aan de zeldzame soorten 
w ord t geschonken, te rw ijl w eer een ander het beschrijven van zeldzame of n ieuw ere 
soorten in Succulenta n iet goed vindt. V erschillende leden gaven „nuttige w enken” 
en de redactie zal daar zeker zoveel m ogelijk rekening m ee houden.

In grote lijnen genomen, kw am en u it de beantw oording van de verschillende 
vragen h e t duidelijkst de volgende w ensen n aar voren: 1) het verlangen naar a r t i
kelen, die het kw eken en de verzorging van  onze p lan ten  betreffen, p rac tijkartike len  
dus; 2) de begeerte n aar soortenkennis, a rtike len  dus over soortbeschrijvingen of 
nog liever duidelijke overzichten van bepaalde genera. E r va lt ongetw ijfeld een 
zekere voorkeur voor cactussen w aar te  nemen, w aarbij evenw el onm iddellijk dient 
te  w orden aangetekend, dat verrew eg de m eeste liefhebbers de vetp lan ten  slechts 
node zouden w illen missen.

Voor de redactie w aren deze w ensen n ie t helem aal nieuw  en h aa r streven  ging 
steeds grotendeels in  de gew enste richting. M eer nog dan to t dusver zal zij zich 
daartoe inspannen, d ringender dan ooit doet zij dan ook een beroep op a lle r m ede
w erking. H et is n iet zó — of be te r gezegd het is wél zoals de afdeling D ordrecht 
opm erkt, nl. dat e r zo veel soorten Cactussen en V etplanten  bestaan, dat m en er 
wel tien  ja a r  over zou kunnen  schrijven, daarbij inbegrepen dan m ededelingen over 
hun  ju iste  kweekwijze, de te  gebruiken grondsoort, ju iste standplaats, etc. M aar 
w aarom  doet die „m en” dat dan n ie t en ste lt daarm ede een prijzensw aardig exempel? 
De redactie  sluit zich gaarne aan, bij hetgeen de afdeling U trech t opm erkt: „ . . .  .zou
den bij voorkeur de beantw oording van vraag 1 achterw ege la ten  op grond van de 
overweging, dat het orgaan van de vereniging zo goed is, als zijn leden h e t m a k e n ...” 

Het geven van soortbeschrijvingen of goede overzichten van de verschillende 
geslachten is geen gem akkelijk probleem! De voornaam ste vragen, die zich daarbij 
voordoen zijn de volgende: a) w elke soorten m oeten w orden opgenomen en in  w elke 
volgorde; b) w ie stelt deze soortbeschrijvingen sam en en c) w ie verschaft het nodige
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fotom ateriaal ter illustratie? Het samenstellen van soortbeschrijvingen vereist een 
uitgebreide plantenkennis en een gedegen kennis van de plantenterm inologie, terw ijl 
men bovendien over zeer veel, zo niet alle  literatuurbronnen zou moeten kunnen 
beschikken. Mogelijk, dat „enkele” specialisten bepaalde groepen voor hun rekening 
zouden w illen  nemen, doch wij vrezen, dat het daar dan ook bij zal blijven. D erge
lijke publicaties lijken ons m eer voor monographische w erken (w erken die één be
paalde plantengroep uitvoerig behandelen) voorbehouden te zijn. En hoeveel waarde 
hebben zelfs de uitvoerigste plantenbeschrijvingen voor de eenvoudige liefhebber, 
indien zij niet van minstens één goede afbeelding zijn voorzien en w ie verschaft 
ons dat fotom ateriaal? Het zijn al w eer de specialisten, die daar vaak over beschik
ken m aar zij bezitten m eestal uitsluitend foto’s van de door hen bevoorrechte plan
tengroep.

U  ziet wel, dat alles niet zo gem akkelijk is als het oppervlakkig beschouwd lijkt. 
Dat neemt evenw el niet weg, dat de redactie zo veel m ogelijk zal trachten aan de 
wensen van de leden te voldoen. Wij koesteren de hoop, dat de enquête vruchten zal 
afw erpen voor de toekomst. RED.

Een onbekende naam voor een bekend plantje
door P. A. FLO RSCH Ü TZ en K. U. KRAM ER.

Een van de beide hierbij afgebeelde plantjes troffen wij onder de volgende namen 
aan in liefhebberscollecties en in botanische tuinen: Echeveria amoena, Cras- 

sula marmorata en benophyllum  pusillum . Zo lang het plantje niet bloeide, was 
niet met zekerheid uit te maken, w elke naam het behoort te dragen, al konden de 
tw ee laatste direct uitgeschakeld worden, daar deze soorten gekenm erkt zijn door 
tegenoverstaande bladen. W at de vorm  en de kleur van het blad betreft, bestaat 
een zekere overeenkom st met Lenophyllum  pusillum, daardoor b leef alleen de

Sinocrassula
densirosulata
foto: W . Scheepm aker
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Sinocrassula
yunnaensis
foto : Scheepmaker.

mogelijkheid van een Echeveriasoort over, al was het zeker niet E. amoena. Daar 
wij het plantje nooit zagen bloeien, waren wij vele jaren lang niet in staat de 
soortnaam vast te stellen.

Het was daarom een aangename verrassing, toen een exemplaar in de Utrechtse 
Hortus in een kille Februarimaand in bloei kwam. De bloempjes zijn ca 5 mm lang 
en bezitten 5 lancetvormige, kort toegespitste, vlezige kelkbladen en 5 lancetvor
mige, stompe, samenneigende kroonbladen, die aan de basis uitgehold zijn; deze 
uitholling eindigt ongeveer halverwege, zodat de kroonbladen daar iets verdikt 
zijn. De kleur is bleek geelgroen met aan de buitenzijde een rode overlangse streep 
en rode punt. De 5 meeldraden en de kroonbladen zijn afwisselend geplaatst; daar
binnen staan 5 losse vruchtbeginsels. Bij goed ontwikkelde bloeiwijzen staan de 
bloemen vrij dicht bij elkaar in een pluimachtig samengestelde bloeiwijze. Bij 
minder rijkelijk bloeiende exemplaren, zoals het afgebeelde, vormen de bloemen 
een trosje.

Bij de determinatie met behulp van Berger’s monografie van de Crassulaceae 
in Engler-Prantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien, 2e Aufl., Bd. 18a (1930), bleek 
het bezit van slechts 5 meeldraden het doorslaggevende kenmerk te zijn, dat ons 
naar het geslacht Sinocrassula voerde, hetwelk in het genoemde werk voor het 
eerst beschreven wordt (p. 462). Wel zijn er ook enige Sedumsoorten met slechts 
5 meeldraden, maar deze zijn öf vertakte struiken öf eenjarige plantjes, terwijl bij 
alle soorten van Sinocrassula de bladen wortelrozetten vormen. Het is juist het 
verband tussen de habitus en het constante bezit van 5 meeldraden, dat Berger 
er toe bracht, deze soorten als een apart geslacht te beschouwen, terwijl de Sedum
soorten met slechts 5 meeldraden door hun habitus afwijken en ook overigens tot 
soortgroepen behoren, waarin vertegenwoordigers met 10 meeldraden voorkomen. 
Aangezien bepaalde Sedumsoorten (echter met 10 meeldraden) in uiterlijk sterk 
op Sinocrassula’s lijken, komt het ons voor, dat men over de waarde van het 
geslacht Sinocrassula met Berger van mening kan verschillen.
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Het geslacht telt 5 soorten, die beperkt zijn tot het gebied van de Himalaya en 
het aangrenzende bergland van West-China (Yunnan). Bij verdere determinatie 
bleek onze plant de naam Sinocrassula densirosulata (Praeger) Berger te moeten 
dragen (d.w.z. de Chinese Crassula met dichte rozetten). Van een beschrijving 
van de vegetatieve delen zien wij af, omdat de foto van deze in collecties zeer 
verbreide plant voor zich zelf spreekt. De vermenigvuldiging gaat zeer gemak
kelijk door de bij de lichtste aanraking loslatende blaadjes, die spoedig bewortelen 
en het aanzijn aan nieuwe plantjes geven. De plant is niet moeilijk in cultuur en 
kan goed in de huiskamer gekweekt worden.

Een tweede soort, die in onze collecties wordt aangetroffen, is S. yunnanensis 
(Franchet) Berger. Zij is gekenmerkt door kleinere, dichtere rozetten en blaadjes, 
welke aan de bovenzijde nauwelijks afgeplat en min of meer spoelvormig zijn 
(niet spatelvormig, zoals bij S. densirosulata). De kleur is diep donkergroen met 
een grijsgroen waas, dat door zeer fijne papillen op het gehele bladoppervlak ver
oorzaakt wordt.

Een merkwaardigheid van de afgebeelde plant uit de Utrechtse Hortus is, dat 
het gedeeltelijk een cristaat is, welke naast normale ook cristate bloeistengels en 
bloemen voortbracht (zie inzet, waarop ook de enkelvoudige krans van met de 
kroonbladen afwisselend geplaatste meeldraden te onderscheiden is). De bloem- 
kleur is groenigwit met een rosé waas.

Een derde soort, welke Berger bij dit geslacht onderbrengt, is S. indica (Decne) 
Berger (=  Crassula indica Decne of Sedum indicum Hamet). Deze soort hebben 
wij nooit in collecties aangetroffen. Mochten er liefhebbers zijn, die haar bezitten 
of menen te bezitten, dan houden wij ons aanbevolen voor een stek.

Crassula reversisitosa Bitter

C. reversisetosa Bitter in Notizlb. Bot. Garten Dahlem, VIII, 301, 1924.

In de kas van de Hortus Botanicus te Darmstadt vond ik in Juli 1953 een 
mij onbekend plantje onder de naam Crassula retrorsipïlosa; ik nam 
een stekje mee dat gedurende de vorige zomer uitgroeide tot een flink 

plantje, en in November volop bloeide, zoals uit de foto blijkt. Determinatie 
leverde de naam C. reversisetosa op, voornamelijk doordat de heer Uitewaal 
deze naam kende en een verbastering met C. retrorsipilosa vermoedde.

Voor de liefhebber is het een aardig plantje, doch voor de handel heeft
geringe betekenis, het groeit 
niet netjes genoeg en heeft 
slappe stengels. Ook wan
neer men de plant in het 
volle licht kweekt, krijgt 
men een weinig stevige 
groei. De groeiwijze komt 
wel wat overeen met die 
van C. corymbulosa; ieder 
jaar ontwikkelt zich aan de 
voet der stengels een aantal 
rozetten, die gedurende de 
winter, het voorjaar en een 
groot deel van de zomer 
blijven rusten. Tegen de 
herfst evenwel beginnen 
deze rozetten met grote 
snelheid te groeien, de sten
gels rekken, waarbij de 
bladen vrij ver uiteen ko
men te staan en in October 

Crassula reversisetosa foto: Dr. Boom. verschijnen de bloemen.
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Deze soort kan men verder herkennen aan de rode stengels, die dicht 
bezet zijn met achterwaarts gerichte, witte haren; de bladen zijn ongeveer 
driehoekig, en voorzien van korte wimperharen. De bloeiwijzen zijn arm- 
bloemig en eindstandig, terwijl de bloemen voor een Crassula groot zijn, 
althans in verhouding tot het plantje; de kroonbladen zijn mooi wit, de 
helmknoppen diep paars.

Het is mij niet bekend, waar de plant vandaan komt, volgens Bitter 
was deze soort op een gegeven moment in de botanische tuin van Berlijn- 
Dahlem aanwezig en het enige wat men er van weet is, dat zij uit Zuid- 
Afrika gekomen is; vermoedelijk omstreeks 1920. B. K. BOOM.

Een merkwaardige bloeiwijze.
Nevenstaande foto werd ons 

toegezonden door de heer P. C. 
Hutchison, botanist aan de Uni- 
versiteit van Californië. Ze stelt 
voor een Astrophytumhybride, 
waarvan het merkwaardige is, 
dat er zijdelings tussen de rib
ben een bloem is ontsproten.

Het vruchtbeginsel (gynae
ceum) van de op deze ongewone 
plaats te voorschijn komende 
bloem was niet normaal, waarin 
deze abnormaliteit bestond, werd 
ons niet medegedeeld.

Wij willen ons maar liever 
niet in gissingen verdiepen om 
een verklaring te vinden, het 
feit lijkt ons interessant genoeg 
om er in Succulenta melding 
van te maken.

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

Astrophytumhybride
foto: Hutchison.

Van de Redactie.
Om verschillende redenen, zowel van 

persoonlijke aard alsook in het belang 
van het tijdschrift, koesterde Uw redac
teur het verlangen zijn taak over te 
dragen. Het mocht mij, alle aansporin
gen ten spijt, niet gelukken de leden 
te bewegen meer cactusartikelen in 
te sturen. Gezien de voorkeur van 
onze leden voor cactussen lijkt het onge
rijmd, dat het aantal cactusauteurs zo 
gering is, In aanmerking genomen het
geen ik aan de inhoud en de totstand
koming van Succulenta bijdraag, geloof 
ik niet, dat het op mijn weg ligt, dit te
kort aan te vullen. In het belang van ons 
tijdschrift adviseerde ik derhalve het 
Hoofdbestuur om een algemeen erkend 
cactusexpert als mijn opvolger aan te 
wijzen. Aan de in een Hoofdbestuursver
gadering algemeen geuite wens, dat de 
redactie bij mij zou blijven berusten, heb

ik gemeend te moeten voldoen, echter 
onder de voorwaarde, dat een cactusex
pert in de redactie zou worden opgeno
men, die mijn taak zou verlichten. De 
heer Buining was hiertoe voorlopig be
reid en ik hoop, dat ook de leden dit zul
len waarderen, want het komt ongetwij
feld het aantal cactusartikelen ten goede.

Hiermede is het cactusartikelenpro
bleem echter niet geheel opgelost. Im
mers, op alle leden-cactusliefhebbers rust 
feitelijk de morele plicht van hun bevin
dingen op cactusgebied in Succulenta 
mededeling te doen, wanneer zij menen, 
dat deze ook voor anderen van nut zou
den kunnen zijn. Misschien mag ik wel 
verklappen dat, wanneer het aantal bij
dragen over cactussen een stijgende lijn 
vertoont, wij naar wegen zullen zoeken 
de inhoud van ons tijdschrift - wanneer 
dat zonder veel extra uitgaven mogelijk 
is - te vergroten.

A. J. A. UITEWAAL.
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Euphorbia fruticosa Forsk.

(Sectie Diacanthium (Boiss.)
Euphorbia fruticosa Forsk, Flora aeg.-arab., p. 94 (1775); Boiss. in DC. 
XV, 2, p. 85 (1862); Schweinf. in Buil. de 1’herb. Boiss., VII, App. II 
p. 327 (1899); Werdermann in Blüh. Kakt. u. and. Sukk., Mappe 24, 
tab. 96 (1935).

Deze prachtige Euphorbia, die helaas in de verzamelingen zelden wordt aange
troffen, is een van de weinige soorten die in Arabië voorkomen. In de landstreek 

Yemen groeit ze omstreeks 2000 m hoog op steenachtige grasvlakten.
Ze werd ontdekt en beschreven door Pehr Forskal, een in 1732 in Helsinki gebo

ren botanicus, die in 1761 een reis ondernam naar de landen rond de Middellandse 
Zee, Syrië en Arabië. Hij overleed vóór hij zijn tocht had voltooid, doch de resultaten 
van zijn onderzoekingen werden door zijn tochtgenoot, de geoloog graaf K. Niebahr 
gepubliceerd. Later werd E. fruticosa Forsk. verzameld door de beroemde Afrika- 
reiziger en botanicus Georg Schweinfurth, die ook levende planten naar de bota
nische tuin van Berlijn zond. Deze zeldzame plant bevond zich omstreeks 1935 ook 
in die bekende succulentencollectie en werd door Werdermann in het onvolprezen

plaatwerk „Blühende Kakteen und andere Suk- 
kulenten” beschreven en afgebeeld. Ik impor
teerde haar nu twee jaar geleden uit de Ver
enigde Staten, waar ze klaarblijkelijk niet zo 
zelden in de kwekerijen voorkomt.

Euphorbia fruticosa Forsk. is een zeer karak
teristieke plant, die enigszins gelijkt op de 
Marokkaanse soorten E. beamieriana en officina
rum. De tot 50 cm hoog opgroeiende zuilvormige 
stammetjes, die aan de voet enkele zijspruiten 
ontwikkelen, worden hoogstens 5-6 cm dik en 
hebben 9-13 zeer dunne, scherpe ribben, die op 
doorsnede een scherpe puntige driehoekvorm 
vertonen. De kanten zijn zwak doch duidelijk 
getand. De stekelparen staan tamelijk dicht op
een, in een vrijwel rechte hoek spreidend en 
worden 15-20 mm lang. Aanvankelijk zijn deze 
stekels lichtbruin, doch ze worden spoedig grijs
wit. De schildjes, ±  2 mm lang, zijn samenge
drukt ovaal en sluiten welhaast aaneen. De pun
tige areolen bevinden zich vlak boven het 
schildje. De cyathia, vrijwel ongesteeld, verschij
nen 1-4 bij elkaar uit de jongere areolen tegen 
de top van de stam, de 5 slippen zijn rond, de 
5 klieren dwars elliptisch, heldergeel van kleur. 
De $ bloemen zijn talrijk, de $ bloem staat op 
een kort steeltje en heeft een klein driekantig 
bloemdek.

In het naburige Somaliland werd in 1903 
door Mrs. Lort-Phillips een Euphorbia ontdekt, 
die naar de botanische tuin van Cambridge werd 
gezonden. Deze soort werd door N. E. Brown naar 
dit enige exemplaar als E. Phillipsiae in Gard. 
Chron. Vol. 33 (p. 370) beschreven. Volgens deze 
beschrijving en het materiaal, dat ik in Kew 
gezien heb, blijkt het een zeer op E. fruticosa 
gelijkende soort te zijn. De opgegeven verschil

len komen neer op het volgende: stekelparen wijder spreidend; klieren van het 
cyathium 4-5, stempels van de $ bloem spiraalsgewijs gewonden. Helaas is van 
deze soort geen materiaal meer in cultuur, zodat niet gemakkelijk uit te maken is 
in hoever deze plant aan E. fruticosa verwant is.

J. A. JANSE.
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^^elókerlnneringen
Foto bovenaan: Jardin Exotique in 
Monaco, op de voorgrond Ferocactus 
robustus; midden links: kijkje in de 
tuin van Les Cèdres; rechts: ingang 
van de tuin van de heer Chauvier 
(foto’s: C. Bommeljé); onderaan: bak 
met Astrophytum myriostigma bij Maif- 
fret (foto: Dr. v. Beek).
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Vragenrubriek
De h eer van G. te  L. België vraagt:

1. W at is de m inim um  dikte van de grondlaag w elke voor het zaaien van cactussen 
in de zaaipannen nodig is ?
Voor een goed antw oord dienen we eerst na te  gaan, w at de functies van de 

grondlaag zijn. Deze zijn:
a. Voedingsbodem voor de jonge k iem planten. W at d it b e tre ft behoeft de dikte 

van de grond n ie t erg groot te  zijn. De hoeveelheid voedingsstoffen is in  goede 
grondm engsels zo groot, dat de jonge zaailingen, to t de tijd  dat ze verspeend worden, 
in  de regel geen voedselgebrek zullen hebben.

b. A nkerplaats voor de w ortels. De w ortels van de jonge p lan ten  m oeten vol
doende grond vinden, opdat de p lan ten  goed stevig kunnen  blijven staan. In  een zeer 
dunne grondlaag kunnen  de p lan ten  ook wel stevig w ortelen, doch d it v ind t zijn 
oorzaak in het zich horizontaal u itstrekken  der w ortels, zodat bij d icht opeen staande 
p lanten  een v lech tw erk  van w ortels ontstaat, w aardoor a.h.w. de ene p lan t de andere 
steunt. D it heeft bezw aren w anneer m en verspenen moet, w at m en toch liefst wil 
doen zonder de w ortels ernstig  te beschadigen. D it bezw aar geldt dus vooral 
voor kw ekers, die hun  zaailingen lang, bijv. een jaar, in de zaaischotels la ten  staan 
Deze dienen dus een vrij d ikke bodemlaag, ca 6 cm, te gebruiken. Zij, die zoals 
ikzelf, de gewoonte hebben vrij vlug na het ontkiem en te verspenen, zullen geen 
bezw aren ondervinden van een dunnere voedingsbodem.

c. De bodem als w ateropslagplaats.
Met de w ortels m oeten de p lan ten  w ater (w aarin  de voedingsstoffen zijn opgelost) 

u it de bodem  halen. V ooral voor jonge p lanten , w elke nog slechts een k lein  w orte l
gestel hebben, is een sterk  u itdrogen van de voedingsbodem funest. Indien m en dus 
w erk t m et poreuze zaaipannen, d ient m en ervoor te  zorgen, dat de bodem laag een 
zo k lein  mogelijk oppervlak  heeft bij een zo groot mogelijke inhoud, m.a.w. neem 
een dikke bodemlaag. Indien  m en de zaaitesten regelm atig m et w ater laa t volzuigen, 
is e r w einig kans op volkom en u itdrogen als er onverw acht een zeer zonnige en 
w arm e dag voorkom t.

