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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

in pakjes vanvan

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

HL P* BENDIEN

N A A R D E N
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Een jaar met weinig zonneschijn en veel regen ligt achter ons. Onze 

planten zullen dit evenmin als wij op prijs gesteld hebben. Maar 
zoals de succulente planten zich in de loop der eeuwen hebben aangepast 

aan het grillige klimaat in hun vaderland, zo zullen zij ook hier zegevierend 
uit de strijd met de natuur komen. Hoe bar guur en koud, maar ook hoe 
benauwend en verstikkend heet kan het zijn op de groeiplaatsen van onze 
gedoomde vrienden. Wij weten het uit de reisverhalen van verzamelaars; 
wij weten uit Zuid-Afrika hoe meedogenloos lang daar de zon kan branden 
op de kale vlakten waar de Lithops. groeien en dat deze plantjes soms 
jaren moeten wachten op een druppel regen. Het is dit harde klimaat, dat 
de aantrekkelijke grillige gestalte aan onze planten heeft gegeven. Onze 
planten hebben het wat dat betreft het vorige jaar veel minder hard gehad. 
Laten we voor 1955 op veel zon hopen.

In het algemeen zijn natuurvrienden onverbeterlijke optimisten. U 
ziet hoe reeds weer zaden worden aangeboden en weldra zullen worden 
gezaaid met het absolute vertrouwen, dat zon en goede verzorging daar 
weer plantjes uit doen groeien.

Zo ook beginnen wij ieder jaar weer vol vertrouwen met het werk 
onzer vereniging, die niettegenstaande klimatologische en andere moeilijk
heden elk jaar groeit en bloeit. Al schijnt de zon dan niet altijd, wij zijn 
tezamen succulentenvrienden, die niettegenstaande hun doornig uiterlijk 
een zachte kern hebben, waaruit in het voorjaar dank zij de zon de fraaie 
bloem onzer vereniging komt.

U allen en ook onze vele buitenlandse vrienden wensen wij toe :
Een gelukkig en voorspoedig nieuw ja a r !
A happy and prosperous new y ea r!
Une bonne a n n ée!
Ein glückliches neues Ja h r !
Deseamos un próspero y feliz ano nuevo !

A. F. H. BUINING,
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Lithops gesinae de B oer  sp. nov.
door Dr. H. W. DE BOER.

Corpuscula compresso-obconica, 18-22 mm alta, supra 22-32 mm longa et 
14-18 mm lata; fissura transversa 10-12 mm alta; folia aequalia vel subae- 
qualia, a latere griseo-ochracea, in apice ochracea, in cultibus griseo- 
ochracea; apex convexus vel rotundus; fenestra obscure griseo-viridia fasciis 
irregulariter ramosis inter se connexis; praeterea quaedam maculae minus
culae rotundae vel oblongae; praeter marginem fissurae lineamenta et puncta 
obscure griseo-viridia; flores lutei.
Habitat: Z. W. Afrika, Namtibbergen; 1954 H. Emi.
Typus in Mus. bot. Univers. Amstelod. no. A 10022.

l A e  omgekeerd kegelvormige, éénhoofdige corpuscula zijn een weinig, die van de 
L - ' meerhoofdige planten vrij sterk zijdelings samengedrukt; hoogte 1,8-2,2 cm; het 
bovenvlak is 2,2-3,2 cm lang en 1,4-1,8 cm breed; de spleet is vrij diep, n.1. 1-1,2 cm, 
bij de éénhoofdige exemplaren een weinig, bij de meerhoofdige, bloeiende exem
plaren vrij sterk gapend; de beide bladlobben verschillen slechts weinig in grootte

Lithops gesinae foto : Dr. de Boer.

en vorm, de kleur van het corpusculum is aan de zijkant grijsachtig okerkleurig; de 
top is bij de geïmporteerde planten vrij helder okerkleurig, in de cultuur nemen 
ze echter een meer grauw- of vaalachtige okerkleur aan. De zijvlakken van de 
spleet en de vesicula, welke niet sterk ontwikkeld is, vertonen een min of meer rosé 
tint. Het bovenvlak is convex tot rondachtig, zodat er geen scherpe grens tussen 
bovenvlak en zijvlak bestaat, behalve langs de spleet. Het venster bestaat uit enige 
onregelmatig en grillig vertakte, donker grijsachtig groene banden, welke onderling 
samenhangen en in het midden van het bovenvlak het breedst zijn (tot 2 mm);
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daarnaast komen op het bovenvlak een aantal kleine ronde of langwerpige donker 
grijsgroene vlekjes (miniatuurvensters) voor, welke 0,1-0,3 mm groot zijn en langs 
de buitenrand soms met korte lijntjes aan de vertakte uiteinden van het samen
gestelde venster zijn verbonden; langs de spleet bevindt zich een min of meer 
duidelijke, onregelmatige lijn van stippen en vlekken, welke met het samengestelde 
venster in verbinding staat; de miniatuurvensters komen vooral voor langs de 
buitenrand van het bovenvlak, doch bevinden zich ook op de eilandjes, welke door 
het vertakte, samengestelde venster worden ingesloten; de gele bloemen, welke bij 
ons in het laatst van September of in het begin van October verschijnen, zijn tot 3,5 
cm in diameter.

Van deze nieuwe Lithopssoort, welke ik genoemd heb naar mi|n 
echtgenote, Mevrouw Gesine de Boer—Weyer, bezit ik reeds gedurende 
enige jaren twee exemplaren. Ik ontving nl. ongeveer 5 jaar geleden van 
de heer Triebner, te Windhoek (Zuid-West-Afrika), zaad van enige 
Lithopssoorten. Als verontreiniging bleek één van deze soorten zaad twee 
blijkbaar aan elkaar gekleefde zaadjes van een tot dusver onbekende 
Lithopssoort te bevatten; deze twee zaadjes ontwikkelden zich tot de twee 
bloeiende, op de foto afgebeelde, 2-hoofdige planten. Al heel spoedig 
herkende ik hierin een nieuwe, tot dusver onbekende, soort. In September 
j.1. ontving ik van Dr. Tischer, te Heidelberg, een enkelhoofdig exemplaar 
van een Lithopssoort, j.1. zomer door de heer H. Erni in de Namtibbergen, 
Z.-W.-Afrika, gevonden en verzameld; dit exemplaar (de derde, niet 
bloeiende, éénhoofdige plant op de foto) bleek wat vorm, kleur en tekening 
betreft geheel gelijk te zijn aan de twee exemplaren, welke ik reeds 4 jaar 
in cultuur had.

Deze nieuwe Lithops is waarschijnlijk verwant aan Lithops franciscii 
(Dtr. et Schwant.) N. E. Br., doch het samengestelde venster is veel fraaier 
van vorm en veel scherper begrensd; terwijl L. franciscii op het bovenvlak 
een aantal lijnen vertoont, welke zich soms in het midden verbreden en 
samenvloeien tot een min of meer onduidelijk en niet scherp begrensd 
venster, soms echter ook in het geheel geen venster vormen, is het vertakte, 
samengestelde venster van L. gesinae over het gehele bovenvlak verdeeld 
en sterk op de voorgrond tredend; ook ontbreekt bij L. gesinae het min of 
meer gerimpelde voorkomen dat L. franciscii steeds vertoont; zelfs na lang
durige droogte is het oppervlak van L. gesinae nog altijd vlak en ongerim
peld. Zonder twijfel is deze fraaie, in de Namtibbergen gevonden Lithops 
een nieuwe, zelfstandige soort, die zich door zijn uiterlijk duidelijk van alle 
tot dusver bekende soorten onderscheidt.

Crassula radicans (Haw.) D. Dietv.
Crdssula radicans (Haw.) D. Dietr., syn. pl. II, 1031, 1840. 
(Globülea radicans Haw. in Phil. Mag., LXVI, 27, 1825).

Enkele jaren geleden vond ik in de uitgebreide Crassulacollectie van 
Mrs Vera Higgins te East Croydon een plantje onder de naam Crassula 

anomala. Het bloeide toen niet en een stekje, dat mij vriendelijk werd mee
gegeven, ontwikkelde zich in één jaar tijd tot het plantje, dat hierbij 
is afgebeeld. Ofschoon ik aanvankelijk dacht, dat het geen sierwaarde 
zou hebben, gezien de slordige groei en de kleine, grasgroene bladen, 
verraste de bloei me toch zodanig, dat ik er enige aandacht aan wil schen-
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ken; ik geloof ook niet, dat er ooit ergens een afbeelding van werd gegeven. 
De determinatie leverde, zonder bijzondere moeilijkheden, de naam Cras
sula radicans op.

De plant werd voor het eerst gevonden door Bowie in het begin van 
de vorige eeuw, hij zond er materiaal van naar Kew Gardens; in 1823 kreeg 
Haworth dit materiaal en hij gaf er een beschrijving van in 1825 onder de 
naam Globulea radicans. Haworth beschouwde namelijk toen Globulea nog 
als een apart geslacht, dat vooral gekenmerkt is door de aanwezigheid van 
een klierachtige verdikking vlak bij de top van de kroonbladen. Tegen
woordig wordt dit geslacht gewoonlijk met Crassula verenigd, doch dit is 
een kwestie van smaak. Later is de plant vaak teruggevonden en uit de

Crassula radicans foto: Fotoarchief Wageningen.

vindplaatsen blijkt, dat het verspreidingsgebied zich bevindt in het ooste- 
lijke gedeelte van Kaapland.

Merkwaardig is, dat Schönland in zijn bekende studie over het geslacht 
Crassula meedeelt, dat de beschrijving van Haworth niet overeenkomt met 
het typemateriaal; Haworth zou zelfs de bladen beschrijven als bijna rol
rond en aan de bovenzijde voorzien van een groef. Deze mededeling ver
ontrustte me nogal en daarom heb ik de oorspronkelijke passage bij 
Haworth eens nagelezen en toen bleek, dat Schönland zich vergist 
heeft. Hij heeft namelijk de naam Kleinia radicans aangezien voor Crassula 
en zijn literatuuropgave klopt dan ook met deze Kleinia. Deze laatste staat 
namelijk in Phil. Mag. van 1823 terwijl de beschrijving van Crassula radi
cans in Phil. Mag. van 1825 staat. Een vreemde vergissing is het, maar 
begrijpelijk als men ziet, hoe het gedrukt staat: vlak onder een Crassula 
staat Kleinia radicans en zo is het mogelijk geweest, dat de namen ver
wisseld werden.
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Crassula radicans is een laag, kaal plantje met korte, aanvankelijk 
opstijgende, later opgaande stengels, die op de knopen gemakkelijk wor
telen. De bladen zijn 5—10 mm lang, 3—6 mm breed, eigenaardig scheef 
ovaal, stomp, vrij vlezig en grasgroen van kleur. In het late najaar ver
schijnen de eindstandige bloeiwijzen, die in de winter bloeien; deze bloei- 
wijzen zijn vrij kort gesteeld en hoofdjesachtig; een aantal bloemen zit 
dicht opeen op de top van de bloemstengel. De kroon is maar klein en 
gaat eigenlijk nooit geheel open; de klieren van de top der kroonbladen 
zijn zo groot, dat ze vlak tegen elkaar aan blijven zitten. Ik geloof wel, dat 
men hiervan een aardig kamerplantje kan kweken. p g  BOOM.

Leuchtenbergia principis Hook.

Deze zeer weinig op een cactus gelijkende plant is niettemin een echte cactus en 
wel een zeer lastig te kweken soort, in zoverre althans, dat de plant uiterst 

langzaam groeit en tamelijk groot moet zijn om te kunnen bloeien. De grote 
planten, welke hier en daar in de collecties voorkomen, zijn in de meeste gevallen 
geïmporteerde exemplaren. Bloeien doen ze in ons klimaat zelden of nooit en ze 
brengen nog minder vaak zaad voort. Geënt op Trichocereus spachianus *) kan de 
plant het wel eens een aantal jaren uithouden en bovendien nog groeien ook. De 
heer Theil, in Den Haag, bezit enige zeer oude exemplaren van deze plant; hij heeft

ze reeds dikwijls in bloei weten te 
brengen.

In het voorjaar ontstaan nieuwe, 
zeer lange, prisma-achtig gevormde 
tepels — de plant wordt ook wel 
prismacactus genoemd — die spiraal
vormig rondom de stam staan, deze 
zijn van onderen meestal vlak en 
naar boven een weinig gewelfd. De 
kleur der tepels varieert van grijs
groen tot blauwgroen. Op de tamelijk 
scherpe punten der tepels zitten de 
grijze viltige areolen met de doren
bundels, bestaande uit 8-14 rand- en 
1 soms 2 middendorens, welke er stro- 
of papierachtig uitzien. Als de plant 
ouder wordt vallen de onderste, met 
kleine schubben bezette driekantige 
tepels, welke de stam een houtachtig 
aanzien verlenen, af.

Leuchtenbergia principis komt 
hoofdzakelijk in Midden- en Noord- 
Mexico voor, waar zij in de op bijna 
2000 m hooggelegen pampa’s tussen 
gras en kleine Agaven groeit. Zij 
houdt zich aanbevolen voor een kalk
of gipsachtig grondmengsel en groeit 
in de zomermaanden het best in een 
vochtige, warme omgeving. Tijdens de 

wintermaanden doet men verstandig de plant niet geheel droog te houden; wanneer 
het niet vriest, kunnen we haar gerust een weinig lauwwarm water geven.

De fraaie bloem, die aan de top van de tepel ontluikt, wordt ongeveer 9 cm 
lang en 8 cm breed, ze is welriekend en van binnen lichtgeel van kleur, naar boven 
verlopend in bruingeel; ook komt het wel eens voor, dat de bloem een bruine mid- 
denstreep vertoont. Er zijn ervaren liefhebbers die met deze plant vrij goede resul
taten bereikt hebben, doch dat zijn uitzonderingen. VAN DER VELDE.

L. principis in de collectie van R. Keiler 
te Baden (Zwitserland). foto: Buining.

) Bij voorkeur enten op Eriocereus jusbertii. Red.
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Bonte planten
door A . J. A . U IT E W A A L .

B onte p lan ten  zijn  z ie k e  p lanten , w o rd t w e l eens gezegd  en dat za l in v e le  g e v a l
len  ook zo zijn . B on te  p lan ten  h ebben  v a a k  g e b rek  aan bladgroen , ch lo ro p h yl 

genaam d, een  stof d ie v o o r de op bou w  v an  p lan ten  o n o n tb eerlijk  is. N iettem in  
v a lle n  bon te p lan ten  bij v e le n  in de sm aak. Ik  kan  dat h ee l goed  begrijp en ; v e rg e lijk  
m aar eens de gew o n e  en een  bonte k lim op  of h u lst m et e lk a a r  en de e ffen  groen e 
S an sev ieria  m et een, w a a rv a n  de b la d eren  v ersie rd  zijn  m et b red e h e ld erge le  ra n 
den. O ndanks de v o orsp o ed igere  o f g e m a k k elijk e re  gro e i van  de gew o n e vorm en, 
zijn  k le u r ig e  en daardoor le ve n d ig e re  bon te p lan ten  bij v e le n  ze er in  trek . W e 
bedo elen  n iet de p lanten , d ie  van  n ature  n iet groen  zijn, zoals de brem raap, een 
geslach t w a a rv a n  de sten gels n iet groen  zijn, m aar w ille n  toch u w  aan dach t vestigen

B on te  H aw orthia

óp de g e h e e l g e le  R eb u tia  m inuscula  en C ham aecereus silvestrii. Ik  hoorde een 
k w e k e r  deze p lan ten  „g e e ltje s”  noem en en n aar deze g e e ltje s  sch ijn t v e e l v ra a g  te 
zijn . Z ij groeien  op e igen  w o rte l n iet o f a lleen  in  hun jeu gd stad iu m  en dan nog 
h ee l slecht; ze rhoeten geën t w o rd en  om  in h e t le v e n  te  b lijven .

O n d er bonte p lan ten  w il ik  h ier a lleen  v ersta an  p lanten , die p la atse lijk  het 
b lad gro en  m issen. H et w oord  bont b etek en t v ee lk le u rig , n iet e ffen  k leu r, gesp ikkeld , 
g e v lek t; a ldu s zouden ook C rassula cooperi (v a a k  v e rb re id  a ls C r. b olu sii), A d ro-  
m ischus cooperi, of G ym n ocalycium  m iha n ov ich ii en  ta lloze  and ere su ccu 
len ten  on d er bonte p lan ten  g e ra n gsch ik t k u n n en  w orden. D e oorzaak, dat deze 
p lan ten  v e e lk le u r ig  zijn  is geen  g e b rek  aan  b ladgroen . B ij A lo e  variegata  en  bij een 
g e v le k te  G asteria  o f H aw orth ia  ech ter w o rd t de op vallen d e tek en in g  v a n  de b lad e-
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ren veroorzaakt door het plaatselijk meer of minder aanwezig zijn van chlorophyl.

Er zijn bonte planten, waarbij de gedeelten die geen bladgroen bezitten, w ille
keurig over de plant verdeeld zijn en daarbij vaag en onscherp van de groene 
gedeelten zijn afgescheiden. Zulke planten maken een enigszins ziekelijke indruk 
zoals op nevensgaande afbeelding de Gymnocalycium denudatum. Veel mooier zijn 
planten, waarbij de chlorophylrijke en de chlorophylloze gedeelten scherp van 
elkaar gescheiden zijn en vooral als bij deze afscheiding een zekere regelmaat op-

Bonte planten; bovenaan links Port. afra, rechts Gasteria, onderaan links 
Gymnocalycium denudatum, rechts Crassula argentea.

treedt. Bekende voorbeelden hiervan zijn de geelgerande Agave americana en de 
Agave americana var. mediopicta, waarbij het midden van de bladeren geel is en 
de randen groen gekleurd zijn.

De bonte planten, hierbij afgebeeld, zijn vrij zeldzaam. U ziet een takje van de 
bonte vorm van Crassula argentea, het kan ook wel Crassula obliqua zijn, daar beide
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soorten zó nauw verwant zijn, dat men ze bijna tot één soort zou kunnen rekenen. 
Deze bonte vorm is heel mooi en een goed gegroeide plant zal uitzonderlijk mooi 
zijn; het is evenwel naar mijn ervaring een lastige klant; ik was er niet gelukkig 
mee en heb de plant verloren. Ik kreeg Portulacaria afra van een goede kennis uit 
Amerika, de bonte vorm van laatstgenoemde plant komt daar blijkbaar veelvuldig 
voor, want voor enige dollarcenten wordt ze in Amerikaanse catalogi aangeboden. 
De bonte tekening van de blaadjes is niet scherp, de rode randjes aan de blaadjes 
zijn heel mooi en gaven aanleiding tot de naam tricolor voor deze variëteit van 
Port. afra. Het kweken van de plant is voor mij moeilijk, omdat mijn kas ’s winters 
voor dergelijke planten te koud is, ik moet de planten dan droog houden met het 
gevolg, dat ze haar blaadjes laten vallen en de toppen van de takjes min of meer 
verdrogen. Een stek van Port. afra, die ik aan de heer Lensselink gaf, heeft zich tot 
een mooi vertakte plant ontwikkeld.

Een van de foto’s toont een bonte Gasteria, het is een mij onbekende soort, 
geheel effen groene en geheel gele stekken zitten aan dezelfde plant, alsook ge
streepte vormen. Men moet de groene planten zo min mogelijk wegnemen, want het 
is zeer waarschijnlijk dat deze de bonte en vooral de gele stekken voeden. De plant 
heeft nog niet gebloeid.

Heel mooi is ongetwijfeld de bonte Haworthia, ze is voornamelijk zo fraai, 
omdat de bladeren zeer regelmatig gestreept zijn; al is er in de breedte en de 
afwisseling van de verschillend gekleurde overlangse banen een vrij grote variatie. 
Aan deze plant heb ik stekken gehad, waarvan de bladeren geen regelmatige bonte 
strepen vertoonden, doch die soms geheel groen of geel van kleur waren. Een stek, 
die op enkele groene strepen na geheel geel is, heb ik laten bewortelen. zij „doet” 
het nu al een paar jaar, al groeit zij uiterst langzaam. Als ik deze plant zou ver
liezen, zou ik daar niet om treuren, want mooi kan ik deze nagenoeg geheel gele 
plant niet vinden.

Op nevensgaande afbeeldingen zien we ten slotte een plant die, naar ik meen, 
bij ons nog uiterst zeldzaam is n.1. een chlorophylloze vorm van Gymnocalycium 
mihanovichii. Het merkwaardige van deze plant, n.1. de opvallende oranjegele kleur, 
kan een zwart-witdruk u niet tonen. Ik kreeg indertijd twee exemplaren van deze 
bijzondere mihanovichii, waarvan het ene exemplaar veel minder intensief van 
kleur was dan het andere, de ene was geheel ontkleurd, de andere gaf nog enkele 
plekken bladgroen te zien, ook in het hart. Hoe zou het komen, dat deze planten zo 
opvallend roodachtig van kleur zijn, terwijl de meeste chlorophylloze planten een 
gele kleur vertonen? We hebben wel enig vermoeden van de oorzaak, maar alleen 
een deskundig onderzoek zou dat met enige zekerheid kunnen vaststellen.

Natuurlijk kennen alle succulentenliefhebbers verschillende bonte succulente 
planten; ik zou het werkelijk te bont maken als ik zou proberen ze alle op te

sommen. Alleen wil ik nog vertellen, dat ik een 
bonte Crassula lycopodioides bezit een aardige, 
maar geen imposante plant, en een Aloë aristata. 
Deze laatste valt sterk op door haar groengele 
bladeren, waarover enkele overlangse chloro- 
phylhoudende en dus groene lijnen lopen; deze 
plant is afkomstig van de heer van Kempen. 
Bij een Belgische kweker zag ik een mooie bonte 
Aeonium arboreum; dat deze plant bestaat had 
ik al eens eerder van de heer Duursma verno
men, het is een zeer aantrekkelijke plant voor 
een liefhebberscollectie. Ten slotte wil ik uw 
aandacht vragen voor de bekende, doch veel te 
weinig gekweekte Aichryson domesticum varie
gatum, afgebeeld in Succulenta ’52, pag. 74. Bin
nen enkele jaren groeit een klein stekje uit tot 
een plant, die een flinke schaal geheel vult. 
Gekweekt op een zonnige plaats krijgen de gele 
blaadjes een rode gloed. Wij kunnen deze plant 
aanbevelen als een sieraad voor de vensterbank.
(Foto Gymnoc. denudatum van Sjollema, overige foto’s van 

Chlorophylloze G. mihanovichii. de schrijver).
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Het enten van zaailingen
door Dr. L. KLADIWA.

W e lezen vaak over het enten van zaailingen en de daarmede verband houdende 
snelle groei, zonder nadere bijzonderheden te vernemen. Een lange reeks van 

jaren heb ik mij met verschillende methoden bezig gehouden en als gevolg daarvan 
veel leergeld moeten betalen, totdat het mij tenslotte gelukte een eigen methode te

vinden om zaailingen te enten, waarmede ik zeer goede resultaten bereikte.
Wanneer is het de beste tijd om te enten ? De ervaring leerde mij, dat een 

onbedoornde kiemplant zich niet zo gemakkelijk laat enten als een zaaling, die zich 
reeds met fijne dorentjes tooit! derhalve zaailingen van ongeveer 4 a 5 weken of 
die zelfs nog wat ouder zijn.

De beste resultaten geven de Mammillaria’s, buitengewoon moeilijk zijn de 
geslachten Ariocarpus, Strombocactus en Solisia, daarentegen kan men Parodia, 
Cephalocereus en Pilocereus heel goed als zeer jonge zaailing enten. Heel opmerke
lijk was het, dat het overgebleven stompje van de zaailing, welke ik verder liet 
groeien, gewoonlijk in de loop van de zomer een flinke spruit voortbracht, die zelfs 
beter groeide dan de niet geënte zaailingen.

Welke „soort” onderstam we voor de zaailingen nemen is niet zo belangrijk als

bij het enten van oudere planten. Het meest geschikt zijn Cereuszaailingen die vroeg 
in het voorjaar zijn gezaaid. Men kan zonder meer Cereus jamacaru, beter nog Cer. 
peruvianus en het beste Trichocereus spachianus gebruiken. Zaailingen van Cereus 
jamacaru groeien het snelst en zijn meestal het goedkoopst. We moeten niet uit het 
oog verliezen, dat deze onderstammen alleen maar dienst doen voor een tussenenting, 
tegen het einde van de zomer moeten ze toch op sterkere onderstammen overgeënt 
worden. Ook op jonge uitlopers van andere Cereusplanten kan het enten van zaai
lingen toegepast worden.

En nu de methode. Van de goed aan de groei zijnde éénjarige Cereuszaailing wordt 
— en dat is heel belangrijk — 2 a 3 mm, gemeten vanaf de groeitop, met een scherp, 
dun mesje afgesneden. Vervolgens worden de ribben een weinig afgekant en daarna
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snijden we van de entstam nog een heel dun schijfje af, dat evenwel voorlopig nog 
op het snijvlak blijft liggen. Nu snijden we met een goed gereinigd scheermesje de 
circa 5 weken oude zaailing ongeveer in het midden door, waarna we het dunne 
schijfje van de entstam afnemen en de zaailing op de onderstam plaatsen (zie teke
ning). We dienen er daarbij op te letten, dat de centrale assen van beide plantjes 
e l k a a r  s n i j d e n  m o e t e n .  *) Alleen wanneer dit op de juiste manier wordt 
uitgevoerd, is men van een goed vastgroeien van ent en stam verzekerd. Zetten we 
het te enten plantje op de centrale as van de onderstam, dus precies op het mid
delpunt of wellicht een weinig er buiten, dan groeit de ent weliswaar, maar lang
zaam en kwijnend. In de meeste gevallen pakt de zaailing in het geheel niet, doch 
verschrompelt en verdroogt.

Is de ent er op de hierboven geschetste wijze opgeplaatst, dan wordt ze met een 
klein apparaat op de onderstam gedrukt (zie afb. II, 4). Ik gebruik de laatste tijd 
schijfjes van gummi of plastic, die men zelf kan maken en die zeer duurzaam zijn. Deze 
schijfjes worden in het midden van een klein gaatje voorzien, waardoor het schijfje 
gemakkelijk heen en weer kan schuiven. Van dunne plaatjes lood (1 a 2 mm dikte) 
maakte ik. door ze op te rollen, kleine gewichtjes, die eveneens over het staafje 
kunnen glijden en zo het schijfje verzwaren. Het gewicht mag natuurlijk niet te 
zwaar zijn, omdat anders de ent beschadigd wordt. Na ongeveer 24 uur verwijderen 
we het gehele apparaat, plaatsen de geënte plant op een lichte, voor de zon beschutte 
plaats, waar ze nog eens 24 uur moet drogen en daarna wordt ze in gespannen lucht 
gebracht.

Het is verwonderlijk en bijna ongelooflijk hoe goed de ent groeit. We kunnen in 
één groeiperiode plantjes krijgen van plm. 2 cm grootte. Natuurlijk is de zaailing- 
entstam op den duur niet krachtig genoeg en daarom moet de plant tegen het einde 
van Augustus op een sterkere, duurzamere onderstam overgeënt worden.