Z aait m en in n ie t poreuze, goed afgedekte schalen (bijv. de glazen schalen van 
de m ethode v. d. S teeg), dan is e r  geen gevaar voor uitdrogen. Een d ik te van  1 a  2 
cm voor de bodem laag is dan m eer dan voldoende.
2. Hoe groot m ag de afstand tussen de grond en de glasplaat bij zaaitesten m axi

m aal zijn, opdat de afvallende druppels condensw ater de jonge kiem plantjes niet 
wegspoelen ?
Antw oord: H et gevaar dat deze vragensteller vreest is n iet erg groot. Gewoon

lijk zal een glasplaat zich op enkele cm boven de bodem laag bevinden en nim m er 
heb ik wegspoelen van plan ten  of zaad door neervallende condensdruppels geconsta
teerd. Zelfs een afstand van ± 5  cm lijk t mij nog n ie t gevaarlijk.
3. Is bij de m ethode v. d. Steeg (goed gesloten glazen bakken; zie jaargang  1953, 

no. 2) geen gevaar te  duchten van een verandering  in de sam enstelling der lucht 
in de zaaitesten? Vooral bij moeilijk kiem ende zaden, w elke soms w eken nodig 
hebben om te ontkiem en, m oet m.i. deze opgesloten luch t enorm  in sam enstelling 
veranderd  zijn.
A ntw oord. In  deze gesloten glazen bakken is e r  zonder m eer geen gevaar voor 

een verandering  in  de sam enstelling der lucht. W at is voor de p lantengroei het be
langrijkste bestanddeel der lucht? D it is het Co2 gehalte. Zaden, w elke nog n iet ont
kiem t zijn, zullen vrijw el geen Co2 verbru iken . Wel echter, w anneer de zaden on t
kiem d zijn en de groene delen der k iem plantjes gaan assim ileren. D an zou Co2 gebrek 
kunnen optreden. H et is een bekend feit, d a t in zeer goed gesloten plantenkassen, 
w aar dus alle k iertjes tussen de ru iten  etc. goed dichtgestopt zijn, in enkele uren  
de p lantengroei volkom en zal ophouden om dat alle Co2 u it de lucht v e rb ru ik t is en 
n iet aangevuld kan w orden u it de buitenlucht.

Tot op heden heb ik  in  m ijn vrij goed gesloten glazen zaaitesten nim m er iets 
kunnen m erken  van  een stilstand in  de groei, w elke zou wijzen op een Co2 tekort. 
V erm oedelijk treed t er geen Co2 gebrek op omdat: le . het Co2 verb ru ik  van de kleine 
p lan tjes zeer gering is; 2e. de glazen testen  m et geslepen bovenrand door een glas
plaat nim m er absoluut herm etisch  afgesloten w orden. D it is o.a. te  zien aan het con
densw ater w at door capiliaire k rach ten  in het zeer kleine k ie rtje  tussen glazen bak  en 
afdekruit gezogen w ordt; 3e. de zaden zijn n iet steriel. Ongetw ijfeld w orden hierdoor 
bacteriën binnengesm okkeld, w aardoor de afbraak  van organische bestanddelen van 
het grondm engsel w eer zal plaatsvinden, m et als gevolg o.a. vrijkom en van Co2.

M. C. v. d. STEEG.



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.
Wilt u zich het bezit van dit bijzonder rijk geïllustreerde boekje verzekeren, 
wacht dan beslist niet langer om het te bestellen. Afgaande op de vele gunstige 
beoordelingen, kunt u zich nauwelijks een beter werkje op succulentengebied 
aanschaffen; dit geldt in het bijzonder voor de eenvoudige liefhebber.
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. 
Lidmaatschap halfjaar 1954.

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 Juli 1954 worden ingeschreven. De kos
ten tot het einde van de lopende jaar
gang (31 December 1954) bedragen /2.50 
en voor België Belg. frcs. 37.50.

Men wordt vriendelijk verzocht, bij 
opgave van nieuwe leden, de ingangsda
tum van het lidmaatschap aan het secre
tariaat te willen mededelen.

Algemene Vergadering.
Wij vestigen de aandacht op de Alge

mene Vergadering, welke zal worden ge
houden op Zaterdag 10 Juli 1954 te Nij
megen. Zie Succulenta No. 3.

De heer van Asch zal van 9 tot 9.45 
uur aanwezig zijn op het Stationsplein te 
Nijmegen om de leden de weg naar 
Brakkestein te wijzen.
Terug uit Nice.

Wat hebben we een mooie, leerzame, 
nuttige en gezellige reis gehad! We heb
ben veel gezien, zelfs zoveel, dat we on
mogelijk alles kunnen vertellen. We heb
ben geleerd van de ervaringen in een 
ander land, de natuur werkt daar mee, 
een liefhebberskasje kan daar niet veel 
kosten, verwarming is niet nodig; in de 
winter is licht afdekken van de planten 
al voldoende. We zagen zeer veel, dat in 
onze herinnering altijd zal blijven voort
leven.

De reis naar en het verblijf in Nice, 
de hotels, de restaurants lieten niets te 
wensen over; alles was keurig verzorgd 
door de Ned. Reis Vereniging. In Nice 
moesten wij - cactusliefhebbers - die 
met een ander doel op reis waren dan 
de meerderheid van ons gezelschap, onze 
eigen boontjes doppen. Ons doel was om 
minstens drie vierde van onze tijd te 
besteden aan het bezoeken van cactus
tuinen en cactuskwekerijen om daar 
vreugde en lering uit te trekken. Daar

voor was ook gezorgd, ons programma 
was klaar, de bezoeken aan tuinen en 
kwekerijen waren van te voren geregeld, 
zodat we nergens tevergeefs of ongele
gen kwamen. Men stond, om zo te zeg
gen, op ons te wachten; steeds werden 
wij vriendelijk ontvangen en vaak col
legiaal onthaald.

Aan onze trouwe en bezorgde leidster, 
Mej. v. d. Thoorn, onze welgemeende 
dank voor de vele moeite, die zij heeft 
genomen om ons verblijf in Nice onver
getelijk te maken.

Wij zijn ook veel dank verschuldigd 
aan de heer J. Marnier Lapostolle, die 
ons toestond een dag op „Les Cèdres” 
door te brengen en aan de heer Backe- 
berg, die ons daar rondleidde, alsook aan 
de heren Beekenkamp, Chauvier, Maif- 
fret, Pécheret en Barbetta, die ons de 
gelegenheid gaven hun kwekerijen lang- 
lurig te bezoeken.

W. J. VAN KEMPEN.
Ruil- en Verkoopaanbiedingen.

Onderstammen van spachianus en jus- 
bertii in ruil aangeboden voor cactussen. 
D. M. DE ZWAAN, Beethovenstraat 87 V, 
Amsterdam (tel. 90650).

Te koop gevraagd: Agave striata, A. 
stricta, A. macrocantha en A. ghies- 
bregthii. G. DE MONIE, Avenue Maré- 
chal Montgomery, Lede (België).

Te koop: Cactuskasje, glas in lood, 120 
cm breed, 93 cm hoog, 42 cm diep. 
Vraagprijs ƒ 75.—. Mevrouw BODLAEN- 
DER, Kam. Onnesweg 68, Bussum. Tel. 
Bussum 5053.

P. ADMIRAAL, Mezenlaantje 4, Ber
gen (N.H.) zoekt stekken, op naam, van 
Epiphyllum.

Wie kan mij helpen aan Cer. schrankii, 
C. coccineus, C. speciosus, C. amecaensis, 
C. inermis en C. rostatus, in ruil voor 
andere cactussen. L. WIT, Rotterdamse- 
dijk 11, Schiedam.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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import
export Gactussen en andere Succulenten

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

F. Ja nsen Leyweg 24
’s-Gravenhage

Nieuwe Leden:
O. de Kruijff, P. J. Troelstralaan 125, 

Zaandam.
J. H. van der Kommer, Parkstraat 80, 

Zaandam.
C. W. van der Klis, Nijverheidstraat 58, 
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BEKENDMAKING
Er zijn vele samenstellingen Kunstmest, doch 
maar één die de Pokonfabriek maakt en die POKONsamenstelling heet

POKON heeft door zijn zuivere kwaliteit en zijn vele 
bijzondere eigenschappen een wereldvermaardheid ver
worven. Dit heeft het gevaar veroorzaakt, dat sommigen 
denken, dat iedere Kunstmest POKON is en zodoende 
gerust met een ander merk thuiskomen, menende Pokon 
te hebben. Er zijn zelfs verkopers, die, als men om Pokon 
vraagt, gewoonweg maar andere mest geven en nog zeg
gen: dat is Pokon, of: dat is ook van de Pokonfabriek, 
of: dat is hetzelfde.
De Pokonfabriek fabriceert ook Korrelmest, doch dat 
is geen Pokon en op de verpakking staat: een product 
van de Pokonfabriek. Deze Korrelmest is echter van min
der zuivere grondstoffen gemaakt, zoals alle Korrelmest 
en is niet voor potplanten bestemd, doch voor tuinen.

Verder fabriceert de Pokonfabriek CHRYSAL, het pre
paraat dat de Snijbloemen zoveel langer goed houdt, het 
water zuiver houdt, de bloemen niet doet verkleuren en 
de geur stimuleert.

Laat niet iets in Uw handen stoppen dat U niet vraagt.
U weet, Pokon is de zuiverste Kunstmest, waarvan alle planten

echt houden.

De prijzen en verpakkingen van Pokon, Korrelmest en Chrysal zijn :

flessen van 50 gr. 100 gr. Pond KgPOKON 35 cent 60 cent ƒ 2.00 ƒ 3.50

KORRELMEST voor de tuin
Strooidozen van 1,2 kg 4 kg

ƒ 1.—  ƒ 3.00

CHRYSAL in pakjes vanvan

25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1.10 ƒ 5,—

N A A R D E N
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S U C C U L E N T A
Parodia Speg.

door A. F. H. BUINING.

De naam  van h e t geslacht Parodia d a tee rt van 1923, toen h e t w erd beschreven 
door Spegazzini. Deze noemde de p lantengroep naar Dr. Domingo Parodi, bekend 

door zijn bew erking van de flo ra  van Paraguay.
Tevoren hadden B ritton  en Rosé in hun  w erk  „The C actaceae” voor deze p lanten 

het geslacht H ickenia opgesteld. Spegazzini toonde echter aan, dat deze naam  reeds 
in 1919 voorkom t in de fam ilie der Asclepiadaceae, zodat hij onw ettig was. De door 
de p lantenzoeker A. V. F ric gebruikte naam  „M icrosperm ia” is w el zeer k a rak 
teristiek  voor deze p lan ten  m et hun  veelal stoffijne zaden, m aar is nim m er geldig 
gepubliceerd.

Parodia schuetziana

Genoemde plan ten  kom en in hoofdzaak voor in he t noorden van A rgentinië, 
Bolivië, P araguay  en h e t Zuiden van Brazilië. D aar groeien ze to t in de dalen  van 
h e t hooggebergte en langs zeer moeilijk te  bereiken  rotsw anden.

Een van de grote aantrekkelijkheden  van de p lan ten  van  d it geslacht is, d a t ze 
in vergelijking m et de m eeste andere cactussen vrij lang bloeien, d.w.z. dat sommige 
bloem en to t 5 dagen bloeien. De varia tie  in de k leu r der bloem en is zeer groot en 
tijdens de bloei verandert de kleur, dikw ijls dagelijks. Z ijn de p lan ten  als zaailingen 
eenm aal enige centim eters groot, dan bloeien ze elk ja a r  rijkelijk . In  h e t algem een
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geven ze gemakkelijk en overvloedig zaad. Of de natuur dit bewust doet, weten wij 
natuurlijk niet, maar veel zaad is wel nodig, want het zijn lastige rakkers om groot 
te brengen. Het kiemen der zaden gaat vrij gemakkelijk; men kan vroeg op onder- 
warmte zaaien, alhoewel de ervaring heeft geleerd, dat zaaien in Mei bij gewone 
kastemperatuur een grotere opbrengst oplevert. De zaailingen zijn aanvankelijk niet 
groter dan een speldeknop en dit blijft vrij lang zo. De kleine plantjes groeien erg 
langzaam en de beworteling is zeer gering. Daarom is het gewenst het zaaisel regel
matig vochtig te houden en men dient er op te letten, dat de grond, waarin de korte

Parodia chrysacanthion

worteltjes staan, niet uitdroogt, aangezien deze dan verdrogen, waardoor de groei 
stagneert en het soms zeer moeilijk is de kleine plantjes weer beworteld te krijgen. 
De gevreesde halswortelrotziekte, die bij vrij grote vochtigheid nog wel eens wil 
optreden, kan met de moderne ontsmettingsmiddelen voldoende bestreden worden. 
Grote vijanden van de kleine zaailingen zijn vooral de algen en wij zouden een 
beroep op de chemici willen doen, ook hiertegen een bestrijdingsmiddel te vinden, 
vooral omdat deze kleine plantjes zeer lang in dezelfde zaaibodem moeten blijven 
staan, voordat ze voldoende groot zijn om met succes verspeend te kunnen worden. 
Het is ons bekend dat enkele liefhebbers weinig moeilijkheden hebben met het kwe
ken van Parodia’s uit zaad, maar in het algemeen beschouwt men de kweek van deze 
planten als een gelukszaak.

Gewoonlijk worden de zaailingen zo spoedig mogelijk geënt om de groei te 
stimuleren, maar dit betekent tevens dat het doodvonnis van deze Parodia’s 
binnen 10 jaren geveld wordt. De geënte Parodia’s groeien namelijk veel te snel, 
zodat ze na ongeveer 10 jaar uitgeleefd zijn, uitzonderingen daargelaten. Wortel- 
echte planten blijven echter jarenlang een sieraad in onze verzamelingen. Misschien 
is in ons klimaat het enten op kleine Echinopsissen het meest aan te bevelen. Hierop 
groeien de zaailingen aanvankelijk vrij snel; later verhout het onderstammetje, ter
wijl de ent zelf wortels gaat maken. Ook wordt wel aangeraden als entstam 
Trichocereus pachanoi te gebruiken, waarop de planten veel langzamer groeien. 
Dikwijls wordt echter de onderstam door de ent volkomen leeggezogen en gaat zo 
te gronde.

Dr. Weber beschreef in 1896 in Dict. 469 Echinocactus microspermus. De voor
naamste kenmerken uit de beschrijving luiden als volgt: 11-20 doorzichtige, wit
achtige randdorens en 4 kruisvormig gestelde, 10 mm lange, rode middendorens, 
waarvan de onderste, de langste, naar beneden gesteld is en in tegenstelling tot de 
andere drie haakvormig gebogen is. Het vruchtbeginsel is wit behaard; de bloem- 
buis eveneens, echter met hier en daar 1-4 zwarte borstels. De bloem is 3-3% cm
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lang. De bloembladen zijn van buiten roodachtig met een donkere middenstreep en 
van binnen goudgeel tot oranje. De meeldraden zijn geel, de helmknopjes wit. De 
lichtgele stamper met 7-8 lichtgele stempels steeks boven de meeldraden uit.

In 1902 beschreef Schumann in „Monatschrift für Kakteenkunde” p. 157 macran- 
cistra als variëteit van microspermus. Deze variëteit, die ook wel als zelfstandige 
soort in de handel wordt gebracht, wijkt af door de lichtere groene kleur, de meer 
dan twee maal zo lange haakvormige middendoren, die eveneens rood is en de bijna 
4 maal zo lange bloem, de citroengele bloemblaadjes heeft, welke roodbruin 
gespitst zijn. De meeldraden zijn goudgeel en de helmknopjes zwavelgeel.

In zijn bekende „Gesamtbeschreibung der Kakteen” van 1898 beschreef Schu
mann Echinocactus chrysacanthion. Deze prachtige Parodia wijkt geheel af van de 
vorige, voornamelijk door het ontbreken van een haakvormige middendoren en door 
de schitterende goudgele bedoorning. Zij is zeer gemakkelijk van de andere soorten 
te onderscheiden.

In 1905 volgden twee subvariëteiten van Echinocactus microspermus var. 
macrancistra. Zij werden beschreven door Spegazzini in zijn „Cactacearum Platen- 
sium Tentamen” . Het waren erythrantha met grotere, oranjekleurige bloemen en 
spitsere bloembladen, dikwijls getand, maar zonder stekelvormige punt en met hoog
rode meeldraden, en thionantha met kleinere, zwavelgele bloemen en met stompere 
bloembladen, maar dikwijls met een stekelvormige punt en goudgele meeldraden. 
Parodia erythrantha komt tegenwoordig als zelfstandige soort in onze verzamelin
gen voor, althans wij nemen aan dat dit de destijds door Spegazzini beschreven sub- 
variëteit is; thionantha is echter onbekend.

Hierna volgde in 1907 in „Gartenflora” p. 410 de beschrijving door Heese van 
Echinocactus maassii. Ook deze plant is gemakkelijk van de andere Parodia’s te 
onderscheiden door de gele randdorens en de zeer zware, haakvormige midden
dorens.

Eerst in 1925 beschreef Spegazzini de volgende nieuwe soort als Parodia brasi-

Parodia sanagasta

liensis in Anal. Soc. Cient, p. 128. Het is geenszins duidelijk of deze plant inderdaad 
een Parodia is. In ieder geval is de bloemkleur zeer afwijkend, n.1. zacht witachtig 
tot bleekrose. Voor zover bekend is, werd deze plant nimmer weergevonden. In 1932 
beschreef Spegazzini in hetzelfde blad p. 70 Parodia paraguayensis. Werdermann, 
die het geslacht Parodia nog niet erkende, verdoopte deze plant in Echinocactus 
amambayensis, omdat er reeds een Echinocactus paraguayensis bestond. Deze plant 
behoort voor zover ons bekend is, ook tot de onbekende grootheden. De eerste groeit 
in Brazilië bij Santos, de tweede in Paraguay in de Siërra de Amambay. Een
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beschrijving van beide soorten treft men ook aan in „Neue Kakteen” 1931, p. 88 door 
Werdermann.

Vooral door de bekende reizen van Fric komen daarna omstreeks 1930 veel 
nieuwe soorten Parodia’s naar Europa. Jammer genoeg interesseerde Fric zich niet 
voor een systematische beschrijving van de door hem gevonden planten. Verschil
lende zeer fraaie soorten komen nu nog zonder wettige naam (nomen nudum) in 
enkele verzamelingen voor. Bewerking hiervan is zeer gewenst.

Intussen had Werdermann in 1931 in het Monatschrift für Kakteenkunde p. 122,

Parodia maassii

een nieuwe Parodia beschreven als Echinocactus stümeri en kort daarna in het 
reeds eerder genoemde werk „Neue Kakteen” 1931, p. 89, Echinocactus stümeri 
Werd. var. tücarensis Werd. et Backbg., die thans wel als zelfstandige soort beschouwd 
wordt. Beide zijn zeer fraaie species, die behoren tot de groep met meer of minder 
gebogen middendorens.

Steeds meer Parodia’s kwamen naar Europa, gevonden of geïmporteerd door 
Stümer, Marsoner, Ritter, Backeberg en Blossfeld. Alleen Backeberg ging over tot 
publicatie van een aantal soorten. Helaas zijn de beschrijvingen ten enenmale onvol
doende om de verschillende soorten goed van elkaar te kunnen onderscheiden, laat 
staan te determineren. Waarschijnlijk zijn enige soorten slechts variëteiten of vor
men van reeds bestaande soorten.

De Parodia’s vormen een hoog ontwikkeld geslacht uit de groep der Pseudo- 
trichocereideae; deze groep werd door Prof. Buxbaum provisorisch opgesteld. Het 
voorkomen van haakvormige dorens zou volgens Buxbaum (zie „Phyton” vol. 5, fase. 
1 en 2 - 16. XII. 1953 - p.p. 22 t/m 25) een kenmerk zijn, dat alleen voorkomt bij de 
zeer hoog ontwikkelde geslachten der Cactaceae. Zeker is in ieder geval, dat deze 
planten uitermate variabel zijn en dat slechts een zeer intensieve botanische studie 
met zo mogelijk goed veldwerk een nieuwe bewerking der soorten mogelijk maakt.

In zijn Blatter für Kakteenforschung begon Backeberg de volgende soorten te 
beschrijven: aureispina, setifer(a) en mutabilis, alle in Juli 1934, nivosa en sanguini- 
flora Dec. 1934 (beide door Fric gevonden). In Kaktus A B C  volgen de beschrij
vingen van: faustiana, faustiana var. tenuispina, rubricentra, tilcarensis, alle p. 415, 
aureicentra, carminata, catamarcensis en scopaoides, alle p. 416.

Verder werden nog de volgende soorten en variëteiten beschreven: sanagasta 
(Fric) Weingart in Kaktusar 1936, p. 61; setifera Bckbg. var. longihamata Werd. in 
„Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen” 10 Juli 1938; rigidispina 
Krainz in „Schweizer Garten” 1945/10, p. 281; schütziana Jajo in „Zpravy” Mrt. 
1947, alacriportana Backbg. et Voll in Arqu. Jard. Bot. Rio de Janeiro 1949; gummifera
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Backbg. et Voll in als voren; maassii var. rectis pina Bckbg. in Cactus and Succulent 
Journal of America 1951, p. 84; mutabilis var. carneos pina Bckbg. als voren; schweb- 
siana var. salmonea Bckbg. als voren; columnaris Cardenas in als voren 1951 p. 95/96; 
tuberculata Cardenas in als voren p.p. 97/98; ayopayana Cardenas in als voren p. 98; 
comarapana Cardenas in Revista de Agric. Mrt. 1951; cruci-nigricentra (Fric n.n.) 
Subik in Kaktusarske Listy 1951, p.p. 164/166 en tot slot cruci-nigricentra var. sibalii 
Subik in als voren, p. 167.

Wij menen hiermede een volledige opsomming gegeven te hebben van de tot 
dusverre geldig gepubliceerde Parodia’s. In de catalogi van Fric, Backeberg en Wen- 
zel verschenen in de loop der jaren nog andere namen van soorten en variëteiten, 
die nimmer officieel beschreven werden. Voor zover deze in de hierna volgende sleu
tel genoemd worden, zijn zij op de gebruikelijke wijze aangeduid met de letters n.n.

Wij hebben getracht voor de dikwijls zo moeilijk van elkaar te onderscheiden 
soorten een voor leken bruikbare determineertabel op te stellen. Deze sleutel heeft 
niet de pretentie van enige botanische waarde te zijn; hij wil slechts trachten voor 
de liefhebbers een aanleiding te zijn voor het op naam brengen van de in de verza
melingen voorkomende soorten, voor zover deze althans niet door onderlinge krui
sing nog meer met elkaar vermengd zijn. Ook werden de nieuwste soorten opgeno
men. Wij zijn uitgegaan van uitsluitend aan de uiterlijke vorm der planten waar
neembare kenmerken. Deze kenmerken, zoals kleur en vorm der dorens, althans wat 
de kleur betreft, zijn botanisch waarschijnlijk van weinig betekenis.

Voor critische opmerkingen houden wij ons gaarne aanbevolen.

Groep I. Planten met uitgesproken haakvormige middendorens
A planten met witte randdorens 

B planten met geelachtige middendorens
C planten klein, met tot 6 haakvormig gebogen, 

goudgele middendorens
D planten tot 5 cm in doorsnede . . . .  aureispina 
DD planten kleiner, meer geelachtig, met

fijnere knobbeltjes en dorens . . . .  aureispina var.
elegans n.n.

CC planten groter en met minder dan 6 midden
dorens

D een der 4-7 middendorens haakvormig
gebogen ...................................................alacriportana

DD middendorens witgeel tot bruin, bloem
karmijnrood .............................................schuetziana

BB planten met niet geelachtig gekleurde midden
dorens
C planten met rood tot bruinachtig gekleurde 

middendorens
D planten met zuiver rode middendorens 

E de onderste der middendorens donker
rood en klauwachtig naar de plant ge
bogen, bloem w itgeel................................catamarcensis

EE middendorens niet klauwachtig naar de 
plant gebogen
F 1. bloem vurig rood van buiten en

van binnen goudgeel oranje . . microsperma
2. bloem citroengeel......................... microsperma var.

macrancistra
3. dorens licht gekleurd . . . .  macrancistra subvar.

leucantha n.n.
FF bloem oranjerood, kleine plant . . erythrantha

DD planten met niet zuiver rood gekleurde mid
dendorens
E middendorens robijnrood

F plant lichtgrijs, bloem heldergeel . sanagasta Fric n.n. 
FF plant lichtbruin, bloem heldergeel . sanagasta Bckbg.
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EE middendorens niet robijnrood
F 1. middendorens bruinachtig tot 

oranjerood, bloem goudgeel, bei
de echter sterk variabel

2. bloem met rode keel .
3. fijner van b o u w .........................
4. met roestbruine middendorens

FF middendorens grijsrood, bloem diep 
oranjerood, sierlijkere en fijnere
knobbels en d o re n s .........................

CC planten met niet roodachtig gekleurde midden
dorens
D middendorens grijsachtig

E middendorens donkergrijs tot zwart
bruin, vrij kort, bloem zuiver karmijn
rood .......................................................

EE 1. middendorens grijs tot grijsbruin, tot 
2 cm lang, bloem bloedrood .

2. bloem meer violetrood .

AA planten met niet wit gekleurde randdorens 
B planten met honinggele randdorens

C 1. lange zware middendorens................................
2. middendorens niet haakvormig .

BB planten met niet honinggele randdorens
C planten met hoornkleurige randdorens en 

korte middendorens
D bloem r o o d ...................................................
DD bloem z a l m r o o d ......................................

CC planten met grijsachtig gekleurde randdorens

mutabilis
mutabilis v. carneospina 
mutabilis v. elegans n.n. 
mutabilis var. 
ferruginea n.n.

scopaoides

carminata

sanguiniflora 
sanguiniflora var. viola

cea n.n.

maassii
maassii var. rectispina

schwebsiana 
schwebsiana var. sal- 

monea 
tuberculata

Groep II. Planten zonder haakvormige middendorens
A planten met witte tot grijsachtige randdorens

B planten met witte tot grijsachtige middendorens 
C planten met witte middendorens, bloem licht

r o o d ...................................................................... nivosa
CC planten met grijsachtige middendorens, bloem

g o u d g e e l ................................................................cruci-albicentra n.n.
BB planten met niet witte tot grijsachtige midden

dorens
C middendorens donkerbruin tot zwart 

D middendorens donkerbruin
E bloem van buiten scharlakenrood, van

binnen goudgeel......................................
EE bedoorning fijner, bloem bloedrood 

DD middendorens donkerbruin tot zwart 
E middendorens donkerbruin, bloem

lichtgeel .............................................
EE middendorens zw art................................

CC middendorens lichtbruin tot vleeskeurig
D middendorens lichtbruin, bloem goudgeel .

faustiana
faustiana var. tenuispina

cruci-nigricentra 
cruci-nigricentra 

var. sïbalii

ayopayana
DD middendorens licht vleeskleurig met don

kerder punt, bloem glanzend lichtgeel . . rigidispina
AA planten met grijze tot geelachtige randdorens 

B planten met witgele randdorens
C planten met gele tot goudgele rand- en midden

dorens, bloem g e e l .............................................chrysacanthion
CC planten met witgele dorens met bruine punt,

bloem geel oranje . ! ................................comarapana
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BB planten met geelachtig tot grijze randdorens
C planten met geelachtig tot witgrijze, zeer fijne

dorens, bloem oran je .............................................microthele
CC planten met geelgrijze dorens met donkerder 

punt, 1 krachtige middendoren, bloem zwavel
geel ...................................................................... gummifera

Groep III. Planten met meer of minder gebogen middendorens
A planten met geelachtige randdorens

B 1. fijne randdorens, middendorens rosé tot goud
bruin, bloem bloedrood.............................................

2. bloem s t e e n r o o d ...................................................

BB krachtige geelachtige r a n d d o r e n s ..........................
AA planten met witte tot grijsachtige randdorens 

B randdorens wit tot grijsachtig 
C randdorens wit

D randdorens tot 25, middendorens bruinach
tig, met zwartbruine punt, bloem licht
o ra n je b ru in ...................................................

DD randdorens 9-12, bloem meer oranjerood . 
DDD middendorens isabellarood, bloem van 

buiten koperkleurig, van binnen oranje . 
CC randdorens meer grijswit, middendorens

paarszwart ...................................................
BB randdorens en middendorens grijs, zuilvormige

groei, bloemen urnvormig, g e e l ................................
(Foto’s van de schrijver).

aureicentra
aureicentra var. lateri
tia n.n. 

gigantea n.n.

stuemeri
tilcarensis

rubricentra

jujuyana n.n.

columnaris

Bijeenkomst op „de Grasheuvel”
De jaarlijkse bijeenkomsten op de 

Grasheuvel kunnen beschouwd worden 
als hoogtepunten in het verenigingsleven 
van Succulenta. Leden, die niet in de 
gelegenheid zijn elkander te ontmoeten, 
vinden in de prettige, opgewekte sfeer 
van de Grasheuvel een groep bekenden, 
waarbij zich steeds nieuwe leden aan
sluiten. Het aantal bezoekers bedroeg dit 
jaar 63. De voordrachten en het bezich
tigen van de verzameling van de heer 
Buining maken, dat de gezellige bijeen
komsten tevens leerzame bijeenkomsten 
zijn. De ruilbeurs wordt telkenjare 
„levendiger” .

De heer Veenhof hield een voordracht 
over de bestrijding van plantenziekten, 
een terrein, dat vóór de laatste oorlog 
vrijwel onontgonnen was. Er waren toen
tertijd weinig goede bestrijdingsmidde
len tegen onkruid, insecten en andere 
dierlijke plantenbelagers, schimmels, 
virusziekten en physiologische gebreks- 
ziekten. De uitvinding van D.D.T. tijdens 
de oorlog en van Paration o.a. tegen 
spint, wortelluis en wolluis brengt in 
vele gevallen uitkomst. Zeer nuttig is het 
steriliseren van de grond en het ont
smetten van het zaad, want de op het

zaad voorkomende schimmels worden 
met het zaad in de bodem gebracht en 
het ontkiemende plantje is uiterst gevoe
lig voor schimmels. Het gebruik van 
T.N.T.D. ook na het verspenen, werkt 
ontsmettend en bevordert de beworteling.

Grote voorzichtigheid vooral met para
tion is noodzakelijk, nog steeds maakt 
onvoorzichtig en dus ondeskundig om
gaan met Paration slachtoffers. Mala- 
tion is minder gevaarlijk. Poliflor werd 
niet goedgekeurd door Wageningen.

Na de voordracht van de heer Veen
hof werden door Mevr. van Idenburg 
een groot aantal prachtige kleurenfoto’s 
uit Zuid-Afrika geprojecteerd. Met een 
buitengewoon groot gevoel voor de 
schoonheid van het landschap en grote 
liefde voor planten en bloemen zijn de 
foto’s genomen, die ons voerden door de 
woeste uitgestrektheid van de Karroo, en 
.langs de statige boerenhoeven uit de 
voortrekkerstijd en die ons een schat 
van bloeiende planten in het felle licht 
van een zuidelijk land van nabij toonden.

Evenals de vorige bijeenkomsten kan 
ook deze bijeenkomst zeer geslaagd ge
noemd worden.

J. J. E. v. d. THOORN.
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De vensterstructuur van 
het geslacht Lithops 
bij doorvallend licht

door Dr. H. W. DE BOER.

IV. DE PSEUDOTRUNCATELLAGROEP.

Door wijlen Professor Nel wordt in zijn 
boek „Lithops” alleen L. pseudotruncatella 
(Bgr) N. E. Br. als zelfstandige soort vermeld. 
De meer of minder in kleur en tekening 
afwijkende variëteiten: L. pseudotruncatella 
var. mundtii Tisch., L. pulmonuncula Dtr, L. 
alpina Dtr en L. elisabethae Dtr worden door 
Nel tot L. pseudotruncatella gerekend en niet 
nader beschreven.

Van L. alpina wordt echter in het over
zicht der soorten op blz. 174 van „Lithops” 
wel vermeld, dat het slechts een dwergvorm 
van L. pseudotruncatella is, welke vorm op 
een hoogte van ongeveer 1750 meter op ber
gen van de farm Lichtenstein, dicht bij Wind
hoek, voorkomt.

De vorm L. edithae N. E. Br. zou volgens 
Nel op een niet nauwkeurig aangeduide plaats 
voorkomen en dientengevolge is Nel niet in 
staat geweest vast te stellen of L. edithae al 
dan niet een reeds bekende soort is. Ook 
Jacobsen geeft in zijn „Verzeichnis der Arten 
der Gattung Mesembryanthemum” bij Lithops 
edithae N. E. Br. op: „standplaats onbekend, 
waarschijnlijk Groot Namaland” .

Door G. Oesterreich wordt echter in 
„Kakteen und andere Sukkulenten 1937” als 
vindplaats van L. edithae opgegeven: Riet- 
fontein, 80 mijl ten O. van Windhoek. Riet- 
fontein ligt echter 250 mijl ten O. van Wind
hoek en het is niet duidelijk, of er 80 mijl 
ten O. van Windhoek een tweede vindplaats 
bekend is.

De naam L. farinosa Dtr is volgens Nel 
een nomen nudum en wat onder die soort 
doorgaat zou niets anders zijn dan L. pseudo
truncatella.

Door Nel wordt echter een nieuwe soort 
naar voren gebracht, nl. Lithops dendritica 
Nel; deze nieuwe soort is volgens Nel wel 
met L. pseudotruncatella verwant, doch aan
gezien volgens Nel bij opvallend licht de vele 
donkergroene miniatuurvensters, welke voor 
E. pseudotruncatella kenmerkend zijn, ont-

Vensterstructuur bij doorvallend licht van de 
pseudotruncatellagroep (X 3). 1. L. pseudo
truncatella; 2. L. pseudotruncatella variëteit 

mundtii; 3. L. pseudotruncatella 
var. pulmonuncula.
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breken en regelmatig verlopende dendritische 
(boomvormig vertakte) lijnen aanwezig zijn, 
wordt door Nel aangenomen, dat E. dendri
tica een zelfstandige soort is.

Ik geef hier een korte beschrijving van 
deze soorten en variëteiten, waarbij de voor
naamste vindplaatsen zijn vermeld; deze vind
plaatsen zijn op nevensgaande kaart van Zuid- 
West-Afrika aangegeven met de cijfers 1 tot 
en met 8 in een cirkeltje.

L. PSEUDOTRUNCATELLA (Bgr) N.E.Br.

Het bovenoppervlak is meestal bruingrijs 
gekleurd en vertoont talrijke roestbruine tot 
bruinrode lijnen, lijntjes en vlekken, al dan 
niet samenhangend en soms enigszins boom
vormig vertakt (dendritisch); de omgeving 
der lijnen is, vooral op de plaatsen, waar ze 
samen komen, soms min of meer purperblauw 
gekleurd; nu en dan is ook het gehele mid
dengedeelte van het oppervlak enigszins 
purperblauw, alsof er neiging tot de vorming 
van een groot venster bestaat. Er zijn een 
groot aantal, kleine, ronde, grauwgroene tot 
groenblauwe miniatuurvensters aanwezig, 
welke soms duidelijk de bruinrode lijnen vol
gen, soms ook onregelmatig in de velden 
tussen de lijnen verspreid liggen. De groene 
miniatuurvensters, welke aan weerszijden de 
loop der lijnen volgen, vloeien in de nabij
heid dier lijnen soms min of meer samen of 
staan met smallere of brede steeltjes met 
elkaar of met de omgeving der lijnen in ver
binding. De veldjes, waarin het oppervlak 
door de roodbruine lijnen is verdeeld, zijn 
bedekt met een groot aantal kleine grijze 
puntjes, welke alleen met behulp van een 
vergrootglas duidelijk zijn te zien.

Vindplaatsen : Op verschillende plaatsen 
in de districten Windhoek en Rehoboth (zie 
de cijfers 1 op de kaart).

LITHOPS PSEUDOTRUNCATELLA 
VAR. MUNDTII Tisch.

Kleur van het bovenoppervlak veel gelijk
matiger en intensiever bruin; roodbruine lij
nen en ronde groene miniatuurvensters zeer 
duidelijk; ze maken samen enigszins de indruk 
van takken, welke met appels zijn beladen; 
omgeving der lijnen nooit purperblauw en 
zeer weinig of geen neiging tot de vorming 
van een groot venster; grijze puntjes in de 
bruine velden met een vergrootglas zeer dui
delijk te zien.

Vindplaatsen: Op verschillende plaatsen

Vensterstructuur bij doorvallend licht van de 
pseudotruncatellagroep (x  3). 4. L. alpina; 

5 L. elisabethae; 6. L. edithae.
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Vensterstructuur bij doorvallend licht 
van de pseudotruncatellagroep (X 3). 

7. L. farinosa, 8. L. dendritica.

in het district Gobabis (zie de cijfers 2 op 
de kaart.)
LITHOPS PSEUDOTRUNCATELLA 
VAR. PULMONUNCULA Dtr (L. pulmo- 
nuncula Dtr). Kleur van het bovenopper
vlak meer gelijkmatig bruingrijs tot 
blauwgrijs; neiging tot de vorming van 
een wazig blauwgroen venster; lijnen en 
miniatuurvensters wel aanwezig, maar 
niet steeds even duidelijk; ook de kleine 
grijze puntjes zijn in de velden tussen de 
lijnen door het geringe kleurverschil 
minder duidelijk te zien.

Vindplaats: alleen „echt” in het district 
Rehoboth op de farm Friedental en naaste 
omgeving (zie cijfer 3 op de kaart).
LITHOPS ALPINA Dtr; kleiner dan L. 
pseudotruncatella; kleur van het boven
oppervlak meer helder licht bruin; lijnen 
breder en helder bruinrood; de oudere 
planten nemen in de loop der jaren bij 
ons in cultuur echter dikwijls een meer 
grijsbruine kleur aan en zijn dan van L. 
pseudotruncatella niet meer te onderschei
den.

Vindplaatsen: in het district Windhoek 
op ongeveer 1750 m hoogte op bergen van 
de farm Lichtenstein (zie cijfers 4 op de 
kaart).
LITHOPS ELISABETHAE Dtr; kleur van 
het bovenoppervlak zeer eigenaardig ko
perrood; bij sommige exemplaren varieert 
deze kleur tot grijs met een rode tint; 
lijnen veelal zeer duidelijk en donker 
koperrood van kleur; een deel van de 
miniatuurvensters is ook koperrood; de 
grijze puntjes in de velden bij de minst 
rode exemplaren zijn niet steeds duidelijk 
te zien.

Vindplaats: district Waterberg, aan de 
voet van de Waterberg (zie cijfer 5 op de 
kaart).
LITHOPS EDITHAE N.E.Br.; kleur van 
het bovenoppervlak licht grijsachtig met 
een min of meer blauwe tint, men zou het 
een enigszins grauwe melk-met-water 
kleur kunnen noemen; lijnen licht bruin, 
soms onduidelijk; miniatuurvensters even
eens vaag en dof blauwgroen van kleur; 
grijze puntjes in de velden bij de exem
plaren, welke het lichtst gekleurd zijn, 
zeer onduidelijk, bij de iets donkerder ge

kleurde exemplaren wel te zien maar niet erg duidelijk.
Vindplaatsen: Rietfontein dicht bij de grens van Beetsjoeanaland (zie cijfer 6 

op de kaart). Het is niet duidelijk uit de gegevens van Oesterreich in „Kakteen und 
andere Sukkulenten 1937” op te maken, of L. edithae ook voorkomt op ruim 80 mijl 
ten O. van Windhoek, waar een tweede cijfer 8, doch met een vraagteken, is geplaatst.
LITHOPS FARINOSA Dtr.; kleur van het bovenoppervlak grijsachtig rosé tot licht 
rosebruin; lijnen zeer duidelijk en bij veel exemplaren dendritisch vertakt; de kleur 
der lijnen is bruin tot roodbruin; miniatuurvensters bij opvallend licht bijna geheel
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afwezig; slechts hier en daar is onduidelijk een blijkbaar zeer diep liggend venstertje 
te zien; grijze puntjes in de velden bij de lichtkleurige exemplaren zeer onduidelijk, 
maar bij de meer rosebruin gekleurde exemplaren duidelijk te zien.

Vindplaatsen: volgens G. Oesterreich (Kakteen und andere Sukkulenten 1937: 
die Lithopsarten und deren Fundorten) o.m. bij Nauchas en Aub in het district 
Rehoboth (zie cijfers 7 op de kaart).
LITHOPS DENDRITICA Nel; de beschrijving moet geschieden aan de hand van de 
kenmerken van een aantal driejarige, nog niet geheel volwassen exemplaren, 
waarvan de beide bladlobben nog niet door een geheel doorlopende spleet zijn 
gescheiden en met behulp van de afbeelding en de beschrijving van 2 volwassen 
exemplaren in „Lithops” . Kleur van het bovenoppervlak licht rosebruin (volgens 
Nel: geeloranje); dendritische tekening met rode lijnen, zeer duidelijk en regelma
tig; sommige der driejarige exemplaren vertonen 3 tot 5 hertengewei-achtig vertakte 
lijnen, welke bij de spleet haar oorsprong vinden; bij één van de twee oudere 
exemplaren op de foto in „Lithops” is de dendritische tekening wat onregelmatiger.