Volgens deze methode kan men zeer gevoelige soorten, welke we meestal in de 
winter verliezen, goed overhouden en tegen het voorjaar zijn de geënte zaailingen 
zo groot, dat we ze net als de oudere planten kunnen behandelen. Geen enkele maal 
heb ik ondervonden, dat de gezondheid of de bedoorning van de planten door deze 
behandeling geleden heeft. Ook waren deze planten niet gevoeliger voor milieu- 
invloeden dan planten op eigen wortel.

De heer R. Graser te Nürnberg vertelde mij, dat hij met zijn „zaailing-enting” 
reeds in December begint. De in November gekiemde zaailingen worden in December 
op Phyllocactus gezet; daarvoor gebruikt hij onderstammen van speciosus-hybriden. 
In het voorjaar ent hij ze over op schijfopuntia’s als tussenenting; de schijfopuntia’s 
hebben een groot assimilatieoppervlak. Op deze wijze verkrijgt men eerder bloeiende 
planten, daar de lange groeitijd van zaailing tot bloeiende plant sneller overbrugd 
wordt. Er is wel enige ervaring voor deze methode van enten nodig, doch wellicht 
heeft elke liefhebber de beschikking over enige minder kostbare zaailingen, waar
mede hij zich kan oefenen.
(Tekeningen van de schrijver) Vert.: H. v. d. Velde.

*) De schrijver bedoelt hier waarschijnlijk, dat de z.g. teeltweefsels (het cambium) van heide planten 
elkaar raken, om betere vergroeiing te bewerkstelligen. - Red

Groeistoffen
Een belangrijke zaak in verband met het stekken, die niet onvermeld mag blijven, 

is de behandeling van stekken met groeistoffen, waardoor ze vlugger en beter 
wortelen. Door wetenschappelijke onderzoekingen is vastgesteld, dat zekere stoffen 
in zeer sterk verdunde oplossingen zich langs bepaalde banen in de planten voort
bewegen en in het levensproces der plant een belangrijke rol spelen. Bij de studie 
der levensverrichtingen van de dieren had men deze stoffen reeds eerder leren 
kennen en ze hormonen genoemd; toen men ze ook bij de planten ontdekte, werden 
ze ter onderscheiding aangeduid als phytohormonen of plantenhormonen.

Men is er in geslaagd een aantal stoffen samen te stellen, welker aard vrijwel met 
die der natuurlijke hormonen overeenkomt en die, wanneer zij in de planten gebracht 
worden, ook een soortgelijke uitwerking hebben. De natuurlijke phytohormonen en 
deze kunstmatig of synthetisch bereide stoffen worden tegenwoordig veel samengevat 
onder de naam van groeistoffen of auxinen. Door talrijke onderzoekingen en proeven 
werd in de loop der jaren wetenschappelijk vastgesteld, dat de phytohormonen bij
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de  g ro e i d e r  p la n te n  een  hoogst b e la n g rijk e  ro l spe len , a n d e re  p ro e fn e m in g e n  to o n 
den  aan , d a t d e  h o rm o n en  ook to t ce ld elin g  en  aan leg  v an  n ieu w e  o rg an en  k u n n e n  
p rik k e len , en  to en  la te r  b leek , d a t m en  deze g ro e is to ffen  in  s te rk e  v e rd u n n in g e n  door 
a fg esn ed en  p lan te n d e len  m et de  tra n sp ira tie s tro o m  k o n  la te n  opzuigen, w e rd  de 
m o gelijkhe id  v o o r p ra c tisch e  to epassing  geopend. D e g ro e is to ffen  doen h u n  inv loed  
op p lan te n  en  p lan te n d e len  e e rs t d a n  gelden, w a n n e e r  zij to t h e t  in w en d ig e  d a a rv a n  
zijn  d o o rgedrongen . V an  de v e rsch illen d e  m ethoden , d ie  m en  bij de  w e ten sch a p p e 
lijk e  onderzo ek in g en  v o lg t om  d it te  b e re ik en , zijn  e r  in v e rb an d  m et de  b ew o rte lin g  
v a n  s tek k en  slech ts tw ee  v an  p ra c tisch  b e lan g  g eb lek en  en  w el de  o p zu igm ethode  of 
n a tte  b e h an d e lin g  en  de  p o ed erm eth o d e  of d ro g e  beh an d e lin g .

D e opzuigm ethode  of n a tte  b e h an d e lin g  is g eb asee rd  op h e t fe it, d a t zow el p la n 
ten  a ls a fg esneden  p la n te n d e le n  g ro e is to ffen  in  s te rk  v e rd u n d e  op lossingen  k u n n e n  
opzuigen, w elke  s to ffen  zich d an  m et de  om hoog g aan d e  sap stro o m  door de  p la n t 
k u n n e n  v e rsp re id en . D eze m eth o d e  b e s ta a t d an  ook h ie rin , d a t d e  s te k k en  g ed u 
re n d e  z ek e re  tijd  m et h u n  basis in s te rk  v e rd u n d e  g ro e is to f op lossingen  g ep laa ts t 
w o rd en  en  d ie  d us opzuigen.

D aarto e  w o rd en  de s te k k en  v an  te  v o re n  op de  g e b ru ik e lijk e  w ijze  g e reed  
gem aak t, zoals m en  d it  v o o r h e t d e sb e tre ffen d e  m a te ria a l g ew en d  is, w a a rn a  m en  
de  s te k k en  in  de  g e reed  g em aak te  g roe is to fop lossing  p laa ts t. M en zet de  s te k k en  n ie t 
d iep e r in  deze v loeisto f d an  nodig  is om  te  v o o rk o m en  d a t ze tijd en s  h e t opzu igen  
droog  ko m en  te  s taan ; in  den  re g e l z a l 2 a  3 cm  v o ldoende  zijn. D e tijd , g ed u ren d e  
w e lk e  de s te k k en  in  de  oplossing  m o eten  b lijv en  s taan , is v e rsch illen d  en  h ang t, 
b eh a lv e  v a n  de  so o rt d e r  p lan te n  en  de s te rk te  v a n  de  oplossing, ook a f  v a n  de 
fa c to re n  d ie  de  v e rd am p in g  reg e len , w a a rv a n  lic h t en  w a rm te  w e l de  v o o rn aam ste  
zijn. H e t v e rd ie n t d aa ro m  aan b ev elin g  de  s te k k en  g e d u ren d e  de  t ijd  v a n  opzuiging 
te  p laa tsen  in  een  m atig  v e rw arm d  v e r tre k  m et g e te m p erd  lich t. In  de m eeste  
g ev a llen  zal een  opzu ig tijd  v an  o n g ev eer 10 a  12 u re n  v o ldoende  zijn.

D e p o ed erm eth o d e  of d roge  b e h an d e lin g  is de  tw eed e  m a n ie r  om  te  s tek k en  
m et g roe is to f. D aarb ij w o rd t de  g ro e is to f n ie t  in opgeloste, m a a r  in  d ro g e  to es tan d  
en  u i te r s t  f ijn  v e rd ee ld  en  m et ta lk  of ho u tsk o o l v e rm e n g d  aan  de  s te k k en  to eg e 
d iend . V an d it g roe is to fh o u d en d e  p o ed er h e ch t m en  een  w e in ig  aan  h e t o n d ere in d e  
of aan  de  basis d e r  s te k k en  door ze e r  o n g ev eer 1 a  U4 cm  d iep  ev en  in  te  steken . 
Om  te  zorgen, d a t e r  vo ldoende  p o e d e r aan  d e  s te k k en  b lijf t  h an g en , v e rd ie n t h e t 
a an b ev e lin g  ze te  v o re n  aan  de  ond erz ijd e  in  w a te r  n a t te  m ak en . D eze m eth o d e  is 
een v o u d ig er en  w e rk t v lu g g er d an  de  opzuigm ethode , a l w o rd t ze v an  w e ten sch a p 
p e lijk e  z ijde m in d e r n a u w k eu rig  en  m in d e r z u iv e r g each t. W el m o et m en  bij deze 
w erk w ijze  e r  voor zorgen, d a t h e t s tek k en  op z ichzelf m et de  nodige  vo o rz ich tig h e id  
gesch ied t, om dat m en  an d ers  k an s loopt, d a t e en  d eel v a n  h e t p o ed er v e r lo re n  gaat, 
hetz ij d a t h e t e r  a fv a lt. hetz ij d a t h e t bij h e t s te k k en  als h e t  w a re  om hoog geschoven  
en  d us v an  de  w o n d v lak te  v e rw ijd e rd  w ord t, w a n t n a a r  a lle  w aa rsch ijn lijk h e id  v in d t 
h e t b in n en d rin g en  d e r  g ro e is to f in  hoofdzaak  d a a r  p laa ts .

De v raag  is nu, w e lk e  g ro e is to ffen  v o o r de  p ra k ti jk  in  aan m erk in g  kom en. E r 
w e rd en  v an  v e rsch illen d e  zijden , v o o ra l u i t  h e t  b u ite n lan d , reed s d iv e rse  h a n d e ls 
p re p a ra te n  aangeboden , d ie  m e e r  of m in d e r  goed v o ld aan  h eb b en , m a a r  w a a rv a n  
de sam en ste llin g  d ik w ijls  o n bekend  is. D aaro m  ra d e n  d e  o n d e rzo ek ers  m e t n a d ru k  
aan  a lleen  z u iv e r chem ische  s to ffen  te  g eb ru ik en , d ie  a ls sy n th e tisch e  g ro e is to ffen  
in  N ed erlan d  b e re id  w o rd en  en  o n d e r de  n aam  v an  R h izo p o n g ro e isto ffen  g e lev erd  
w orden . De b e la n g rijk s te  v an  deze k u n stm a tig  b e re id e  g ro e is to ffen  z ijn  indo ly laz ijn - 
zu u r en  n ap h th y laz ijn zu u r, ofschoon ook m et a n d e re  g ro e is to ffen  som s goede re su l
ta te n  v e rk re g e n  w ord en . V oor de  p ra k tijk  is h e t vo ld o en d e  de  g eb ru ik saan w ijz in g  
bij de  m e rk a r tik e le n  te  lezen.

H e t g é b ru ik  v a n  g ro e is to ffen  bij h e t s te k k en  v a n  p lan te n , a lsm ede  v o o r a n d e re  
d oele inden , is w e ten sch ap p e lijk  nog steeds een  zaak  v an  e rn s tig  en  v o o rtd u ren d  
onderzoek . O ok voor de p ra k tijk  is re ed s  geb leken , d a t g ro e is to ffen  v a n  g ro te  w aard e  
zijn, v o o ra l voor s tek k en  d ie  o n d e r n o rm ale  o m stan d ig h ed en  lan g zaam  en  m oeilijk  
w o rte len . N ie t s lech ts is in  de  re g e l bij de b eh an d e lin g  m et g ro e is to ffen  h e t v e r 
lo ren  g aan  v an  s te k k en  m in d e r g ro o t d an  bij de  gew one m ethode , m a a r  de  s tek k en  
w o rte le n  ook v ee l sn e lle r  en  v o rm en  een  s te rk e r  w o rte lg es te l. D eze v o o rd e len  zijn  
v o o r de  p ra k ti jk  v a n  g ro te  w aard e . E n n a a rm a te  d o o r de  w e ten sch ap  op d it te re in  
m ee r p o sitiev e  re su lta te n  w o rd en  b e re ik t, zal onze lie fh eb b e rij d a a rv a n  ook k u n n en  
p ro fite ren . W e m ogen  d an  ook op d it  geb ied  v o o r de to ek o m st goede en  g ro te
v e rw ac h tin g e n  k o esteren . _

P. HELLEM A N.
B erchem , België.
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Twee beroemde tuinen in Spanje

Hoe dikwijls slaken wij als liefhebbers van succulente planten niet de verzuch
ting „konden wij maar eens een kijkje nemen in Amerika, waar onze planten 

in de vrije natuur groeien.”
Gelukkig behoeven wij deze lange reis niet te ondernemen om cactussen en 

vetplanten in de volle grond te kunnen bewonderen. Zeer bekend is de beroemde 
tuin „La Mortala” in Italië, waar Dr. Berger vroeger jaren lange tijd werkte. Helaas 
is deze tuin niet meer wat hij was. In Zuid-Frankrijk zijn zeer belangrijke succu
lentenverzamelingen in de „Jardin Exotique” te Monaco en „Les Cèdres” te St.-Jean- 
Cap-Ferrat. Succulenta organiseerde dit voorjaar een excursie daarheen.

In Spanje legde Don Carlos Faust ongeveer 30 jaar geleden de tuin „Miramur-

Links: Agave bracteosa in bloei; rechts Agave fera in knop.
foto’s: F. Riviere.

tra” aan, dicht bij Blanes aan de Middellandse Zee. Hierin werden naast tropische 
en subtropische gewassen ook veel succulente planten uitgeplant. Enige jaren gele
den stierf de heer Faust en liet de tuin na aan een internationale stichting. De tuin 
is bijzonder mooi aangelegd, maar zij geniet momenteel niet de verzorging die nood
zakelijk is, alhoewel de beminnelijke tuinchef zijn uiterste best doet. Wij troffen er 
reusachtige bloeiende Opuntia’s en Agaves aan. Tot de zeldzaamheden behoort o.a. 
Agave bracteosa S. Wats, die daar in bloei komt.

Don Fernando Riviere de Caralt, lid van de I.O.S., stichtte 4 jaar geleden naast
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„Miramurtra” het landgoed „Pinya de Rosa” . Het ligt eveneens langs de prachtige 
rotsige kust van de „Costa Brava” op ongeveer 70 km van Barcelona. Hier werden 
op de zonnige, zuidelijke berghellingen systematisch de species van het geslacht 
Opuntia uitgeplant. De heer Riviere heeft zich in zijn „Jardin d’Aclimatation” het 
ideaal gesteld bepaalde geslachten zo volledig mogelijk in de vrije natuur te kwe
ken, teneinde beroeps- en amateur-botanici de gelegenheid te geven deze geslachten 
grondig te bestuderen. Dit jaar is men begonnen met het gereedmaken van een 
grote helling voor soorten van het geslacht Agave, waarvan er reeds 60 aanwezig 
zijn. Beide tuinen staan onder controle van het I.O.S.-lid de heer Juan Panella, 
botanicus, verbonden aan de plantsoenendienst van Barcelona.

Wij hadden het voorrecht deze zomer in een kampeerwagen 14 dagen op „Pinya 
de Rosa” te vertoeven en volop te genieten van de prachtige, interessante planteh 
in beide tuinen, te veel om op te noemen, en van de grote gastvrijheid van de 
familie Riviere de Caralt. a -a

Vragenrubriek.
Indien de aarde zo vochtig gehouden wordt, bestaat er dan geen gevaar voor 
„verzuren” van de grond? Moet er soms als voorzorgsmaatregel vooraf kalk toe
gevoegd worden ?
Antw. De uitdrukking „verzuren” van de grond, hoort men nogal eens in krin

gen van tuinbazen en bloemisten. In „Kakteen und andere Sukkulenten”, jaargang 
4 (1953) No. 2, blz. 22/25, schrijft prof. Buxbaum, dat juist die z.g. verzuurde grond, 
waarop meestal algengroei voorkomt, niet een zure maar een basische reactie heeft. 
Deze basische reactie was bij prof. Buxbaum de oorzaak van stilstand in de groei der 
zaailingen en leidde veelal tot sterven der plantjes. Volgens zijn proeven is voor 
cactuszaailingen in het algemeen een licht zure bodem (pH =  6) gewenst.

Kalk toevoegen is dus uit den boze. Men diene te zorgen voor een zure bodem- 
reactie (wat betreft bodemreactie zie ook Dr. de Boer, Succulenta 1953, pag. 38).

Hoe wast men zaad ?
Antwoord. Ja dat wassen van zaad is voor mij ook een probleem. Het hang er 

een beetje van af wat voor zaad het is. Soms laat het gedroogde vruchtvlees met de 
navelstrengetjes gemakkelijk van het zaad los als dit tussen de handen gewreven 
wordt. In andere gevallen week ik het zaad in water van 25 a 35° C, waardoor de 
navelstrengen opzwellen en met de vingers afgewreven kunnen worden. Dit is nogal 
omslachtig. Soms lukt het de geweekte navelstrengen van het zaad af te spoelen met 
een krachtige waterstraal. Men neemt daarvoor een zeef, met een maaswijdte kleiner 
dan de diameter der korrels.

Welk Succulentalid kan eens iets vertellen over zijn methoden van zaad wassen?
Ik ben van plan de volgende soorten te zaaien: Astrophytum asterias, A. asterias 
x capricorne, Cereus peruvianus, Echinopsis hybr., Etus grusonii, Gymnocalycium 
lafaldense, G. multiflorum, Notocactus leninghaussii, N. ottonis, N. tabularis, 
Mammillaria hahniana, Lobivia’s, Rebutia krainziana en Turbinicarpus lophopho- 
rioides. Kunnen deze op de methode v. d. Steeg gezaaid worden?
Antwoord. Op de Turbinicarpus na heb ik al deze soorten reeds meermalen op 

deze wijze met succes gezaaid. Vooral voor Astrophytums is mij deze methode zeer 
goed bevallen. Astrophytums in Januari 1953 gezaaid hadden na 11 maanden een 
diameter van 2—3 cm. In Juli 1953 zaaide ik Cereus peruvianus. In December waren 
deze planten van 5—10 cm groot.

De vragensteller schreef, dat hij een beginneling-verzamelaar van Succulenten 
is, dat hij nu ook wilde gaan zaaien. Voor een beginner is het nodig wat ervaring 
op te doen met gemakkelijk uit zaad te kweken soorten, anders hebben we kans 
dat het eerste probeersel op een mislukking uitloopt en hij daarna nooit meer op
nieuw een poging waagt.

Van de laatste zaadaanbieding kan ik als makkelijke soorten voor beginners aan
raden: Rebutia’s, Cereus peruvianus en spachianus, Notoc. ottonis, Mammillaria’s, 
de Lobivia famatimensissoorten, Pilocereus straussii en houlettianus. Vetplanten heb 
ik nog zeer weinig gezaaid. Het lijkt me gewenst dat een der ervaren vetplanten
zaaiers enige soorten voor beginners aanraadt. M r  ,

Hoewel geen ervaren Lithopszaaister, weet ik toch, dat de meeste Lithopssoorten 
zeer gemakkelijk ontkiemen en de zaailingen zonder veel moeite groot gebracht 
kunnen worden in potjes waarop een glazen plaat wordt gelegd en waarmede men 
kan luchten door een houtje onder de glasplaat te schuiven. v. d. Th.



14 SUCCULENTA

Boekbespreking
W. Haage: FREUDE MIT KAKTEEN: 
Neumann Verlag, 1954, prijs DM 9.80 
(circa f 8.90).

Op de titelpagina wordt dit boek ge
noemd: „Ein Ratgeber für Pflege, Ver- 
mehrung und richtige Benennung der 
schönsten Kakteen.” We zijn van mening 
dat deze ondertitel goed gekozen is. Niet 
alle hoofdstukken van dit boek bevatten 
evenveel nieuws voor de doorgewinterde 
cactuskweker; dit is ook niet nodig; 
wanneer slechts enkele hoofdstukken 
nieuwe gezichtspunten bieden voor de 
vergevorderden is het boek een plaatsje 
in hun boekenkast waard; voor de begin
neling is de gehele inhoud als het ware 
nieuwe wetenschap.

De gewone hoofdstukken, welke een 
dergelijk boek pleegt te geven, zijn ook 
hier die, welke betrekking hebben op 
het inrichten van esn verzameling, de 
cultuur en het vermeerderen door zaaien, 
stekken en enten. We missen bij het ver
melden van de bestrijding van ziekten 
en schadelijke dierlijke parasieten de na
men van de contactvergiften, de gebrui
kelijke dosering en de aanwending; bij 
de beschrijving van de bestrijding van 
schimmels e.d. wordt Chinosol niet ge
noemd.

Het laatste hoofdstuk, dat trouwens 
meer dan de helft van het gehele boek 
van 217 bladzijden beslaat, is het meest 
lezenswaardig voor alle cactusverzame
laars zonder onderscheid. We vinden 
hierin nl.:

Ie een „sleutel” van de oude geslachts
namen volgens Schumann, vergezeld van 
eenvoudige, doch zeer duidelijke teke
ningen van het karakteristieke uiterlijk 
der verschillende geslachten;

2e een „sleutel” van de nieuwe ge
slachtsnamen volgens Berger, naast 
welke nieuwe namen de oude benamin
gen volgens Schumann zijn vermeld;

3e een opsomming en beschrijving van 
de nieuwste 189 geslachten volgens 
Backeberg, waarvan de benamingen 
reeds gedeeltelijk werden gebruikt door 
Berger en door Britton en Rosé, met 
daarnaast de namen van dezelfde ge
slachten volgens de oudere systemen;

4e een opsomming en beschrijving van 
de mooiste soorten;
v5e een alfabetische lijst van bijna alle 

vreemde namen en de betekenis daar
van; van niet minder dan 1500 benamin
gen welke aan het Latijn of het Grieks 
zijn ontleend, wordt de vertaling ge
geven.

6e een lijst van de persoonsnamen, 
welke men in de cactuslitteratuur tegen
komt, zodat de cactusliefhebber bijna 
alle namen van zijn planten kan ver
klaren.

Een prachtige kleurenplaat en 221 
mooie, duidelijke foto’s maken dit boek

dat bij elke Nederlandse boekhandelaar 
kan worden besteld, tot een waardevolle 
aanvulling van de bestaande cactuslit
teratuur.

Dr. de B.
„KAKTEEN”.

Evenals bij ons in Nederland is na de 
oorlog de liefhebberij in Duitsland ook 
weer opgeleefd. Bij deze liefhebbers is 
eveneens een groot aantal beginnelingen 
dat voorlichting op prijs stelt.

Van de hand van de redacteur van het 
tijdschrift van de „Deutsche Kakteenge- 
sellschaft”, de heer Hans Barschuss ver
scheen bij de uitgeverij Albrecht Philler, 
Minden, Westfalen, in de serie „Lehr- 
meister” het aardige boekje „Kakteen” 
voor de prijs van 2 R.M.

Op eenvoudige heldere wijze worden 
aanwijzingen gegeven voor de kweek- 
wijze van cactussen, gevolgd door een 
korte opsomming van de voornaamste 
geslachten en soorten. Helaas komen de 
talrijke foto’s niet goed tot hun recht op 
het minder goede papier, maar voor 
2 R.M. kan men ook niet te veel eisen. 
Zoals gezegd, een zeer aardig boekje 
voor beginnenden.

GEKWEEKTE EN NUTTIGE PLANTEN 
VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN.

Dat op de Nederlandse Antillen cac
tussen en vetplanten groeien weten wij 
o.a. door de artikelen in Succulenta van 
de heer Wagenaar Hummelinck en van 
frater M. Arnoldo. Dat de overige plan
tengroei daar mooi en interessant zal zijn 
kunnen we veronderstellen, maar dat de 
rijkdom aan planten zo groot is als blijkt 
uit het zo juist verschenen boek „Ge
kweekte en nuttige planten van de Ne
derlandse Antillen” van de hand van 
frater M. Arnoldo, dat wisten wij niet.

Dit prachtig verzorgde boekwerk, dat 
is uitgegeven door de Natuurwetenschap
pelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, 
te Curagao, beschrijft alle gekweekte en 
nuttige planten, die op de genoemde 
Antillen voorkomen, gevolgd door een 
schat van buitengewone mooie foto’s van 
deze planten. Wij zien hieruit met welk 
een liefde en zorg dit werk is samenge
steld. Van de succulente planten noteren 
wij: Aloe vera, arborescens; Agave vivi
para; Bryophyllum tubiflorum, pinnatum, 
daigremontianum; Euphorbia lactea, tiru- 
calli, neriifolia, splendens; Epiphyllum 
hookeri; Kalanchoe brasiliensis; Cereus 
hexagonus; Melocactus spec.; Lemaireo- 
cereus griseus; Opuntia ficus-indica, ela
tior, tomentosa; Nopalea cochenillifera; 
Heurnia schneideriana; Stapelia variega
ta, gigantea.

Al is het aantal behandelde succulente 
planten niet groot, toch zal dit boek, dat 
zich in onze bibliotheek bevindt, naar 
wij verwachten, veel lezers vinden.

A. F. H. B.
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Vlugge wortelvorming bij Mammillaria wildii
^ f a a r  aanleiding van het a rtik e l van Ot. Sadovsky „M erkw aardige levenskracht 
J-N van zaailingen van A strophytum ” in Succulenta 1954, pag. 32, schrijft ons Bel
gisch lid  de heer A. W ilboorts, h e t volgende :

Zoals bij de meeste liefhebbers het verm eerderen  van hun  p lan ten  in de m aand 
Mei p laats zal vinden, zo ook sneed ik  van een gewone, doch een der mooiste v e r
tegenw oordigers van het geslacht M am m illaria, nam elijk  M am millaria w ildii, een 
p aar stekjes, beide groot iy 2 cm. Deze tw ee „klein tjes” w erden zoals alle onbewor- 
telde plantjes, in een p latte  schaal gezet, gevuld m et een grondm engsel bestaande 
u it de helft zand, y4 deel tuingrond en % deel houtskoolpoeder. Op een lichte, doch 
zonloze plaats, en zonder de m inste w atergift, vertoonden deze jonge p lan tjes tam e
lijk  vlug de eerste w orteltjes. Na een d rie ta l w eken drooghouden w erd regelm atig 
w at w ater gegeven; de stekjes vertoefden dus nog steeds in de zandige grond.

Deze werkwijze, nam elijk  de stekjes niet te  vlug na de eerste w ortelvorm ing 
over te  plaatsen  in bladgrond, bevordert buitengew oon de snelle en stevige ontw ik
keling van hun  w ortelgestel. De p lan t is dusdanig verplicht, door het w einig voed
sel dat deze zandige grond bevat, geholpen door h e t toedienen van vocht, te  zoeken 
naar voedsel; h ierm ede veroorzakende een snelle en  grote ontw ikkeling der h a a r
w ortels, w elke tenslotte de hoofdrol spelen in het leven van de p lant. H et is nu 
vanzelfsprekend, w anneer m en zulke bew ortelde p lan tjes in  voedzame bladaarde 
zet, dat m en een krachtige groei van het plantenlichaam  zal w aarnem en, daar in v e r
houding to t p lanten  m et een klein wortelgestel, vele voedingsstoffen kunnen  aange
voerd worden.

De tw ee stekjes verbleven in  de „bew ortelpan” to t begin Ju li. Wie kan  er nu 
m ijn verbazing en vreugde beschrijven, toen ik  op een regenachtige morgen, een 
van de stekjes m ocht aanschouw en m et h e t begin van een knopvorm ing? Is het 
n iet een w onderlijk  verschijnsel, w elke k rach t er in zulk een k lein  cactusje schuilt, 
om bij al d a t naar voedsel zoeken in  de m agere zandgrond, nog to t knopvorm ing 
over te  gaan !