Volgens Nel vertoont het 
bovenoppervlak geen mi- 
niatuurvensters, terwijl 
over het al dan niet voor
komen van grijze puntjes 
in de velden niets wordt 
gezegd. Van de jonge, 
driejarige exemplaren van 
•nijn verzameling vertonen 
sommige planten inder
daad geen spoor van mi- 
niatuurvensters bij opval, 
lend licht, terwijl bij 
andere exemplaren, die er 
overigens precies zo uit
zien, zeer duidelijk een 
aantal grauwgroene mi- 
niatuurvensters aanwezig 
zijn. Hetzelfde is het geval 
met de grijze puntjes in 
de velden, die bij som
mige exemplaren zeer on
duidelijk, of zelfs afwezig 
zijn, terwijl andere exem
plaren zeer talrijke grijze 
puntjes in de velden, tus
sen de dendritische lijnen, 
vertonen.

De vindplaats wordt 
door Nel niet vermeld.

Mijn voorlopige in
druk is, dat L. dendritica 
Nel identiek is met de 
door Dinter ontdekte L. 
farinosa; in elk geval zijn 
het twee zeer na aan 
elkaar verwante variëtei
ten.

Zuid-West Afrika: de vindplaatsen der variëteiten 
van de pseudotruncatellagroep.

We willen nu de vensterstructuur van alle genoemde 8 Lithopsvariëteiten en /of 
soorten bij doorvallend licht bezien en nagaan, wat dit ons leert omtrent eventueel 
bestaande verschillen of overeenkomsten. We beginnen met de foto 1, welke betrek
king heeft op het venster van L. pseudotruncatella.

Op de voorgrond treden de vele, ronde, scherp begrensde miniatuurvensters, 
welke een diameter hebben van 0,3 tot 0,7 mm; deze zijn over het gehele oppervlak 
verspreid, doch niet geheel en al zonder enige regelmaat (op enkele der andere 
foto’s is deze regelmaat iets duidelijker). Van de lijnen ziet men nog enkele korte 
stukjes, waarvan de samenhang grotendeels is verbroken; deze lijntjes verlopen in 
een iets lichtere omgeving en een deel van de miniatuurvensters volgt deze lichtere 
strepen. Het grijze gedeelte, buiten de miniatuurvensters en de lichtere strepen
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langs de lijnen, vertoont bij nauwkeurige beschouwing — zelfs bij deze 3-voudige 
vergroting is hiervoor een vergrootglas gewenst — een groot aantal zeer fijne, 
donkere puntjes.

Na deze beschouwing blijkt het niet meer nodig de zeven andere foto’s stuk voor 
stuk te beschrijven, want ze vertonen alle acht hetzelfde beeld; soms zijn de lijnen 
wat duidelijker (foto 8), soms wat onduidelijker (foto 7); dan weer zijn de miniatuur- 
vensters iets met elkaar versmolten en volgen ze zeer duidelijk de donkere lijnen 
met hun lichte omgeving (foto 2), bij een andere variëteit zijn ze alle scherp begrensd 
en bestaat er geen onderlinge samenhang (foto 3); op een enkele foto zijn de brok
stukken der lijnen breed en duidelijk (foto 4), op een andere zijn deze lijnen nauwe
lijks te zien (foto 7). op weer een andere is de dendritsche tekening der lijnen nog 
wel te volgen (foto 8); in de grond der zaak is er echter geen fundamenteel verschil 
in de structuur van de vensters van deze acht Lithopssoorten of variëteiten bii door. 
vallend licht te bespeuren. Op grond hiervan, mede in verband met het uiterlijk 
voorkomen der planten, kom ik tot de volgende conclusies: De pseudotruncatella - 
groep omvat 8 of 7«-) verschillende variëteiten, n.1. L. pseudotruncatella, L. pseudo- 
truncatella var. mundtii, L. pulmonuncula, L. alpina, L. elisabethae, L. edithae, L. 
farinosa en L. dendritica; ze bloeien alle acht geel en de bloeitijd is bij ons van eind 
Juni tot midden Juli.

Het dichtstbij elkaar liggen L. pseudotruncatella en L. alpina; alleen jonge exem
plaren van deze twee variëteiten vertonen een duidelijk verschil; oudere exem
plaren zijn veelal niet meer van elkaar te onderscheiden. Ook dicht bij L. pseudo
truncatella staan de variëteiten E. pulmonuncula en L. mundtii, hoewel - vooral goed 
te zien bij het kweken van populaties van deze variëteiten - er duidelijke en over
erfelijke verschillen aanwezig zijn. De variëteiten L. elisabethae, koperrood en L. 
edithae, water en melk blauw staan weer iets verder van de hiervoor genoemde 
variëteiten af. Nooit zal men echter bij het zaaien van een van deze twee variëteiten 
een plant krijgen, welke te verwarren is met L. mundtii; enkele overgangsvormen 
naar L. pseudotruncatella en L. pulmonuncula komen daarentegen wel eens voor.

Nog weer iets verder verwijderd van L. pseudotruncatella staan L. farinosa en 
L. dendritica en hoogstwaarschijnlijk zijn deze twee laatste één en dezelfde Lithops; 
in dit geval moet de naam Lithops farinosa Dtr luiden. We zijn hier op de grens van 
het erkennen van een nieuwe soort, althans indien we alleen naar de kleur en de 
tekening van het bovenoppervlak van een gering aantal exemplaren kijken. Kweken 
we echter populaties en beschouwen we bovendien de vensters bij doorvallend licht, 
dan is er eigenlijk geen reden om E. farinosa en /of L. dendritica zelfstandige soorten, 
doch de andere besproken planten variëteiten te noemen. Aangezien het verschil in 
uiterlijk van de variëteiten duidelijk en overerfelijk is, uitgezonderd misschien 
L. alpina, waarvoor dit slechts gedeeltelijk geldt, is het m.i. minder juist om deze 
variëteiten niet te erkennen en slechts te spreken van L. pseudotruncatella.

In verband met hetgeen hier is medegedeeld is het van belang op nevensgaande 
kaart van Zuid-West-Afrika de geografische verbreiding van de pseudotruncatella- 
groep nog eens na te gaan.

We kunnen om de vindplaatsen van de variëteiten 1, 2, 3 en 4 in ovaalvorm een 
denkbeeldige lijn trekken; de variëteiten, welke binnen deze lijn vallen, zijn het 
meest aan elkaar verwant; de variëteiten 5, 6 en 7 (tevens 8), welke buiten dit 
omlijnde gebied worden gevonden, wijken in uiterlijk voorkomen meer van de 
binnen de lijn aangetroffen variëteiten af.

*) Dit hangt er n.1 van af, of men L. dendritica en L. farinosa al dan niet als dezelfde variëteit 
beschouwt.

Kweken wij onze planten in te kleine potten?

Het is voor mij enigszins moeilijk de bovenstaande vraag te beantwoorden; want 
sedert ongeveer 25 jaren kweek ik mijn planten niet meer in potten, doch vrijwel 

uitsluitend in de volle grond van het tablet in mijn kasje. Niettemin kan het mogelijk 
voor mijn medeliefhebbers nuttig zijn, als ik mijn ervaring mededeel en daaraan 
vastknoop, waarom ik niet meer in potten kweek en dit, zolang ik over een kasje 
zal kunnen beschikken, ook wel nimmer meer zal doen.

Ruim 30 jaren geleden kweekte ik mijn zaailingen het eerste jaar met een 
tussenruimte van ongeveer 114 cm naast elkander in testen en kistjes. Het tweede 
jaar kwam ieder plantje in een duimpje, d.i. het allerkleinste potje, al die akelig
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kleine potjes werden ingegraven in een met turfmolm gevuld kistje, dat dichtbij 
het glas, n.1. in de nok van mijn kasje, een plaats kreeg. De plantjes groeiden daar, 
rijkelijk vochtig gehouden en staande in een met veel verse koemest vermengde 
grond, abnormaal hard. Voor mensen, die niet weten hoe een goed gekweekte cactus 
er behoort uit te zien, waren het buitengewoon mooie plantjes, voor kenners — het 
aantal was in die tijd hier te lande uitermate gering — waren het vette varkentjes, 
welke hoogstens konden aantonen, hoe een cactus er „niet” behoorde uit te zien. In 
twee jaren tijds kweekte ik o.a. van Rebutia minuscula en Gymnocalycium quehlia- 
num exemplaren met een doorsnede van 5 cm. Toen de kring Utrecht voor een 
collectieve inzending op een tentoonstelling de planten van zijn leden inzamelde, 
waren daarbij van mij een groot aantal zulke grote planten in dermate kleine 
potjes, dat zij topzwaar waren en op de inleveringstafel tegen elkander aan moesten 
worden geplaatst, teneinde te voorkomen, dat zij omvielen. Tal van kringleden 
vroegen mij, hoe ik het klaarspeelde dergelijke curiositeiten te kweken. Er waren 
tweejarige Opuntiazaailingen bij, welke op hun, in het eerste jaar gevormde min of 
meer spillige onderstuk, twee of drie langgerekte schijven droegen.

Kan het voorgaande een bewijs zijn, dat die uiterst kleine potjes groot genoeg 
waren voor jonge cactusplantjes? Naar mijn mening allerminst! Hoogstens kan er 
uit blijken, dat de man die er op uit is zo snel mogelijk een verkoopbaar plantje in 
een potje te kweken, daarin zeer goed kan slagen. De doorsnee koper zal op derge
lijke kweekproducten zelfs zijn keus laten vallen, omdat zij er zo fris uitzien.

Is het feit, dat een plant haar wortels uitzendt buiten haar pot, een bewijs dat 
deze voor haar te klein is ? Naar mijn mening niet. Hoogstens kan het bewijzen, 
dat de afdekking van het drainagegat onvoldoende was, de potscherf door een 
onachtzaamheid van haar plaats ging of de aarde in de pot — bijvoorbeeld door te 
diepe ingraving — min of meer in directe verbinding kwam te staan met die er 
buiten. Een gevolg van het groeien van de wortels buiten de pot is altijd, ook indien 
de samenstelling van de aarde voortreffelijk is, dat de wortels in de pot sterk achter
blijven en dat de plant een veel sterkere groei vertoont. Planten, welke goed zijn 
opgepot, zullen, zelfs al staan zij in de armste of droogste grond en in een te kleine 
pot, geen wortels vormden buiten de pot. Mijn conclusie is, dat de plant haar wortels 
niet buiten de pot vormt omdat deze te klein is, doch uitsluitend omdat zij er de 
kans toe krijgt. Zij zal die kans ook grijpen, als zij in een te grote pot staat, waarin 
zij zich naar hartelust kan ontwikkelen. De wortels willen hun gevangenis verlaten, 
zij geven de voorkeur aan een door niets belemmerde groei. Zij verkiezen de vrijheid.

Het feit, dat men bij beroepskwekers mooi gevormde en welbedoornde plantjes 
kan aantreffen in kleine potjes, bewijst allerminst, dat zij het daarin naar hun zin 
hebben en er van jongsaf in zijn gekweekt. Waarschijnlijk liet de kweker ze 
opgroeien in de volle grond van zijn tablet tot zij de voor de verkoop gewenste 
grootte hadden bereikt en zijn ze daarna opgepot, teneinde ze gemakkelijk te 
kunnen verhandelen.

Uit het feit, dat behalve cactussen zeer vele andere planten, die voor de verkoop 
worden gekweekt, aanvankelijk buiten of in de kas in de volle grond worden 
gekweekt en eerst later een pot krijgen, kan worden afgeleid, dat de ervaring de 
kwekers heeft geleerd, dat zij het snelste mooie en gemakkelijk verkoopbare planten 
kunnen kweken, derhalve hun belangen het beste kunnen dienen, wanneer zij hun 
kweekproducten tot de juiste maat laten opgroeien in de volle grond en ze daarna 
oppotten. Overigens bereiken zij voor tal van planten, juist door ze op te potten, 
dat zij in haar groei worden geremd, door die remming de drang krijgen tot de 
instandhouding van haar soort en derhalve gaan bloeien. De oningewijde vraagt zich 
af, hoe de kweker het klaarspeelt aan een kleine sering, blauwe regen of Chrysan
themum in een tamelijk kleine pot zoveel prachtige bloemen te kweken, terwijl bij 
hem in de tuin een veel grotere plant jaar op jaar weinig of geen bloemen heeft. 
Mogelijk zal hij na lezing van het voorgaande begrijpen, hoe het komt, dat de 
Pelargoniums (Geraniums) en andere potplanten, die zijn buurman met pot en al 
heeft ingegraven, zoveel minder hard groeiden doch zoveel rijker bloeiden dan die 
in zijn eigen tuin, terwijl hij nog wel de moeite nam ze voor het planten van hun 
pot te ontdoen.

Hetgeen geldt voor de eerder genoemde gewassen, gaat eveneens op voor tal van 
andere planten. Een gewas zal het beste groeien als het in staat wordt gesteld zich 
vrijelijk te ontwikkelen, m.a.w. indien zijn wortelgestel bij de groei op geen enkele 
wijze wordt geremd. Uiteraard is mede een voorwaarde tot een goede groei, dat de 
groeibodem van de plant de voor haar opbouw en instandhouding noodzakelijke 
voedingsstoffen in voldoende mate en in een voor haar gemakkelijk opneembare
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vorm  bevat, te rw ijl m ede voldoende licht, lucht en w ater beschikbaar m oeten zijn.

H et zal na kennisnem ing van het voorgaande duidelijk  zijn, dat een p lan t die 
in  een po t staat in  een m inder gunstige positie v erkeert dan haar soortgenoot, die 
in  volkom en hetzelfde aardm engsel in de vrije  grond van het tab le t van een broeikas 
kan  groeien. D it geldt in  m eerdere m ate n aar gelang de pot k le iner zal zijn. P lan ten  
in  een te kleine po t zijn bij h aa r ontw ikkeling gebonden aan de zeer k leine groei
bodem  w aarover zij beschikken. Zelfs w anneer het grondm engsel ideaal is, zal de 
elem entenvoorraad — h e t p lantenvoedsel — snel zijn u itgeput en dus h e t ju iste  
evenw icht tussen de elem enten in de p lan t zelf en  die in  de aarde geleidelijk w orden 
verbroken  en derhalve de groei ook langzam erhand m inder w orden om tenslotte 
op te  houden. Een enigszins redelijke groei, althans n aar het volum e beoordeeld, 
in een te k leine po t is alleen  mogelijk, indien de groeibodem  rijkelijk  van 
bepaalde elem enten — in het bijzonder stikstof — is voorzien en die voedingsstoffen 
van tijd  to t tijd  in  de vorm  van  een bem esting m et een oplossing van het 
een of ander kunstm estm engsel w orden aangevuld. N iet te  verm ijden zal daarbij 
zijn, dat de p lan t van bepaalde elem enten naar h aar aard  te  veel of te  w einig 
krijgt en dus tenslo tte  h aar na tuurlijke  vorm , k leu r en bedoorning in  m eerdere of 
m indere m ate zal verliezen. Voor het verkrijgen  van een goede groei in  een po t is 
het derhalve noodzakelijk, dat m en door ervaring  een ju ist inzicht heeft gekregen, 
zodat m en de goede m aat van de pot w eet te  kiezen en de voor een bepaalde p lan t 
m eest geschikte aarde w eet sam en te  stellen. Doch zelfs indien m en dat heeft 
geleerd, zullen in  een grote verzam eling ieder ja a r  enkele p lanten, w elke door de 
een of andere oorzaak w ortels hebben kunnen vorm en buiten  de pot, door een veel 
snellere groei bewijzen, dat zij in  de volle grond, om dat de ontw ikkelingsm ogelijk
heid voor h aar w ortels d aar belangrijk  g ro ter is, h e t vrij w at m eer n aar h aar zin 
hebben dan b innen  de pot. N aarm ate m en de pot g ro ter neem t, zal m en aan die 
ru im tebeperk ing  — dus het bezw aar van een te geringe ontw ikkelingsm ogelijkheid 
van het w ortelgestel — tegem oet komen. Als belangrijke nadelen staan h ie r dan 
evenw el tegenover, dat grote potten  veel ru im te  innem en en p lan ten  in  een naar 
verhouding grote pot een w einig fraa ie  aanblik  bieden.

E rvaringen  en overw egingen van de eerder beschreven aard  brach ten  mij tot 
de vraag, w elk bezw aar eigenlijk bestaat tegen het kw eken van cactussen in  de 
volle grond. De ervaring  had mij reeds geleerd, dat jonge zaailingen in potjes m et 
een norm ale, dus n iet te  stikstofrijke grond, niet zo gem akkelijk opgroeiden als 
die, w elke in dezelfde aarde  bij elkander in bakjes of kistjes w orden gekweekt. 
A an h e t zoveel w erk  vorderende oppotten van a l die k leine dingen w as derhalve 
reeds enige ja ren  geleden een einde gekomen. W at belette mij eigenlijk ook m ijn 
w at oudere p lan ten  in de volle grond bij e lkander te  zetten? Mogelijk zou het mij 
enige w eken w erk  besparen en zou ik heel w at ru im te w innen. Een m et 4 en 5 
jarige zaailingen genom en proef slaagde voortreffelijk  en d it was voor mij een 
aanleiding van ja a r  to t ja a r  w at g ro tere  p lan ten  van hun pot te  ontdoen, to t ik 
dat tenslotte zelfs durfde w agen m et m ijn geïm porteerde exem plaren. Thans gebruik 
ik nog uitslu itend  potjes voor een gedeelte van m ijn onderstam m en.

Ieder ja a r  verp lan t ik m ijn gehele verzam eling in de volle grond in  het tablet 
van  m ijn kasje, voorzien van frisse aarde. De plan ten  staan d icht opeen en zoveel 
m ogelijk soort bij soort. Ieder ja a r  neem ik ze, om dat deze tijd  mij het beste schikt, 
in  M aart-A pril op. Soms behandel ik een gedeelte aan het einde van Augustus.

W aarschijnlijk ga ik bij het verp lan ten  veel voorzichtiger te  w erk  dan de door
snee liefhebber. Sommige van m ijn cactusvrienden zeiden w el eens, dat ik m et de 
verp lan terij al te  p ie ttepeu terig  ben en er daardoor veel te  lang w erk  aan heb. 
Ik  meen, dat h e t belangrijke voordelen b iedt voor d it onderdeel van de kw ekerij 
voldoende tijd  te  reserveren . De ervaring  heeft mij n.1. geleerd, dat het afbreken 
van zw are w ortels vaak — soms pas na enige ja ren  — een funeste u itw erk ing  kan 
hebben voor een cactus. Zo’n afgebroken w ortel kan  n.1. gem akkelijk  door ro tting  
w orden aangetast en h e t kw aad v ree t dan in de regel langzaam  m aar zeker verder, 
to t h e t in  de p lan t doordringt en deze ineens bezwijkt. Ik  ga derhalve u ite rs t 
voorzichtig te  w erk  en steek een greep m et p la tte  tanden, w elke ik  speciaal voor 
d it doel aanschafte, over de asbestbodem  van het tab let en licht de p lanten  m et 
beleid op. H et w ortelgestel van a l die p lan ten  b lijk t — ieder ja a r w eer — zo sterk  
te  zijn ontw ikkeld, dat h e t is alsof vrijw el het gehele tab le t één geheel vorm t. 
Door heel voorzichtig de greep w at heen en w eer te  w rikken laat de aarde los, 
zodat de p lan ten  daarna  gem akkelijk opgenomen kunnen w orden. De aarde w ordt 
vrijw el geheel verw ijderd, w aarna  ik w ortelsnoei toepas, d.w.z. m et een v lijm 
scherp mes de w ortels van de tw eede en derde orde w at verko rt door ze af te
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„snijden”, derhalve n iet ze m in of m eer af te  kneuzen over de scherpe k an t van 
het mes. Van de d ikkere hoofdw ortels blijf ik  bij voorkeur af. Die zijn bij m ijn 
p lanten  doorgaans ook n iet zo lang, om dat ik  de w ortelsnoei van jongs af ieder 
ja a r w eer toepas en daardoor, n aar ik meen, bereik, dat zij een m in of m eer rijk - 
vertak t w ortelgesteld krijgen. De behandelde p lan ten  w orden k o rt bij e lkander 
in  zeer m atig vochtige aarde in  k istjes gezet, w elke ik een p laa ts geef in  m ijn 
broeibak. Na aldus ru im te te hebben gem aakt, verw ijder ik  u it dat gedeelte van 
de kas de oude aarde en breng er frisse grond in. Ik begin daarna aan de tw eede 
groep plan ten  en breng die terstond nadat zij behandeld zijn over op de p laats 
w aar aanvankelijk  die van groep 1 stonden. Op de h iervoor beschreven wijze 
w ordt groep na  groep afgew erkt to t tenslotte na een veertien ta l dagen de planten, 
w elke bij het begin van de operatie een p laats k regen in  de broeibak en ’s nachts 
u iteraard  goed w erden gedekt, w ederom  een onderkom en krijgen in  de kas. De 
gehele verzam eling w ordt to t 10 dagen na de behandeling van de laatste  groep 
p lan ten  droog gehouden, doch k rijg t dan op een zeer zonnige dag ’s m orgens voor 
12 u u r voor de eerste m aal een m atige hoeveelheid w ater. In  de regel geschiedt dit 
door m et een fijne broes over de kop te gieten op zodanige wijze, dat de p lanten  
net n a t worden. O verdag blijft de kasdeur open, te rw ijl ’s nachts, indien de p lanten  
’s avonds nog niet geheel zijn opgedroogd, w ordt gestookt.

De oude aarde k rijg t een p laats in m ijn tuin. Zij w ord t gedurende 2 to t 3 ja ren  
norm aal bem est en m et bloem en beplant en daarna n aar behoefte verm engd m et 
goede compost en oude, geheel verteerde  b ladaarde en w eer in de kas gebracht. 
H et bovengenoem de grondm engsel bevat geen verse m est dus w einig stikstof.

Mijn p lan ten  krijgen ieder voorjaar een royaal plaatsje. Telkens w eer hebben 
zij zich tegen het einde van de groeitijd  derm ate sterk  ontw ikkeld, dat van de 
bodem  slechts w einig m eer te  zien is. Zij die m ijn p lan ten  zagen, oordeelden 
ze — groot en klein — goed van vorm , k leu r en bedoorning. H et verschil in  oude 
en nieuw e bedoorning van geïm porteerde p lan ten  is u ite rs t gering. Ieder ja a r  w eer 
bloeiden m ijn p lan ten  derm ate sterk, dat oudere liefhebbers mij vroegen, hoe ik 
het eigenlijk k laar speelde zoveel bloem en te krijgen.

H et vorige ja a r  gaf ik  m ijn verzam eling na 6 Septem ber geen druppel w ater 
m eer. H et aan ta l p lanten, dat in  de afgelopen w einig gunstige w in ter verloren  ging 
was even gering als in  een norm ale w inter.

A anvankelijk  ondervond ik, vooral bij jonge p lan ten  w el eens w at h inder van 
w ortelro t. E erst beperkte ik het optreden daarvan  door de gehele verzam eling 
enkele m alen p e r groeiseizoen te begieten m et een chinosoloplossing. Tegenw oor
dig strooi ik, zodra de gehele verzam eling w ederom  op h aar p laats staat, tussen 
de p lan ten  w at brassicol, dat ik daarna m et een stokje oppervlakkig door de aarde 
w erk. Indien bij uitzondering w ortelhalsro t optreedt, gelukt het mij telkens w eer 
h e t in  de k iem  te sm oren. Overigens heeft de ervaring  mij geleerd, dat het gebruik  
van gezonde goed verteerde aarde e r zeer belangrijk  toe bijdraagt, dat h e t h iervoor 
genoemde kw aad niet dan bij uitzondering optreedt. N adelen van  h e t kw eken in 
de volle grond zijn, dat m en de p lan ten  n ie t n aar w illekeur op kan nemen, doch ze 
m oet la ten  staan en dat de beteugeling van onkruid daardoor m eer m oeite kost. 
M en dien t d it laatste geen kans te  geven zich te  sterk  te  ontw ikkelen. Een nadeel 
zou m en ook kunnen  noem en het feit, dat cactussen in de volle grond w at m inder 
snel bloeien dan die in een pot. De sam enstelling van de grond spreek t h ierin  even
w el ook een w oordje mede. O verigens zijn veel liefhebbers w el w at ongeduldig. 
Zij zouden gaarne een p lan t zien bloeien, w elke daartoe eigenlijk nog n ie t in staat 
is. N orm aal is, dat een p lan t n aar h aar aard  groeit to t zij geslachtsrijp  is en dan 
gaat bloeien. Indien  zij d it eenm aal heeft gedaan, zal zij d it — ook in de volle 
grond — bij een goede behandeling en ju iste  sam enstelling van de grond van jaa r 
to t ja a r  in ste rker m ate doen. H et is n iet zo’n kunst om een p lan t te  vroeg in  bloei 
te  krijgen. Belem m er h aa r norm ale groei. Geef h aar in  een k leine pot een arm e 
voedingsbodem, houd h aar lang droog, kortom  behandel h aar slecht en de drang 
zal ontstaan om vóór h aar sterven h aa r soort in stand te houden, derhalve te 
bloeien en zaad voort te  brengen. H et kom t mij aanbevelensw aardiger voor, p lan 
ten  norm aal te  laten groeien to t zij inderdaad bloeibaar zijn.

V oordelen van het kw eken in  de volle grond zijn, dat het g ietw ater gem akke
lijker w egzakt en u itv loeit dan bij potcultuur, zodat de aarde m inder spoedig 
verzuurt; de bacteriënw erking in  geen enkel opzicht w ordt belem m erd, de w ortel- 
vorm ing ongestoord voortgang kan vinden, w aardoor de p lan ten  in  op de juiste 
wijze sam engestelde grond sneller en be te r gevorm d groeien; het aanbrengen  van 
een nieuw e voedingsbodem voor een grote verzam eling zeer veel m inder tijd  vo r
d e rt en  een belangrijk  gro ter aan ta l p lan ten  kan w orden geborgen.

P. F. DIEMEL.
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^ iit  ket notitieboekje van een lie\kebber3
W anneer men wel eens bij verschillende liefhebbers of kwekers komt en goed 

kijkt en luistert, valt het telkens weer op, dat het enten zowel de liefhebber als 
de kweker nog al eens teleurstelling bezorgt, al wordt dit niet zo direct gezegd. 
Omdat ik mijn planten, zo mogelijk, liefst op eigen wortel kweek, heb ik met het 
enten nog niet veel ondervinding opgedaan. Toch zou ik hier graag het een en ander 
over mijn bevindingen willen vertellen, in de hoop, dat daarna de pennen los komen, 
hetgeen tot lering zou kunnen strekken voor ons allen. Voor op- of aanmerkingen 
houd ik me daarom aanbevolen.

Indertijd werd zaad aangeboden van Neoporteria ebenacantha. Het zaad kwam 
goed op en de plantjes groeiden het eerste jaar voorspoedig. Daarna ging het echter 
mis, zodat ik besloot een paar van de zaailingen te enten, één op spachianus en 
één op een andere onderstam, waarvan de juiste naam mij niet bekend is en hier

daarom x wordt genoemd. Alle plantjes werden 
gelijkelijk behandeld, zowel de wortelechte als 
de geënte. De doorsnede van de wortelechte 
plantjes is nu ongeveer 2 cm, ze missen nog de 
voor deze soort typische bedoorning. De op spa
chianus „veredelde” plant heeft een doorsnede 
van 7 cm bereikt, de kleur van het planten- 
lichaam is donkergroen met een violet waas op 
de ribben, ze heeft 12 ribben en de dorenbundels 
staan ca 12 mm uit elkaar; nu, in het derde jaar 
na het enten, tooit ze zich reeds met 6 bloem
knoppen en het is niet uitgesloten, dat er nog 
meer bij komen. De op x geënte plant heeft een 
doorsnede van 6 cm, de kleur van het planten- 
lichaam is violetachtig met een groene onder
grond; bloemknoppen heb ik nog niet bespeurd.

Hier volgen nog enkele waarnemingen bij 
andere planten. Echinocereus pectinatus, in ’52 
geënt op x, gaf dit jaar al een bloem te zien en 
heeft momenteel nog een paar knoppen; de groei 
is goed en de bedoorning mooi aaneengesloten. 
Geënt in ’53 op jusbertii is de groei en de be
doorning eveneens goed, maar de plant heeft 
nog geen knop gezet. Echinocereus baileyi, in ’52 

N. ebenacantha, geënt op spachianus; in geënt op jusbertii, gaf bloem en enkele bloem- 
cirkel even oude, niet geënte zaailing. knoppen; dezelfde geënt op spachianus, groeit

hard, waardoor de plant wat uit elkaar is ge
groeid en zij vormde nog geen bloemknop. Echinocereus pectinatus var. armatus, 
geënt op spachianus en jusbertii groeien goed op beide onderstammen.

Echinocereus scherm ik ’s zomers nooit, ze krijgt dan veel water; bij goed, zon
nig weer staan de planten overdag in een temperatuur van ±90—110° F., ’s nachts 
wordt het ±  45°. Vanaf begin October krijgen ze geen druppel water meer en deze 
rustperiode duurt, bij een wintertemperatuur van 34-32° F., tot de bloemknop
pen zich in het voorjaar voldoende ontwikkeld hebben. De afgelopen winter was 
de temperatuur soms enkele graden onder het vriespunt, maar de planten hebben 
er niet van geleden. De potten staan in turfmolm.

Begin ’53 zaaide ik Fraïlea asterioides; omdat ik er een ongelukje mee heb gehad, 
hield ik maar 3 plantjes over. Voor de zekerheid entte ik één hiervan op spachianus, 
het plantje heeft zich verder goed ontwikkeld en vertoont nu al twee bloemknoppen. 
Het geënte plantje heeft een doorsnede van 3 cm, de niet geënte plantjes hebben een 
doorsnede van slechts ongeveer 1 cm. Tussen haakjes: een héél mooi plantje, heel 
apart van kleur, nl. mooi donkerbruin en tussen de ribben als het ware groen ge
streept; het plantje neemt heel weinig ruimte in. P. K. LENSSELINK.

CORRECTIE. — De redactie verzoekt te willen verontschuldigen, dat in ons vorige 
nummer twee maal een plantennaam verkeerdelijk is gespeld, nl. op pag. 59 bij de 
foto, yunaensis moet zijn yananensis; op pag. 60 in de titel reversisitosa moet zijn 
reversisetosa; verder moet op pag. 62 „de geoloog graaf K. Niebahr” verandert wor
den in „de geograaf K. Niebuhr” .
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Gedrukt op fraai kunstdrukpapier. Op bijna elke pagina een afbeelding.
Wilt u zich het bezit van dit bijzonder rijk geïllustreerde boekje verzekeren, 
wacht dan beslist niet langer om het te bestellen. Afgaande op de vele gunstige 
beoordelingen, kunt u zich nauwelijks een beter werkje op succulentengebied 
aanschaffen; dit geldt in het bijzonder voor de eenvoudige liefhebber.
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.
Algemene Vergadering 1954

De algemene vergadering werd te 
Nijmegen gehouden op 10 Juli j.1.

Reeds des ochtends om 9 uur was de 
heer van Asch, voorzitter van de afd. 
Nijmegen, aan het station present om 
de leden de weg te wijzen naar Brak- 
kestein, waar een verkwikkend kopje 
koffie door de afd. Nijmegen werd aan
geboden. Daarop volgde een bezoek aan 
de kwekerij van de heer W. J. van 
Kempen. Men was vol bewondering voor 
de enorme hoeveelheden, goed gekweek
te succulenten. Twee grote kassen en 16 
platte bakken staan vol cactussen, een 
onnoemelijk aantal jonge vetplanten 
staat in open bakken.

Om 2 uur opende de voorzitter, de 
heer Buining de vergadering, welke ge
houden werd in Hotel Mariënboom, met 
de verblijdende mededeling, dat mevr. 
Grullemans het ziekenhuis had verlaten 
en het goed maakt.

De notulen van de vorige jaarverga
dering werden goedgekeurd.

Het verslag der werkzaamheden gedu
rende het afgelopen jaar werd aanvaard.

De rekening en verantwoording van 
het beheer van de penningmeester, ge
publiceerd in Succ. no. 3 en de begro
ting, gepubliceerd in Succ. no. 2 geven 
geen aanleiding tot enige discussie. De 
periodiek aftredende bestuursleden wer
den herkozen.

Voor het nazien van de rekening en 
verantwoording van de penningmeester 
over het jaar 1953 en van het beheer der 
inkomsten en uitgaven van het Cliché- 
fonds werden benoemd de heren van 
Romunde en Wolf te Nijmegen.

Besloten werd een tweedehands schrijf

machine aan te schaffen voor het adres
seren van het tijdschrift en het typen 
der kopij.

Het voorstel tot invoering van jeugd- 
lidmaatschappen van ƒ 2.50 per jaar voor 
jonge leden beneden 18 jaar werd aan
genomen.

Besloten werd de algemene vergade
ring in 1955 te houden in Haarlem op 
4 Juni.

J. J. E. v. d. THOORN, 
2de Secretaresse.

Met vacantie
De secretaresse, Mevr. Grullemans, 

Hereweg 19, Lisse, zal van 11 September 
tot 9 October met vacantie in het buiten
land vertoeven. In die tijd binnengeko
men correspondentie kan eerst na 9 Octo
ber beantwoord worden. Voor opgave 
van nieuwe leden kan men zich wenden 
tot Mej. J. J. E. van den Thoorn, Elbur- 
gerweg 57, Apeldoorn.
Grasheuvel.

De familie Buining schrijft het volgen
de: Tot onze zeer grote verrassing vonden 
wij een pracht van een bloemstukje in 
onze zitkamer. Het is werkelijk een 
juweeltje van vorm en kleurencombina
tie. We zijn met dit prachtige cadeau heel 
erg blij en wij danken alle deelnemers 
van de Grasheuvel hiervoor.

Mevr. Grullemans, weer geheel her
steld na haar operatie, dankt alle deel
nemers van de Grasheuvel heel hartelijk 
voor het telegram, dat zij, tijdens haar 
verblijf in het ziekenhuis, heeft mogen 
ontvangen.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen :
Gevraagd in ruil voor zaailingen Euph. 

obesa, Lophocer. mickleyi, Crassula arta, 
Anacampseros baeseckii, of wel zaad van 
Anacampseros (sectie Avonia) ustula en 
albissima, het navolgende: planten, stek-

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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postrekening 1 7 2 4 4 6

F. Jansen Leyweg 24 
’s-Gravenhage

ken of zaden van Lobivia claeysiana, 
Lithopssoorten op naam, Crassula colum
naris, Crassula tecta, Crassula mesem- 
brianthemopsis, Astroph. asterias, Mam. 
millopsis senilis en cactussen forma cris
tata. Desgewenst wil ik de verlangde 
soorten kopen. E. T. CLAEYS, De Pinte- 
laan 333, Gent, België.

Aangeboden in ruil voor cactussen een 
Odontoglossum grande (de meest ge
schikte kamerorchidee). Ruillijsten ont
vangt gaarne J. C. v. d. BILT, Sparen- 
bergstraat 20, Haarlem.
Nieuwe Leden:
G. Bosch, Steegstraat 213, Gronsveld, L.
H. W. H. Heijnen, Bokstraat 41, Heer- 

lerheide, Limburg.
J. van de Wees, Wijhestraat 55, Den 

Haag.
A. B. Boers, Geestweg 132, Naaldwijk. 
Mevr. J. Rigterink> Westerveldstr. 25, 

Zwolle.
Ch. Zorgdrager, van Linschotenstraat 5, 

IJmuiden.
J. Buis, Bakkerstraat 29, IJmuiden.
R. E. M. van den Brink, van Beever- 

laan 2, Laren, N.H.
L. Kievit, Jacob Catsstraat 13, Den Haag. 
H. J. Scharphof, Kerkstraat 25, Nijverdal. 
F. Moors, Heuvel A. 114, Diessen, N. Br. 
P. Kuyper, Harmoniehof 9, Amsterdam. 
C. Beerthuizen, Kenaustraat 20, Utrecht. 
A. J. Spierenburg, Torenstraat 81, 

Utrecht.
L. Peperman Jr., Eendrachtsstraat 125, 

Rotterdam.
A. I. Rooderkerken, Binderseind 78, 

Gemert, N. Br.
P. Peters, Nachtegaalplein 21, Nijmegen. 
Mevr. W. E. Meyerink—van Haselen, 

Apeldoornseweg G. 286 I, Hattem.
BELGIE :
Hub. Dervelde, Avenue Bersbeek, Forest.

L. Bruyninckx, Cammaertstraat 28, Ster- 
rebeek.

M. Vallons, Heuvelstraat 4, Kesseloel, 
Kesselo, Leuven.

Maj. Lefévre, Waterstraat 23-1, Bund, 
Ekeren.

Luc. Seijs, Sint Trudo 13, Brugge.
Jacq. Verbruggen, Rue Americaine 199, 

Ixelles.
Mevr. Germ. Stroobants, Bouwhandel- 

straat 40, Borgerhout.
Mevr. Jul. Mertens, Bouwhandelstraat 

40, Borgerhout.
A. Ghersin, Caronstraat 41, Hoboken.
K. Verlinden, Rubensstraat 33, Kontich.
John Pelckmans, Kloosterstraat 65, 

Ekeren.
Jos. Gouwy, Guido Gesellestraat 71, 

Stene, Couterdam.
Norb. Verhaegen, Antwerpsesteenweg 

327, Lier, België.
Jean de Marbaix, Orgelstraat 1, Antwer

pen.
Mevr. Jos. Verbruggen, Jos. Posenaer- 

straat 7, Borgerhout.
H. van Bostraeten, Dorp 89, O. L. Vrouw- 

Waver.
Jul. de Wageneer, Bleekhofstraat 101, 

Borgerhout.
Frans Mees, Rubensstraat 28, Mortsel.
Hub. Jacobs, Antwerpsesteenweg 89, 

Kapellen.
J. van den Avondt, Doornstraat 3, Wil

rijk.
Guy. Vermeulen, Amerikalei 216, Ant

werpen.
Ach. de Wilde, Maarsh. Gerardstraat 14, 

Antwerpen.
Em. Strick, Steenweg op Haacht 5, St. 

Joost ten Noode.
F. Balis, E. Plaskylaan 50, Schaarbeek, 

Brussel 4.
Flor. Guldemont, Lisperstraat 14, Lier.
J. Baisier, Jul. de Geyterstraat 124, 

Wilrijk.
Joz. Beelaert, Sabbestraat 151, Menen.

VERZAMEL UW ZAAD VOOR HET CLICHÉFONDS.
Het Clichéfonds betaalde verleden jaar de som van ƒ 500,— voor de afbeeldingen 

in Succulenta. Sinds Nov. 1953 werd voor de cliché’s voor vier afleveringen van ons 
tijdschrift ƒ 430,— betaald. De zaadverkoop maakt het aanschaffen van cliché’s 
mogelijk.

268 leden hebben dit jaar te samen 4232 pakjes zaad ontvangen, maar slechts 
26 leden hadden zaad beschikbaar gesteld. Het gratis beschikbaar stellen van zaad 
is noodzakelijk, omdat gekocht zaad weinig geldelijk voordeel oplevert.

Steunt daarom het Clichéfonds en stuur zaad aan Mej. J. J. E. v. d. THOORN, 
„de Ruwent” , Elburgerweg 57, Apeldoorn.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

A. N. GOVERS N. V., DEN HAAS
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BEKENDMAKING
Er zijn vele samenstellingen Kunstmest, doch 
maar één die de Pokonfabriek maakt en die

samenstelling heet POKON
POKON heeft door zijn zuivere kwaliteit en zijn vele 
bijzondere eigenschappen een wereldvermaardheid ver
worven. Dit heeft het gevaar veroorzaakt, dat sommigen 
denken, dat iedere Kunstmest POKON is en zodoende 
gerust met een ander merk thuiskomen, menende Pokon 
te hebben. Er zijn zelfs verkopers, die, als men om Pokon 
vraagt, gewoonweg maar andere mest geven en nog zeg
gen: dat is Pokon, of: dat is ook van de Pokonfabriek, 
of: dat is hetzelfde.
De Pokonfabriek fabriceert ook Korrelmest, doch dat 
is geen Pokon en op de verpakking staat: een product 
van de Pokonfabriek. Deze Korrelmest is echter van min
der zuivere grondstoffen gemaakt, zoals alle Korrelmest 
en is niet voor potplanten bestemd, doch voor tuinen.
Verder fabriceert de Pokonfabriek CHRYSAL, het pre
paraat dat de Snijbloemen zoveel langer goed houdt, het 
water zuiver houdt, de bloemen niet doet verkleuren en 
de geur stimuleert.
Laat niet iets in Uw handen stoppen dat U niet vraagt.

U weet, Pokon is de zuiverste Kunstmest, waarvan alle planten
echt houden.

De prijzen en verpakkingen van Pokon, Korrelmest en Chrysal zijn :

POKON nessen van
35 cent 60 cent ƒ 2.00 ƒ 3.50

KORRELMEST voor de tuin
Strooidozen van 1,2 kg 4 kg

f 1. ƒ 3.00

CHRYSAL in pakjes van
25 gram 50 gram 100 gram 750 gram in bus
35 cent 60 cent ƒ 1.10 ƒ 5.—

H. P. BENDIEN
^ P o kon-, rrelmeót- en (^kryóat}abriek

N A A R D E N



NUMMER 6 1954 NOV.-DEC.

N ederlands-B e lg ische  V e re n ig in g  
van L ie fhebbers  van Cactussen 
en andere  Vetp lan ten

S U C C U L E N T A
Borzicactus tessellatus Akers et Buining sp. nov.

door JOHN F. AKERS en A. F. H. BUINING.