De p lan tjes w erden nu eerst in  b ladaarde verp lan t en van w ater voorzien zoals 
de andere kasplanten. Het was op de éérste zonnige dag van Ju li, nam elijk  de 20ste, 
dat het mooi w it-bruinachtige bloem pje zijn prachtige glans u itstraalde. Ik  sta er 
nog over verbaasd, en het is w erkelijk  een aardig  aanzicht, een  iy2 cm hoog plan tje  
te zien bloeien. De M ammillaria w ild ii heeft zich volledig aan zijn nieuw e omgeving 
aangepast en m en kan  goed de „nieuw e groei” vaststellen door de fr is  blauw groene 
k leuring van de toptepels en de bleekgele k leu r der nieuw e doorntjes. De beide 
p lan tjes staan nu te pronken naast hun  grotere  bloedverw ante, de Mamm. w ild ii 
var. rosea H ort.

Uit de Cactuswereld '

CACTUSSEN KWEKEN IN DE 
WOESTIJN.

A an een artik e ltje  in het A m erikaanse 
tijdschrift (C. a. S. Jo u rn a l ’51, p. 131), 
gewijd aan de moeilijkheden, die spe
ciaal de beroepskw eker ondervindt bij 
het kw eken van cactussen in de hete 
woestijn, ontlenen we het volgende:

In strijd  m et w at algem een veronder
steld w ordt, is de woestijn de m oeilijkste 
p laats om cactussen te kw eken. V ooral in 
de D esert - zoals dat heet - in Arizona, 
een van de w arm ste en droogste streken 
van de Ver. Staten, kom en in de late 
lente en de zom er tem pera tu ren  voor 
tussen 35° en 45° C„ en  slechts een ge

ringe regenval in  October. De buitenge
wone droogte doet de grond snel u itd ro 
gen, w aarom  veenmos door de grond 
m oet w orden verw erk t; m et uitzondering 
voor A strophytum s, die een zandige bo
venlaag m oeten hebben om ro tting  (aan 
de w ortelhals) te  voorkom en. Zelfs in  de 
droge w interperiode is het moeilijk a l
geheel uitdrogen van het w ortelgestel te  
voorkom en en m oet nu en dan gegoten 
worden, ’s N achts daalt de tem peratuur 
evenw el to t -10° C.. De grootste vijand 
van de p lan t is echter de zon. In de herfst 
en he t voorjaar gaat het nog goed, m aar 
van Mei to t O ctober lopen de meeste 
p lan ten  groot gevaar te  verdrogen, be ter 
gezegd te verkoken. De weinige, die daar



16 SUCCULENTA

geen last van hebben, zijn enkele Fero’s, 
grote Saguaro’s, sommige Opuntia’s en 
o.a. Ereus engelmannii. De planten moe
ten daarom geschermd worden. Men zou 
tot de conclusie komen, dat cactussen 
een hekel hebben aan felle, hete zon; 
een feit is, dat in de natuur de cactussen 
meest in gedeeltelijke schaduw van bo
men, struiken, grassen, rotsen, enz., of op 
hellingen groeien. De planten, die in het 
open veld of op onbeschaduwde plaatsen 
groeien, zijn betrekkelijk gering in aan
tal, ze zijn hard genoeg, om daar tegen 
te kunnen.

De meeste in Arizona of Nieuw-Mexico 
in het wild voorkomende planten groeien 
veelal op hellingen, waar de grond nog 
vrij wat eikenblad bevat. Bij ons wordt 
deze grondsoort meestal slecht bevon
den, maar blijkt daar te voldoen; tegen 
het verzuren wordt kalk aan de grond 
toegevoegd. Kwekers mogen misschien 
denken, dat het gemakkelijk is om cac
tussen in woestijngrond te kweken, maar 
dat is niet zo; woestijngrond is de arm
ste grond, die er bestaat. Er moet extra 
bladgrond aan worden toegevoegd, oude 
koemest en zo nodig samengestelde stik
stoffen om de grond op peil te brengen, 
zodat deze voldoende organische bestand
delen bevat om er met succes planten 
in te kunnen kweken.

o o *

KIEMKRACHT.
De Groningsche Keuringsdienst voor 

Zaaizaden heeft vastgesteld, dat in 1954 
bij 40 % van de onderzochte partijen 
zaaizaad de kiemkracht nog geen 75 % 
bedraagt als gevolg van de natte zomer. 
Een groot deel van de partijen had een 
kiemkracht, die tussen 40,%—60 % lag.

Onze succulenten in de kas hebben niet

geleden door de „natte” zomer, maar 
hebben misschien geleden door te weinig 
zonlicht en te weinig warmte. Willen de 
leden die zaad van het Clichéfonds zaai
den ons de kiemkracht van het zaad 
melden ?

*  «

KLEINE ZAADOOGST.
„ik heb nog geen herfst beleefd, waar

in de Lithops zo weinig bloeiden als in 
deze herfst; vele soorten bloeiden in het 
geheel niet, wat me nog nooit is overko
men, andere soorten vertonen 3 of 4 
bloemen inplaats van 20 of 30 ! Slechts 
de pseudotruncatella-groep bloeide in 
Juli ongeveer normaal, doch L. gracili- 
delineata, welke in Augustus moet 
bloeien, deed in het geheel niets” .

Dr. de B.
MESEMS IN DE BUITENLUCHT.

Van mijn „outdoor cultivation” , d.w.z. 
mijn eerste pogingen om verschillende 
struikvormige Mesems buiten in mijn 
tuin, op beschutte plaatsen te kweken, 
hebben alleen verschillende Delosperma- 
soorten het goed gedaan; die bloeiden 
zich gewoonweg dood, d.w.z. de overblij
vende soorten bloeiden zó overvloedig, 
dat ze vergaten nieuwe loten voor het 
volgend jaar te vormen die ik gewoonlijk 
als „stekjes” in de kas laat overwinte
ren. De Lampranthussoorten deden het 
door de vele regens minder goed; de 
Drosanthemumsoorten bloeiden zeer wei
nig, hopelijk brengt 1955 ons minder 
regen en meer zonneschijn.

Dr. de B.
<t o o

„Een wereld zonder liefhebberijen is 
als een aardappel zonder zout.”

V e re n ig in g sn ie u w s.
SUCCULENTA, 900 LEDEN !

Op 30 October 1954 is het 900ste lid 
van Succulenta ingeschreven. Dit verblij
dende feit is tot stand gekomen met 
de medewerking van talrijke, ijverige 
leden van Succulenta. In 1955 willen wij 
een aantal van 1000 leden bereiken. 
Helpt u allen mede? De opgave en in
schrijving van het 1000ste lid zal zeker 
niet onopgemerkt voorbij gaan.

REKENING EN VERANTWOORDING 
1953.

Ondergetekenden, Kascommissie 1953, 
verklaren de rekening en verantwoording 
van de Penningmeester van Succulenta, 
over het jaar 1953, met de daarbij beho
rende bescheiden te hebben gecontro
leerd en accoord bevonden.

w.g. H. WOLF, Nijmegen.
S. VAN ROMUNDE, Nijm.

ONZE 15DE AFDELING
Het verheugt ons mededeling te kun

nen doen van de oprichting van de af
deling Den Helder. Op initiatief van de 
heer Alofs is deze oprichting tot stand 
gekomen.

Het bestuur van deze nieuwe afdeling 
heeft zich als volgt gevormd: H. Alofs, 
voorzitter, M. Boers, secretaris en Mej. 
M. Waterman, penningmeesteresse.

Onze hartelijke gelukwensen aan be
stuur en leden met het behaalde succes 
en welkom in onze kring van afdelingen.

VERENIGINGSINSIGNE.
Het verenigingsinsigne van Succulenta 

wordt toegezonden na ontvangst van een 
bedrag van ƒ 1.00 per postwissel of stor
ting op postrekening no. 551220 ten name 
van Mevrouw J. GRULLEMANS VAN 
BERGHEM, Hereweg 19, Lisse. Verzoeke 
op het stortingsbiljet mede te delen of 
men een steekspeld, reversknoop of 
broche ontvangen wil.
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telefoon 332556 
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24 
’s-Gravenhage

Bestuursmededelingen.
CONTRIBUTIE 1955

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 23, Amersfoort.
Afd. Amsterdam: J. B. JANSEN, Mr. P. 

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

Afd.. Den Helder: Mej. M. WATERMAN, 
Zuidstraat 27, Den Helder.

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

Afd. Eindhoven: J. VAN GENT, Hendr. 
Druckerstraat 1, Eindhoven.

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. Leiden: Mevr. R. L. DALLINGA— 
Mahler, Calandstraat 54, Leiden.

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

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, Brederostraat 77, Zwolle.

BELGISCHE LEDEN.
Een mededeling over betaling der con

tributie door Belgische leden, zal in het 
volgend nummer worden opgenomen.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen :
Aangeboden in ruil voor andere zaai

lingen, Notoc. submammulosus, Notoc. 
ottonis, Mam. elongata var. stella aurata, 
Mam. bocasana en Opuntia spegazzinii. 
Mevrouw IDENBURG, Warmonderweg 3, 
Leiden.

Te koop aangeb.: Jaargangen Succu
lenta van 1947—1954, niet ingebonden, 
f 3.— per jaargang. Niet afzonderlijk. Te 
bevr. H. v. d. Velde, Hofwijckstraat 17 II, 
Den Haag.

Wie kan mij helpen aan de no’s 1 en 2 
van de jaargang 1947? Aanb. aan K. P. 
VAN ARKEL, Ellecomstr. 12, Den Haag.

Wie kan mij bezorgen plant (en), stek 
of zaden van: Lobivia nigrostoma, leu- 
corhodon, pugionacantha, claeysiana en 
pseudolobivia Ducis-Paulii ? P. G. HEL- 
LEMANS, Alfredlei 17, Mariaburg-Bras- 
schaat (België).

Verzoeke ruillijsten van cactussen te 
zenden aan de voorzitter van de Oosten
rijkse Cactus Vereniging Dr. L. KLA- 
DIWA, Taborstrasse 61/2, Wien II, Oos
tenrijk. Corr. eventueel in Hollandse taal.

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 BESTELLEN.

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.

3
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lithops. b e l la ........................
— edithae ................
— elisabethae
— erniana .................
— gracilidelineata
— h e lm u tii.................
— herrei ................
— insularis ................
— julii pallida .. ..
— karasmontana
— kuibisensis
— kunjasensis .. ..
— lactea ................
— lateritia ................
— lericheana
— olivacea ................
— opalina ................
— otzeniana................
— marmorata
— mickbergensis
— peersii ................
— pseudotruncatella ..
— pulmonuncula
— salicola ................
— summitatum ..
— terricolor
— tr ieb n er i................

f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25
f 0.25....
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25 
f 0.25

Aanbieding ten bate van
het Clichéfonds.
31 Bijlia cana ........................ f 0.25
32 Conophytum bilobum .. .. f 0.25
33 Delosperma ashtonii .. f 0.25
34 — carolinense f 0.25
35 — macellum................ f 0.25
36 — mahonii ................ f 0.25
37 — cooperi ................ f 0.25
38 — saturatum f 0.25
39 — sutherlandii f 0.25
40 Dinteranthus vanzijlii

(vroeger Lithops vanzijlii) f 0.25
41 — microspermus f 0.25
42 — pole-evansii f 0.25
44 Ophthalmophyllum

schlechteri f 0.25
45 Pleiospilos hilmarii f 0.25
46 Rhinephyllum broomii f 0.25
49 Anacampseros rufescens .. f 0.20
50 Astrophytum myriostigma . f 0.35
51 Astrophytum ornatum . . f 0.35
53 Cleistocactus strausii . . f 0.30
55 Echinopsis (Pseudolobivia)

kermesina, fraai rood bl. .. f 0.40
56 Etus grusonii........................ f  0.30
57 Frailea grahliana . . . . f 0.30
58 — colombiana f 0.30
59 Gymnocalycium gibbosum .. f 0.30
61 — gibbosum ferox .. f 0.30
64 •— m onvillei................. f 0.30
65 — sa g lion is ................ f 0.30
66 Lobivia walterspielii .. f 0.30
68 Mammillaria bocasana f 0.30
69 — centricirrha longiseta f 0.30
73 Nötocactus graessneri .. .. f 0.30
75 *— leninghausii f 0.30
76 *— tabu laris .................. f 0.30
77 Opuntia, gemengd .. .. f 0.25
79 Oreocereus celsianus .. f 0.40
81 — trollii ................ f 0.40
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
88 Trichocereus pasacanus f 0.40
89 — peruvianus f 0.30
90 — spachianus f 0.30
91 Astrophytum gemengd f 0.35
92 — asterias x capricorne f 0.35
93 — myriostigma

var. nuda f 0.35
94 —1 potosina ................. f 0.35
95 Coryphantha poselgeriana .. f 0.35
96 — schwarziana f 0.35
97 Carnegiea gigantea .. .. f 0.35
98 Echinocactus electracanthus f 0.30
99 — grandis ................ f  0.30

100 Echinopsis tubiflora f 0.30
101 — obrepanda f 0.30
102 Ferocactus, gemengd .. .. f  0.30
103 Hamatocactus setispinus f 0.30
104 Harrissia jusbertii .. .. f 0.30
105 BoWiea v o lu b ilis ................ f 0.20
106 Agave stricta ....................... f 0.30
107 — victoriae-reginae .. f 0.30
Vergeet NIET remplasanten op te geven.

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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POKON
Heeft U er wel eens last van, dat de Pokon in de Pokonfles 
hard wordt? Dit komt, doordat Pokon niet hygroscopisch is. 
Zouten, die droog staan, worden altijd hard.
Het is echter heel gemakkelijk om de Pokon weer zacht te 
krijgen. U doet nl. in een kleine fles Pokon een paar theelepels 
water. Dat water trekt door de Pokon en ze is weer zacht. 
Heeft U een Ponds of Kg. fles Pokon, dan doet U daar een paar 
eetlepels water in, als de Pokon wat hard wordt.

KORRELMEST
De tijd om Korrelmest te strooien breekt aan. Op grote velden 
laat Korrelmest zich prachtig uitstrooien, doch op kleine opper
vlakten gaat dat juist zo moeilijk. Men is een Kg. zo kwijt en 
op de ene plaats ligt zo meer dan op de andere, tenminste als 
men gewoon uit de hand strooit.
De Pokonfabriek levert Korrelmest in strooidozen. Het uit
strooien daaruit gaat zo gemakkelijk, dat het een plezier is om 
te zien hoe mooi gelijk de korrels verdeeld liggen.

Strooidozen van 1,2 Kg. f. 1.— en 4 Kg. f 3.—

CHRYSAL.......
U weet het natuurlijk al. Chrysal is het Snijbloemenvoedsel. 
Zoveel genot als U heeft van Pokon als plantenvoedsel, zeker 
zoveel genot verschaft Chrysal als Snijbloemenvoedsel.
Dat akelige gevoel van: „Wat jammer toch, dat die prachtige 
snijbloemen altijd zo gauw weg zijn en vanaf dat ik ze kocht, 
worden ze steeds minder mooi,” dat gevoel wordt door gebruik 
van Chrysal veranderd in een genotvol gevoel, doordat de 
bloemen dagelijks mooier worden, er rijker uitzien en dat in 
huis, waar U ieder uur van de dag Uw bloemen ziet.
Als U gezien heeft hoe prachtig Chrysal Uw snijbloemen houdt, 
krijgt U een gevoel van wroeging als U vergeten heeft Chrysal 
in het water te doen en dan constateert : „Daar gaan mijn bloe
men al weer verdorren en ik heb ze pas een paar dagen” .
CHRYSAL is ook verkrijgbaar bij de bloem- en zaadwinkels.

25 gr. 50 gr. 100 gr. P o n d 750 gr. I l Kg.
C h ry s a l 35 c. 60 c. f. 1.10 f. 5 , -
P o k o n 35 c. | f. 0 .60 f .  2 , 1f. 3.50

Heeft Uw bloem- of zaadwinkel nog geen Chrysal, vraagt U 
ons dan adressen in Uw omgeving waar het wel te koop is.

H* R BENDIEN
<~Pokon-, 3£orrel- en ^hryóaljabriek - <~Ylaarden
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Senecio scaposus variëteit
door A. J. A. UITEWAAL,

Het aantal succulente Senecio’s is niet bijzonder groot; wanneer we het 
geslacht Kleinia als een afzonderlijk geslacht beschouwen — er zijn 

redenen dit te doen — is er eigenlijk maar één soort, die men vrij vaak in 
cultuur aantreft, nl. Senecio scaposus D.C., die zeer gemakkelijk van andere 
succulenten te onderscheiden is door de dichte rozetten van lichtgrijze, 
pijpvormige bladeren. Ook bij kwekers treft men deze soort nogal eens aan. 
Haar voornaamste aantrekkelijkheid bestaat hierin, dat de rolronde blaad
jes zijn bedekt met een dichte spinnewebachtige, viltachtige beharing, 
zoals we dat ook bij Kleinia tornentosa kennen.

Hooker publiceerde in Botanical Magazine (t. 4011; 1843) een plant 
als Sen. cakimifolius die veel op S. scaposus lijkt, doch „de bladtop vlak, of 
aan een kant uitgehold (scooped) en min of meer verbreed, als het ware

Senecio scaposus var. (ca 4/5); enkele rozet. foto: Uitewaal.
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bijna lepelvormig. . . .  J. R. Brown geeft in het Amerikaanse tijdschrift 
van deze vorm een fraaie afbeelding (C. a. S. Jnl of Am. 1941, p. 52), even
als van Sen. scaposus. Terecht beschouwt Harvey (in Flora Capensis 
III, 1865, p. 406) deze door Hooker beschreven plant als een variëteit van 
Sen. scaposus en noemt ze Sen. scaposus var. caulescens. Caulescens wil 
zeggen : stamvormend. Karakteristiek is dat voor de variëteit niet, want 
ook het type vormt een stam, zij het dan misschien ook een kortere 
stam, waarvan Harvey in zijn beschrijving zegt: „In het wild groeiende 
soorten gewoonlijk stamloos of met zeer korte stammen”. In de cultuur 
maakt Sen. scaposus zowel korte als lange stammen met vertakkingen. De 
Sen. scaposus var. caulescens zagen wij in de collectie van Mevrouw Grulle- 
mans; niet alle blaadjes waren even duidelijk lepelvormig hol nabij de top, 
sommige in het geheel niet. Heel erg bevreemdt dit ons allerminst, want 
enig verschil in bladvorm komt dikwijls bij een en dezelfde plant voor, soms 
zien we zelfs vrij grote verschillen, zoals bij Cotyledon en Adromischus.

S en ec io  scaposu s var. foto: Uitewaal.

De plant die wij hierbij afbeelden hebben we uit Engeland meege
bracht, we kregen haar onder de naam Senecio vestitus. Wij voegen er 
meteen aan toe, dat deze naam beslist fout is, want Sen. vestitus Bergius 
(Plantae Capensis, 1767) is een totaal andere plant en van weinig of geen 
belang voor succulentenliefhebbers. H. Jacobsen, in diens beide werken 
over de vetplanten vermeldt Sen. vestitus met als onjuiste auteursnaam 
die van Berger. Hij schrijft: bladeren forser, wat vlakker en naar boven toe 
spatelvormig verbreed, zeer mooie soort ! J. R. Brown zegt daarover : dit is 
ongetwijfeld dezelfde plant als hier (dus in het Amerikaanse tijdschrift) 
afgebeeld werd, want de korte beschrijving past er op en deze plant heb ik 
ook onder die naam gekregen.

Uit het bovenstaande blijkt ten slotte, dat de plant, waarvan wij hier 
een afbeelding geven, met geen der genoemde planten identiek is. De soort 
is het bepaaldelijk niet; de variëteit calamiformis ook niet, want niet een
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van de blaadjes is lepelvormig uitgehold, hetgeen o.i. niet aan cultuurinvloed 
geweten kan worden. Op de beschrijving van Sen. vestitus, zoals door 
Jacobsen geïnterpreteerd, past ze ook niet in haar geheel, doch alleen wat 
betreft de enigszins spatelachtige vorm der bladeren. Het merkwaardige is 
evenwel, dat slechts enkele blaadjes van onze plant duidelijk spatelvormig 
zijn, zonder meer. Op de foto, close-up van een nog onvertakte plant, is dat 
duidelijk te zien. De blaadjes, die zich het eerst ontwikkelden en nu onder
aan zitten, hebben duidelijk deze vorm. Een overgangsvorm ?

Het opvallende en het karakteristieke van onze plant zijn de naar de 
top geleidelijk, of meestal min of meer plotseling verbrede bladeren die 
van tandvormige insnijdingen - of uitsteeksels als u wilt - zijn voorzien, die 
de randen een golfvormig karakter geven. Misschien een kwestie van 
smaak, maar velen zullen het met mij eens zijn, dat deze vorm de mooiste 
is, die van Sen. scaposus bekend is. Wij menen deze fraaie plant slechts als 
een vorm of variëteit van deze soort te moeten beschouwen, tenzij een 
afzonderlijke vindplaats bekend zou worden en de bladeren constant het 
kenmerk zouden vertonen, dat haar zozeer van Sen. scaposus onderscheidt.

Blossfeldia liliputana W e r d .

D e kleinste c a c tu s ?

door M. G. v. d. S T E E G .

In de loop van  1954 ontving ik  van de h e er F e ch se r  u it A rg en tin ië  en kele  exem p la
ren  van  B lossfe ld ia  liliputana  W erd. (1937). H et w aren  on ooglijke  p la n tjes , voor

n am elijk  bestaand  u it een  dikke, m in of m eer rim p elige, zijd elings afgep latte  pen- 
w ortel. V an  een  bovengronds d eel was n au w elijk s sprake. D it deel kan  e ig e n lijk  het 
b este  als volgt b eschrev en  w orden.

A an de bovenzijd e draagt de p en w ortel een  horizon taal vlak. dat van  boven 
bezien op het eerste  gezicht ietw at l i jk t  op een  sterk  verk le in d e, p latliggend e sch ijf  
van O puntia m icrodasys. In  he t m idden is d it s c h i jf je  ech ter w at ingezonken. 
D e w itte  stip jes  op het groene bovenvlak  liggen in de bu u rt van  d it k u ilt je  w at 
d ich ter b ijeen  en vorm en in het cen tru m  h ierv an  een  w it p le k je , he tw elk  zonder 
tw ijfe l he t v egetatiep u nt aanw ijst.

Ik  ontving de p la n tje s  in de tijd , dat ze in hun vad erland  in de ru stp eriod e w aren 
en kon dus verm oeden dat ze in de groeip eriod e w at m eer boven de grond uitsteken . 
Inderdaad  b leek  dat la te r  ook zo te z ijn . In  de groeip eriod e zw ellen  deze horizontale 
s c h i jf je s  w at op, doch kom en ook dan slech ts en kele  m illim eters  boven de grond uit.

A an v an k elijk  dacht ik, dat h e t p la n tje  nauw  v erw an t w as aan het geslach t 
Opuntia, doch u it de lite ra tu u r b le e k  m e dat deze op vatting  o n ju ist was.

H et p la n tje  w erd door B lossfeld  en M arsoner in 1936 ontdekt in N oord-A rgen- 
tin ië , P rov . Ju ju y  bij Tum baya op ongeveer 1500 m hoogte. B lo ssfeld  m eent hierm ed e 
de k le in ste  cactu s gevonden te hebben en d acht a a n v a n k elijk  m et een  dw erg- 
gym nocalycium  te  doen te hebben. W erd erm ann ontving d atzelfde ja a r  enige 
p lan tjes, doch durfde, b ij on tb rek en  van bloem en, a an v an k elijk  n ie t to t een b e sc h r ij
ving ov er te gaan, vrezende te  m aken te hebben  m et een  of and ere abn orm aal on t
w ikkelde plant.

In  A rg en tin ië  ech ter k reg en  B lossfeld  en M arson er een  d er p la n tje s  in bloei, 
hoew el he t hun, ondanks a lle  zorgen, nog n iet g elu k t w as de p lan ten  te  en ten , en 
zij ook geen nieuw e w ortels vorm den. Toen deze p lant een  tw eede knop ontw ikkelde, 
w erd  ze p er luchtp ost n aar W erd erm ann gezonden. D e knop on tw ikkelde zich  in 
Europa ech ter n ie t verd er. T och  w as ze w el groot genoeg om na onderzoek te 
ku nnen v aststellen  dat de p lant in geen der to t nog toe op gestelde g eslach ten  thuis 
hoorde.

W erd erm ann i)  stelde daarop in  1937 he t g eslach t B lo ssfe ld ia  op m et to t nog 
toe a ls  en ige soort: B lossfe ld ia  liliputana.
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Deze publicatie werd door Krainz -’) in 1945 aangevuld door een beschrijving 
van de vrucht en de zaden.

In 1936 meende Blossfeld dat de plant zeer zeldzaam was en hij vroeg zich zelfs 
af, of zij ooit nog weergevonden zou worden. Deze veronderstelling is niet zo heel 
erg vreemd, want verscheidene, in onze verzamelingen heel gewone en veel gekweekte 
cactussen, zijn nimmer in de natuur teruggevonden.

Gelukkig blijkt de plant niet zo zeldzaam te zijn, want Fechser schreef mij haar 
aangetroffen te hebben in rotsspleten op hoogten van 1500-3000 m, soms zelfs in 
zulke hoeveelheden, dat meterslange spleten ermede volgegroeid waren. Ook in Peru 
schijnt de plant voor te komen.

Uit de berichten van Werdermann en Krainz blijkt, dat de planten niet gemak
kelijk opnieuw wortels krijgen. Dit klopt met m’n eigen ervaringen. Ik ontving de 
planten in Juli in uitgedroogde toestand en hoewel zij in mijn kas door de vochtige 
atmosfeer wel iets opzwollen en zelfs bloeiden, is er nu in December nog niets van 
nieuwe wortels te bespeuren.

Enten schijnt bijzonder moeilijk te zijn. Werdermann bericht, dat Blossfeld in

Blossfeldia liliputana (2 x vergroot) foto: H. F echser

Argentinië vergeefse entpogingen deed, terwijl hij zelf poogde op Harrisia jusbertü 
te enten waarvan hij, na enige weken, slechts kon vermelden dat de plant „er nog 
steeds opzit” .

Fechser heeft het twee maal geprobeerd zonder resultaat te boeken. Johnson 
meent, volgens Fechser, dat er een verwantschap tussen Parodia en Lobivia gezocht 
mbet worden*), wat mogelijk een aanwijzing kan geven bij verdere entpogingen. 
Zelf entte ik in Augustus twee kleine kopjes op Opuntia bergeriana. De kleinste 
hiervan verdroogde volkomen, terwijl ik van de andere ook nog slechts zeggen kan, 
dat zij er nog steeds op zit. Op een desbetreffende vraag schreef Krainz mij kort
geleden, dat hij entpogingen opgegeven heeft daar de plant, eenmaal geworteld, goed 
houdbaar blijkt te zijn.

Op de natuurlijke vindplaatsen is het eigenlijk nooit zeer warm. ’s Nachts is de 
temperatuur vrijwel altijd laag en ’s winters is het er beslist koud. Regen valt er

*) Harry Johnson is in „Cactus and Succulent Journal of America” , N ov./Dec. 1954, p. 182, van 
oordeel, dat deze plant verwant is aan de geslachten Frailea en Parodia. (Red.).
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in de zomer gedurende een zeer korte periode, en dan elke dag wat, doch zelden 
veel tegelijk. Op de vindplaatsen komen de planten echter zowel voor op plaatsen 
die snel opdrogen als op plaatsen welke vrij lang vochtig blijven. De relatief grote 
penwortels, soms wel 12 cm lang, wijzen erop, dat de planten een lange droogteperiode 
doorstaan kunnen.