Laetevirens, valde ramosus, usque ad 1,50-1.80 m altus; costae 5-6, in gibbos 
tessellatos sexangulares supra sulcatos divisae; aculeae marginales circa 10; 
acu lea centralis una validissima, subulata; flores cylindrici, rubri, subactino- 
morphi; tubus setosus, infra annulo lanuginoso cellam nectariferam attingente 
instructus; fructus luteus; semina atra, hilo magno, albo.
Habitat: in Peruvia centrali, inter Churin et Oyon ad flumen Huaura.
Typus in Herb. Dudleyanum, Univers. Stanford (Calif.).

Boomvormige planten, tot 1,80 m hoog; takken lichtgroen, 6-8 cm in 
doorsnede, met 5-6 lage, 1 cm hoge ribben; ribben door overdwarse 

groeven verdeeld in als van facetten voorziene schildvormige knobbels, ver
ticaal gegroefd boven de areolen; areolen ellipsvormig, 6,5 mm bij 8 mm, 
4-5 cm van elkaar en bekleed met wit vilt; randdorens ongelijk, ongeveer 10, 
lang 7-15 mm, de onderste dunner en korter en alle roodachtig bruin gestip
peld, naald- tot priemvormig, stekend; middendorens gewoonlijk 1 maar

Borzicactus tessellatus (links X 0,5, rechts X 0.25) foto: Akers.
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soms 2, horizontaal tot opgaand, zeer krachtig, 2 mm in 0 , priemvormig, 
stekend, 1,5—3 cm lang en roodachtig bruin gestippeld; haren of borstels 
komen op de areolen niet voor; bloemen alleenstaand, bij daglicht geopend, 
bloeiende uit de bovenste areolen maar niet uit de top, cylindervormig, 
nauwelijks zygomorph, 1,5 cm in doorsnede en 8 cm lang met een korte 
zoom; binnenste bloembladen omgekeerd lancetvormig tot spatelvormig, 
roserood met een violette rand, top van de bloemblaadjes onregelmatig 
gekerfd, stomp, met korte punt; buitenste bloemblaadjes lijn- tot lancet
vormig, naar buiten omgebogen, roserood, met toegespitste punten; meel
draden niet boven de bloembekleedsels uitstekend, gebundeld, aan de 
bovenzijde violetrood, onderaan witachtig, de onderste korter en vrijstaand

tot onderaan in de bloem- 
buis, de bovenste vastge
groeid aan de bloembuis; 
helmdraden teer en slank; 
helmknopjes langwerpig, 2 
mm lang, crèmegeel; stam
per 1 cm boven de bloem
bekleedsels uitstekend, rosé, 
krachtig, 9 stempels, groen-- 
achtig geel, 8 mm lang, 
behaard; bloembuis vlezig, 
sterk gegroefd, 7 cm lang 
met wat witachtige haren 
onder in de bloembuis, iets 
hoger sluit een wolring de 
nectarkamer af; schubjes op 
de bloembuis breed, lang, 
dik en vlezig, met opgehe
ven toegespitste puntjes, 
die aan het uiteinde don
ker geelrood zijn, haren uit 
de oksels van de schubjes 
50—60, 2—10 mm lang, wit
achtig van boven en bruin
achtig zwart beneden, aan 
de rijpe vrucht bruin en 
stug; vruchtbeginsel plat 
cirkelrond, helder groen, 
met veel brede, platte, dak
pansgewijs geplaatste, afge
knotte schubjes, voorzien

Doorsnede onderste deel bloem met wolring ( x  0.35) \an eeJ\. geelrode
,, ,, dorenachtige punt; vrucht
foto: Akers, i , j. 1 j  ibezet met brede, lage,

schildvormige facetten, dof, 
wasachtig, geel, 3,5—5,5 cm in doorsnede, omgekeerd eirond, de donker
bruine bloemresten met bosjes bruine haren blijven aan de vrucht zitten; 
de areolen op de vrucht zijn 1,5 cm van elkaar verwijderd, de vrucht is 
bezet met kleine, deltavormige, toegespitste schubjes; vruchtpulp droog, 
witachtig, verdroogt bij het rijp worden en laat een lege ruimte achter onder 
in de vrucht, waarin de zaden zich verzamelen; de zaden zijn geplaatst op 
1 cm lange zaadlijsten, ze zijn middelmatig groot, dof, zwart, gestippeld, 
gekield, met een grote witte navel.

Vindplaats tussen Churin en Oyon langs de Rio Huara, dep. Lima, 
district Cajatanbo, Peru en aldaar algemeen voorkomend.
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Het is een zeer opvallende plant met 
haar heldergroene takken en krachtige 
priemvormige dorens, die doen denken 
aan de middendorens van Oreocereus 
hendriksenianus; de sterk in het oog val
lende schildvormige knobbels onder
scheiden deze plant echter van alle 
andere.

De in Midden-Peru voorkomende 
Borzicactussen groeien meer boomachtig 
en zijn sterk vertakt, terwijl de knobbels 
sterk gegroefd zijn. De bloemen zijn 
krachtig, cylindervormig, vrij sterk be
haard en bij alle komt onder in de bloem- 
buis de wolring voor. De vruchten zijn 
geel van kleur en zij springen bij het rijp 
worden overlangs open. De pulp van de 
vrucht is droog en verschrompelt tijdens 
het rijp worden, waardoor de zaden vrij 
komen.

De van Equador afkomstige Borzi
cactussen wijken van de genoemde soor
ten af. Ze zijn minder vertakt en hebben 
een meer liggende, kruipende habitus.
De bloemen zijn slanker en ze hebben 
een veel wijdere zoom.

Tot dusverre werden uit Midden- 
Peru slechts 2 soorten beschreven, n.1.
Borzicactus fieldianus Br. et Rosé en nu 
Borzicactus tessellatus. Zoals bekend is stelde C. Backeberg voor Borzic. 
fieldianus het geslacht Clistanthocereus op. Wij kunnen hem hierin voor
alsnog niet volgen.
CONDENSED DESCRIPTION IN ENGLISH :

A bright, green, much branched plant 5 to 6 feet tall. The 5 or 6 ribs are divided 
into six-sided, faceted tubercles which are grooved from above. The usually single, 
central spine is quite heavy and awlshaped. The flowers are cylindrical, red and but 
slightly zygomorphic. The tube scales are long and fleshy with sharp tips. The tube 
is covered with many wiry hairs, which are brown to black with white tips. Inside 
at the base of the tube is a tuft of whitish hairs. The fruit is yellow with shield- 
shaped, flattish tubercles and persistant floral remains. The pulp of the fruit is dry 
and shrinks when ripe, allowing the seed to collect at the base of the fruit. As far 
as is known these plants occur only in a narrow zone midway between Churin and 
Oyon in central Peru, along the river Huaura.

De Diacanthium-Euphorbia's
door J. A. JANSE.

De verdeling van het grote geslacht Euphorbia, heeft - althans voor zover het de 
succulente soorten betreft - steeds veel moeilijkheden opgeleverd. Het leek er 

wel op, alsof Berger er in 1907 tamelijk goed in geslaagd was een indeling door te 
voeren, doch sindsdien zijn vele soorten bekend geworden, die zich niet in dit enge 
keurslijf laten wringen.

Er is echter één groep, die door de Zwitserse botanicus Edmond Boissier was 
beschreven, die wij nog steeds erkennen als een sectie met onbetwistbaar bestaans
recht. Dat zijn namelijk de onder de naam „ D i a c a n t h i u m ” (met twee stekels) 
bekende soorten, gekenmerkt door de stekels, die paarsgewijze aan de bladbasis
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voorkomen. Men heeft deze 
stekels wel eens beschouwd als 
ontstaan uit de op deze plaats 
veel voorkomende steunbladen 
en het is aannemelijk, dat dit 
kenmerk zeer primitief moet 
zijn in het geslacht Euphorbia, 
daar de groep Diacanthium niet 
alleen een zeer groot versprei
dingsgebied heeft, doch ook een 
buitengewone vormenrijkdom 
ten toon spreidt en tenslotte 
omdat de groep, naast succulente 
planten, ook soorten bevat, die 
wij ten hoogste als xerophyten 
(d.w.z. droogteplanten) kunnen 
beschouwen.

De Diacanthium-Euphorbia’s 
bestrijken vrijwel het gehele 
gebied, waar succulente planten 
gevonden worden. Met inbegrip 
van de Canarische Eilanden en 
Madagascar, komen ze in geheel 
Afrika voor, ze overschrijden de 
Rode Zee en wij treffen ze zowel 
in Arabië als in India aan, doch 
hoever in Azië de verspreiding 
nog zonder invloed van de mens 
is tot stand gekomen, is moeilijk 
te bepalen. De grootste verschei
denheid van vormen zien wij in 
Zuid-Afrika, waar het Diacan- 
thiumkenmerk optreedt bij soor
ten, die overigens in hun habitus 
sterk van de overige soorten 
afwijken.

Hoewel de naam „Diacan
thium” zoals hierboven reeds 
werd uiteengezet een stekel „paar” aanduidt, heeft men gemakshalve in deze groep 
ook enkele soorten opgenomen, die maar 1 en die zelfs 3 stekels aan de bladbasis 
vertonen. Het is ook niet zeldzaam, dat wij naast, of liever boven het gewone stekel- 
paar nog een paar, gewoonlijk veel kleinere stekeltjes aantreffen.

Een bijzonder orgaantje, waarmede wij bij deze Euphorbia’s veel te maken 
krijgen, is het z.g. „schildje” , een meestal gekleurd orgaantje, waaruit de stekels als 
het ware ontspringen. Dit schildje is vaak zeer karakteristiek van vorm. Bij som
mige soorten is het schildje slechts zwak ontwikkeld (E. neriifoUa L.) of ligt het iets 
weggezonken in de ribben, bij andere daarentegen is het opvallend dat het een dan 
weer ronde, dan weer halvemaanvormige of niervormige gestalte aanneemt. Soms 
zijn de schildjes zo dicht bij elkaar geplaatst, dat ze een aaneengesloten rij vormen; 
bij enkele soorten zijn ze zelfs aaneengegroeid tot een z.g. „hoornband”, die de 
uiterste rand van de ribben geheel bekleedt.

A l deze kenmerken vertonen een zekere afwisseling; bij sommige soorten is 
b.v. de hoornband een vast kenmerk, bij andere daarentegen gaat de hoornband 
bij te sterke lengtegroei spoedig enigszins verloren, zoals b.v. bij E. pseudocactus 
Berger, waar hij niet zelden door kleine stukjes groen weefsel wordt onderbroken. 
Opvallend is dan, dat het oog, dat op korte afstand van het stekelpaar ligt, nog 
juist door de hoornband wordt ingesloten.

In habitus kunnen de Diacanthiumsoorten zeer grote verschillen vertonen. De 
boomvorm, met een dikke ronde stam en een ronde of omgekeerd pyramidale kroon 
van evenwijdig opstijgende takken, is vooral karakteristiek voor Oost- en Centraal- 
Afrika, waar zulke Euphorbiasoorten karakterbomen van de savannen en hoog
vlakten zijn. De stam en de takken van deze soorten, die op dezelfde wijze als 
zuilcactussen geribd zijn, krijgen op de duur een verschillend uiterlijk, daar de

Euphorbia undulatifolia Janse foto: Uitewaal.

\
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stam bij sterke groei rolrond wordt, de ribben verdwijnen en de stekelparen afvallen. 
Bij kleinere boomvormen, b.v. Euph. grandidens Haw, blijft de stam nog wel kantig, 
doch vertoont een groter getal ribben dan de zijtakken, die op hun beurt meestal 
meer ribben vertonen, dan de takken van de tweede of derde orde.

Zeer sterke wijzigingen ondergaan de boomvormige soorten van zaailing tot 
volwassen exemplaar, zo zelfs, dat men soms niet zou geloven met één en dezelfde 
soort te doen te hebben. Toch vertonen deze wijzigingen in haar algemeen karakter 
een gelijksoortig verloop, al zijn sommige kenmerkswijzigingen bij de éne soort 
veel duidelijker dan bij de andere. Jongere exemplaren van vele boomvormige
soorten der Diacanthiumgroep vertonen vaak 
sterk golvende ribben, die bij oude planten lang
zamerhand verdwijnen; aan zulke sterk golvende 
ribben worden deze stekelparen kleiner en min
der ontwikkeld, naarmate de ribben rechter 
worden. Goede voorbeelden van zulk een ont
wikkeling zijn E. erythraeae N. E. Br. en E. 
ammak Schweinf., waar de grote horizontaal 
spreidende stekelparen aan de sterk golvende 
ribben van de jonge exemplaren bij de oude 
takken bijna geheel verdwenen zijn. De ribben 
zijn dan recht en sterk in dikte toegenomen, 
evenals de centrale as van de twijg. (Figuur 2, 
pagina 87).

Jonge planten van deze sectie vertonen ook 
vaak een karakteristiek gemarmerde tekening,

foto: Uitewaal

Euphorbia canariensis L.
foto: Uitewaal.

die bij toenemende ouderdom 
geheel verdwijnt. Deze gemar
merde tekening is meestal het 
dichtst bij de voet van de rib
ben en wordt, naar de kanten 
uitstralend, steeds sterker on
derbroken door de groene hoofd
kleur. Geleidelijk neemt deze 
tekening bij oudere takken af. 
Bij sommige soorten, zoals bijv. 
E. lactea Haw., blijft deze teke
ning echter altijd aanwezig. De 
plant, die wij in onze kassenEuphorbia grandicornis Goeb.
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algemeen kweken als Euphorbia hermentiana Lem. ( =  ? trigona Haw., niet Rexb.), 
vertoont als jonge plant bijna zonder uitzondering zulk een mooie marmertekening 
van grijswitte tint op de donkergroene grondkleur van de takken, doch oudere

planten worden effen, glanzend 
donkergroen.

Van een geheel ander 
karakter beschouw ik echter 
de bonte tekening van een E. 
pseudocactus Berger, die, in 
tegenstelling tot de ietwat 
onregelmatige vlekken van 
bovengenoemde soorten, een 
buitengewoon regelmatig ver
loop heeft; het zijn feitelijk U- 
vormige booglijnen, die met de 
bovenste opening naar de ste- 
kelparen gericht zijn.

De echte bladeren zijn bij 
de Diacanthium-Euphorbia’s 
zeer verschillend van ontwik
kelingsgraad. Grote kruidach
tige bladeren vertonen vooral 
de soorten van de s p l e n -  
d e n s-groep, de xerophytische 
struiken van Madagascar, die 
zo opvallen door de helder ge
kleurde schutbladeren van de 
bloei wij ze.

Flinke bladeren hebben 
ook de Indische soorten van 
de n e r i i f o l i  a-groep; het 
grootst zijn ze wel bij E. undu- 
latifolia Js, waar ze 18 cm lang 
en 5 cm breed kunnen worden, 
doch ook E. neriifolia L. en E. 
nivulia Ham. ontwikkelen in 
de groeiperiode flinke, meer 
vlezig-leerachtige bladeren.

De jongere planten van de 
boomachtige soorten hebben 
meestal kleine blaadjes, die 
echter bij sommige soorten 
nog 5-7 cm lang kunnen wor
den, doch meestal vrij spoedig 
afvallen. Flinke bladeren kan 
men bijvoorb. waarnemen bij 
de plant, die waarschijnlijk het 
meest overeenkomt met Euph. 
dbyssinicia R., een onvoldoen
de bekende soort. Bij Euph. 
ingens E. Mey zijn de blaadjes 
reeds van bescheiden omvang, 
4-6 mm lang, zij vallen zeer 
spoedig af. Bij de grotere bla
deren treffen wij meestal een 
korte, rolronde bladsteel aan, 
die geleidelijk in de bladschijf 
overgaat, doch zich als het 
ware in de dikke hoofdnerf, 
met name aan de onderzijde 
van het blad, voortzet.

In de rustperiode, die in 
bepaalde streken zeer lang kan

Stekelparen van de sectie „Diacanthium”. 1. Euph. 
ledienii Berger; nauw opeenstaande stekelparen 
met puntig aflopend schildje. 2. Euph. ingens 
E. Mey. 3. Euph. officinarum L.; de stekelparen 
door een smalle hoornband met elkaar verbonden. 
4. E. virosa Willd.; brede hoornband. 5. E. nivulia 
Ham.; aan de grote ronde bladsnavel slechts een 
zwak ontwikkeld schildje. 6. Euph. subsalsa var. 
kaokensis W.D.S.; een groot en een kleiner stekel- 
paar vertonend.



SUCCULENTA 87

Groeivormen van de Diacanthium-Euphorbia’s. A. Grote boomvorm met dikke ronde 
hoofdstam. B. Boomtype met kransgewijze vertakking. C. Lage, kussenvormige 
groeiwijze. D. Lage struiken met evenwijdig opstijgende takken. E. Dikke wortel
knol met stralend uitstaande takjes van Euphorbia squarrosa Haw.

duren, zijn de planten niet alleen bladerloos, doch de groei staat ook geheel 
stil. Dit komt duidelijk tot uiting in de sterk ingesnoerde takken van sommige soor
ten, waardoor lange en korte leden ontstaan, die Berger zo kenmerkend „Jahres- 
triebe” genoemd heeft. De lengte, en andere afmetingen van deze leden zijn - hoe
wel vrij sterk van groeiomstandigheden afhankelijk - voor de vele soorten zeer karak
teristiek. Soms zijn de leden over hun gehele lengte vrijwel gelijk van dikte en zijn 
de insnoeringen zelfs onduidelijk, zoals b.v. bij E. triangularis Desf., bij andere soor
ten daarentegen, bijv. E. coerulescens Haw., zijn de takken elke 6 cm sterk inge

snoerd, zodat korte leden ontstaan, die in het 
midden veel dikker zijn dan uit de uiteinden. 
Een zeer bijzondere vorm hebben de leden van 
de echte Euphorbia cooperi Marl., welke aan de 
onderkant zeer buikig gezwollen zijn en naar 
boven toe slank uitlopen, zodat een flesvorm 
ontstaat.

Bladvormen van Diacanthium 
Boiss. 1. Euph. abyssinica R. 
(fide Croizat). 2. Euphorbia 
triangularis Desf.

Doorsnede van een geribde stam; 
de gestippelde lijn geeft de gewij
zigde omtrek aan na groei in de 
dikte.
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Sommige kleinere boomvormige soorten vertakken geheel anders dan b.v. Euph. 
ingens E. Mey; in plaats van een dikke hoofdstam met kandelabervormig opstijgende 
takken, kunnen we bij deze soorten meer spreken van een kransgewijze vertakking, 
welke zich op enige afstand van elkaar herhaalt, waardoor meer een boomvorm 
ontstaat, zoals in figuur B. is afgebeeld. Een goed voorbeeld van deze groeiwijze 
geeft Euphorbia grandidens Haw.

De struikachtige soorten vormen vaak dichte bossen van evenwijdig opstijgende 
takken, terwijl ook de hogere vertakkingen, dicht langs de hoofdtak evenwijdig 
opstijgen (fig. D.); een goed voorbeeld van deze groeiwijze is b.v. E. coerulescens Haw.

De soorten uit Marokko, zoals E. echinus Hook. f. & Coss, E. beaumieriana Hk. f. 
& Coss. en E. resinifera Berg. vormen lage kussens of lage struiken, die dicht aan
eensluiten. Bij E. beaumieriana wordt wel een hoofdstam gevormd, doch deze blijft 
t.o.v. de zijtakken in ontwikkeling ten achter.

Tenslotte vermelden wij nog het groepje Zuidafrikaanse soorten, waartoe o.m. 
E. squarrosa en E. stellata behoren. Deze gelijken in habitus wel iets op de bekende 
„Medusahoofden” van de Anthacanthasectie, doch waar bij deze laatste de hoofd
stam groen is en met dezelfde podariën als de zijtakken is bekleed, zijn bij eerst
genoemde soorten alleen de zijtakken groen, de hoofdstam is meer een knollig 
opgezwollen wortelhals.

Berger heeft in zijn reeds meer genoemd boekje getracht de sectie „Diacanthium” 
in reeksen onder te verdelen en daarbij plaatste hij laatstgenoemde soorten in een 
groepje „Scolopendriae” bijeen. Naast de door Berger opgesomde soorten zijn er 
thans uit Afrika veel meer van zulke vormen bekend, die echter door allerlei over- 
gangen met andere lage struikvormen verbonden zijn. Bij E. schinzii Pax kan men 
van een sterk opgezwollen wortelgedeelte niet meer spreken, het ondergrondse 
gedeelte is een vertakte wortelstok, die boven de grond uitloopt in een aantal korte 
takjes. (Wordt vervolgd).

Zaaien van mesems en cactussen binnenshuis

Een van de meest spannende bezigheden in onze liefhebberij is het zaaien. Altijd 
zien we weer vol verwachting uit naar het moment waarop de eerste zaden 

ontkiemen. En zijn we na verloop van tijd bijna alle zaden plantjes geworden dan 
geeft dit ons grote voldoening.

Het volgende is bedoeld voor hen, die niet over een verwarmde kas beschikken 
en toch met succes mesems en cactussen willen zaaien. Vooral voor mesems is in 
dit geval het tijdstip van zaaien van groot belang. Zaait men te vroeg, dan kunnen 
de plantjes door gebrek aan licht zich niet behoorlijk ontwikkelen, zaait men te 
laat, dan zijn ze te klein om met goed gevolg de zomerrust in te gaan, terwijl bij 
laat zaaien - en dit is een opmerkelijk verschijnsel - het zaad niet zo goed ontkiemt 
en bovendien algen de plantjes kunnen overwoekeren. De beste tijd van zaaien is 
daarom het laatst van Februari en het begin van Maart.

Voor het zaaien gebruik ik de bekende ronde zaaipannen met voetjes, die bij 
elke handelaar in duivenvoer te krijgen zijn. In deze pannen kunnen 6 è 8 soorten 
gezaaid worden. Zaden die zeer lang moeten liggen voordat ze ontkiemen, zaaie 
men liever apart. De pan wordt, als ze nieuw is, enige tijd in water ondergedompeld, 
tot ze hiermede goed doortrokken is. Is ze reeds eerder gebruikt, dan wordt ze goed 
schoongeschrobd. De pan wordt voor ongeveer % gevuld met een mengsel van zand 
en niet te grof grint, dat van te voren gewassen is. Hierna wordt de pan tot 
bijna aan de rand in het water gehouden, zodat het water door de gaatjes naar 
binnen dringt en het grint en zand een compacte massa is geworden; dit om later 
het verzakken van het zaaisel te voorkomen. Nadat het water uitgezakt is, wordt 
een enkele centimeters dik laagje zandige tuingrond opgebracht. Deze grond moet 
van te voren gezeefd zijn door een zeef met maaswijdte van horregaas en bovendien 
zo verhit zijn geweest, dat alle leven zo goed als gedood is. Dit bereikt men door 
de gezeefde grond in een oude pan op een gasstel of andere warmtebron onder 
voortdurend roeren zodanig te verhitten, dat men bij aanraking met de hand deze 
snel moet terugtrekken. De grond mag niet branden. De grond, die het best met 
een eetlepel opgebracht kan worden, moet 1 a 2 cm onder de rand van de pan 
blijven en wordt met een lucifersdoosje gelijk gemaakt en licht aangedrukt. Om het 
te zaaien oppervlak in gelijke resten te verdelen, wordt dit met een reepje glas of 
iets dergelijks door het indrukken van streepjes in vakjes verdeeld. In elk vakje
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komt een nummertje te staan, dat met Oostindische inkt op een celluloidplaatje 
van 1 x 2  cm geschreven is. De celluloidplaatjes kunnen uit een oud haarzakje of 
ander voorwerp van celluloid geknipt worden. Het nummer dat op het plaatje 
staat, schrijft men ook op het pakje zaad dat men in het betreffende vakje wil 
zaaien. Men kan natuurlijk ook nummer en naam nog in een boekje schrijven.

Nu kan met het zaaien begonnen worden. Na opening van het pakje worden 
de zaden, die meestal in een van de lange vouwen van het papiertje zitten, er met 
een speld voorzichtig uitgeschoven, waardoor een gelijkmatige zaaiing verkregen 
wordt. Vooral bij de uiterst fijne zaden van Dinteranthus microspermus is deze 
manier zeer doelmatig. Deze zaden worden niet met zand of grond bedekt. Hierna 
wordt de pan in lauw water geplaatst, tot de grond geheel met water is doortrokken. 
Het water mag niet verder dan de oppervlakte van de grond komen, daar anders 
de zaden wegspoelen. Het zaaisel wordt nu, met een glasplaat afgedekt, op de 
schoorsteenmantel geplaatst, waar het aanvankelijk dag en nacht blijft staan, totdat 
de eerste zaden ontkiemen; dit gebeurt meestal na ongeveer vijf dagen. Voorwaarde 
is natuurlijk dat de verwarming des nachts niet uitgaat. De temperatuur mag des 
avonds enige tijd tot ongeveer 30° C. stijgen; op de schoorsteenmantel kan de 
temperatuur zeer hoog worden, hetgeen het kiemen bevordert. Na het ontkiemen 
van de eerste zaden wordt de pan overdag voor een raam op het zuiden of zuid
oosten geplaatst en bij sterke zonneschijn met dun vloeipapier geschermd. Tevens 
wordt wat lucht gegeven door een lucifertje onder de plaat te leggen, dat er echter 
onder weggehaald wordt wanneer de pan ’s avonds weer op de schoorsteenmantel 
wordt geplaatst.

Het is niet noodzakelijk dat in de ruimte, waar het zaaisel overdag staat, gestookt 
wordt. Echter mag de temperatuur niet beneden 10° C. dalen. De onnatuurlijke 
temperatuurswisseling n.1. bij dag koel ’s nachts warm, heeft niet de minste invloed 
op het kiem- en groeiproces. Deze behandeling - overdag voor het raam ’s nachts op 
de schoorsteenmantel - wordt gedurende vier weken volgehouden, waarbij gezorgd 
wordt dat de grond nimmer uitdroogt. Hierna kan met verspenen begonnen worden. 
Ook de dan nog uiterst kleine Dinteranthus moet nu verspeend worden, want het 
langer in de zaaipan laten staan leidt tot overwoekering door de algen, die nu zo 
langzamerhand de overhand beginnen te krijgen.

Voor het verspenen wordt wederom een zaaipan gebruikt en tot een centimeter 
onder de rand gevuld met een mengsel van half goede tuingrond, half grof zand 
met toevoeging van een weinig oude kalk. Het gemakkelijkst kan men verspenen, 
wanneer de grond iets vochtig is, met gebruikmaking van een puntig lucifertje als 
poothoutje. De plantjes worden op geringe afstand van elkaar gezet. Na het planten 
wordt het geheel met een borstel besprenkeld. Het best kan men hiervoor een 
werkborstel gebruiken, die nog weinig afgesleten is. Niet te veel water tegelijk! 
Hierdoor komen de plantjes goed vast te staan. Ze worden nu dag en nacht voor het 
raam geplaatst en worden nog steeds tegen sterke zonbestraling geschermd. De 
glasplaat behoeft niet meer gebruikt te worden. Ook nu moet de grond zorgvuldig 
vochtig gehouden worden. Zodra de plantjes aan de groei gaan, kunnen ze buiten 
in de bak geplaatst worden, waar ze langzamerhand gehard worden en steeds meer 
aan de zon kunnen wennen totdat ze geheel ongeschermd en vrij in de buitenlucht 
staan; alleen tegen regen moeten de jonge plantjes beschermd worden. De op deze 
wijze gekweekte mesems zijn zeer sterk en kunnen in de winter heel wat verdragen.

Op bovenstaande manier kweekte ik dit voorjaar Lithops mickbergensis, L. alpino 
en L. bella, Lapidaria margaretae, Dinteranthus microspermus, Cheiridopsis candi
dissima en Rhinephyllum broomii; alles in één zaaipan. Na vier maanden hadden de 
Lithopssoorten en Lapidaria de grootte van een flinke erwt. Dinteranthus was zelfs 
nog iets groter, terwijl de bladen van Cheiridopsis ongeveer 3 cm groot waren en 
Rhinephyllum bijna in bloei kwam. Bijna elk zaadje werd een plantje !

Gelijktijdig en op dezelfde wijze zaaide ik enige gemakkelijk te kweken cactus
soorten zoals Rebutia minuscula en Reb. senilis, Trichocereus spachianus, Notocac- 
tus tabularis en Lobivia gemengd. Ook deze deden het alle heel goed. Het is echter 
wel gewenst, dat de jonge cactussen na het verspenen en ook gedurende de verdere 
groei in de zomer geschermd worden. Wanneer ongeveer half Augustus de zon haar 
grootste kracht begint te verliezen, kunnen de plantjes langzaam aan de zon gewend 
worden. Zij zijn dan half September geheel gehard en kunnen zolang in de open 
lucht blijven, als het weer het toelaat. Daarna komen zowel de mesems als de cac
tussen weer onder glas, waarbij zoveel mogelijk gelucht wordt, zij blijven daar tot 
het begint te vriezen. Meestal kunnen de planten tot het laatst van November buiten 
blijven, mits ze zo goed als droog staan. H. ZILLIG.
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Bij de moeder van 

Kring Zwolle
(Collecties van Liefhebbers XIII)

Mevrouw E. J. Wurtz-Blikkendaal is 
in Zwolle de spil, waarom het 

kringleven draait. Zij werd in 1934 lid 
van Succulenta na het lezen van een 
klein boekje, dat gedrukt was bij de 
drukkerij, waar haar man werkzaam 
was en waar hij ook nu nog werk
zaam is.

Het boekje werd uitgegeven door 
de firma Zaadnoordijk te Groningen; 
o.a. werden flacons „Plantenzegen” 
aanbevolen, een afdoend middel tegen 
allerlei kwalen, ook van cactusplanten. 
Het boekje, prijs ƒ 0.40, bevat o.a. 
foto’s van de Laet, wijze raad van de 
heer Duursma en het adres van mej. 
Karsten; het was een reuzen aanwinst 
voor iemand, die enkele succulenten 
bezat, doch geen lectuur had over deze 
planten. Mevrouw Wurtz heeft het 

boekje kapot gestudeerd en tot op heden bewaard. Er staan ook tien geboden in 
voor de cactusliefhebber, het vijfde gebod luidt: „geef Caracas aan oudere planten” , 
het tiende gebod zegt: „sluit u aan bij andere liefhebbers en wordt lid van Succu
lenta” . Dat laatste deed Mevrouw Wurtz en nu, na twintig jaar, heeft zij een van de 
mooiste liefhebbersverzamelingen van ons land.

Zij heeft geen voorliefde voor cactussen of voor de andere vetplanten en ook 
niet voor een bepaalde groep; zij vindt een gemengde verzameling het mooist; zij 
vindt vanzelfsprekend de bloemen heel mooi, maar de bedoorning is voor haar het 
voornaamste, want daarvan kan men een heel jaar genieten. Geliefkoosde planten
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zijn Mammillaria bombycina, een exemplaar met 30 koppen en een afmeting van 
±  45 cm; een sterk bedoornde Parodia maassii; Lobivia cinnabarina met 21 stam
men; Mam. elgongata met 50 stammen, Notoc. haselbergii met 25 stammen rond de 
hoofdtop; een „echte” Mam. hahniana, Malacocarpus sellowii; een donker goudgele 
Notoc. leninghausii; Cleistocactus strausii, hoog 95 cm; Pilocereus palmeri, hoog 80 
cm; een geel bedoornde en een bruin bedoornde Mam. bombycina en Opuntia vestita. 
Wat de andere vetplanten betreft, daarbij trekt een Euphorbia meloformis met 9 
koppen de aandacht. Heel mooi zijn ook Euphorbia coralensis, Kalanchoe beharensis, 
1 m hoog, en verschillende Conophytum-, Faucaria-, Lithops- en Sedumsoorten.

Het grootste deel van de verzameling staat in de volle grond van het tablet, 
de heel grote planten staan in potten, omdat de wortels van grote planten het 
gehele tablet doorkruisen en dan bij het opnemen te veel te lijden hebben. Jaarlijks 
wordt twee derde van de kas onder handen genomen en van verse grond voorzien;

er wordt 1 vierkante meter vrijgemaakt en langzaam maar zeker verhuizen de 
planten naar een nieuwe standplaats. In Februari begint het verplanten en ver
potten en met Goede Vrijdag wordt vaak de laatste hand gelegd aan deze omvang
rijke arbeid. De heer Wurtz helpt ook, want de kas moet klaar zijn als het huis 
aan de beurt komt, omdat de planten, die ’s winters in huis staan, in het voorjaar 
een plaats krijgen in de kas. Dit zijn geen succulenten, doch Oleanders, Bougain- 
villea, Achimenes, Pelargoniums, Fuchsia’s, Stephanotis, het Kaapsviooltje, Hoya 
carnosa en enkele Orchideeën; als de Cactussen uitgebloeid zijn, geeft altijd wel een 
van deze planten kleur en fleur aan de kas.

Voor het grondmengsel wordt bladgrond gekocht en op een strooptocht naar de 
IJsel buiten Zwolle wordt aarde van molshopen verzameld. De grond rondom Zwolle 
bestaat uit goede rivierklei, doch daarvan mag niet te veel worden genomen; te 
veel klei doet succulenten onnatuurlijk groeien, waardoor de mooie kleur van vele 
planten verloren gaat. Gezeefde bladgrond vormt de hoofdschotel; witbedoornde 
planten krijgen wat extra kalk. Het grondmengsel bestaat uit 3 delen bladgrond, 
2 delen klei en 1 deel grof zand. Op elke emmer grond wordt 1 lepel Thomasslakken- 
meel en 2 lepels patentkali toegevoegd.
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Mevrouw Wurtz laat haar planten geen kou lijden, het verwarmen met een 
gewone vulkachel, die in het midden van de kas staat, begint meestal al vroeg, ook 
omdat de kas anders te vochtig wordt. Mevrouw Wurtz houdt niet van een tem
peratuur even boven het vriespunt, ze dweept, zoals ze zeide, met een temperatuur 
van 50° Fahr. overdag en zo mogelijk ook des nachts. Als wij bedenken, dat dit de 
meest voorkomende wintertemperatuur is aan de Rivièra, dan kan men, geloof ik, 
geen bezwaar hebben tegen een verwarming tot 50° F., als de portemonnaie het 
toelaat. Zaailingen en ook de zaadbakjes worden in het vroege voorjaar wel eens 
met behulp van warme kruiken op de juiste temperatuur gehouden en een oude 
tafel met opstaande randen van triplex en afgedekt met glas, in de vier hoeken 
voorzien van een lampje van 40 Watt, is een ideale couveuse voor het ontkiemende 
zaad.

Gedachtig aan de uitspraak: „gedeelte vreugde is dubbele vreugde” wilde Mevr. 
Wurtz, daarin trouw bijgestaan door haar echtgenoot, te Zwolle een afdeling van 
Succulenta oprichten, maar er waren in Zwolle maar 8 leden. De heer Wurtz werd 
lid en iemand in Apeldoorn was bereid het hek te sluiten en zo werd op 18 Febr. 
1950 de afdeling Zwolle geboren; thans telt ze 15 leden en 2 junioresleden.

De afdeling is zeer actief, de vergaderingen worden goed bezocht en zijn zeer 
gezellig, geregeld gaat de kring bij de leden op bezoek; de verzameling van de heer 
Zimmerman in Heerde en de Ru went in Apeldoorn worden niet vergeten, de planten 
worden dan grondig bekeken en het cactuslief en -leed wordt uitvoerig besproken. 
Het is een traditie geworden om op Hemelvaartsdag een excursie te maken naar 
een der grote cactuskwekerijen, zo mogelijk gecombineerd met een bezoek aan een 
hortus; Aalsmeer, Utrecht, den Haag, Nijmegen en Reeuwijk hebben al een beurt 
gehad.

Het is van onschatbare waarde voor de Zwolse leden, dat Mevrouw Wurtz steeds 
bereid is hen met raad en daad bij te staan, geen werk of geen moeite is haar te 
veel om de leden te helpen en de liefhebberij in het kweken van succulenten te 
bevorderen, zodat zij met recht de moeder van kring Zwolle genoemd mag worden. 
Wij hopen, dat zij deze titel nog zeer vele jaren zal blijven dragen.

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

Crassula dasyphylla H a r v .

Cr. dasyphylla Harv. in Harv. et Sond.; FI. Cap. II, 355 (1862). 
C  edert het einde van de oorlog treft men in collecties en zelfs reeds hier 

en daar op kwekerijen een Crassulasoort aan, afgebeeld op bijgaande 
foto. Dit plantje, dat in de zomer zeer gemakkelijk groeit, is de moeite 
waard nader bekeken te worden, want het is bijzonder mooi. Van de dikke, 
naar verhouding vrij brede bladen is het onderste deel groen, bovenaan 
zijn ze opvallend wit met groene punten wat op de foto duidelijk te zien 
is. De plant groeit volledig horizontaal en bloeit in de zomer met onaan
zienlijke groenachtige bloempjes. Overal vindt men deze soort als Crassula 
corallina Schönl. en in alle boeken staat als synoniem opgegeven Crassula 
dasyphylla Harv.

Bij een nadere beschouwing is me echter gebleken, dat we hier te 
doen hebben met 2 soorten; reeds brachten literatuurstudies me aan het 
twijfelen, doordat in de oorspronkelijke beschrijving van Thunberg duide
lijk vermeld staat, data C. corallina een spoelvormige wortel moet hebben, 
iets wat ik aan ons materiaal nooit heb kunnen ontdekken. Evenwel vond 
ik vorig jaar in de prachtige collecvtie tekeningen van de Engelse Crassula- 
specialiste Mrs. Vera Higgins afbeeldingen van een plant, die deze spoel
vormige wortels inderdaad bezat en vergelijking van de levende planten 
bracht me al spoedig tot de conclusie, dat er twee soorten zijn, die min of 
meer duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De verschillen zijn als 
volgt:

Crassula corallina: spoelvormige penwortel; twijgjes liggend, doch niet 
wortelend; bovenste 2/3 der bladen wit met aanvankelijk fijne, bruinach
tige punten, die later groen worden; kroonbladen vrijwel opstaand en wit.
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Crassula dasyphylla Harv. (rechts vergroot); de plant toont slechts enkele takjes, 
vrij spoedig wordt echter een dichte zode van plantjes gevormd. toto: U itew aal.

i
Vindplaats: West-Kaapland, volgens Harvey, die daarbij opgeeft, dat 

dit materiaal een spoelvormige penwortel heeft.
Crassula dasyphylla: wortels draadvormig; twijgjes kruipend, d.w.z. 

liggend en op de knopen wortelend; bovenste 1/3 der bladen wit met 
vrij grote, groene punten; kroonbladen uitstaand, later vaak teruggeslagen, 
geelachtig. Dit is de soort, die wij het meest in cultuur bezitten.

Vindplaats: Oost-Kaapland, eveneens volgens Harvey. C. simiana 
Schönl., welke als synoniem met C. dasyphylla wordt beschouwd, is — 
naar Schönland — eveneens uit Oost-Kaapland afkomstig.

B. K. BOOM.

Coryphantha andreae Purp. e t Boed.

Nu het weer tijd wordt, om zaad te bestellen, wil ik uw aandacht vragen 
voor een plant, die gemakkelijk uit zaad te kweken is en voorspoedig 
groeit en bloeit. Zeer waarschijnlijk zal het clichéfonds wat zaad van deze 

soort kunnen aanbieden.
De plant in kwestie is Coryphantha andreae, de grote plant, die op 

nevensgaande foto in het midden is afgebeeld. Ik heb deze plant — dat wil 
natuurlijk zeggen het zaad van deze plant — zelf in ’48 gezaaid. Ze heeft 
nu een doorsnede van ca. 13 cm bij een hoogte van 9 cm; de hoofdwortel 
is zeer dik. Het plantenlichaam is groen en in de top sterk wit-wollig. De 
bloemen hebben een middellijn van ongeveer 5 cm, ze zijn geel van kleur 
en hebben een bruine streep op de buitenste bloemblaadjes.

Reeds in het derde jaar na het zaaien tooide de plant zich met enkele 
bloemen, nogal laat in de herfst. Nu, als oudere plant, geeft ze elk jaar 
8 a 10 bloemen. De vrucht komt pas het jaar na de bevruchting tot rijpheid 
en ook eerst dan uit de wol te voorschijn.

Ook van een later zaaisel hebben verschillende planten reeds in het 
derde jaar gebloeid. Gezien het feit, dat Coryphantha andreae gemakkelijk
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Groep cactussen, met in het midden Coryphantha andreae. foto: Uitewaal.

groeit en bloeit, is het bepaald onnodig de plant te enten.
De cultuur is niet moeilijk; de grond moet natuurlijk goed doorlatend 

zijn en bij voorkeur een weinig leem bevatten; ’s zomers geef ik een rede
lijke hoeveelheid water maar s winters wordt mijn plant absoluut droog 
gehouden bij een temperatuur van 38—40° F. P. K. LENSSELINK.
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Naschrift van de redactie.
De beide Mammillaria’s, geheel op de voorgrond van de foto, zijn Mammillaria 

woodsii Craig (in het midden) en Mam. angularis v. longiseta, volgens Craig een 
vorm met lange dorens van Mam. compressa. Links ziet u op de foto verder een 
goedaardige dikzak van een Ereus knippelianus, daarachter Ereus pectinatus var. 
armatus, die mooi donker bedoornd is, en weer daarachter Ereus baileyi, waarover 
de heer Lensselink in zijn vorig artikeltje het een en ander verteld heeft.