De planten vormen kleine kolonies van 4-6 koppen. Deze kopjes worden zelden 
groter dan 10 mm. Indien men de koppen afsnijdt, ontwikkelen zich vanuit de pen
wortels nieuwe kopjes. Soms worden groepjes gevonden met een veel groter aantal 
koppen, doch dan blijken deze later toch uit verschillende, afzonderlijke plantjes 
te bestaan, waarvan de respectievelijke penwortels zodanig door elkander gevlochten 
zijn, dat ze slechts met grote moeite ontward kunnen worden. In de natuur bloeien 
de planten zeer goed en elk kopje geeft 3-4 gele bloemen van ca 1 cm grootte. Zelf 
kreeg ik bij een tweekoppig plantje op elke kop een bloem, welke, zonder ingrijpen 
mijnerzijds, rijkelijk zaad voortbrachten, waaruit geconcludeerd mag worden, dat de 
Blossfeldia zelffertiel is.

De zaden zijn zeer klein en van dezelfde grootte als het zaad van de fijnzadige 
Parodia’s. Het zaad kiemt vrij gemakkelijk, doch de groei is zeer langzaam; ik acht 
het kweken uit zaad nog moeilijker dan bij Parodia’s.

We kunnen van deze planten, nu ze op de natuurlijke vindplaatsen niet zo uiterst 
zeldzaam blijken te zijn als Blossfeld aannam, importen in grotere aantallen ver
wachten. Indien we er in slagen de moeilijkheden van het wortelen bij deze importen 
te overwinnen dan zal de Blossfeldia liliputana m.i. voor onze verzamelingen een 
belangrijke aanwinst worden.

Literatuur: 1) E. Werdermann, Kakteenkunde (1937) blz. 161—164; 2) H. Krainz, Schweizer Garten 
(1954) blz. 280.

Bew onderensw aardige geestd rift

(C o lle c tie s  van L ie fhebbers X IV )

en paar jaar geleden kreeg ik door plantenruil contact met ons medelid
1— P. van Gessel te Oss. Groot was mijn verwondering toen uit één van 
zijn brieven bleek, dat deze liefhebber blind is. Wie heeft ooit van een 
blinde cactusliefhebber gehoord ?

Deze zomer heb ik een paar dagen bij hem gelogeerd en had ik ruim
schoots de gelegenheid om zijn verzameling te bewonderen. En die mag 
er zijn ! Hij heeft de beschikking over een platte bak, waarin de planten 
in de volle grond gekweekt worden. Over deze kweekwijze hebben we 
samen gesproken, en ik moet zeggen dat de resultaten zo zijn, dat ik zelf 
nu ook mijn planten in de volle grond kweek. Zijn verzameling bestaat uit 
een honderdtal planten, o.a. een mooi exemplaar van Mammillaria polij- 
thele, een mooie Notacactus leninghausii, een „grijsaard” en vele andere 
fraaie planten.

Dat de moeilijkheden bij het kweken van hem groter zijn dan die 
van een „ziende”, is te begrijpen. Zijn vrouw is echter bij de liefhebberij 
een grote steun. Zij leest ieder nummer van Succulenta voor en zodoende 
blijft hij op de hoogte van alles wat er in onze liefhebberij omgaat. 
Jammer genoeg bestaan er geen boeken in brailleschrift over succulenten.

We hebben samen voor de bak gezeten en de planten bewonderd, ieder 
op zijn eigen manier. Ik heb van de fraaie vormen en kleuren genoten, hij 
alleen van het b e t a s t e n  der planten en van het „weten”, dat zij goed 
groeien en bloeien. Voor hem is het een ontspanning, om na het werk — 
hij vervult met opgewektheid zijn werkzaamheden als correspondent in de 
Engelse taal bij de N.V. Organon te Oss — zich met plantenkweken bezig te



22 SUCCULENTA

houden; dit argument geldt ook voor vele „zienden” . Een gezegde luidt: 
„een mens zonder liefhebberij is een arm mens”, maar een blinde die zoveel 
liefde voor planten heeft, dat het betasten en de wetenschap, dat zij goed 
groeien en bloeien hem vreugde verschaft, beschikt over eigenschappen, die 
zeldzaam zijn en waarvoor wij de grootste bewondering moeten hebben.

M. KROL.

De heer van Gessel met zijn trouwe begeleider bij zijn planten.

Naschrift van de Redactie.
Het bovenstaande doet ons aan de geschiedenis denken van Johann Andreas 

Auge (1711—ca. 1805), een op oudere leeftijd blind geworden, bekend tuinman en 
waar plantenliefhebber, die veel plantenmateriaal in Zuid-Afrika verzamelde; hij 
vergezelde Thunberg als gids. Een uitgebreid herbarium, door hem bijeengebracht, 
geraakte uiteindelijk in het bezit van Prof. Jan Burman (zie uitvoeriger o.a. in 
Succulenta, 1941, p.p. 61-62). Een aandoenlijke geschiedenis van de oude Auge geeft 
Lichtenstein, waarvan een uittreksel in „Personalia of botanical Collectors at the 
Cape” door Prov. Macowen, in Transact. Philos. Soc. Vol. IV, 1884-’88 voorkomt.

Eerst enkele jaren geleden stierf in Engeland de op hoge leeftijd langzamerhand 
geheel blind geworden enthousiaste succulentenliefhebber Richard S. Farden. Ver
scheidene jaren was hij voorzitter en later ere-vice-voorzitter van de Cact. and Succ. 
Soc. of Gr.-Britain. Hij was vooral een enthousiaste Haworthialiefhebber, jarenlang 
wdren wij met hem over deze planten in correspondentie. Slechts met de grootste 
moeite wist hij zijn bevindingen vast te leggen, zijn brieven moest hij laten schrij
ven. Op het laatst, op zeer hoge leeftijd en totaal blind geworden, was hij genood
zaakt zijn liefhebberij op te geven, zijn plantenverzameling schonk hij aan de Kew- 
Gardens. Onnodig te zeggen, dat de geestdrift van zulke plantenliefhebbers ons 
ontroert.

UITEWAAL.

CORRECTIE : Naar aanleiding van het antwoord van de heer v. d. Steeg op 
vraag 3 (Succ. ’54, p. 64) maakt de heer Wilboorts de redactie op een vergissing 
attent, waarvoor wij clementie vragen. Het moet daar zijn CO., en n i e t  Co,.
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O v e r verpo tten  en nog wat.

G elukkig is het voorjaar weer in zicht en moeten we er dus langzamerhand aan 
gaan denken, onze planten te verpotten. Misschien zijn sommigen daar zelfs al 

mee bezig, maar de meesten zullen toch nog wel moeten beginnen. Hebt u de grond 
al samengesteld en heeft u die de afgelopen winter al eens omgezet? Dat omzetten, 
zodat alle grond goed kan doorvriezen, is vooral bevorderend voor een goede struc
tuur van de grond. Voeg dan nu ook nog de nodige kunstmest toe. Het is voldoende, 
wanneer u per emmer grond ongeveer een flinke handvol thomasslakkenmeel neemt; 
deze kunstmeststof bevat 16 a 17 % fosforzuur en 40 tot 60 % kalk. Wel wordt het 
hoog tijd, als u dit nog aan de grond moet toevoegen omdat anders het fosforzuur 
erg laat ter beschikking komt van de planten; fosforzuur is namelijk niet direct oplos
baar. Degenen, die denken dat het misschien al te laat is, kunnen - een iets kleinere 
hoeveelheid - superfosfaat gebruiken dat 14-20 % fosforzuur bevat. Wel dient u 
dan ook nog wat kalk toe te voegen, b.v. kalkmergel, -t 70 %, of dolomiet (magne- 
siakalkmergel), dat ±  75 % koolzure kalk en ±  8 % koolzure magnesia bevat. Mag
nesia, dat mogelijk ook onze planten ten goede komt, treedt als kunstmeststof steeds 
meer op de voorgrond. Magnesia komt ook voor in patentkali, waarvan ik eveneens 
een tot anderhalve handvol aan mijn grondmengsel per emmer toevoeg. Patentkali 
geeft sterke, harde planten. Het is beter voor onze planten dan de gewone kali, 
die nogal veel chloor bevat wat voor onze planten niet gewenst is. Patentkali is voor 
planten direct opneembaar, het bevat ongeveer 26 % kali, ongeveer 20 % magne- 
siumsulfaat en hoogstens 3 % chloor.

Stikstofmeststoffen gebruik ik niet, omdat deze de planten te veel opjagen, waar
door ze zwak worden. Misschien dat deze meststof voor Phyllo’s of Pereskia te 
gebruiken zou zijn, doch dan kunt u het beste Pokon nemen, dit bevat 16 % stikstof 
(waarvan 8,3% snelwerkende salpeterstikstof), 21,5% fosforzuur en 27,5% kali.

Gebruik de grond, waarin de planten verpot worden, niet als die te nat is. Als 
de grond veel klei of löss bevat en bij het verplanten te vast wordt aangedrukt, 
bestaat er kans, dat de bovenlaag hard wordt en de lucht dus wordt afgesloten, 
waardoor de grond gemakkelijk zuur wordt met als gevolg, dat de wortels afsterven. 
Om dit te voorkomen is het heel goed om cokesgruis door de grond te mengen.

Heeft u er wel aan gedacht de potten goed schoon te maken; het is immers te 
mal, om een prachtige plant in een pot te zetten, die besmet is met rottingsbacillen. 
Bedenk, ook al is een pot een jaar niet meer gebruikt, dat er zelfs ook dan nog 
veel kans bestaat dat die bacillen, wier levenskracht vaak onbegrijpelijk groot is, 
nog leven. Dus: de potten in kokend water alvorens ze te gebruiken.

Als u vrij laat gaat verpotten, hebben enkele planten al duidelijk knop of is de 
aanleg daarvan reeds te bespeuren. Zulke planten verpot men bij voorkeur na de 
bloei. Dit zijn veelal o.m. Notoc. haselbergii, Ereus scheerii, E. knippelianus, Gym- 
noc. lafaldense, Rebutia violaciflora, R. senilis, R. marsoneri of andere Rebutia’s, en 
ook Aporocactus. Deze planten vormen bij mij meestal in Februari al knop, dit jaar 
zijn verschillende soorten veertien dagen later, mogelijk omdat er zo weinig zon was.

Wanneer u nu, stuk voor stuk, zo al uw planten weer in handen krijgt, kijk dan 
eens goed of u misschien ook spint ontdekt, u weet wel, dat onhebbelijk, klein, oranje
achtig diertje, dat vooral goed bemerkbaar is als de temperatuur wat oploopt. De 
bestrijding daarvan kan trouwens ook het beste plaats vinden bij een temperatuur 
van ongeveer 20 gr. C., en, indien u Parathion gebruikt, bij hoge luchtvochtigheid. 
Bedenk vooral, dat Parathion zeer giftig is. Ik ben bezig proeven te nemen met 
enkele niet-giftige bestrijdingsmiddelen; misschien dat ik later, misschien ook op de 
Grasheuvel, over de resultaten nadere mededelingen kan doen. Crassula’s niet met 
Parathion bespuiten, verschillende soorten kunnen er bepaald niet tegen!

Van enkele kanten hoorde ik over minder goede resultaten bij het gebruik van 
Parathion, in bijna al deze gevallen waren deze slechte resultaten te wijten aan 
gemaakte fouten. Parathion doodt weliswaar het ongedierte, doch de eitjes blijven 
ongedeerd en deze kunnen dus enige dagen later uitkomen, waardoor het euvel 
opnieuw optreedt. Wanneer u met Parathion werkt, moet u, om een goed eindresul
taat te verkrijgen, de bewerking een of twee maal herhalen met een tussentijd van 
ongeveer negen dagen. Zoals reeds gezegd werd, moet de behandeling geschieden bij 
een temperatuur van minstens 20 gr. C. en bij een hoge luchtvochtigheid; dit laatste 
kunt u bereiken door een bak water op de kachel in de kas aan de kook te brengen.

P. K. LENSSELINK.
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De vensterstructuur van het geslacht Lithops 

bij doorvallend licht
door Dr. H. W. DE BOER.

V. LITHOPS GRACILIDELINEATA; LITHOPS VALLIS-MARIAE.

In hoofdstuk IV van dit artikel (zie Succulenta 1954, no. 5) is gewezen op de over
eenkomst van de vensterstructuur bij de 7 (8) leden van de pseudotruncatellagroep. 

We hebben gezien, dat de 4 leden van deze groep, welke de meeste overeenkomst 
vertonen, worden gevonden in de districten Windhoek en Gobabis; we kunnen om 
deze vindplaatsen een denkbeeldige lijn in ovaalvorm trekken (zie kaart); buiten deze 
lijn groeien nog 3 leden van deze groep (zie no’s 5, 6 en 7), welke in uiterlijk voor
komen iets meer van de 4 binnen de lijn aangetroffen variëteiten afwijken.

Hoe staat het nu met de vensterstructuur van twee Lithopssoorten, welke nog 
iets verder verwijderd in het Oosten van Groot-Namaland en in Damaraland voor

komen? We bedoelen:
I. Lithops gracilidelineata 
Dtr., waarvan drie vind
plaatsen worden opgege
ven (zie kaart: 8a, 8b en 
8c):

a. 50 km O.N.O. van 
Swakopsmund; b. Ais, aan 
de voet van de Brandberg; 
c. ten Zuiden van de weg 
van Franzfontein naar 
Oudje.
II. Lithops vallis-mariae 
(Dtr. et Schwant.) N. E. 
Br., groeiende in het dis
trict Gibeon op de 
„Brandtsfarm”, 20 km ten 
Oosten van het station 
Mariental (zie kaart, 
bij 9).
I. LITHOPS GRACILI

DELINEATA.
Het bovenvlak ver

toont een aantal vrij smal
le roodbruine lijnen, welke 
hun oorsprong aan de rand 
van de spleet hebben en 
zich hier en daar vertak
kende, naar de buitenrand 
doorlopen; bij sommige 
exemplaren ziet men 
slechts enkele vertakkin
gen, bij andere is dat aan
tal echter zo groot, dat 
men van een netwerk van 

lijnen kan spreken; bij weer andere planten is de doorlopende vertakking der lijnen 
uiteengevallen in een aantal streepjes en stippen, waarvan de samenhang slechts nau
welijks is te zien. De kleur is grijsachtig wit, soms met een blauwe, dan weer met een 
min of meer rosé tint; in dit laatste geval, vooral als dit gepaard gaat met sterk 
vertakte lichtbruine lijntjes, is het betreffende exemplaar nauwelijks van sommige 
exemplaren van Lithops farinosa te onderscheiden. Lithops gracilidelineata heeft 
gele bloemen en bloeit bij ons in het begin van Augustus. De pseudotruncatellagroep 
bloeit eind Juni tot midden Juli, alle overige Lithopssoorten in September-October.
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Het venster vertoont bij doorvallend licht (zie foto I) een aantal donkere lijnen, 
die zich in een omgeving bevinden, welke iets lichter is dan de rest van het venster; 
in die lichtere gedeelten zijn vrij vaag een aantal niet scherp begrensde, nog lichtere 
vlekjes te zien, die dezelfde rangschikking hebben als de miniatuurvensters bij de 
pseudotruncatellagroep.

Op grond van deze vage overeenkomst met de structuur bij doorvallend licht 
van het venster van de pseudotruncatellagroep, mede in verband met de bloeitijd, 
kom ik tot de conclusie, dat L. gracilidelineata een verre verwantschap vertoont met 
de pseudotruncatellagroep en als een overgangsvorm van die groep via L. farinosa 
en /of L. dendritica, naar een andere, niet meer aan deze groep verwante soort kan 
worden beschouwd.

\

II. LITHOPS VALLIS-MARIAE.
Deze Lithops heeft eveneens een vrij licht grijze kleur, welke vaak naar het 

vuilgele trekt. Sommige exemplaren vertonen op het bovenvlak geen enkele lijn, 
andere echter wel; deze lijnen zijn min of meer vertakt, soms slechts vaag aange
duid, dan wel veel duidelijker, over het algemeen vrij breed, niet scherp begrensd

I. Links: Lithops gracidelineata; II rechts: Lithops vallis-mariae (x 3).
foto: Dr. de Boer.

en lichtbruin van kleur; ze corresponderen veelal met rimpels in het bovenvlak. 
Sommige planten hebben een „kammetje” , dat van het midden van de rand van de 
spleet naar het midden van de buitenrand loopt. Door een eigenaardige, zeer fijne 
rimpeling van het bovenvlak, slechts met een loupe te zien, voelt het bovenvlak 
iets ruw aan, wanneer men daar met de vingertop over strijkt. De bloemen zijn geel 
en verschijnen bij ons in September. *)

Het venster (zie foto II) vertoont bij doorvallend licht een geheel ander beeld 
dan de pseudotruncatellagroep. De bij opvallend licht bruine lijnen zijn bij doorval
lend licht niet te zien; slechts de „kam” vertoont een lichte lijn, verder treden een 
aantal (10 a 12) soms vrij scherp begrensde ronde tot langwerpige, lichte vlekken 
naar voren, welke regelmatig over het gehele venster zijn verdeeld en overeenkomen 
met puntjes of verdiepingen in het bovenvlak.

Van enig verband met de pseudotruncatellagroep is bij Lithops vallis-mariae op 
grond van de vensterstructuur bij doorvallend licht niets te bespeuren.

*) Daar ik van deze soort slechts een klein aantal volwassen exemplaren heb, die in 1953 spaarzaam 
en in 1954 door gebrek aan zonneschijn in 't geheel niet bloeiden, vermeld ik de bloeitijd met enig 
voorbehoud.
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H et kweken van Cereussen
door Dr. W. CULLMANN, Marktheidenfeld a. Main.

Ia de liefhebberscollecties treffen we voornamelijk kogelvormige cactussen aan;
we zien veel Lobivia’s,. Rebutia’s en Mammillaria’s, maar slechts zelden mooie 

Cereussen. Wanneer men aan een liefhebber vraagt of hij geen belangstelling heeft 
voor zuilvormige cactussen, dan hoort men steeds, dat voor het kweken van Cereus 
een kas noodzakelijk is en maar weinig liefhebbers een kas bezitten.

Ik zou er daarom op willen wijzen dat elke liefhebber, mits hij een zonnige tuin 
heeft, zonder buitengewone moeilijkheden Cereussen kan kweken. Ik had vijftien 
jaar lang geen kas, niettemin heb ik, uit zaad, mooie Cereussen gekweekt. Alleen de 
liefhebber, die op de vensterbank is aangewezen, moet van het kweken van de 
meeste Cereussoorten afzien.

Voor kleinere Cereussen kan men met een diepe broeibak volstaan. Worden de 
planten groter, dan verdient een voor Cereussen geschikte kas de voorkeur. Zo’n 
kas kan men uit broeiramen samenstellen; de vorm daarvan is van geen belang. Een 
ideale kas voor Cereussen kan men maken van balken, verbonden door latten, die 
aan de voor- en achterkant door afneembare broeiramen worden afgesloten. De 
kas wordt verder met z.g. oprolbaar glas, Bizella-glas *) overtrokken, d.i. een fijn gaas, 
dat met een doorzichtige, glasachtige massa is bedekt. Dit oprolbare glas wordt met 
behulp van heel dunne latjes vastgespijkerd. Ik heb met een kunstmatige hoogtezon 
proeven genomen en vastgesteld, dat dit oprolbare glas het ultraviolette licht vrij
wel ongehinderd doorlaat. In een dergelijke kas groeien de planten voorspoedig en 
krijgen ze een prachtige bedoorning. Sinds ongeveer een vijftal jaren kweek ik mijn 
planten in een gewone kas, maar ik heb geconstateerd, dat de kleurenpracht van de 
bedoorning achteruit is gegaan. Daarom heb ik weer een nieuwe kas met oprolbaar 
glas gemaakt, die ik sinds kort in gebruik genomen heb.

In mijn kas kunnen Cereussen van Mei tot en met September verblijven, bij koel 
weer houd ik de kas gesloten. Een gelegenheid om te luchten moet in het dak worden 
aangebracht, opdat de opstijgende warmte ontwijken kan. Men houde de planten 
steeds lichtelijk vochtig en men nevele rijkelijk bij zeer warm weer, echter niet 
overdag bij felle zon, doch bij voorkeur in de vroege morgen. In de winter mogen 
de planten gerust naar een, wat het licht betreft minder gunstige plaats overgebracht

Van links naar rechts: Trichocereus schickendantzn, 3 Espostoa melano- 
stele en daarnaast verschillende Haageocereussen; rechts op de achter
grond Espostoa’s en Cleistocactus strausii. foto, Dr. Cullmann.
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worden, waar men ze dicht opeen kan plaatsen. De beste temperatuur is ongeveer 
3-10 gr. C. Om de twee a drie weken een klein beetje gieten. Natuurlijk moeten 
planten, die ’s winters tamelijk donker hebben gestaan, als ze in het voorjaar weer 
naar buiten komen, eerst gedurende een tot drie weken wat geschermd worden. 
Nadien is geen beschaduwen meer nodig, ook al omdat de oprolbare glasbedekking 
het felste licht een weinig dempt. Het is vanzelfsprekend, dat bij zeer warm weer 
voor vochtige lucht en vochtige grond gezorgd moet worden. Dank zij het ultra
violette licht, dat het 
oprolbare glas doorlaat, 
behoeft men niet be
vreesd te zijn, dat de 
planten geil worden, dit 
heb ik gedurende vele 
jaren tot mijn tevreden
heid kunnen vaststellen.

Als grond neem ik 
gezonde, voedzame, vol
doende leem en zand be
vattende tuinaarde, b.v.
1/10 turfmolm, 2/10 
leem, 3/10 grof zand en 
4/10 goede, oude grond.
Matig bemesten van Mei 
tot Augustus schaadt 
niet. Haageocereussen 
ente men op Trichocer. 
spachianus.

Nu in het kort iets 
over de kwestie, welke 
Cereussoorten het ge
makkelijkste te kweken 
en het mooiste zijn. Dank 
zij de „cactusjagers” be
schikken we tegenwoor
dig over een grote keus 
van fraaie zuilcactussen, 
die ons, wanneer we er 
enige zorg aan besteden, 
nooit zullen teleurstellen.
Voor alles wil ik wijzen 
op de Cereussen, die in 
een wit gewaad gekleed 
gaan, en verder op de 
gekleurde Cereussoorten, 
planten die ons bekoren 
door hun bontgekleurde 
dorens.

Er zijn een groot 
aantal goed groeiende en 
tamelijk sterke, witte 
zuilvormige soorten.
Een van de mooiste 
is de zuiver witte, dicht 
beborstelde vorm van 
Cleistocactus strausii, die 
evenwel ook ’s winters, 
zoals bijna alle Gleisto- 
cactussen, vrij vaak
een weinig water nodig heeft. Niet minder fraai zijn de Espostoa’s met hun als met 
witte wol omsponnen plantenlichaam. Vlugge groeiers zijn Esp. sericata en Esp. 
lanata, met hun wollige kuiven. Als deze planten tien tot twaalf jaar oud zijn vor
men ze spruiten, die hen een interessant uiterlijk geven. Sterk en dicht wit tot geel
achtig bedoornd is Weberbauerocereus fascicularis.

Vooraan van links naar rechs: 2 Thrixanthocer. bloss- 
feldiorum, 2 rode Haageocer. chosicensis, 2 Espostoa 
(Pseudoespostoa) melanostele; achter links: Cleistoc. 
strausii; midden: Esp. lanata en Esp. sericata; rechts: 
Haageocereus pseudomelanostele. f(,t0, Dr. Cullmann.
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Van de geel getinte zuilvormige soorten zijn Haageocereus pacalaensis en 
Haageocer. laredensis, en de verschillende soorten van het geslacht Seticereus, van 
welke de oude Setic. aurivillus-icosagonus algemeen bekend is, bijzonder mooi en 
ze groeien gemakkelijk.

Tot een verzameling Cereussen behoren eveneens de prachtig rode en roodbruine 
zuilen van Haageocer. chosicensis en Haageocer. olowinskianus, Cleistocactus tupi- 
gensis, Cleistoc. buchtienii, Denmoza erythrocephala en de roodstekelige vormen van 
Oreocereus.

Bij deze gelegenheid zou ik ook op de waardevolle nieuwe vondsten van kleu
rige, prachtig behaarde en bestekelde zuilcactussen van de cactusjager Ritter de 
aandacht willen vestigen. Er zijn reeds zaden van deze soorten in de handel verkrijg
baar, nl. bij Frau Hildegard Winter, Fechenheim, Frankfort a. Main.

De genoemde soorten maken slechts een klein deel uit van de vele fraaie Cereus- 
soorten, die ook de liefhebber zonder een kas kweken kan. In het algemeen kan ik 
vooral de geslachten Cleistocactus, Haageocereus met inbegrip van Peruvocereus, 
Espostoa, Oreocereus en Seticereus aanbevelen. Wanneer men de planten van deze 
geslachten ’s zomers niet laat verdrogen, zullen ze nooit teleurstellen. De Cleistocac- 
tussen en de Haageocereussen zullen bij de hierboven aangegeven cultuurmethode 
goed bloeien wanneer ze tien tot twaalf jaren oud zijn. Cleistoc. smaragdiflorus met 
zijn eigenaardige, smaragdgroene, rood gespitste bloemen, bloeit reeds in het vierde 
of vijfde jaar.

Beschikt men over wat meer ruimte, dan kan men ook nog verschillende soorten 
van Trichocereus kweken. Als men in onze bekendste soorten om te enten, zoals Tr. 
spachianus, Tr. macrogonus, Tr. schickendantzii en verder Harrisia jusbertii niet het 
mes zet, doch deze een vier- tot tiental jaren ongestoord laat groeien, dan wordt 
men met prachtige bloemen van ongeveer 20 cm grootte beloond.

Het zou me verheugen, wanneer ik door mijn uiteenzettingen enkele lezers tot 
een poging, om Cereussen te kweken, kan aansporen; zij zullen later bepaald grote 
vrienden van de Cereussen worden, wanneer de hierboven aangegeven cultuuraan- 
wijzingen slechts enigermate opgevnlgd worden. (vert. Uitewaal).
*) Waarschijnlijk soortgelijk materiaal, dat bij ons als Windolite in de handel is.

Crassula argyrophylla Diels.
Crassula argyrophylla Diele ex Schonl. & Baker f. in Journ. of Botany 
XL, 290, 1902.

H et plantje, dat op de foto is afgebeeld, vond ik begin December 1952 
in de succulentenkas van de Utrechtse Hortus onder de naam Crassula 

rogersii. Ik was bijzonder gecharmeerd door de mooie verhoudingen, die de 
plant vertoonde en het is eigenlijk onbegrijpelijk, dat men deze plant niet 
veel meer ziet, vooral nu mij gebleken is, dat de cultuur niet moeilijk is. 
Stekken groeien snel en reeds na één jaar bloeit een éénjarige stek betrek
kelijk rijk. Determinatie leverde weinig moeilijkheden op, want de plant 
is nogal karakteristiek; het is Crassula argijrophylla Diels.

Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de dichte, grijsachtige 
beharing, die vrijwel de gehele plant bedekt. De bladen zijn dik, omge
keerd eirond en wat scheef; ze staan dicht opeen, zodat bij een juiste 
cultuur rozetten worden gevormd. In de natuur blijven de bladen vrij klein, 
nl. tot 2,5 x 2 cm, doch onder onze cultuuromstandigheden worden ze nog 
al wat groter nl. tot 5,5 x 3 cm. De bloeiwijze is tuilvormig en eindstandig; 
uit het midden van de rozet groeit namelijk in de nazomer een bloeisten- 
gel van ongeveer 10 cm lengte, die zich aan de top in drieën vertakt nl. 
in een recht doorgaande hoofdtak en 2 kleinere zijtakken, die gesteund 
worden door een tot 1 cm lang schutblad, even hogerop herhaalt zich deze 
vertakkingswijze en dan nog eens, zodat de gehele bloeiwijze een open en 
tuilvormig aanzien krijgt. De kroonbladen zijn wit en uitstaand, de helm-
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knoppen zijn geel. De 
nieuwe groei vindt 
plaats uit een knop, die 
aan de voet van de 
bloeistengel staat.

De enige soort, 
waarmede men C. argy- 
rophylla, althans in 
bloemloze toestand, 
kan verwarren, is t .  
dubia Schönl. en het is 
zelfs niet altijd gemak
kelijk deze twee soor
ten in vegetatieve toe
stand uit elkaar te 
houden. Crass. dubia, 
die in handelskweke
rijen gewoonlijk voor
komt onder de naam

C. rotundifolia, bloeit evenwel in de zomer, zodat men de bloeiwijzen van 
beide soorten niet vaak naast elkaar aantreft. De rozetten van C. dubia zijn 
min of meer mosselvormig, d.w.z. de jongere bladen staan eigenaardig recht
op en scheef ten opzichte van elkaar, hetgeen bij onze plant niet voorkomt. 
De kleur van de bladen van C. dubia is meer blauwgroen, de beharing is 
veel fijner, de bewimpering is duidelijker. De bloemen zijn geheel anders, de 
kroonbladen van C. dubia hebben namelijk de topklier, die zo typisch is 
voor de soorten van de sectie Globulea, terwijl de kroonbladen van Crassula 
argyrophylla normaal zijn.

C. argyrophylla werd in 1884 door de Duitse botanicus Diels in Trans
vaal ontdekt; volgens Schönland groeit de soort algemeen in de heuvels 
rondom Pretoria en elders in Transvaal en is zij verspreid tot in Rhodesia. 
Het is mij niet bekend, wanneer de soort in cultuur werd gebracht.

B. K. BOOM.

Crassula argyrophylla foto: Dr. Boom

Vragenrubriek.
De heer P. J. Hellemans, Antwerpen stelt de volgende vragen :

1. Vele van mijn Lobiviazaailingen, vooral die welke behoren tot de famatimensis- 
groep, hebben een zeer droog en sponsachtig vlees. Aan wat is dit te wijten ? 
Deze zaailingen hebben verleden jaar in zeer alcalische aarde gestaan.

2. In de zomer heb ik last van ongedierte, kleine lichte diertjes, welke veel gelijken 
op pissebedden in miniatuur, deze diertjes dringen tussen de onderlaag en de 
ent van pas geënte planten, zij vreten aan de kernen, zodat de enting mislukt. 
Welk soort ongedierte is dit, en wat is het beste bestrijdingsmiddel ?

3. Tegenwoordig wordt voor bakcultuur veel gebruik gemaakt van zogenaamd 
Vitrexglas, in Nederland Windolite, voldoet dit product in de practijk goed?

4. Mijn kasje is tegen een muur gebouwd en ik heb bemerkt, dat verschillende 
zaailingen van Cereussoorten vooral Harrisia naar de muur of de donkere zijde 
toegroeien, wat is daarvan de oorzaak?
VERZOEK. De heer D. R. Meesters, Bremstraat 8 te Arnhem, verzoekt kasbe- 

zitters nogmaals vriendelijk doch dringend - zulks met het oog op een publicatie - 
alsnog ten spoedigste op te willen geven de wijze en de kosten (ook zo mogelijk van 
vorige winters) van de verwarming van hun kas, de maten van de kas, de manier 
van dekken, enz. Zie Succulenta 1953, p. 72.
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BOEKBESPREKING.
„Handbuch der sukkulenten Pflanzen; 
Beschreibnng und Kultur der Sukku
lenten mit Ausnahme der Cactaceae” , 
door H. Jacobsen. Uitg. VEB Gustav 
Fischer Verlag, te Jena.

Tijdens het eerste congres van de I.O.S. 
in 1950 te Zürich verklaarde de heer H. 
Jacobsen, „Gartenoberinspektor” van de 
botanische tuin te Kiel in Duitsland zich 
bereid om volledige lijsten samen te stel
len van de geslachten en soorten van alle 
beschreven succulente planten met uit
zondering van de Cactaceae. Dat hier
aan een grote behoefte bestaat behoeft 
geen betoog. Met belangstelling hebben 
wij uitgezien naar het resultaat van dit 
werk.

Voor mij ligt nu het eerste deel van 
dit handboek, met 519 foto’s en 2 kleu
rendrukken.

Dit eerste deel telt 614 bladzijden en 
behandelt in alphabetische volgorde de 
geslachten Abromeitiella tot en met 
Euphorbia. Velen onder onze lezers ken
nen de boeken van dezelfde schrijver 
„Die Sukkulenten” 1933 of „Succulent 
Plants” 1936 en 1946. Dit nieuwe werk is 
op dezelfde wijze geschreven als de 
vorige. Alvorens tot beschrijving der ge
slachten en soorten met de synoniemen 
over te gaan, wordt o.a. eerst uitvoerig 
de kweekwijze van de succulente plan
ten besproken. Vooral de kweekmethode 
is bijzonder belangrijk. De resultaten die 
de heer Jacobsen bereikte in Kiel, in het 
noorden van Duitsland, zijn opvallend 
goed. Wij weten allen hoe moeilijk het 
is juist deze succulente planten in ons 
klimaat goed te kweken.

Zowel voor liefhebbers als voor be
roepskwekers is het belangrijk een na
slagwerk bij de hand te hebben. Wij zijn 
van oordeel, dat de heer Jacobsen er in 
is geslaagd een voortreffelijk boek te 
schrijven, dat door een ieder die belang 
stelt in de succulenten met aandacht zal 
worden gelezen en gebruikt. Prachtige 
foto’s van zeldzame planten uit Afrika, 
naast vele afbeeldingen van behandelde 
soorten, verluchten het werk. Het goede 
papier, waarop de duidelijke tekst en de 
afbeeldingen gedrukt zijn, verhoogt de 
waarde ervan.

Wij zien met belangstelling uit naar 
de beide volgende delen, die respectieve
lijk de geslachten Fockea tot en met Zy- 
gophyllum en de Mesembryanthemaceae 
zullen behandelen. Niettegenstaande de 
prijs van dit deel, nl. 58 D.M. (het com
plete werk kost ca. 140 D.M.) zal een 
ieder, die op een of andere wijze met 
deze planten te maken heeft, dit boek
werk willen bezitten.

A. F. H. B.

„Wat in het wild groeit en bloeit op 
Curavao. Aruba en Bonaire” , Zakflora 
door Fr. M. Amoldo. Uitg. van de 
Natuurw. Werkgroep Nederl. Antillen, 
No. 4, 8°, 171 pgs., 156 fotogr. afb. 
(Prijs f 4.— A. Crt.).

Zoals wij in Nederland al vele jaren 
populaire flora’s kennen ten behoeve 
van de niet botanisch geschoolde plan
tenliefhebbers, is er nu ook zulk een 
flora voor de Antillen verschenen. Een 
werkje, waarvan een ieder groot nut zal 
hebben, die zich voor de flora van deze 
eilanden interesseert en ongetwijfeld een 
lang niet gemakkelijk werkstuk voor de 
auteur, ook al steunt hij op een reeds 
eerder op meer wetenschappelijke wijze 
samengestelde flora. Voor ons is deze 
flora natuurlijk interessant in verband 
met de op Curagao in het wild groeiende 
Cactaceae. Het blijkt uit dit boekje dat 
er, behalve het geslacht Melocactus, nog 
8 soorten van andere genera op deze 
eilanden voorkomen. Bij het geslacht 
Melocactus lezen wij: „Van dit planten
geslacht zijn vele soorten beschreven, die 
moeilijk uit elkaar te houden zijn.” Wij 
mogen ons als cactusliefhebbers wel eens 
afvragen: „Moet dit zo blijven?” Ligt het 
niet in de eerste plaats op de weg 
der ernstige liefhebbers te trachten hier 
klaarheid te verschaffen? Wij doen alle 
moeite om geslachten uit andere streken 
compleet in ons bezit te krijgen en er 
alles van te weten te komen, ons eigen 
rijksdeel komt er echter maar pover van 
af. Deze planten zijn lastig te kweken, 
dat is bekend, maar wat niet bij ons 
groeit, groeit wellicht daar beter. Laten 
we hopen, dat zich eens een werkgroep 
vormt om dit moeilijke geslacht nomen- 
clatorisch, en ook wat de cultuur betreft, 
te bestuderen.

Rest ons nog te vermelden, dat het 
werkje geïllustreerd is met prachtige 
foto’s, die ons een flauwe voorstelling 
geven van de pracht en de weelde van 
deze tropenflora op de Antillen.

J. A. J.

VOOR DE BIBLIOTHEEK.
Dank zij de vrijgevigheid van Mevr. 

Grullemans, werd onze bibliotheek ver
rijkt met „Cactussen” een prachtig geïl
lustreerd boekwerk. Het werd geschre
ven door Walther Kupper; het verscheen 
ook met een Duitse tekst. Het werk, dat 
in België het licht zag, heeft veel gemeen 
met de bekende Verkade albums; bin
nenkort hopen wij het in Succulenta te 
recenseren.

& O

Verder werd onze bibliotheek verrijkt 
met een fraai geïllustreerde zakflora, 
voornamelijk bestemd voor hen, die zich 
voor de flora (w.o. verschillende cactus
sen) van de Nederlandse Antillen in
teresseren.ft ft o
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Overpeinzingen bij het 900ste lid.

T ot m ijn  genoegen  heb  ik  en ige tijd  ge led en  v e rn o m en , d a t b in n en  k o rte  tijd  h e t 
d u izen d ste  lid  w o rd t v e rw ac h t en  d it  fe it zal o n g e tw ijfe ld  n ie t  o n o p g em erk t 

voorb ij gaan . H et zal voor de  V eren ig in g  een  h is to risch  m o m en t w orden , w a n t he t 
d em o n s tre e rt, d a t w e op de goede w eg zijn. V oor een  V eren ig in g  a ls de  onze is een 
d u izen d ta l led en  v rij v eel en  w ij k u n n e n  aan n em en , d a t lan g zam erh an d  h e t g ro o tste  
d ee l v an  hen, d ie z ich  m et su ccu len ten  bem oeien , to t onze V eren ig in g  is to eg e tred en . 
D it is een  g e lu k k ig e  om stand igheid , n ie t  zo zeer, om d at 1000 led en  evenzovele  
co n trib u tie s  b e ta len , m a a r  om d at zij te  sam en  veel k u n n e n  p re s te re n . V e rd e r  is e r 
e en  goede kans, d a t zich o n d e r deze 1000 led en  m en sen  bev in d en , d ie  ie ts m ee r vóór 
de  s tu d ie  v an  de  su ccu len ten  k u n n e n  b e te k en e n  d a n  h e t g em id d e ld e  lid . H et zijn  deze 
leden , o v er w ie  ik  ie ts w il sch rijven , w a n t zij z ijn  he t, d ie  e r  voor m o eten  zorgen, 
d a t h e t de  V eren ig in g  goed b  1 ij f  t  gaan.

W ant m o m en tee l g a a t h e t goed, n ie t  o m dat w e nu  900 led en  heb b en ; h e t is ju is t 
om gekeerd , w e h eb b en  deze leden , om d at h e t goed gaat. E n de zaak  f lo ree r t, om dat 
w e b esch ik k en  o v er een  h e laas  k le in  a a n ta l  leden , d ie  in  s ta a t zijn  h e t t ijd sc h rif t 
te  m ak en  to t een  d e r  aan trek k e lijk s te , d ie  ik  ken.

H et g aa t h ie r  om  hen , d ie door noeste  a rb e id  en  s tu d ie  zich  to t sp ec ia lis ten  
h eb b en  o p g ew erk t, sp ec ia lis ten  op b ep aa ld e  g eb ieden , sp ec ia lis ten , d ie  een  w e re ld 
n aam  hebben . H et is im m ers zo, d a t m en  u it  Z u id -A frik a  in heem se  su ccu len ten  n a a r  
N ed erlan d  s tu u r t  m e t h e t ve rzo ek  om ze te  d e te rm in e re n  ?

Ik  beh o ef de  n am en  v an  deze sp ec ia lis ten  n ie t  te  noem en ; ied e ree n  k e n t ze, hun  
nam en  f ig u re re n  op v e rsch e id en e  b lad z ijd en  v an  ied e r n u m m e r v a n  S u ccu len ta ; 
zij zo rg en  e r  voor, d a t onze V eren ig in g  een  in te rn a tio n a le  p o sitie  h e e ft v e rw o rv en .

N a tu u rli jk  w o rd t e r  o v er S u ccu len ta  w el eens g ek laag d  en  h o o r ik, d a t m en  v ind t, 
d a t de  a r tik e le n  te  g e leerd  zijn  of d a t e r  te  veel o v e r v e tp la n te n  (in  e n g ere  zin) 
w o rd t gesch reven , m a a r  m en  k laa g t e r  dan  e ig en lijk  over, d a t h e t te  goed is. L a ten  
deze k lag e rs  h u n  S u ccu len ta  m a a r  eens n aas t onze z u s te rb lad e n  leggen  en  ze zu llen  
zien, d a t wij e r  n ie t  h e t s lech tst a an  toe  zijn. E r is geen  en k ele  re d e n  to t m opperen , 
een  tijd sc h rif t  m o et to t doel h eb b en  de lezers  te  o n tw ik k e le n  en  v o o r te  lich ten  en 
d a t b e re ik t  m en  n ie t door v o o rtd u ren d  oud n ieu w s te  v erk o n d ig en . L a ten  zij, d ie 
d a a ra a n  b eh o efte  hebben , de oude jaa rg an g e n  o p n ieu w  lezen, of b ep ro efd e  b oeken  
b estu d eren .

H e t g aa t dus goed en  d a t is e ig en lijk  g ev aa rlijk , w a n t h e t k a n  d an  a lleen  m aa r 
s le ch te r  w o rd en  en  d a t is h e t, w a a rv o o r w e voo ra l m o eten  oppassen .

O nze b ek en d e  sp ec ia lis ten  z ijn  a llen  m en sen  van  m id d e lb a re  of m ee r g ev o rd erd e  
lee ftijd  en  w a n n ee r  w e eens w a t v e rd e r  k ijk en  d a n  v an d aag  of m orgen , d an  r ijs t de 
v raag , hoe h e t e r  o v er 10, of 25 ja a r  u i t  zal zien. W at zal e r  dan  g ew o rd en  zijn  van  
de em in en te  co llecties, d ie  ons lan d  m o m en tee l r i jk  is? W ie zu llen  d an  de  b lad z ijd en  
v an  S u ccu len ta  vo l sch rijv en ?  H et is n a tu u r li jk  w aar, d a t w e ons d a a ro v e r  n ie t d ru k  
behoeven  te  m aken , w a n t de z.g.n. o n m isb are  m en sen  b lijk e n  la te r  a ltijd  v e rv an g en  
te  k u n n e n  w orden , m a a r  toch  b lijf t  e r  bij m ij en ige  o n g e ru sth e id  over, om d at ik  geen 
jo n g ere n  k en  d ie  vo ldoende  lie fh eb b e rij bez itten , om  de p la a ts  d e r  o u d e ren  in  te 
nem en.

W illen  w e de V eren ig in g  in  s ta n d  h o u d en  op h e t peil, w aaro p  ze n u  s taat, dan  
is h e t ab so lu u t noodzakelijk , d a t jo n g ere  m en sen  b eg in n en  m et zich  te  in te re s se ren  
v o o r b ep aa ld e  p ro b lem en . E en  re d ac tie  v an  een  tijd sc h rif t  k a n  a lleen  goed w e rk  
v e rric h te n , w a n n ee r  deze b e s taa t u it t e r  zake k u n d ig en , d ie  in  s ta a t z ijn  h u n  k en n is  
en  k u n d e  door m id d e l v an  a r tik e le n  te  v e rsp re id e n . In d ien  w e n ie t  in  s ta a t zijn  
d e rg e lijk e  m en sen  te  v inden , d an  zal S u ccu len ta  a fza k k en  to t h e t peil, w aaro p  zo 
ve le  b lad e n  s taan  en  d ie  w a t h u n  a r tik e le n  b e tre f t, a fh an k e lijk  z ijn  v an  enk ele  lezers 
of b ro o d sch rijv e rs , d ie  n ie tszeggende  a r tik e le n  a an  de  lo p en d e  b an d  p ro d u ceren . 
L a ten  de  lezers n ie t  denken , d a t d it te  z w a rt is vo o rg este ld ; reed s  n u  h a n g t n a a r  
m ijn  idee  de  in h o u d  v a n  S u ccu len ta  af v an  te  w e in ig  m ensen ; e r  is n ie t  v ee l voor 
nodig  om  h e t tijd sc h rif t  in  m o eilijk h ed en  te  b ren g en .

Op ons ru s t  de ta a k  jonge  m en sen  op te  w e k k en  to t de stud ie , jo n g e  m en sen  d ie 
lu s t h eb b en  z ich  te  v e rd ie p en  in  de v ra ag s tu k k e n  b e tre ffen d e  de  su ccu len ten , d ie 
m ee r w illen  w e ten  dan  zij in  de  gew one l i te r a tu u r  k u n n e n  v in d en . Ik  zou hen  
w illen  d o o rd rin g en  v a n  de g ro te  vo ldoening , d ie  lig t in  h e t succes d a t m en  
heeft, w a n n ee r  m en  de re su lta te n  k a n  la te n  zien. Ik  zou h u n  w illen  v e r te lle n , w e lk  
een  w e re ld  e r  open gaat, w a n n ee r  m en  h e t te r r e in  v an  de  s tu d ie  b e tre ed t. O ja,
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ik weet wel, veel literatuur is geschreven in een vreemde taal, maar de werkelijke 
liefhebber laat zich daardoor niet afschrikken. Er zijn voorbeelden te vinden van 
liefhebbers die een naam hebben, die ver over de grenzen gaat en die toch geen 
verdere opleiding hebben genoten dan de lagere school.

Jongeren, begint iets aan te pakken; de bibliotheken staan voor een ieder open 
en voor enkele centen kan men in correspondentie komen met alle landen van de 
wereld. Bedenkt, dat Uw bestuursleden ook eens zijn begonnen met enkele planten 
en een paar boeken. Er zijn onderwerpen bij de vleet, er zijn talloze groepen bij 
de succulenten te vinden, waarvan we nog weinig weten, kortom er is nog veel
te doen.

Ofschoon ik niet vermoed, dat mijn oproep onmiddellijk resultaat zal hebben,

Wageningen

Saldo per 1 Januari 
Contributie 900 leden a ƒ 5.00 
Buitenlandse tijdschriften 
Verkoop boek Cact. en Vetpl 
Advertenties
Verkoop oude jaargangen

grijpen iets nieuws te beginnen.
Dr. B. K. BOOM.

BEGROTING 1955.

ƒ 3.146.44 Drukkosten Succulenta ƒ 3.500,—
ƒ 4.500,— Verenigingsdrukwerk ƒ 300,—
ƒ 5,— Onkosten secretariaat ƒ 180,—

. ƒ 175,— Onkosten 2de secretariaat f 50,—
ƒ 100,— Onkosten redactie ƒ 50,-
ƒ 60,— Onkosten penningmeester ƒ 30,—

Onkosten bibliotheek ƒ 150,—
Onkosten Alg. Vergadering f 35,—
Onvoorziene uitgaven f 100,—
Saldo per 31 Dec. 1955 f 3.591,44

ƒ 7.986,44 ƒ 7.986,44

BESTUURSMEDEDELINGEN.
Volgens artikel 11 van het Huish. Regl. 

treedt ieder jaar een derde der leden van 
het hoofdbestuur af. De aftredende leden 
zijn terstond herkiesbaar. Volgens de op
gemaakte rooster zijn in 1955 aan de 
beurt van aftreding de heren:

1. G. J. MOL te Amsterdam.
2. G. D. DUURSMA te Rijperkerk, Fr.
3. J. A. JANSE te Bennebroek.
4. C. SMULDERS te Eindhoven.
De bovengenoemde periodiek aftreden

de leden van het hoofdbestuur stellen 
zich wederom beschikbaar voor hun 
functie in het hoofdbestuur.

De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden kunnen 
candidaten stellen. De namen der can- 
didaten moeten vóór of op 1 April bij 
het secretariaat zijn binnengekomen.

Contributie 1955.
V

In afwijking van hetgeen in het vorige 
nummer is vermeld moet, door bestuurs
wijzigingen, de contributie van leden der 
navolgende afdelingen worden voldaan 
aan de nieuwe penningmeesters :

Afd. Gooi- en Eemland•• TH. BITTER, 
St. Jansstraat 10. Laren, N.H., postrek. 
622398.

Afd. ’s-Gravenhage: L. C. KOREVAAR, 
Kramsvogellaan 6, ’s-Gravenhage, post
rekening 65110.

Belgische leden.
Moeilijkheden in de afdeling Pereskia 

hebben geleid tot oprichting van een 
tweede afdeling in België, Cactusweelde.

De besturen van deze afdelingen zijn 
als volgt gevormd:

Afd. PERESKIA: R. van Averbeke, 
voorzitter; Mevr. Gonnissen, secretaresse; 
A. de Prins, penningmeester.

Leden, die zich willen aansluiten bij 
de Afd. PERESKIA worden verzocht 
de contributie van Belg. frcs. 75.00 te 
storten op postrekening no. 142298 ten 
name van A. DE PRINS, Provincie- 
steenweg 167, Boechout, België.

Afd. CACTUSWEELDE: J. van Boven, 
voorzitter; W. Goemaes, secretaris; R. 
Vermeiren, penningmeester.

Leden, die zich willen aansluiten bij 
de Afd. CACTUSWEELDE worden ver
zocht de contributie van Belg. frcs. 75.00 
te storten op postrek. no. 522923 ten name 
van R. VERMEIREN, Edm. Thieffrylaan 
98, Mortsel, België.

ALG. VERGADERING 1955.
De Alg. Vergadering zal in verband 

met de tentoonstelling ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum der afdeling 
Haarlem, NIET worden gehouden, zoals 
aanvankelijk was vastgesteld op Zater
dag 4 Juni, doch op ZATERDAG 18 
JUNI 1955. Nadere mededelingen volgen.



Mijne Heren,
Ook dit jaar kunnen wij U weer een zeer grote collectie cactus- en 

vetplantenzaden aanbieden. Vraagt reeds nu onze prijslijst aan voor levering 
in Maart. Gelieve Uw gewaardeerde orders zo vroeg mogelijk op te geven, 
zodat wij het zaad voor U kunnen reserveren.

Ook voor cactussen en vetplanten zijn wij het juiste adres. U kunt 
uitzoeken uit de ruim 1000 verschillende soorten. Wij zullen Uw orders van 
cactussen en vetplanten zeer op prijs stellen. Tevens zou Uw bezoek aan onze 
kwekerij ons zeer verheugen, U kunt dan de meest uitgebreide collectie van 
Nederland gratis bezichtigen.

Heeft U eventueel moeilijkheden met Uw planten, wij zullen U gaarne 
met advies van dienst zijn.

Hopende spoedig van U te mogen horen, verblijven wij,
Hoogachtend,

K. MANTEL - „Succulenta”,
Grote Poellaan 31 — Aalsmeer.

CLICHÉFONDS 1952— 1953.
Saldo 1951—52 .........................  f  347.95
Verkoop boeken ..................... f  18.40
Verkoop planten ....................  f  43.50
Verkoop zaad .........................  f 847.17

f  1.257.02
Gezien en accoord bevonden.
Voorburg, 3 Juli 1954

w.g. NOTEBOOM. 
Nijmegen 21 Sept. 1954

w.g. S. VAN ROMUNDE. 
w.g.H. J. WOLF.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen :

Aangeboden in ruil of anderszins; twee 
planten en 1000 zaden van Coryphantha 
andreae, 300 zaden van Astrophytum 
myriostigma. In Mei af te leveren 60 zaai
lingen van Coryphantha andreae. Aan
biedingen, met postzegels voor antwoord, 
aan H. J. BUIJS, Wilhelminastraat 26 te 
Amstelveen.

Gevraagd: te koop of in ruil, jonge 
planten of zaad van Anhalonium william- 
sii en Gymnocalycium damsü; verder 
stek van Phyllocactus phyllantoides. Dr. 
H. DE JAGER, Hazenakkerstraat 27, Oss.

Te koop: Zaaitesten 28 x 27 x 7 cm en 
27 x  27 x 5 cm hoog, 80 cent per stuk. 
Cactusalbums Pette. G. KROONEN, 
Oranjestraat 40, Dordrecht.

Cliché’s en foto’s ...................... f 513.90
Aankoop planten voor

nieuwe leden f 21.05
Aankoop planten ...................... f 43.70
Aankoop z a d e n .......................... f  175.22
Inlegvellen tijdschrift .......... f  51,90
Abonnementen Cactus Journal f 33.30 
Porti verzending planten

en zaden f  37.06 
Saldo .........................................  f  380.89

f  1.257.02

Apeldoorn 22 Juni 1954.
J. J. E. v. d. THOORN.

RUILLIJSTEN.
De heer Dr. Kladiwa, Weenen, Oosten

rijk verzoekt ons mede te delen dat zij, 
die een ruillijst van planten hebben 
gezonden, binnenkort de ruillijsten van 
de Oostenrijksche cactusliefhebbers tege
moet kunnen zien.

Nieuwe Leden:
P. Schoonenberg, Meloenstraat 34, 

Naaldwijk.
F. J. Toornstra, Prins Hendrikstraat 123, 

Den Haag.
Dr. D. Granaat, Kloveniersburgwal 117,

A m  g fp r H  a m  — f '1
C. J. de Winter’ Dupontplein 10, Amers

foort.
J. H. Slobbers, Herkenboscherweg 8, 

Roermond.
J. van den Wetering, Schoorweide 40, 

Rotterdam-Zuid.

ëxport Gactussen en andere Succulenten

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



ZAADVERKOOP Aanbieding ten bate van 
het Ciichéfonds.

Het Mesemzaad is bijna uitverkocht, er is nog slechts een kleine voorraad van de 
nummers 8 — 9 — 12 — 15 — 17 — 18 — 19 — 20 — 28 — 30 — 32 — 35 — 36 — 38 
— 40 — 41 — 42 — 44 — 46, benevens Glottiphyllum salmii, Pleiospilos longibractea- 
tus, Pleiospilos willomorensis en Tischleria peersii a f 0.25 per pakje. VERGEET 
NIET REMPLAqANTEN OP TE GEVEN.

50 Astrophytum myriostigma .
51 Astrophytum ornatum
56 Etus grusonii.........................
61 Gymnocalycium gibbosum

var. ferox
64 — monvillei ..
65 — saglionis ..
66 — hossei
75 Notocactus leninghausii 
79 Oreocereus celsianus .
83 Rebutia gemengd
84 — minuscula
88 Trichocereus pasacanus
89 — peruvianus
90 — spachianus
91 Astrophytum gemengd
93 — myriostigma

var. nuda
96 Coryphantha vaupeliana
97 Carnegiea gigantea
98 Echinocactus electracanthus
99 — grandis

100 Echinopsis tubiflora
101 — obrepanda
105 Bowiea volubilis ..
106 Agave stricta
107 — victoriae-reginae
108 Stapelia gigantea

var. pallida

f 0.35 
f 0.35 
f 0.30

0.30
0.30
0.30'
0.30
0.30
0.40
0.25
0.25
0.40
0.30
0.30
0.35

0.35
0.30
0.35
0.30
0.30
0.30
0.30'
0.20
0.30
0.30

f 0.25

N I E U W !

109 Gasteria armstrongii .. f 0.30
110 Gibbaeum shandii................ f 0.30
111 Cheiridopsis candidissima .. f 0.30

r 112 Cephalocereus palmeri .. f  0.40
113 Echinocereus blanckii .. f 0.40

■ 114 Echinofossulocactus albatus . f 0.40
115 — spec. cadereyta .. f 0.40
116 — coptonogonus .. ..  f 0.40
117 — hastatus .......................f 0.40
118 — spec. f i l i i .............  f 0.40
119 — ochoterenaus .. .. f 0.40
120 —- vaupelianus f 0.40
121 — xiphacanthus . . . . f 0.40
122 Etus horizonthalonius .. . . f 0.40
123 Rebutia senilis ..................... f 0.25
124 — senilis var. aurescens f 0.25
125 Frailea pumila ....................... f 0.30
126 Thelocactus bicolor .. ..  f  0.40
127 — leucacanthus . . ..  f 0.40
128 — uncinatus..................f 0.40
129 Melocactus communis . . . . f 0.30

Vergeet NIET remplaganten op te geven.

Bestel alleen zaden, die hierbij worden 
aangeboden, en geen zaden uit vorige 
aanbiedingen.
of 20 Cactuszaden. Toezending volgt naDe pakjes bevatten minstens 30 Mesem- 

ontvangst van het verschuldigde bedrag verm eerderd  met ƒ 0.15 voor verzendkosten. 
Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving of storting 
op postgirorekening 39 89 72 ten name van Mej. J . J . E. VAN DEN THOORN te 
Apeldoorn. Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan Mej. J . J . E. VAN DEN 
THOORN, „de Ruwent”, Elburgerweg 57, Apeldoorn.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t
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POKON
Heeft U er wel eens last van, dat de Pokon in de Pokonfles 
hard wordt? Dit komt, doordat Pokon niet hygroscopisch is. 
Zouten, die droog staan, worden altijd hard.
Het is echter heel gemakkelijk om de Pokon weer zacht te 
krijgen. U doet nl. in een kleine fles Pokon een paar theelepels 
water. Dat water trekt door de Pokon en ze is weer zacht. 
Heeft U een Ponds of Kg. fles Pokon, dan doet U daar een paar 
eetlepels water in, als de Pokon wat hard wordt.

KORRELMEST
De tijd om Korrelmest te strooien breekt aan. Op grote velden 
laat Korrelmest zich prachtig uitstrooien, doch op kleine opper
vlakten gaat dat juist zo moeilijk. Men is een Kg. zo kwijt en 
op de ene plaats ligt zo meer dan op de andere, tenminste als 
men gewoon uit de hand strooit.
De Pokonfabriek levert Korrelmest in strooidozen. Het uit
strooien daaruit gaat zo gemakkelijk, dat het een plezier is om 
te zien hoe mooi gelijk de korrels verdeeld liggen.

Strooidozen van 1,2 Kg. f. 1.— en 4 Kg. f 3.—

CHRYSAL......
U weet het natuurlijk al. Chrysal is het Snijbloemenvoedsel. 
Zoveel genot als U heeft van Pokon als plantenvoedsel, zeker 
zoveel genot verschaft Chrysal als Snijbloemenvoedsel.
Dat akelige gevoel van: „Wat jammer toch, dat die prachtige 
snijbloemen altijd zo gauw weg zijn en vanaf dat ik ze kocht, 
worden ze steeds minder mooi,” dat gevoel wordt door gebruik 
van Chrysal veranderd in een genotvol gevoel, doordat de 
bloemen dagelijks mooier worden, er rijker uitzien en dat in 
huis, waar U ieder uur van de dag Uw bloemen ziet.
Als U gezien heeft hoe prachtig Chrysal Uw snijbloemen houdt, 
krijgt U een gevoel van wroeging als U vergeten heeft Chrysal 
in het water te doen en dan constateert : „Daar gaan mijn bloe
men al weer verdorren en ik heb ze pas een paar dagen” .
CHRYSAL is ook verkrijgbaar bij de bloem- en zaadwinkels.

25 gr. 50 gr. 100 gr. Pond 750 gr. 1 Kg.
Chrysal 35 c. 60 c. f. 1.10 f. 5___
Pokon 35 c. f. 0.60 f- 2,— f. 3.50

Heeft Uw bloem- of zaadwinkel nog geen Chrysal, vraagt U 
ons dan adressen in Uw omgeving waar het wel te koop is.

HL R BENDIEN
CPofcon-, 3£orrel- en (^Uryóallabriek - ^Ylaarden
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Thrixanthocereus b lossfe ldiorum  (W erderm .) Backeb.
door Dr. W. CULLMANN, Marktheidenfeld a. Main.

r^en van de mooiste en merkwaardigste van alle Cereussen is ongetwijfeld 
t l  Thrixanthocereus blossfeldiorum. Het was werkelijk een belevenis, toen 
Harry Blossfeld deze soort in 1936 ontdekte. Men vond eerst slechts een

gering aantal exemplaren, op 2000- 
2500 m hoogte, bij Huancabamba, in 
het Noorden van Peru, in een inham 
van het Andesgebergte. In Eqnador, 
dicht bij de grens van Peru vond men 
hier en daar nog enkele, verspreid voor
komende planten. Later gelukte het 
Backeberg enige zaad dragende exem
plaren naar Europa over te brengen en 
zo deze soort in de collecties te ver
breiden. Eerst in ’52 bereikten ons 
berichten over nieuwe vondsten. Ame
rikaanse onderzoekers ontdekten bij de 
monding van de Huancabambarivier, 
bij de bovenloop van de Amazone (Ilio 
Maranon), op slechts 900 m boven de 
zeespiegel een groot verspreidingsge
bied van tienduizenden exemplaren, 
die daar tot 5 m hoog worden, met 
cephaliën van wel 3 m lengte. De vor
men van deze soort uit het hoogge
bergte, boven 2000 m, zijn daarentegen 
slechts weinig meer dan 1 m hoog, 
waarbij het cephalium zich op onge
veer een halve meter hoogte begint te 
ontwikkelen.

T h rix an th ocereu s  b lo ss fe ld ioru m  
in b loei.

foto: Dr. Cullmann.

Een volwassen exemplaar valt 
iedere bezoeker van onze verzamelin
gen onmiddellijk op, en wel door het 
cephalium, dat er als een lichte bruin
bruinachtige borstel uit ziet. Ik heb



34 SUCCULENTA

een aantal van deze planten, die ik uit zaad gekweekt heb, de grootste was 
92 cm hoog en 13 jaar oud, toen bij het begin van de nieuwe groei in het 
voorjaar, de top zich in Zuidwestelijke richting terzijde boog, evenals bij 
Notocactus leninglmusii en zich daarna begon te verbreden, zoals wel bij 
cristaatvorming het geval is. Na enkele weken was bij mijn plant het 
cephalium duidelijk te herkennen. In Mei van het daaropvolgende jaar 
verschenen voor de eerste maal 8 bloemen, waarop in Juli nog eens 8 en 
in October nogmaals 2 bloemen volgden. De bloemen zijn roomkleurig, des 
nachts geopend; ze hebben een akelige aaslucht, waardoor insecten wor
den aangetrokken. Een overlangse doorsnede van de bloem vertoonde het 
verbluffende feit, dat de honingkamer grotendeels met een kwalijk rie
kende vloeistof gevuld is. De soort bloeit rijk, doch is helaas zelfsteriel, 
zoals mij uit verschillende vergeefse pogingen, de bloemen te bevruchten, 
gebleken is.

Jammer genoeg is Thrixanthoceerus blossfeldiorum  tamelijk lastig 
te kweken. De plant heeft ’s winters, althans des daags, meer warmte 
nodig dan de meeste andere cactussen. Overdag moet na enkele uren de 
temperatuur ongeveer 15° C. bereiken. Gelukkig is van deze prachtige soort 
weer zaad in de handel verkrijgbaar. Het zaad kiemt goed en wanneer we 
de zaailingen enten, zullen de jon
ge planten goed groeien. Als deze 
enkele jaren oud zijn, groeien ze 
slechter en bij sommige houdt de 
groei geheel op. Wat daarvan de 
oorzaak mag zijn, heb ik tot nu toe 
niet kunnen ontdekken. Soms ent 
ik de plant dan weer opnieuw, 
meestal probeer ik echter de plant 
te laten bewortelen, hetgeen echter 
niet altijd lukt en, volgens mijn 
ervaring, minstens een jaar duurt.
Heeft de plant eenmaal wortels 
gevormd, dan groeit Thrixantlio- 
cereus blossfeldiorum  ook verder 
voorspoedig. Mijn grootste, bloei
bare plant is sinds vijf jaren wor- 
telecht en gedurende die tijd on
geveer 80 cm gegroeid.

Aan de grond stelt Thrixantho- 
cereus geen bijzondere eisen; de 
voorkeur verdient een goed door
latende, niet alkalische grond, die 
men onder toevoeging van vrij veel 
zand en turfmolm met wat brok
ken leem gemakkelijk kan samen
stellen. Met moet de grond niet 
geheel laten uitdrogen en in de 
winter alle 8 a 10 dagen een beetje 
water geven. Thrixanthocereus blossfeldiorum

Niet alleen in een kas kan foto: Dr- Cuiimann.
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Trixanthocereus hlossfeldiorum gekweekt worden, ook in de kamer kan 
men mooie exemplaren kweken wanneer men de beschikking heeft over een 
kamerkas, die liefst van Bicellaglas (Windolite? Red.) gemaakt is. De plan
ten moeten ’s winters in een matig verwarmd vertrek, liefst voor een ven
ster op het Zuiden staan. Door proeven en door vergelijking van de resul
taten heb ik vastgesteld, dat de plant veel beter groeit wanneer men, in 
overeenstemming met de omstandigheden van het land van herkomst, nl. de 
omgeving van de aequator, door bedekken in de zomer de daglengte tot 
13 uren bekort en ’s winters door kunstmatige verlichting — T.L. buizen x— 
de dag tot 10 uren verlengt.

Het zou mij werkelijk verheugen, indien mijn ervaringen voor vele 
liefhebbers een aansporing zullen zijn, een proef te nemen met het kweken 
van deze prachtige Cereus.
(Vert.: Uitewaal).

Lithops salicola L. Bol
door Dr. H. W. DE BOER.

D eze Lithopssoort werd in October 1935 door I. C. Verdoom in de Oranje-Vrijstaat 
bij Fauresmith op de farm Rosé Marie gevonden en is door Mevrouw L. Bolus 

in het Juli-nummer 1936, Deel III van de Notes on Mesembryanthemum and allied 
genera, beschreven.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat Lithops salicola o.m. in groten 
getale voorkomt in lage gedeelten van zouthoudende vlakten, welke lage pannen in 
het winterseizoen periodiek onder water staan, zodat deze Lithopsplanten zich een 
tijdlang onder water bevinden. Dit klinkt ons, die gewoon zijn, de nodige voorzich-

Lithops salicola L. Bol. foto: Dr. de Boer.
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tigheid te betrachten met het water geven aan Mesembryanthemums in het algemeen 
en aan Lithopssoorten in het bijzonder, wel wat vreemd in de oren.

Misschien ligt het mede aan de zouthoudende bodem, waardoor het in de lage 
pannen staande regenwater min of meer brak wordt en moeilijker door de planten 
wordt opgenomen, dat die onder water staande Lithopsplanten het in die „vochtige” 
omgeving kunnen uithouden. In elk geval zien we ook bij ons, dat in de cultuur 
Lithops salicola een nogal sterke plant is, waarvan bij normale behandeling zelden 
exemplaren door rotting te gronde gaan.

De vrij klein blijvende corpuscula zijn 2 a 2 '2 cm lang en de twee bovenvlakken, 
welke samen een afmeting hebben van 2 a 2,7 bij ongeveer 1,6 cm, zijn door een 
ondiepe spleet (diepte 3 a 4 mm) in twee ongelijke delen verdeeld.

De mantels van de meeste lichaampjes zijn lichtgrijs olijfgroen van kleur, bij 
enkele is bovendien een lila tint waarneembaar. Deze zelfde kleur draagt de top 
(het bovenvlak) rondom het venster; de enigszins bol staande top is nl. voorzien 
van een venster, dat niet het gehele bovenvlak inneemt, doch een rand van 1 a 2 
mm breedte vrij laat. Het venster is volgens de beschrijving door Mevrouw Bolus 
bij de in het wild voorkomende planten vuil lila van kleur, bij de gecultiveerde plan
ten echter olijfgroen. Het w il mij voorkomen, dat dit niet geheel juist is; in mijn 
„populatie” van deze Lithopssoort bevinden zich n.1. zowel planten met een vuil 
lila als met een olijfgroen tot donker olijfgroen venster; die met een olijfgroen venster 
zijn in de meerderheid; alle overgangen van olijfgroen naar vuil lila zijn 
echter aanwezig. Volgens dezelfde beschrijving door Mevrouw Bolus is de gehele 
rand van het venster van korte, vrij regelmatige lobben voorzien. Deze lobben zijn 
bij de planten van mijn verzameling echter vrij onregelmatig, zowel van vorm als 
van lengte, terwijl de binnenrand over het algemeen minder sterke lobben heeft dan 
de buitenrand; zelfs vertoont bij enkele exemplaren de binnenrand van het venster 
bijna geen lobben. Het gehele venster is door een zeer smalle, niet altijd even dui
delijke rand omzoomd, welke iets lichter van kleur is dan de rest van het bovenvlak.

In de doffe tot zeer zwak glanzende vensters komen zeer weinig en weinig 
opvallende tot vele, zeer opvallende, onregelmatig gevormde vlekjes of eilandjes 
voor, welke bij de olijfgroene exemplaren lichtgrijs olijfgroen, bij de vuil lila exem 
plaren licht lilabruin zijn. Volgens Prof. Nel zouden de eilandjes „witachtig” van 
kleur zijn, doch dit is bij geen enkel exemplaar van mijn verzameling het geval.

Wanneer men een olijfgroen exemplaar met een donker olijfgroen venster met 
een vrij regelmatige rand en bijna zonder eilandjes plaatst naast ’n vuil lila exemplaar 
met sterk gelobd venster dat van talrijke licht lilabruine eilandjes is voorzien, zou 
men niet denken twee exemplaren van dezelfde Lithopssoort voor zich te hebben. De 
bestudering van een vrij grote populatie leert ons, dat de variatiebreedte in kleur, 
vorm en tekening van het venster bij Lithops salicola groot is en dat ook hier weer 
de regel geldt, dat men deze soort niet naar slechts enkele exemplaren moet 
beschrijven.

De bloem, welke bij ons in het begin van October verschijnt, is glanzend wit 
van kleur.

Rebutianae
door A. J. BREDEROO.

1 n de meeste cactusverzamelingen vindt men enige vertegenwoordigers van de 
• gemakkelijk te kweken en rijkbloeiende Rebutia’s, maar ondanks hun algemene 
bekendheid, heerst er in menige verzameling een grote verwarring in de benaming. 
Opk stuit men vaak op onwetendheid wat de geslachten van de Rebutinae betreft, 
zo heet nl. de groep (onderstam) waarin de Rebutia-achtige planten zijn samen
gebracht. Daarom w il ik gaarne enige regels aan deze planten wijden, beginnende 
met de vraag: waaraan zijn de Rebutinae te herkennen?

Ze hebben de volgende kenmerken:
le . een weekvlezig lichaam; 2e. de ribben zijn opgelost in een rij van boven 

elkaar geplaatste knobbels; 3e. de dunne, buigzame dorens zijn nooit van haken 
voorzien; 4e. de zijspruiten hebben geen luchtwortels; 5e. de bloemknoppen breken 
boven het areool door de opperhuid heen. (Zie Succ. 1952, pag. 48).

De indeling der Rebutinae heeft vele pennen in beroering gebracht, daarom 
w illen wij een indeling volgen, welke de Rebutinae in een goed gesloten geheel 
samenvat.
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Deze indeling is als volgt:
A. R e b u t i a  - K. Sch. 1893; gesplitst in de 2 ondergeslachten E u r e b u t i a  - 

(Fric ’31) Bckbg ’42 en N e o r e b u t i a  - Bewer. ’49.
B. A y l o s t e r a -  Speg. ’23.
C. M e d i o l o b i v i a -  Bckbg. 34, syn Eumediolobivia Bckbg. ’42.
D. D i g i t o r e b u t i a  - Fric, Kreuz., Buin. ’40, syn. Pygmaeolobivia Bckbg. ’42.
E. C y l i n d r o r e b u t i a  - Fric, Kreuz. ’38, syn. Pygmaelobivia Bckbg. ’42.
Voor een indeling is de bouw van de bloem doorslaggevend, doch het is ook

van belang, wanneer we een verschil in habitus kunnen aantonen. Het planten- 
lichaam is bij Rebutia en Aylostera enigszins afgeplat bolvormig, bij Mediolobivia 
bolvormig tot kort cylindrisch, bij Digitorebutia en Cylindrorebutia zuilvormig tot 
vingervormig. De kleur van de opperhuid van deze laatste planten is grijsachtig lila 
tot roodachtig brons in tegenstelling tot de drie eerste geslachten, welke een gewone 
groene kleur hebben. Zoals we reeds opmerkten is de bouw van de bloem doorslag
gevend. Wij hopen, dat nevengaande tekeningen de verschillen, die we hierbij op
noemen, duidelijk zullen maken.

Tek.: Brederoo.

1. E u r e b u t i a .  Bloembuis en vruchtbeginsel kaal. Zaden glanzend zwart.
2. N e o r e b u t i a .  Bloembuis en vruchtbeginsel kaal; stijl 2 a 3 mm met de 

bloembuis vergroeid. Zaden glanzend zwart.
3. A y l o s t e r a .  Bloembuis in de oksels der bloembuisschubjes behaard; 

vruchtbeginsel van kleine dorens voorzien; stijl ter lengte van 3 x de bloem- 
buisbreedte met de bloembuis vergroeid. Zaden dot zwart of bruin-zwart.

4. M e d i o l o b i v i a .  Bloembuis in de oksels der bloembuisschubjes behaard; 
vruchtbeginsel van dorenbundels voorzien. Zaden dof bruin of grijs-bruin.

5. D i g i t o r e b u t i a .  Bloembuis en vruchtbeginsel losjes behaard met witte 
of bruine wollige haren; stijl ter lengte van 3 x de bloembuisbreedte met de 
bloembuis vergroeid. Zaden dof bruin.

6. C y l i n d r o r e b u t i a .  Bloembuis en vruchtbeginsel dicht behaard met
wollig wit of bruin haar; stijl geheel vrijstaand van de bloembuis. Zaden dof 

bruin.
(Wordt vervolgd).
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Witbedoornde Mammillaria's
door Dr. L. KLADIWA, Weenen.

Tot de meest begeerde en wellicht 
fraaiste bolcactussen behoren de wit 

bedoornde en wit wollige Mammilla- 
ria’s. Ieder liefhebbershart klopt vlug
ger bij het aanschouwen van een prach
tige groep „witte Mammillaria’s” en 
ongetwijfeld zouden velen gaarne zulk 
een uitgelezen collectie „witte” planten 
willen bezitten. Deze z.g.n. witte Mam
millaria’s zijn de juweeltjes in elke 
verzameling, vooral wanneer ze op de 
juiste manier gegroepeerd zijn en het 
effect, dat ze tegen bont bedoornde 
soortgenoten kunnen maken, ten volle 
wordt uitgebuit.

Jammer genoeg worden vele liefhebbers van de cultuur dezer planten terug
gehouden, omdat witte Mammillaria’s als zeer moeilijk te kweken planten beschouwd 
worden. Dit moet ik, nadat ik mij geruime tijd intensief met de cultuur heb 
bezig gehouden, tegenspreken. In de laatste dertig jaren werd zeer veel daarover 
geschreven en veel goede raad gegeven, niemand kon evenwel de oorzaak van 
mislukkingen bij het kweken van deze planten aantonen.

Wij verkeren tegenwoordig in de gelukkige omstandigheid een z.g.n. „geheim der 
natuur” ontsluierd te hebben, dat hoop op de beste verwachtingen, ook voor andere 
moeilijk te kweken cactussen, in het vooruitzicht stelt.

Door het baanbrekende werk van de Joegoslavische plantkundige Zora Klas, wier 
resultaten zijn uiteengezet in een artikel getiteld: „Beitrag zur Physiologie der 
Kakteen” in Acta Botanica Institut Botanici Universitaties Zagrebensis IX, 1934, 
pag. 13-32, die door Dr. Buxbaum en door de thans overleden Ing. Niklitschek verder 
werden uitgewerkt, zijn niet alleen ten opzichte van de cultuur en verzorging van 
zaailingen nieuwe gezichtspunten geopend, maar deze gelden eveneens ten aanzien 
van bloeibare planten. Dat het grootste deel der planten een meer of minder „zure” 
grond vraagt, is algemeen bekend. Behalve de genoemde botanici was er evenwel 
niemand, die deze zo belangrijke inzichten ook op de cultuur van de cactussen in 
toepassing had gebracht, behalve in Amerika.

Het is bekend, dat de groei van de wortels van planten bij een zuurgraad van 
pH-8, voor sommige soorten menigmaal reeds bij pH-7,5 ophoudt. Bij een zuurgraad 
van pH-9 houdt echter beslist alle verdere wortelvorming op, uitgezonderd bij de 
soorten die een uitzonderlijke kalkrijke grondsoort verlangen, waardoor de plant 
dus ten dode gedoemd is. Uitgaande van de ervaringen van bovengenoemde auteurs, 
nam ik waar, dat hetzelfde ook voor cactussen geldt en wel in het bijzonder voor 
de witte soorten. De grond moet dus zuur reageren. D.w.z. de bodemreactie, gemak
kelijk te bepalen met behulp van indikatorpapier, moet voor wit bedoornde Mam
millaria’s liggen tussen 5,5 tot 6,5.

En nu wat betreft de gemaakte fouten :
l . v Het gieten met leidingwater, dat bij ons een pH-7,5 tot 8.- heeft. Daardoor wordt 
in de loop van een groeiperiode de zure grond alkalisch. Het bereikt waarden van 
pH-8 tot 9, in het bijzonder wanneer het gietwater magnesiumcarbonaat bevat. 
Calciumbicarbonaat, dat bij omzetting in de bodem tot calciumcarbonaat, door het 
vrijkomen van koolzuur, ontstaat, alkaliseert de grond tot een pH van iets boven de 8.
2. Het toevoegen aan het grondmengsel van marmergruis, oude kalk etc. Dit is 
chemisch zuiver calciumcarbonaat, resp. bicarbonaat. De plant kan kalk alleen uit 
oplosbaar zout in de vorm van bicarbonaat opnemen. Daarbij wordt calciumbicarbo
naat in calciumionen en koolzuurionen gesplitst. Het overtollige calciumioon verbindt 
zich met water en vormt een calciumbase, welke chemisch een zeer sterke base is. 
De aarde wordt hierdoor alkalisch.

Mam. pennispinosa
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Hoe kunnen we deze gang van zaken voorkomen ?
1. Door gieten met regenwater, dat chemisch neutraal is. Gedistilleerd water zou te 
kostbaar worden. We kunnen de zuurgraad zelf verhogen door aan het leidingwater 
afwisselend dan eens enige ccm salpeterzuur, dan weer phosphorzuur of zwavelzuur 
toe te voegen, totdat het gietwater een waarde van pH-5 bevat (te controleren met 
Merk’s Indikatorpapier).
2. Door toevoeging van kalk, hetgeen de witte Mammillaria’s beslist nodig hebben, 
uitsluitend in de vorm van calciumsulfaat (=  gips). Geen gebrand gips, dit neemt 
geen water op en is niet oplosbaar, het heeft dus geen enkele zin om dit toe te voe
gen, (wèl anhydriet, Red.). Gips is een chemische verbinding van een sterke base 
(calciumhydroxyd), maar ook van een sterk zuur (zwavelzuur). Bij afbraak in de 
grond wordt dus na opname van calciumionen door de plant het basisch reagerende 
calciumhodryde door het n i e t  vluchtige zwavelzuur geneutraliseerd, waardoor ver
schuiving naar de „zure” kant gaat.

Met al het tot dusver gezegde, zijn onze voornaamste fouten blootgelegd en het 
voorkomen van deze fouten zal het kweken van de zo „gevoelige” witte Mammil
laria’s en andere witte cactussen gemakkelijker maken.

Natuurlijk zijn we daarmede nog niet de gehele kunst machtig! Dicht bedoornde 
planten verlangen een intensieve bestraling met ultraviolet licht, bovenal van het 
groeipunt, de kop van de plant dus. Deze cactussen komen uit streken, die in hoog
gebergten gelegen zijn. De dichte bedoorning moet deze planten voor een sterke 
bestraling van het zonlicht en van de in dit klimaat voorkomende regenval, dikwijls 
in de vorm van hagel, beschermen. Anderzijds is de afkoeling in het hooggebergte, 
in het bijzonder in de nachtelijke uren, bijzonder sterk. Wie eenmaal een nacht en 
een dag in de Alpen buiten heeft moeten doorbrengen, heeft de grote temperatuur
verschillen aan den lijve kunnen voelen. Ook tegen deze grillen der natuur moet de 
dichte bedoorning en voornamelijk de wollige bedoorning in de top de plant 
beschutten; de top van een cactusplant welke bijzonder saprijk is, vormt immers 
het gevoeligste deel van de plant.