Misschien vinden de lezers het wel aardig, als ik van deze gelegenheid gebruik 
maak om de heer Lensselink en zijn collectie even aan u voor te stellen. Voor zover 
zulks althans nodig is, immers, de heer L. bezoekt meestal de jaarlijkse vergaderin
gen en bijeenkomsten van de vereniging, bovendien voert hij met verschillende 
leden correspondentie, met als gevolg uitwisseling van ervaringen en van planten- 
materiaal, zijnerzijds steeds op zeer grootmoedige wijze. Door zijn beroep heeft hij 
een grondige kennis van grondsoorten, van bemesting en van bestrijdingsmiddelen 
tegen ongedierte e.d.

De omstandigheden, waaronder de heer L. zijn planten kweekt, zijn in de ogen 
van de stedeling ideaal. Hij woont heerlijk buiten — even voorbij het stadje Goor — 
aan een landelijke weg, waarlangs de koeien lui liggen te herkauwen en de een
zame wandelaar met hun grote, dromerige ogen nastaren. Hij heeft een kas, die 
naar alle kanten de zon noodt zijn verwarmende, leven brengende stralen door het 
glas te willen zenden. Binnen, in de kas, is het weliswaar een gegons van vliegen, 
dat is nu eenmaal een bezwaar van de landelijke omgeving, maar meer dan dat 
trekken de vele en mooie succulente planten, die op en onder de tabletten hun 
leven slijten, onze volle belangstelling.

Ik wil ditmaal nu eens geen opsomming geven van het materiaal, dat ik heb 
gezien, of iets vertellen over zijn kweekwijze, over dat alles vertelt hij zelf in Suc
culenta. Als korte toelichting op de nevensgaande kiekjes diene het volgende: Op 
de foto links boven ziet u de heer Lensselink in zijn kas; rechts daarvan een opname 
van een deel van de mooiste cactussen uit zijn collectie; onderaan links een groep 
mooie zaailingen benevens een flink, bloeiend exemplaar van een Mammillaria 
mazatlanensis; rechts daarvan ten slotte een foto van een groep fraaie vetplanten, 
waaronder heel bijzondere soorten.

„Uit de Cactuswereld '

SUKKULENTENKUNDE V.
Het Zwitserse „Sukkulentenkunde V’ 

bevat voor de liefhebber weer veel in 
teressants. Wetenschappelijk is een arti 
kei van Prof. F. Buxbaum over „Die 
Gattungen der Mammillarienstufe” . Zo 
als misschien bekend is werd het oude 
geslacht Mammillaria in verschillende 
nieuwere genera onderverdeeld. Eén 
daarvan is Ebnerella Buxb., doch deze 
naam is ongeldig, omdat de naam Chilita 
Orcutt 1936 prioriteit heeft. Van dit ge
slacht geeft Buxbaum een verbeterde 
diagnose en een uitvoerige uiteenzetting. 
Interessant zijn verder o.m. een opsom
ming van nieuwe cactusgeslachten sinds 
1904, door H. Krainz; het artikel, geti
teld: „pH =  8 - Lebensgefahr.” eveneens 
door Prof. Buxbaum; we willen vragen 
dit artikel ook in Succ. te mogen publi
ceren. Verder een artikel van H. Herre 
„Haworthia-Sammelreise 1953”, ook hier
op hopen we later nog terug te komen, 
want we ontvingen materiaal, op deze 
reis verzameld, dat nadere bespreking 
verdiend, en nog een artikel van de hand 
van de heer Herre over Welwitschia 
mirabilis, de wonderlijkste en beroemd
ste plant uit Zuidwest-Afrika, waarvan 
het de heer H. voor het eerst mocht ge

lukken van door hem zelf eveneens uit 
zaad gekweekte planten zaailingen te 
kweken.
LIEFLIJKE DROOMBEELDEN.

In „Succulenta” ’53, pag. 55 vertelt de 
auteur A. Fancier, dat hij zelf wel eens 
wat mescaline, vervaardigd uit de Dui- 
velswortel, Lophophora williamsii, zou 
willen innemen om te weten, of al die 
verhalen van de Indianen, die zeggen dat 
je daarna in een droomtoestand geraakt, 
waarbij veelkleurige en lieflijke droom
beelden optreden, de toets der kritiek 
kunnen doorstaan.

Een bekend Engels essayist en roman
schrijver, Aldous Huxley, heeft de proef 
genomen en zijn ervaringen opgetekend 
in „The Doors of Perception” , verschenen 
bij Chatto and Windus te Londen, toen 
hij zich als proefkonijn beschikbaar stel
de en viertiende gram mescaline tot 
zich had genomen. In „Vrij Nederland” 
(21 Aug.) vonden wij van dit boek een 
korte bespreking. Wij citeren daaruit het 
volgende:

De uitwerking van mescaline ontsloot 
bij Huxley tegen de verwachting in geen 
interne wereld van visioenen; de „an
dere” wereld, die voor hem openging,
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existeerde in de buitenwereld, in datgene 
wat hij met open ogen aanschouwde : 
bloemen, boeken, of een stoel. Maar hij 
zag dat op een volkomen nieuwe, onge
dacht essentiële wijze. Zijn boeken.... 
„Als bloemen glansden zij, als ik er naar 
keek, in hel oplichtende kleuren van 
robijnen. .. . ” Men ziet dingen, waarvoor 
diepere betekenis. Rode boeken leken 
men anders blind is. En - voor de thans 
allesomvattende geest worden tal van 
secundaire kenmerken der dingen ineens 
van primaire betekenis zoals kleuren en 
vouwen en plooien van een kleed, - ach
teraf begrijpt Huxley waarom die dingen 
bij de geniaalste schilders ook voorop 
staan. Mescaline laat geen kater na, voor 
een gezond mens is het onschadelijk. Het 
onderscheidt zich daarin gunstig van 
alcohol en tabak, waaraan wij meer uit
geven dan aan onderwijs en opvoeding; 
begrijpelijk overigens, want „de drang 
om uit het eigen ik en zijn omgeving weg 
te vluchten is haast begrijpelijk bij ieder
een min of meer te allen tijde aanwe
zig”.

PAPIER UIT CACTUSSEN ?
In het „Vakblad v. d. Bloemisterij” 

lazen we het volgende berichtje, dat dit 
weekblad weer uit „Ariadne” had over
genomen, (voor de waarheid staan we 
dus niet in!), n.1.......... ,dat men in Mexi
co proeven doet om papier te fabriceren 
uit cactussen. Alleen die cactussen, die 
een hoog percentage cellulose bevatten, 
schijnen geschikt te zijn. Wie weet, kan 
men in de toekomst een krant van cac
tuspapier kopen.”

Wie weet zullen we straks, bij gebrek 
aan cactussen, een andere hobby moeten 
bedenken.

HOE OUD WORDT EEN SAGUARO ?
Saguaro is de inlandse naam voor Car- 

negiea gigantea. In Saguaroland Bulletin 
lazen we, dat zorgvuldige berekeningen 
hebben uitgemaakt, dat deze plant 200 
jaren oud kan worden. Gedurende haar

„kindsheid” groeit de Saguaro heel lang
zaam, een ongeveer 30 jaar oude plant is 
niet meer dan 1 meter hoog. Na die tijd 
groeit ze vlugger en een ca 75 jaar oude 
plant bereikt een hoogte van iMt a 6 m. 
Eerst op die leeftijd vormt ze zijtakken. 
Zelden heeft men planten aangetroffen 
hoger dan 15 meter.

„UNUSUAL PLANTS” .
Van de heer J. R. Brown kregen we een 
fraai plaatwerk (zwart-wit platen), ge
titeld „Unusual Plants”, 110 spectaculaire 
fotos van vetplanten (uitg. Abbey Gar
den Press; Calif.). Brown, vooral in 
Amerika bekend door publicaties over de 
vetplanten en bovendien een goed foto
graaf, geeft in dit boekwerk een aantal 
uitgezóchte, fraaie afbeeldingen van plan
ten, die men weliswaar niet in elke col
lectie tegen komt maar die toch ook niet 
bepaald zeldzaam zijn; de tekst is kort 
maar duidelijk. Het doorbladeren van 
zo’n werk is een pleizierige en leerzamt» 
bezigheid. Jammer alleen, dat zulke wer 
ken voor ons zo prijzig zijn.

PLASTIC DAK.
’n Californische cactusvriendin schreef 

ons, dat ze een plastic dak op haar kas 
had; onbreekbaar, duurzaam, waterdicht 
en bovendien houdt plastic de warmte 
beter in de kas. Het is verkrijgbaar in 
verschillende kleuren; zij heeft zeegroen. 
Veel bloemkwekers in Californië hebben 
reeds plastic daken op hun kassen. Het 
materiaal is nog vrij duur, ruim één dol- 
lor per vierkante voet. Het wordt gele
verd ter breedte van 4, bij een lengte 
van 4, 6 en 8 voet (een voet is ruim 30 
cm). Dit plastic wordt vervaardigd in 
de vorm van gegolfde platen. - Laten we 
nu dergelijke, gegolfde platen van plas
tic boven de vernieuwde ingang van het 
Centraal Station in Amsterdam gezien 
hebben!

UITEWAAL.

IN MEMORIAM.
Op 14 September 1954, overleed te Zaandam, de heer J. Brouwer, die 22 jaar 
geleden het initiatief nam om de kring Zaanstreek op te richten als afdeling van 
Succulenta, toenmaals Nederlandse Vereniging van Vetplantenverzamelaars. 
Gedurende vele jaren was de heer Brouwer voorzitter en vice-voorzitter van deze 
afdeling, die onder zijn leiding een tijd van grote bloei heeft gehad. De heer 
Brouwer wist met zijn vriendelijk en opwekkend woord de stemming er in te 
houden. Werden er tentoonstellingen voorbereid, dan was hem niets te veel, 
hij deed, wat hij kon en spoorde anderen door zijn ijver aan. De heer Brouwer 
zal in de afdeling Zaanstreek zeer gemist en door de leden niet vergeten kunnen 
worden. Moge hij rusten in vrede.

AFDELING ZAANSTREEK.
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telefoon 3 3 2 5 5 6  
postrekening 1 7 2 4 4 6

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage

Bestuursmededelingen.
LIDMAATSCHAP.

Leden van Succulenta in Nederland, 
die hun lidmaatschap niet wensen te ver
lengen, worden, om moeilijkheden te 
voorkomen, er aan herinnerd, dat het 
lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 
1 December, schriftelijk aan het secreta
riaat, Hereweg 19, Lisse of aan het be
stuur van de Afdeling, waartoe zij be
horen.

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 1955, vóór 10 Januari 1955 te willen 
storten op postrekening no. 5229.22 ten 
name van Penningmeester Pereskia, de 
heer RENÉ VERMEIREN, Edm. Thieffry
laan 98, Mortsel, België.
BETALING CONTRIBUTIES 1954.

Van enkele afdelingen is nog geen 
overmaking der contributies binnengeko
men. De penningmeesters van deze af
delingen worden dringend verzocht, deze 
bedragen zo spoedig mogelijk te storten 
op postrekening no. 133550 ten name van 
Penningmeester Succulenta te Rijper- 
kerk, Friesland.
GRATIS PLANTJES.

De verzending van gratis plantjes aan 
nieuwe leden is wegens het vergevorder
de seizoen stopgezet tot het voorjaar 
1955. Leden, die zich vóór 10 September 
1954 opgaven en niet in het bezit zijn

gekomen van deze plantjes, worden ver
zocht zich in verbinding te stellen met 
het secretariaat van Succulenta, Here
weg 19, Lisse.

Secretaresse Succulenta.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen :
Te koop: prachtige grote kas 4 m lang, 

2.50 m breed, 2.50 m hoog, tevens ’n grote 
verzameling mooie cactussen. Te bevr. 
bij Mevr. MIDDENDORP, Hazelaarstr. 
136, Den Haag, dagelijks tussen 2 en 4 u.

Te koop: zaaitesten 28 x 28 x 7 cm, en 
26 x 7 x 5 cm. Adres G. KROONEN, 
Oranjestraat 40, Dordrecht.
Te koop: Succulenta jrg. 1952 en 1953 
voor ƒ 3.50 per stuk, jrg. 1954 de nos 
1—5 voor 60 ct. per stuk. Verkade’s al
bums Cactussen, Vetplanten, Pette’s cac
tus album voor ƒ 3.50 per stuk, plus 
porto. Kamerkasje, glas in lood, 42 x 40 
x 33 cm voor i f  10.—. Alles in een koop 
voor ƒ 22.—. W. MEULBLOK, Merode- 
straat 10, Zevenbergen.

Nieuwe Leden :
H. P. Bendien, Thierensweg 30, Naarden. 
Th. Bitter, St. Jansstraat 10, Laren, N.H. 
M. Boers, Dahliastraat 104, Den Helder. 
G. van Lochem, Volkerinkstr. 9, Almelo. 
Mevr. M. Hora Siccama, Pieter de Hoogh- 

laan 1, Soestdijk.
M. Stikkelorum, Laan van Soestbergen 

41, Utrecht.
P. W. Verhoeven, Adelborstenstraat 51, 

Venlo.
A. Timmermans, Ziggenstr. 18, Geldrop. 
F. G. van de Vijver, Velpsestraat 61b, 

Den Haag.
P. Storm, Soesterweg 119, Amersfoort.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56a -  HONSELERSDIJK -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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



ZAADVERKOOP
EERST LEZEN, DAARNA RESTELLEN.

1. Schrijf uw bestelling NIET op een 
giro- of postwisselstrookje en ook niet 
op een aan beide zijden beschreven 
briefkaart.

2. Geef, omdat de voorraad van ver
schillende soorten klein is, altijd enkele 
soorten op, die als remplaganten kunnen 
dienen.

3. Word niet ongeduldig als uw be
stelling niet dadelijk wordt uitgevoerd. 
Vele importzaden die op de lijst voor
komen, zijn nog niet in mijn bezit.

4. De Delospermasoorten 33-39 over
geplant in Mei op een beschutte plaats, 
in de volle grond (dus uit de pot) liefst 
op een helling of in een rotstuin, bloeien 
de gehele zomer tot diep in de herfst, 
zeer overvloedig.

5. Bestel alleen de zaden, die voor
komen in het laatst verschenen nummer 
van Succulenta en nooit zaden uit vorige 
nummers, die in het laatste nummer niet 
aangeboden worden.

6. De Belgische leden worden drin
gend verzocht per postmandaat te beta
len en niet per giro, daar voor de over
schrijving het invullen van formulieren 
noodzakelijk is, hetgeen vertraging ver
oorzaakt.

7. De pakjes bevatten minstens 30 
Mesem- en 20 Cactuszaden. Toezending 
volgt uitsluitend na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag, vermeerderd met 
f 0.15 voor verzendkosten.

Verzoeke het bedrag over te maken 
per postwissel of door overschrijving of 
storting op postrekening 39 89 72 ten 
name van Mej. J. J. E. VAN DEN 
THOORN, Elburgerweg 57 te Apeldoorn.

1 Lithops alpina .................. f 0.25
2 — aucampiae ..  . . f 0.25
3 — b e l l a ..........................f 0.25
4 — bromfieldii . . f  0.25
5 — edithae ........................f  0.25
6 — elisabethae . . . . f  0.25
7 — erniana ........................f  0.25
8 — gracilidelineata . . f  0.25
9 — h e lm u t i i ...................f 0.25

10 — herrei ...................  f 0.25
11 — in s u la r is ................  f 0.25
12 — julii pallida . . .. f  0.25
13 — karasmontana . . f 0.25
14 — kuibisensis ..  . . f  0.25
15 — kunjasensis f 0.25
16 — lactea ........................f  0.25
17 — lateritia ...................  f 0.25
18 — lericheana . . f 0.25
19 — olivacea ...................  f  0.25
20 — opalina ........................f 0.25
21 — otzen iana.................. f 0.25
22 — marmorata .. . . f  0.25
23 — mickbergensis .. f .025
24 — peersii ................... f 0.25
25 — pseudotruncatella .. f  0.25
26 — pulmonuncula . . f 0.25
27 — salicola ................... f 0.25

Aanbieding ten bate van 
het Ciichéfonds.
28 Lithops summitatum .. f  0.25
29 — terricolor f 0.25
30 — tr ie b n e r i .................. f 0.25
31 Bijlia cana ......................... f 0.25
32 Conophytum bilobum . . f 0.25
33 Delosperma ashtonii . . f 0.25
34 — carolinense f 0.25
35 — m acellum .................. f 0.25
36 — mahonii .................. f 0.25
37 — ro g e rs ia e .................. f  0.25
38 — saturatum f 0.25
39 — sutherlandii f 0.25
40 Dinteranthus vanzij lii

(vroeger Lithops vanzijlii) f  0.25
41 — microspermus f  0.25
42 — pole evansii f 0.25
43 Lapidaria margaretae .. f 0.25
44 Ophthalmophyllum

schlechteri f 0.25
45 Pleiospilos hilmari f  0.25
46 Rhinephyllum broomii f 0.25
47 Haworthia gemengd . . f  0.30
48 Aloe variegata .................. f 0.35
49 Anacampseros rufescens .. f 0.20
50 Astrophytum myriostigma . f  0.35
51 Astrophytum ornatum .. f 0.35
52 Aylostera, gemengd f 0.25
53 Cleistocactus strausii . . f 0.30
54 Coryphantha andreae . . f  0.40
55 Echinopsis (Pseudolobivia)

kermesina, fraai rood bl. . . f  0.40
56 Etus g ru so n ii......................... f 0.30
57 Frailea grah lian a .................. f  0.30
58 — colombiana f  0.30
59 Gymnocalycium gibbosum .. f 0.30
60 — gibb. caespitosum . f  0.30
61 — gibbosum ferox f  0.30
62 — h e n n is s ii .................. f 0.30
63 — mihanovichii var.

pararetaense (zeldzaam) .. f 0.50
64 — m o n v ille i.................. f  0.30
65 — s a g l io n is .................. f  0.30
66 Lobivia walterspielii . . f  0.30
67 Mammillaria angularis f 0.30
68 — bocasana .................. f 0.30
69 — centricirrha longiseta f 0.30
70 — h ah n ian a .................. f  0.30
71 — parkinsonii f  0.30
72 — sh e ld o n ii .................. f  0.30
73 Notocactus graessneri . . f 0.30
74 — haselbergii f  0.30
75 — leninghausii f 0.30
76 — ta b u la r is .................. f  0.30
77 Opuntia, gemengd f 0.25
78 Parodia sanguiniflora .. f  0.30
79 Oreocereus celsianus . . f  0.40
80 — houlletianus f 0.40
81 — trollii .................. f 0.40
82 Parodia aureispinus f 0.30
83 Rebutia gemengd f  0.25
84 — minuscula f 0.25
85 — senilis var. elegans . f  0.30
86 — sen. v. violaciflora f 0.30
87 — sieperdaiana . . f 0.30
88 Trichocereus pasacanus f  0.40
89 — peruvianus f  0.30
90 — spachianus f  0.30

Brieven en betalingen betreffende de 
zaadverkoop richten aan Mej. J. J. E. 
VAN DEN THOORN, „de Ruwent” , El
burgerweg 57, Apeldoorn.
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Aan de Belgische le d e n ................
A drom ischus......................................
Adromischus grandiflorus................
Adromischus kubusensis ................
Adromischus mammillaris 
Adromischus marianae var. imma

culatus ......................................
Agave filifera ......................................
Alles is maar een weet ................
Amateurs bouwen een k a s ................
Arthrocereus mirabilis ................
Astrophytum asterias........................
Astrophytum myriostigma 
Aztekium r it t e r i ...............................

Bestuursmededelingen ................
Bloeiende Agave f i l i fe r a ................
Boekbespreking ...............................
Borzicactus aurivillus........................
Bijdrage tot de kennis der soorten 

van het geslacht Conophytum 22,

Cactusartikelen probleem ................
Cactuscursus......................................
Cactuspaedagogiek .......................
Cactussen ........................ 1, 33,
Cactussystematiek ........................
Cakteen! ......................................
Cereus peruvianus monstruosus
Chamaecereus silvestrii ................
Cleistocactus strau sii........................
Clichéfonds ...............................32,
Coll. van liefhebbers 11, 32, 65,
C onophytum ......................................
Conophytum batesii ........................
Conophytum quaesitum ................
Conophytum quarziticum................
Crassula brevifolia .......................
Crassula interrupta .......................

Echinocereus fen d leri........................
Echinopsis ......................................
Een Belgisch liefhebber schreef
Epithelantha micromeris ................
Espostoa lanata ...............................
Euphorbia d regean a.......................

Franse tijdschrift „Cactus” ................
Geven wij onze planten te kleine

potten ? ......................................
Grasheuvel ...............................32,
Gratis plantjes ...............................
Gymnocalycium denudatum 
Gymnocalycium mihanovichii

Haworthia angustifolia var. liliputana
In memoriam H. J. v. d. Berg 
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