Om een „natuurgetrouwe” bedoorning te bereiken is dus veel licht, zonbestraling

Links: Mammillaria pseudoperbella; rechts: Mam. bravoae.

van de top en veel frisse lucht nodig. Om de dorens zuiver wit te houden is 
voor hen, die in de omgeving van een industriegebied wonen, bescherming door 
middel van glas noodzakelijk. In de groeiperiode geeft men de witte Mammillaria’s 
wat het watergeven betreft, dezelfde behandeling als de overige planten. Op zeer 
warme zomerdagen is meermalen bestuiven met een zeer fijne broes goed voor deze 
planten, het zal de dichtheid der bedoorning ten goede komen. Op de kop moet men 
evenwel niet overmatig gieten, aangezien de bij ons gekweekte planten nooit zo 
dicht bedoornd zijn als die op de oorspronkelijke groeiplaats. Men loopt dan gevaar,
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dat de planten voor het invallen van de avond niet voldoende droog zijn, zodat het 
in de top achtergebleven water is blijven staan. Kleine verwondingen, veroorzaakt 
door insecten of ander ongedierte, kunnen dan gemakkelijk aanleiding tot rotting 
geven. Bij dichtbedoornde planten merkt men dit echter niet zo gauw, meestal niet, 
voordat het te laat is.

Als aardmengsel had ik de beste resultaten met 1 deel beukenbladaarde, 1 deel 
tuin- of graszodengrond, 1 deel heidegrond (Wat wel niet hetzelfde zal zijn als 
Nederlandse heidegrond, die meestal erg zuur is. Eed.) en 1 deel grof rivierzand.

Links: Mam. hahniana; rechts: Mam. guerreronis subhamata

Voor een sneller bewortelen geef ik bovendien nog een beetje Terrolit, dat ik vooraf 
met een phosphorzure oplossing op een pH van circa 5 heb gebracht, terwijl wat fijn- 
geklopte „Gipskristalle” , geen cement, in geen geval mag mankeren. Planten met 
een penwortel geef ik bovendien een deel verweerde rulle klei. De potten moeten 
beslist tot aan de rand ingegraven worden, ter voorkoming van uitdroging der fijne 
haarworteltjes. In de nazomer wordt alleen nog maar tussen de potten gegoten. De 
planten schrompelen dan iets in en worden, door op mooie herfstdagen te luchten, 
gehard, ’s Nachts worden de broeibakken weer afgedekt. Eind October, of, zo het 
weer het toelaat, in de eerste weken van November, komen de witte Mammillaria’s 
op hun winterstandplaats, dat is een verwarmde kas met een temperatuur van plm. 
5-10 gr. C. Gegoten worden de planten niet meer. In Maart, als er warm voorjaars
weer op komst is, kunnen we met een fijne nevelspuit een beetje water geven. In 
April gaan de planten weer in de koude bak welke voorlopig des nachts met stromat- 
ten wordt afgedekt. Pas wanneer het warmer weer wordt, kunnen wij het kwantum 
water verhogen. De wit bekalkte ramen blijven ook des daags op de bak lig
gen. Zijn de planten eenmaal goed aan de groei, dan wordt geleidelijk meer gelucht. 
Als het volop zomer is, worden de ramen ook des nachts van de bak genomen.

Met deze kweekwijze bereikte ik mijn beste resultaten. Het neemt echter veel 
tijd in beslag. Ook mijn importplanten hebben zich, na een zeer voorzichtige en iets 
drogere behandeling, tot krachtige exemplaren ontwikkeld; in het tweede jaar na 
de aankomst werden ze precies behandeld als de door mijzelf gekweekte planten.

Verliezen heb ik onder mijn geïmporteerde Mammillaria’s vorige winter niet 
geleden. Mijn woning is gunstig gelegen op een lage heuvel aan de rand van Weenen.



SUCCULENTA 41

Thans w il ik enige witbedoornde Mammillaria’s en groepen van deze planten 
opsommen, welke opsomming echter geen aanspraak kan maken op volledigheid, 
daar in dit korte bestek niet alles wat er over de witte Mammillaria’s te vertellen 
valt, gezegd kan worden. Ter afwisseling worden ook enige bontbedoornde soorten 
genoemd, die naar mijn mening in een „witte” verzameling niet mogen ontbreken.

Tot de mooiste aller Mammillaria’s behoort de groep, waartoe ik Mammil
laria candida met de variëteit rosea en de borstelige Mam. estanzuelensis reken; ver
der M. humboldtii, die veel op M. candida gelijkt en door velen daarvoor gehouden 
wordt. *). Deze plant is een vorm tussen M. candida en de zeer krachtig bedoornde 
Mam. ortiz-rubiona, welke door de vele stekken spoedig een fraaie groep vormt. Niet 
vergeten mag worden Mam. gasseriana, welke helaas zeer zelden bij ons voor
komt. Zij heeft veel met Mam. candida gemeen, doch bezit een haakvormige mid- 
dendoorn.

Vervolgens noemen we de behaarde en zijdeachtige Mammillaria’s. Als eerste 
onze bekende Mammillaria bocasana met de var. splendens, welke van Mammillaria 
guelzowiana slechts door de bloem te onderscheiden is. Daarop gelijkend is Mam. 
longicoma, deze groeit echter enigszins cylindrisch en geeft geen spruiten. Een iets 
zeldzamer vertegenwoordiger in deze groep is Mam. albicoma, eveneens zacht wit 
zijdeachtig, doch kogelvormig blijvend. De mooiste van de laatstgenoemde soorten is 
ongetwijfeld Mam. guelzowiana. Door haar grote, violet-rose bloemen wordt zij 
bijzonder door de liefhebbers gewaardeerd. Daarbij deden wij de ervaring op dat 
de cultuur van deze plant bij ons lang niet zo moeilijk is als in het algemeen aan
genomen wordt. Wortelecht is het een goede groeier. Als tegenhanger noem ik Mam. 
pennispinosa, ongetwijfeld een der prachtigste planten vanwege haar teer gevederde 
dorens en haar licht bruin-roodachtige top is zij een koningin onder de bolvormigen. 
In cultuur is zij een lastige plant, vooral in de wintermaanden. Het beste groeit zij

Links: Mam. elegans; rechts; Mam. candida roseiflora

geënt op Trichocereus spachianus of Tr. pachanoi. De temperatuur moet ’s winters 
beslist boven de 10 gr. C. blijven.

Nu we toch reeds bij de bonte Mammillaria’s zijn aangeland noemen we verder 
nog Mam. aureilanata (syn. Mam. cephalophora). Deze mooie levendig geel be
doornde soort heeft een even fraaie variëteit, welke sneeuwwit is. Met Mam. hirsuta, 
een teer witte zijdeachtige plant, sluiten we deze groep af.

Een zelfstandige groep, althans wat het uiterlijk aanzien betreft, vormen de

* )  Craig (Mammillaria Handbook) zegt, dat M. humboldtii geen middendorens heeft, Mam. candida 
echter 8—12. (Red.).
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meer dwergachtige, bolvormige soorten, die geënt, menigmaal bewijzen, dat ze 
ook grotere omvang kunnen bereiken. De wonderlijk kalkwitte Mam. herrerae, met 
haar kamvorming, zal geen liefhebber in zijn verzameling willen missen. Van deze 
bestaat een witbloeiende variëteit. Mam. lasiacantha en de var. denudata, welke 
veel op voornoemde soorten gelijken, doch een sterkere middendoren bezitten, mogen 
niet vergeten worden. Als tegenhangers moeten Mam. schiedeana en pseudoschiedeana 
genoemd worden. We willen deze groep afsluiten met de „vederbal” . Mam. plumosa, 
die iedereen kent en waardeert.

Tot de uitgesproken lang behaarde soorten behoren Mam. hahniana met de var. 
werdermanniana en de spaarzamer behaarde var. giseliana.

De Mammillaria’s wier soortnaam met „alb” aanvangt, vormen een grote groep.

Links: Mam. longicoma; rechts: Mam. moelleriana

Aan het hoofd daarvan staan wel Mam. lanata met haar var. compressa, de met een 
langere middendoren voorziene Mam. albilanata, die bij ons zeldzaam voorkomt. 
Mam. albicans en nog een kalkwitte kogelvormige soort nl. Mam. klissingiana. 
Andere zijn Mam. jaliscana, Mam bravoae of quevedoi en de dwergvormen Mam. 
microthele en haar var. superfina. Gelijk witte kogels zijn verder de bekende Mam. 
perbella en de nog wittere Mam. pseudoperbella.

Jammer genoeg is de geliefde Mam. lenta hier wat zeldzaam geworden. Stevige, 
meer of minder lange bedoorning vertonen de planten van de Parkinsonii-groep met 
de variëteiten brevis pina, gladiformis, haseltonii, minima, walthonii. Een wonderlijke 
tegenhanger van M. parkinsonii is M. nivosa, met koperkleurige epidermis, lange 
barnsteenkleurige stekende dorens en dichte, als sneeuw uitziende wol in de axillen. 
Deze plant komt van de West-Indische eilanden en is bij ons, omdat ze een zeldzaam
heid is, voor de Mammillariaspecialist een kostbaar bezit.

Zeer zeldzaam en in Europa onbekend is Mam. parensis, een nieuwe soort, die 
wel iets gelijkt op onze bekende gele Mam. pringlei. De areolen zijn bijna wit, de 
gebogen dorens glasachtig-citroengeel. Bloemen en zaden zijn tot dusver onbekend.

Tot de zuilvormige Mammillaria’s behoren Mam. pottsii (syn. leona), M. sphace- 
lata, Mam. mazatlanensis, Mam. guerreronis met de var. recta en Mam. subhamata.

Niet vergeten mogen worden de planten van de groep der Elegantes, die fijne 
soorten zoals Mam. elegans met de var. major en schmollii omvat. M. supertexta 
zomede Mam. fuauxina staan tussen de Parkinsonii- en de Elongatagroep in.

Tenslotte vermelden wij nog de lange tijd als koningin der Mammillaria’s be
schouwde Mam. bombycina, welke we tegenwoordig in vrijwel alle collecties aan
treffen en die als grootste concurrente nog altijd Mam. mölleriana tegenover zich 
heeft.

Een ongelooflijk veelomvattend gezelschap vindt men in de groep der witte 
Mammillaria’s en er is haast in geen ander geslacht zoveel keuze voor de specia
list, als bij de hierboven genoemde soorten. Weliswaar blijven de bloemen van dit 
geslacht in grootte achter bij die van de meeste overige geslachten, maar de fraaie 
bedoorning en de vormenrijkdom der Mammillaria’s maken dat weer goed.

Foto’s welwillend ter beschikking gesteld door de heer E. Shurly (Engeland). 
(Vert.: van der Velde).
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Iets over enkele bekende Agaven
door A. J. A. UITEWAAL.

Naar aanleiding van het artikel over A. Victoriae-Reginae in Succulenta 1952, p. 79 
(met 2 afb.), kregen wij van een liefhebber een blad van een soortgelijke plant 
ter determinatie toegezonden. De plant, waarvan dit blad was afgesneden, werd 

ongeveer 30 jaar geleden geïmporteerd en destijds door de heer J. v. d. Houten als 
A. Victoriae-Reginae gedetermineerd. Twijfel was gerezen of deze naam juist is, 
omdat de plant aan vrijwel ieder blad drie stekels te zien geeft, nl. één eindstekel met 
twee kleinere stekels op zij daarvan. Dit zou niet kloppen met de plant op de foto 
in Succulenta. En inderdaad, zo te zien — bij een verkleinde reproductie is dit 
echter niet met volkomen zekerheid te beoordelen — heeft de in Succulenta afge- 
beelde plant aan de bladeren slechts één, vrij korte eindstekel. Is de plant, waarvan 
de liefhebber een blad had afgesneden, nu geen A. Victoriae-Reginae ?

Zo, zonder meer, zou ik dat niet kunnen bevestigen of ontkennen, hetgeen ook 
wel uit het volgende zal blijken. Om echter een vaak onjuiste opvatting al vast weg 
te nemen: denken we vooral niet, dat planten van eenzelfde soort altijd als twee 
druppels water' op elkaar gelijken. Veelal hebben we met variatiemogelijkheden, 
variatiebreedte noemt men dit, rekening te houden. Voor zover ik heb ervaren, lijken 
planten veelal net zo min op elkaar als mensen. Ter onderscheiding van planten 
hebben we bepaalde kenmerken als maatstaf genomen, maar in de practijk blijkt dat 
die kenmerken veelal variëren en het is zo, dat, hoe minder zo’n kenmerk varieert, 
we dat des te beter als een z.g.n. constant kenmerk kunnen beschouwen. Wij, lief
hebbers, die over het algemeen van een bepaalde soort slechts één of enkele planten 
bezitten, zijn vaak te veel geneigd op kleine verschillen aan onze planten te letten 
en die verschillen te veel „au serieux” te nemen. Dat zou meestal wel anders worden, 
als we in de gelegenheid waren van een bepaalde soort of van bepaalde groepen 
planten in groten getale te importeren, trouwens dat zien we al vaak als we zaaien.

Nu is het weliswaar soms ook zo, dat sommige planten inderdaad duidelijk 
afgebakende verschillen met andere, min of meer nauw verwante planten te zien 
geven. Van zulke planten is het areaal meestal zeer beperkt of geïsoleerd. Zulke 
monotypische planten vinden we b.v. in monotypische geslachten. Hun familiever
band is veelal duidelijk, maar ze passen niet in de min of meer kunstmatige begren
zing van de naast verwante genera. Gaan we op de zaak verder in dan zou men 
zich kunnen afvragen, hoe zulk een afscheiding mogelijk is. Is het areaal wel intens 
afgezocht, of zijn in de loop der tijden door verdwijning misschien hiaten ontstaan, 
waardoor het verband onduidelijk is geworden? Het ligt immers niet in de lijn van 
de ontwikkeling; ontwikkeling onderstelt langzame, geleidelijke, bijna onmerkbare 
veranderingen, die plotselinge, spontane wijzigingen als revolutionair uitsluiten en 
het ligt ook niet in de Darwinistisch georiënteerde natuurwetenschap opgesloten, 
evenmin in de veel oudere stelling van Aristoteles: Natura non facit saltus, de natuur 
maakt geen sprongen.

Maar genoeg hierover, we begeven ons niet op gevaarlijk terrein ! Toch is het 
wel eens aardig, zich even aan philosophische beschouwingen te buiten te gaan en 
het kan hier, meen ik, juist in dit verband niet zo erg veel kwaad mijn boekje iets 
te buiten te zijn gegaan. Wij komen dus weer ter zake.

Er is een soort, waar A. Victoriae-Reginae nogal gemakkelijk mee te verwarren 
is, nl. A. Ferdinandi-Regis, door Berger in Die Agaven (1915) beschreven. Jammer 
genoeg bezitten we van deze laatste geen goede foto van een volwassen plant; de 
meeste Agaven groeien bij ons langzaam en, hoewel de laatstgenoemde bij ons toch 
heus geen zeldzame soort is, treft men toch maar zelden volwassen planten aan. 
Beide soorten komen in Mexico voor. Berger publiceerde A. Ferdinandi-Regis aan
vankelijk als A. Victoriae-Reginae var. laxior (laxior wil zeggen losser, ijler, verder 
uiteengeplaatst, hetgeen hier op de bladeren slaat), doch verhief ze later tot een 
afzonderlijke soort. Hieruit kan men evenwel reeds afleiden, dat beide toch wel 
nauw aan elkaar verwant moeten zijn.

Over de interessante geschiedenis van de naamgeving van A. Victoriae-Reginae 
en over de plant zelf is in Succulenta al vaker, ook in het in de aanvang genoemde 
artikel, het een en ander verteld, dat kunnen we dus wel voorbij gaan. We vonden 
enkele data 1) over A. Ferdinandi-Regis, die we u hier niet willen onthouden. Het 
Mexicaanse gouvernement zond naar de Intern. Tentoonstelling in Parijs, in 1900, een 
collectie inheemse planten, waaronder een prachtige Agave, nauw verwant aan 
A. Victoriae Reginae. Bij het beëindigen van deze tentoonstelling wist de kweker,
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Agave Victoriae-Reginae

Nabonnard, zich die plant te verschaffen, van wie Berger ze op zijn beurt kreeg. 
Berger kwam na zorgvuldig onderzoek ten slotte tot de conclusie, dat er voldoende 
verschillen tussen deze plant en A. Victoria-Reginae bestonden om haar de rang 
van een afzonderlijke soort toe te kennen en benaamde ze naar de toenmalige Koning 
Ferdinand van Bulgarije om deze daarmede te eren.

Het bovenstaande doet me er aan denken, dat nóg een Agave een koninklijke 
naam draagt. Het betreft een hybride, waarvan de naam evenwel nog niet geldig 
is vastgelegd, nl. Agave X Leopoldii, een hybride tussen A. filifera en A. schidigera, 
gekweekt door Dr. W. B. Kellock in Engeland en door hem benaamd naar Koning 
Leopold II van België. Deze plant is misschien wel de mooiste, die ik ooit op dit 
gebied zag, althans op een plaatje in C. a. S. Journ. Am., 1952, p. 99.

Wanneer wij de verschillen tussen A. Victoriae-Reginae en A. Ferdinandi-Regis 
met elkaar vergelijken, dienen we feitelijk over meerdere en zeer zeker over vol
wassen planten als vergelijkingsmateriaal te beschikken; bij cultuurplanten moeten 
we bovendien met cultuuromstandigheden rekening houden.

Uit de gegevens, die ik heb nageslagen2), blijkt dat A. Victoriae-Reginae een 
meer compacte, dus meer ineengedrongen groeiwijze heeft, de plant is als geheel 
meer bolvormig, het aantal bladeren is groter, deze zijn bovendien korter en dunner, 
de witte tekening op de randen, de boven- en onderzijde is minder uitgesproken 
doordat deze witte lijnen wat smaller zijn, de aan de uiteinden der bladeren voor
komende stekels zijn korter. De bovenzijde der bladeren van A. Victoriae-Reginae 
zijn vaak enigszins gezwollen en niet gegroefd, de plant spruit zelden of nooit, ter
wijl A. Ferdinandi-Regis vrij gemakkelijk spruiten maakt.

Over die stekels aan de uiteinden der bladeren is nog wat meer te zeggen, 
omdat beide planten in dit opzicht nog verdere verschillen te zien geven. We geven 
hier de bijzonderheden van beide soorten, waarbij we die van A. Victoriae-Reginae
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vooropstellen en die van A. Ferdinandi-Regis onmiddellijk tussen haakjes daarachter 
plaatsen. Eindstekels: enigszins priemvormig (driehoekig); niet gegroefd (gegroefd); 
slank en wat buigzaam (krachtig); 5-10 mm lang (tot soms 2,5 mm lang); bruinachtig 
zwart (glanzend, ebbenhout-zwart); niet samenvloeiend met oftewel aflopend naar 
kiel of randen aan de bladtop (bij oudere planten aflopend naar randen en kiel tot 
wel 5 cm vanaf de bladtop); vaak met 2, 3 of soms meer kleine tandjes aan de basis 
van de eindstekel, opgericht of verspreid of meer naar beneden gericht en stomp 
of spits (gewoonlijk met duidelijke tanden aan de hoeken van de basis van de eind
stekel, meestal opgericht en scherp gespitst). Wanneer we deze gegevens overzien, 
blijkt dat de eindstekels, hoewel deze voor elke soort in het algemeen vrij stabiele 
kenmerken vertonen, toch enige variatie te zien geven.

Ten slotte kan ik niet nalaten misschien ten overvloede op te merken, dat 
Agaven toch wel buitengewoon mooie en decoratieve planten zijn. Voor ons komen 
helaas slechts de kleinere vormen van dit geslacht in aanmerking. Dat komt hoofd
zakelijk omdat de meeste soorten op den duur zeer groot worden en wij er dus 
meestal geen voldoende ruimte voor hebben. Gelukkiger zijn de liefhebbers in Italië, 
Zuid-Frankrijk, Spanje en elders in Zuid-Europa er aan toe, waar deze planten ook 
’s winters buiten kunnen blijven en ze dus in de volle grond uitgeplant kunnen 
worden en zodoende het fraaist tot ontwikkeling kunnen komen. Ook als zaailingen, 
liever gezegd als jonge planten zijn Agaven vaak zeer mooi en zeer aantrekkelijk. 
Als men b.v. zaailingen van A. stricta voor het eerst ziet, weet men op het eerste 
gezicht niet precies wat men voor zich heeft, maar er gaat een grote bekoring van 
uit door de eenvoud en de proporties; hetzelfde wat trouwens grote planten ook 
bezitten en min of meer een karaktereigenschap van dit geslacht is. Gewoon schit
terend is b.v. ook een jonge plant van A. potatorum var. Verschaffeltii, met haar 
fraai blauwgroen berijpte bladeren, in een lange, donkere stekel uitlopend en met 
mooie bestekelde tanden aan de randen van de bladeren; een verrukkelijke plant, 
ik overdrijf daarbij niets. A. filifera, met haar smalle, fijne witte of grijsachtige 
hoornranden die zich vaak in fijne, krullende draden splitsen, is bij ons geen onbe
kende; deze soort is tamelijk vormenrijk. Een soort, die daar veel op lijkt en waar
van men zou kunnen denken, dat het er een miniatuuruitgave van was, is A. parvi- 
flora (let wel op de soortnaam, die er op duidt, dat de plant dus ook kleine bloemen 
heeft).

Zo heb ik dan terloops ook nog enkele Agaven genoemd, die ik toevallig bezit. 
Daarmede en trouwens met de hele opzet van dit artikeltje heb ik eens bijzonder de 
aandacht op dit geslacht willen vestigen. Ik ben er welhaast van overtuigd, dat het 
dit verdient en wel in groter mate, dan tot nu toe veelal het geval is geweest.

Literatuur: A. Berger, „Die Agaven” , Jena 1915; 1) Cact. a. Succ. Joum. XIV (1942) p. 67-68; 
2) Cact. a. Succ. Journ. XVII (1945) pp. 107-110.

Pril lenteleven

O p 7 Maart 1955, terwijl al sinds vele weken de temperatuur alleen overdag slechts 
even boven het vriespunt kwam, velden en wegen met sneeuw bedekt bleven en 

het ook toen nog motsneeuwde, ontvingen wij een zeer gewaardeerd schrijven van 
de heer van Marle waarin hij het een en ander over zijn. planten vertelt. Je staat 
er van versteld, wat er zo vroeg in het jaar al in knop kan zijn — al hebben we 
ook enkele dagen mooi, zonnig weer gehad. De resultaten, die deze ongetwijfeld 
enthousiaste liefhebber bereikt, zijn zo groot dat wij ze willen vermelden. Menig
een zal het gevoel krijgen nog maar een leek te zijn bij het lezen van hetgeen hier 
volgt. Resultaten te bereiken zoals de heer van Marle, heeft zeker heel veel moeite 
en zorg gekost, maar welk rechtgeaard liefhebber wil zich die niet getroosten? Het 
schrijven was vervat in ongeveer de volgende bewoordingen :

„Het eigenlijke doel van dit schrijven is: ik zoek al lange tijd naar een exemplaar 
van Haworthia truncata, dat ik nergens kan vinden. Kunt u mij misschien ook zeg
gen, waar zo’n plant te koop of in ruil te verkrijgen zou zijn?” *).

Momenteel zijn mijn planten in volle groei. De temperatuur in de kas houd ik 
tussen 50 en 60° F. In knop staan reeds Notocactus müller-melchersii, N. müller- 
mölleri (oftewel N. müller-melchersii var. gracilispinus), N. floricomus (ik bezit nu 
vrijwel alle Noto’s, ook N. herterii); verder Wilcoxia tamaulipensis (30 knoppen!), 
Echinocereus fitchii, E. blanckii, E. berlandieri, E. knippelianus, E. papillosus (geel!), 
Astrophytum asterias, A. myriostigma; Chilenia chilensis; Neoporteria napina, Gym-
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nocactus knuthianus (een nomen nudum?). Dan heb ik verder al knop in een 15-tal 
Mammillaria’s, dan enige soorten Lobivia en Rebutia, ook Monvillea en Opuntia 
bergeriana. U ziet wel, het belooft wat!

Mijn planten geef ik een rusttijd van eind September tot December. Ik begin al 
vroeg met gieten, namelijk in Januari en geef zelfs flink water. Dank zij deze behan
deling staan ook een 10-tal Echinopsissen al in knop. De Echinocereussen, waarvan 
ik wel een 50-tal soorten heb, bloeien reeds op jonge leeftijd Het vorige jaar had ik 
al een 20-tal twee- tot driejarige planten in bloei, w.o. E. scopulorum., E. melano- 
centra, E. fitchii, E. sciurus, etc. Ik wil overigens nog slechts enkele vetplanten aan
halen, die in knop of in bloei zijn, nl. een vijftal Aloe’s, Kalanchoë kewensis, K. 
elizae, Ceropegia stapelioides, C. radicans, C. fusca en Trichodiadema densa.

Ik wil ook nog iets vertellen over zaaien. Op 1 Januari en 1 Februari zaaide ik 
ruim 80 soorten, importzaad van Schwarz (Mexico). Het zaad is prachtig opgeko
men. Bij dit zaad zijn een 40-tal Mammillaria’s, van welk geslacht ik nu ruim 200 
soorten heb. Het zaad, dat ik het eerst zaaide, heb ik al weer verspeend. De zaai- 
bakken en de zaaigrond zijn gesteriliseerd; het zaaisel verblijft in een aquarium, 
waaronder ik een lamp laat branden die de temperatuur constant op 30° C. houdt. 
Laatstleden Zondag heb ik opnieuw 60 soorten gezaaid, zaad van Frau Winter (Frank- 
furt a. Main), waarbij Islaya, Copiapoa, Matucana, Pyrrhocactus, Horridocactus, Neo- 
porteria en nieuwe soorten van Oreocereus, Haageocereus, Weberbauerocereus, enz. 
Het zaad was vrij duur, doch hopelijk komt het goed op. Is zulks het geval, dan 
krijgt men veel planten en is men per saldo toch nog goedkoop uit.

Bij ons, in de afdeling Deventer, wordt door de liefhebbers nogal veel gezaaid. 
Het is mij opgevallen, dat moeilijke soorten, zoals Epithelantha micromeris v. greg- 
gii, Mam. herrerae, Mam. albiflora e.a. goed en snel ontkiemen, nl. in 24 uur.”

Tot zo ver de heer van Marle. Mij dunkt, dat is wat, en dat belooft nog heel wat 
voor de toekomst! A. U.
*) Haw. truncata is werkelijk een moeilijk te krijgen plant, ze is tegenwoordig in onze collecties 
uiterst zeldzaam. Voo zover ons bekend is, mag ze niet uit Z. Afrika gevoerd worden. Toch komt 
ze voor op de plantenlijst van Kaktimex. Het is mogelijk, ook deze Haworthia van bladstek te ver
meerderen. — Red.

Zaaien in Vermiculite
door E. T. CLAYS, Gent.

Sinds meer dan twee jaar zaai ik uitsluitend in „Vermiculite” No. 1. Vermiculite- 
erts is een gehydrateerde mica-achtige stof, samengesteld uit zeer fijne laagjes, 

meer dan een kwart millioen per cm! waartussen uiterst geringe hoeveelheden 
water worden vastgehouden. Onderworpen aan een hoge temperatuur, nl. boven 
1200 °C. wordt dit water in stoom omgezet. Hierdoor neemt het erts 15 a 20 maal 
in volume toe en er worden tevens een ontelbaar aantal dode luchtcellen gevormd. 
Het resultaat is het product Vermiculite, een uiterst lichte, sponsachtige stof, die in 
hoge mate water en lucht absorbeert. Het maakt de bodem luchtig en zorgt voor 
een regelmatige en grotere bodemvochtigheid dan ieder ander groeimedium. Dit is 
te danken aan het feit, dat het acht maal zijn eigen gewicht aan water kan vast
houden zonder dicht te slaan of de toevoer van lucht te belemmeren. Vermiculite is 
volledig vrij van ziekte- en andere kiemen. Het is de beste mij bekende stof voor 
een goede wortelvorming bij stekken en voor het ontkiemen van zaad, want het 
geeft een luchtige bodem, waarin zaad snel ontkiemt en die een gezonde groei van 
de wortels bij stekken bevordert; het rotten van zaailingen en het verlies bij ver
planten wordt daardoor vermeden.

Vermiculite bevat een zeer kleine hoeveelheid potas, wat de groei van de 
wortels aanwakkert; het is alcalisch, de pH schommelt rond 6,6 en 6,7.

Op Vermiculite vormen zich, althans volgens mijn ondervinding, geen algen, wel 
doet zich, wanneer men regelmatig de zaaibakken in ongekookt water dompelt of 
deze met een fijne verstuiver besproeit, na enkele maanden mosvorming voor. Om 
dit te bestrijden is het voldoende de zaadbakken even te laten uitdrogen, zodat de 
bovenste laag opnieuw losser wordt; zorg daarbij de bak te beschermen tegen felle 
zon. Wanneer men de zaaibakken voor het gebruik in kokend water heeft gedom
peld, en geregeld met gekookt regenwater giet, heeft men zelfs na een jaar slechts 
zelden last van mosvorming.

Het is mij opgevallen dat de mosvorming zich — welk groeimiddel men ook 
moge gebruiken — veel minder voordoet in houten, geverfde zaadbakken. Zaaibak
ken van gebakken aarde of van asbest bevorderen de groei van mos. Overigens
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bekijk even in de tuinkas de buitenwanden van vochtig gehouden bloempotten die 
niet in turf, as of rivierzand werden ingegraven.

Een ander zeer belangrijk voordeel van Vermiculite is, dat de kleine, fijne 
haarworteltjes zich binnen in deze stof vasthechten en bij het repikeren aan de wor
teltjes blijven hangen waardoor deze veel vlugger en practisch zonder verlies door
groeien. Sommige botanisten zijn van oordeel, dat de plantjes tijdens het repikeren 
een soort „schok” ondergaan, welnu men ondervangt in hoge mate deze „schok” 
indien cactussen en andere vetplanten gezaaid werden in Vermiculite.

Men mag de zaailingen ten minste zes maanden in de zaaitest laten; ik repikeer 
ze dan in Vermiculite no. 2 en laat ze daarin gedurende ongeveer één jaar door
groeien. Een maand of zo na het repikeren geef ik regelmatig een zwakke dosis 
kunstmeststof, waarvan de samenstelling is: 2 nitrische en 4 ammoniakale stikstpf, 
10 fosforzuur en 27 potas (6, 10, 27). Men moet echter een zwakke oplossing gebrui
ken, vermits Vermiculite de meststoffen zeer sterk en betrekkelijk lang vasthoudt.

Bij het zaaien van een vijftigtal soorten Lithops heb ik niet de minste last 
gehad van schimmel of rotting; preventief gebruikte ik de eerste weken Chinosol, 
daarna uitsluitend gekookt regenwater. N.B.: Voor Lithopszaailingen nooit mest
stoffen gebruiken ! Bij het stekken van cactussen geschiedt de wortelvorming en 
een goede wortelontwikkeling snel in Vermiculite. Zoals men gemakkelijk cactus
sen en andere vetplanten uitsluitend kan kweken in grof Rijn- of rivierzand (zift 
0/5) mm), zo is vermoedelijk Vermiculite een geschikte bodem voor zeer moeilijke 
soorten. Pachypodium namaqucinum heb ik voor de eerste maal gedurende de win
termaanden kunnen behouden. De planten zijn nu 1(4 a 2 cm hoog, doch het is nog 
te vroeg om gevolgtrekkingen te maken. Met de vroegere zaaimethoden heb ik - 
althans wat deze lastige soort betreft - nooit succes gehad. Bladstekken van Coty
ledon dinteri vormen zeer gemakkelijk wortels in Vermiculite. Gedurende de twee 
jaar, dat ik op Vermiculite zaai, heb ik telkens, om een vergelijking te maken, ook 
gezaaid volgens de oude methode. Vermiculite mag niet vóór het zaaien gestoomd 
worden. Een zaaibak weegt vijfmaal minder dan dezelfde bak gevuld met de gebrui
kelijke grondmengeling. Terloops vestig ik er de aandacht op, dat men in Neder
land Amerikaanse anjers stekt in Vermiculite en ook anjers kweekt in rivierzand.

Ten slotte iets over het wassen van zaad.
Het zaad met navelstrengen zonder te veel vruchtvlees, b.v. Astrophytumsoor- 

ten, laat ik drogen in de zon en wrijf het dan zachtjes tussen de handen.
Zaad met veel vruchtvlees, b.v. Cleistocactus strausii, leg ik in een fijne, vol

doende gesloten katoenen doekje en laat het een vijftal uren weken in lauw water, 
waarbij ik een uitvloeier of wat zeep heb gevoegd, zodat het slijmerige vruchtvlees 
zich enigszins oplost. Ik wrijf het vochtige zaad tussen de handen en laat het dan 
snel drogen. Ten slotte wrijf ik alles opnieuw nog eens zachtjes over elkaar en zift 
al de restanten, droog vruchtvlees en stofdeeltjes, weg.

Boekbespreking.
„CACTUSSEN” door Walter Kupper, met 
platen van Pia Roshardt, Nederlandse be
werking door Christine Zimmerman, 4°. 
met 60 platen in kleuren. Artis Plaatjes- 
dienst, Brussel. Prijs B.frs. 150,- is f. 11.50.

Een nieuw boek over Cactussen, waar- 
van wij met genoegen de verschijning 
aankondigen, want het is een uitgave, die 
door iedere cactusliefhebber op prijs zal 
worden gesteld. De tekst is van Walter 
Kupper en geeft een onderhoudend en 
gedegen overzicht van de cactussen in 
hun natuurlijke omgeving, van hun be
trekking tot de mens en in het bijzonder 
van hun waarde als sierplanten. De af
beeldingen zijn prachtig en zeer goed 
getroffen, fraai van kleur en zuiver ge
drukt; ze kunnen wedijveren met de 
plaatjes in onze voortreffelijke Verkade- 
albums, waarvan de oorspronkelijke 
tekeningen meesterwerken zijn van de 
kunstschilders Voerman, C. Rol en H. Rol.

De platen in dit nieuwe werk zijn over 
het algemeen groter en maken daardoor 
meer effect, ze getuigen van een dege
lijke vakkennis en een goede observatie. 
Bijzonder mooi vinden wij de Astrophy- 
tumsoorten, zoals afbeelding 46, Astroph. 
asterias en ook afb. 13, Cleistocactus 
strausii.

De vertaling van de oorspronkelijke 
Duitse tekst is goed leesbaar, doch bevat 
enkele „vreemde” vertalingen, kennelijk 
veroorzaakt door de onbekendheid van 
de vertaalster met het onderwerp. Sto
rend zijn een paar drukfouten, o.a. Gym- 
nocalicium, ook spreekt de auteur steeds 
van Cacteae i.p.v. Cactaceae, doch dit zijn 
kleinigheden, die aan de verdienste van 
het boek niets af doen. Wij hopen, dat 
velen, dit mooie boek, dat ook zeer 
smaakvol werd gebonden, zullen aan
schaffen, want de prijs is niet hoog voor 
wat geboden wordt; het is bijna een prijs 
van vóór 1939. J. A. Janse.
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Algemene Vergadering en Tentoonstelling te Haarlem
De Algemene Vergadering zal worden gehouden op: ZATERDAG 18 JUNI 1955.

In verband met de opening van de tentoonstelling, ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan der Afdeling Haarlem, in de Vleeshal, Grote Markt te Haarlem, is het pro
gramma als volgt samengesteld:

9 uur: Keuring van de inzendingen door de Vaste Keurings Commissie van de 
Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde, waaraan tevens zal worden deelge
nomen door Mej. J. J. E. van den Thoorn en de heren A. F. H. Buining en A. J. A. 
Uitewaal.

10.30—11 uur: Aankomst der genodigden, Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Haarlem, het ere-comité, hoofdbestuursleden en leden van Succulenta.

11 uur: Ontvangst door de voorzitster van de Afdeling Haarlem, met kort over
zicht van het 25-jarig bestaan der Afdeling.

11.30 uur: Opening van de tentoonstelling dor Mr. O. P. F. M. Cremers, Burge
meester van Haarlem. Rondgang op de tentoonstelling, waarna koffie zal worden
aangeboden.

Leden van Succulenta hebben bij de 
opening van de tentoonstelling toegang 
op vertoon van een uitnodigingskaart, die 
moet worden aangevraagd vóór 21 Mei 
a.s. bij de secretaresse van de jubileum
commissie, Mej. Chr. Meyer, Heemsteed- 
sedreef 67 te Heemstede. Na 12 uur moet 
toegangsprijs worden betaald.

Om half één gezamenlijke koffiemaal
tijd in Restaurant Brinkman, Gr. Markt 
te Haarlem. Leden van Succulenta, die 
aan deze koffiemaaltijd (f 3.50 incl.) wen
sen deel te nemen, worden verzocht hier
van mededeling te doen vóór 21 Mei a.s. 
met betaling per postwissel of postcheque 
aan de secr. van de jubileumcommissie, 
(adres hierboven).

Na genoemde datum is geen aanmel
ding meer mogelijk.

De Algemene Vergadering zal plaats 
vinden om 2 uur des middags in een der 
zalen van Restaurant Brinkman, Grote 
Markt te Haarlem.
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 1954.
5 Benoeming van vier periodiek aftre

dende hoofdbestuursleden (zie Succ.
\ 1955, no. 2).

6 Begroting voor het jaar 1955 (zie 
Succ. 1955, no. 2).

7 Vaststelling contributie 1956.

8 Benoeming commissie van twee leden 
voor het nazien der rekening en ver
antwoording over 1954.

9 Vaststelling plaats volgende algemene 
Vergadering.

10 Ingekomen stukken en voorstellen. 
Voorstel van het Hoofdbestuur: 
Voorbereiding tot het benoemen van 
een bibliothecaris (esse).

11 Rondvraag en sluiting.
Toelichting van het voorstel.

Volgens het Huish. Regl. wordt een 
bibliothecaris(esse) benoemd door het 
hoofdbestuur. Gegadigden voor deze 
functie worden verzocht hiervan mede
deling te doen.

De afdelingen, de leden der afdelin
gen en de verspreid wonende leden, 
hebben het recht om voorstellen te doen 
voor de Alg. Vergadering. Deze voor
stellen moeten worden ingediend voor 
10 Juni a.s. bij het secretariaat, Here- 
weg 19, Lisse.

Iedere afdeling heeft het recht een 
afgevaardigde en plaatsvervangend af
gevaardigde te benoemen. De namen 
van de afgevaardigde en diens plaats
vervanger, worden gaarne ingewacht bij 
het secretariaat vóór 10 Juni a.s.
Leden van Succulenta
Bezoekt allen de tentoonstelling van suc
culenten in de Vleeshal, Grote Markt te 
Haarlem.

Zaterdag 18 Juni van 12—22 uur. 
Zondag 19 Juni van 10—22 uur. 
Maandag 20 Juni van 10—22 uur. 

Toegangsprijs f. 0,60 — Kinderen f. 0.30

De Grasheuvel. , , . , ,
Tot mijn grote spijt is het mij niet gelukt om in Mei de beschikking te krijgen 

over de Grasheuvel. Indien mocht blijken dat er in het najaar voldoende belangstel
ling voor bestaat, zal getracht worden deze conferentie te houden in de maand Octo
ber. Nadere berichten worden t.z.t. in Succulenta bekend gemaakt.

Voorzitter,



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

FINANCIEEL OVERZICHT SUCCULENTA 1954.
ONTVANGSTEN: UITGAVEN :
Saldo per 1 Jan. 1954 f 2.200,84 Drukkosten Succulenta f 2.854,69
Geïnde contributies 1953 f 234,50 V erenigingsdrukwerk f 523,18
Geïnde contributies 1954 f 3.830,95 Vervaardiging cliché raambiljet f 52,—
Geïnde contributies 1955 f 115,— Onkosten secretariaat f 115,19
Geïnde contributies 1956 f 5,— Onkosten 2e secretariaat f 55,09
Verkoop oude jaargangen f 152,35 Onkosten redactie f 24,97
Advertenties f 262,— Onkosten penningmeester f 24,13
Verkoop insignes f 9,— Onkosten bibliotheek 1953 f 28,20
Verkoop boekjes C. en V. f 229,50 Onkosten bibliotheek 1954 f 31,60
Afdelingsbijdragen f 10,— Aankoop schrijfmachine f 149,—
Verkoop buitenl. tijdschriften f 5,— Zaalhuur f 10,—

Recht postkwitanties f 22,85
f 7.054,14 Restitutie contributie f 5,30

Restitutie afdelingsbijdragen f 11,50
Saldo 31 December 1954 f 3.146,44

f 7.054,14

Vriendelijk verzoek.
Evenals vorige jaren worden in 1955 

aan alle nieuwe leden in Nederland en 
in België gratis enkele plantjes verstrekt. 
Om deze propaganda te verwezenlijken 
wordt men vriendelijk verzocht zoveel 
mogelijk plantjes te zenden aan: Mevr. 
Bravenboer, Kethelweg 116 te Vlaardin- 
gen, die zorg draagt voor de verzending 
aan Nederlandse nieuwe leden, of aan 
de heren E. van Hoofstadt, Kasteellei 
111, Wijnegem, Antw., België en A. de 
Prins, Provinciesteenweg 167, Boechout, 
Antw., België, die zorg dragen voor de 
toezending van plantjes aan nieuwe Bel
gische leden.

Mogen wij op U rekenen en door Uw 
medewerking vele nieuwe leden winnen. 
Bij voorbaat hartelijk dank!

Contributie 1955.
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden 

die in plaatsen wonen, waar geen af
delingen zijn gevestigd, worden vrien
delijk verzocht, indien zij nog geen con
tributie over 1955 hebben voldaan, een 
bedrag van f. 5.00 te willen storten op 
postrekening no. 133550 ten name van 
Penningmeester Succulenta te Rijper- 
kerk, Friesland.

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

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

export Bactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 F. Jansen Leyweg24
postrekening 172446 s-Gravenhage



Binnenkort zal in Amerika een buitengewoon fraai geïllustreerd boek 
verschijnen over

Bloeiende Cactussen.
Voor belangstellenden hebben wij een mooi prospectus in kleurendruk beschik
baar. Het aantal is echter beperkt, zodat het nodig is Uw aanvrage hiervoor 
per omgaande te zenden aan:

Boekhandel Boucher - Noordeinde 39 - ’s-Gravenhage

ZAADVERKOOP
33 Bowiea vo lu b ilis ................ f 0.20
34 Stapelia gigantea var. pallida f 0.25
35 Haworthia species f 0.20
36 Gasteria armstrongii .. .. f 0.30
37 Cheiridopsis candidissima f  0.25
38 Glottiphyllum salmii .. f 0.25
39 Tischleria peersii................ f 0.25
40 Delosperma hirtum f 0.25
41 — mahonii ................. f 0.25
42 Dinteranthus microspermus f 0.25
43 — pole-evansii f 0.25
44 Lithops gem engd................ f 0.20
45 Pleiospilos bolusii f  0.25
46 — willomorensis .. f 0.25
47 Struikvormige mesem,

rosé bloeiend f 0.20
48 Astrophytum myriostigma

var. columnare f 0.35
49 Astrophytum myriostigma

var. nuda f 0.35
50 Astrophytum myriostigma

var. potosina f 0.35
51 Astrophytum ornatum f 0.35
52 Coryphantha schwartziana . f  0.30
52 — vaupeliana f 0.30
54 Echinopsis obrepanda .. f 0.30
55 — tubiflora .. .. f 0.30
56 Etus grusonii........................ f 0.30
57 — horizonthalonius . f 0.30
58 — grandis................ f 0.30
59 — electracanthus .. f 0.30
60 Frailea species ................ f  0.20
61 Gymnocalycium gibbosum

var. ferox f 0.30
62 — hossei ................ f 0.30
63 — monvillei f 0.30
64 — platense f 0.30
65 — quehlianum . . f  0.20
66 — saglionis f 0.30
67 Lobivia ancistrophora .. f  0.30
68 — backebergii .. .. f  0.30

Aanbieding ten bate van 
het Ciichéfonds.
69 — cinnabarina .. f 0.30
70 — sp ecies ......................f 0.20
71 Mam. bocasana .....................f  0.30
72 Notocactus apricus .. .. f 0.30
73 — muricatus .. f 0.30 x
74 — nigrispinus .. f 0.30 x
75 — scopa ......................f 0.30
76 — submammulosus . f 0.30 *
77 — leninghausii .. f  0.30
78 Rebutia minuscula .. .. f 0.25
79 — senilis ...................... f 0.25
80 — violaciflora .. ..  f 0.25
81 — xanthocarpa .. .. f 0.25
82 — gem en gd ......................f 0.20 s

114 Echinofossulocactus albatus . f  0.40
115 — spec. cadereyta .. f 0.40
116 — coptonogonus .. .. f  0.40
117 — hastatus ..................... f 0.40
118 — spec. f i l i i ..................... f  0.40
119 — ochoterenaus .. f  0.40
120 — vaupelianus .. .. f 0.40
121 — xiphacanthus .. .. f  0.40
122 Etus horizonthalonius .. ..  f 0.40
123 Rebutia senilis .................... f  0.25
124 — senilis var. aurescens f  0.25
125 Frailea pumila ......................f  0.30
126 Thelocactus bicolor .. ..  f 0.40
127 — leucacanthus .. ..  f  0.40
128 — uncinatus..................... f  0.40
129 Phyllocactus, kleinbloemig,

rosé f 0.20
Voor beginners, die niet over bodem- 

warmte beschikken, is Mei de beste 
maand om te zaaien.

Schrijf uw bestelling niet op een post
wissel- of girostrookje.
Vergeet NIET remplaganten op te geven.
Bestel alleen zaden, die hierbij worden 
aangeboden, en geen zaden uit vorige 
aanbiedingen.

De pakjes bevatten minstens 30 Mesem- of 20 Cactuszaden. Toezending volgt na 
ontvangst van het verschuldigde bedrag vermeerderd met ƒ 0.15 voor verzendkosten. 
Verzoeke het bedrag over te maken per postwissel of door overschrijving of storting 
op postgirorekening 3 9 89 72 ten name van Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN te 
Apeldoorn. Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan Mej. J. J. E. VAN DEN 
THOORN, „de Ruwent” , Elburgerweg 57, Apeldoorn.
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POKON
Heeft U er wel eens last van, dat de Pokon in de Pokonfles 
hard  wordt? Dit komt, doordat Pokon niet hygroscopisch is. 
Zouten, die droog staan, worden altijd hard.
Het is echter heel gemakkelijk om de Pokon weer zacht te 
krijgen. U doet nl. in  een kleine fles Pokon een paar theelepels 
water. Dat w ater trek t door de Pokon en ze is weer zacht. 
Heeft U een Ponds of Kg. fles Pokon, dan doet U daar een paar 
eetlepels w ater in, als de Pokon w at hard  wordt.

KORRELMEST
De tijd om Korrelm est te strooien breekt aan. Op grote velden 
laat K orrelm est zich prachtig uitstrooien, doch op kleine opper
vlakten gaat dat juist zo moeilijk. Men is een Kg. zo kwijt en 
op de ene plaats ligt zo m eer dan op de andere, tenm inste als 
m en gewoon uit de hand strooit.
De Pokonfabriek levert Korrelm est in  strooidozen. Het u it
strooien daaru it gaat zo gemakkelijk, dat het een plezier is om 
te  zien hoe mooi gelijk de korrels verdeeld liggen.

Strooidozen van 1,2 Kg. f. 1.— en 4 Kg. f 3.—

CHRYSAL......
U weet het natuurlijk  al. Chrysal is het Snijbloemenvoedsel. 
Zoveel genot als U heeft van Pokon als plantenvoedsel, zeker 
zoveel genot verschaft Chrysal als Snijbloemenvoedsel.
Dat akelige gevoel van: „W at jam m er toch, dat die prachtige 
snijbloemen altijd zo gauw weg zijn en vanaf dat ik ze kocht, 
worden ze steeds m inder mooi,” dat gevoel wordt door gebruik 
van Chrysal veranderd in een genotvol gevoel, doordat de 
bloemen dagelijks mooier worden, er rijker uitzien en dat in 
huis, w aar U ieder uu r van de dag Uw bloemen ziet.
Als U gezien heeft hoe prachtig Chrysal Uw snijbloemen houdt, 
krijgt U een gevoel van wroeging als U vergeten heeft Chrysal 
in  het w ater te doen en dan constateert : „Daar gaan mijn bloe
m en al weer verdorren en ik  heb ze pas een paar dagen”.
CHRYSAL is ook verkrijgbaar bij de bloem- en zaadwinkels.

25 gr. 50 gr. 100 gr. P o n d 750 gr. 1 Kg.
C h ry s a l  35 c. 60 c. f. 1.10 f. 5___
P o k o n 35 c. f. 0.60 f. 2,— f. 3.50

Heeft Uw bloem- of zaadwinkel nog geen Chrysal, vraagt U 
ons dan adressen in Uw omgeving waar het wel te koop is.

H* R BENDIEN
^Pokon-, 3<CorreL- en (^Uryóaljabrlek - cTlaarden
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Lithops optica var. rubra Tisch.
door D r H. W. D E B O E R .

T alrijke lezers van Succulenta zullen de gewone Lithops optica (Marl.)
N. E. Br. kennen. Hoewel deze Lithops in cultuur wel eens moeilijk

heden oplevert en een speciale verzorging vraagt, komt ze in vele verzame
lingen voor. De plant groeit in Zuid-West-Afrika en wel in met zand 
bedekte spleten van gneisrotsen ten Z. en Z.O. van Lüderitzbocht o.m. bij

L ith op s op tica  var. ru bra  T isch . toto: Dr. de Boer.

de Prince of Wales Bay. De corpuscula zijn grijsachtig groen van kleur, 
het grote doorzichtige venster is meestal iets donkerder; sommige planten 
vertonen een spoor van een rosé tint.

De bloemen zijn wit, met een rosé tint aan de boven buitenkant van
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de bloembladeren; ze verschijnen bij ons vrij laat in het najaar, n.1. in 
October-November, zodat dikwijls niet alle bloemen tot volle ontplooiing 
komen en zaadvorming niet altijd plaats heeft; zaad van Lithops optica is 
daarom dikwijls schaars.

Hiermede zou deze overigens vrij interessante Lithops voldoende 
besproken zijn, indien er niet iets bijzonders aan de hand was. Op de 
groeiplaats, ten zuiden van Lüderitzbocht, vindt men niet alleen de gewone 
grijsgroene soort, maar ook enkele exemplaren van een prachtig paarsrode 
variëteit.

De heer Triebner te Windhoek, schreef mij in 1949 daarover het vol
gende:

„Hopelijk hebt U goede resultaten met het zaad van L. optica 
var. rubra; voor zover ik weet, is dit zaad nog nooit in de handel 
gebracht. D e paar zaaddozen, welke ik in Januari j.l. op de natuur
lijke standplaats verzamelde, zijn de eerste, die ooit zijn geoogst. Op 
de groeiplaats vindt men L. optica var. rubra steeds aan de peripherie 
van Salsolastruikjes, terwijl enkele centimeters verder, doch buiten de 
beschutting van het struikje, de gewone L. optica groeit. Ik ben geneigd  
aan te nemen, dat de een of andere chem ische stof uit de Salsolaplant 
de rode kleur veroorzaakt”.

Tot zover de heer Triebner.
Het zaad, dat men een enkele keer uit Zuid-Afrika kan krijgen en dat 

op de groeiplaats van L. optica en L. optica var. rubra is verzameld, levert 
behalve rode ook steeds een zeker percentage gewone grijsgroene planten 
op; blijkbaar worden de bloemen van de rode exemplaren ook door stuif
meel van de grijsgroene planten bestoven, hetgeen ons niet behoeft te 
verwonderen, indien men de mededeling van de heer Triebner heeft 
gelezen. Lithops optica var. rubra bloeit onder normale omstandigheden 
bij ons nog later dan de gewone grijsgroene variëteit; er was tot 
dusver in de cultuur nog nooit zaad van L. optica var. rubra gewonnen. 
Men weet dus niet of de rode kleur een tijdelijke, niet erfelijke, dan wel 
een blijvende, erfelijke eigenschap is; ook niet, of men in dit laatste geval 
uitsluitend rode planten krijgt, indien men de bloemen van rode planten 
met het stuifmeel van andere rode planten bestuift. In November 1953 
gelukte het mij voor het eerst om, dank zij het aanwenden van kunstmatig 
licht en warmte, Lithops optica var. rubra in bloei te krijgen; de foto ver
toont tien van top tot teen prachtig paarsrode exemplaren, waarvan twee 
een bloem dragen en een derde een bloemknop. Van deze planten zijn er 
acht door mij uit zaad gekweekt, één heb ik in Zuid-Afrika gekocht en één 
heb ik in ruil voor andere planten van een liefhebber in Engeland gekregen. 
De bloemen hebben dezelfde kleur als die van de gewone L. optica, n.1. 
wit met een rosé tintje. In de herfst van 1954 kon ik mij, dank zij een 
goede regeling van de kunstmatige lichtbron en de aangewende warmte, 
over zes bloemen verheugen, welke ik alle zes onderling kon bestuiven. 
Misschien gelukt het, uit mijn collectie een kleurig nakomelingschap te 
kweken.

Het is jammer, dat er in Succulenta nog geen kleurenfoto’s geplaatst 
worden; de lezer moet zich bij het bekijken van de foto de prachtige paars
rode kleur van deze tien exemplaren maar proberen voor te stellen.



SUCCULENTA 51

Niet-alledaagse Succulenten
\ \ 7ij zijn van plan onder bovenstaande titel een serie korte artikelen te plaatsen 
v '  over verschillende succulente planten; vooral de afbeeldingen zullen daarbij 

een belangrijke rol spelen. Het begrip „niet-alledaags” is nogal rekbaar, wij bedoelen 
daarmede niet uitsluitend zeldzame planten, maar bovenal soorten, die men — zoals 
het woord trouwens aanduidt — niet elke dag tegen komt.

Het is geen privé-rubriek; hebt U een mooie, voor reproductie geschikte foto, 
vertel er dan iets bij, en stuur het aan de redactie die voor de rest zal zorgen. Een 
foto is goed voor reproductie als het beeld groot en scherp is en de details duidelijk 
te zien zijn. Bij het maken van de foto moet men zorgen dat alles, wat niet met de 
betreffende plant te maken heeft, buiten het beeld of althans op de achtergrond 
blijft; een rustige, eventueel effen achtergrond is voor technische foto’s meestal het 
beste. Achter een donkere plant een lichtere, achter een lichte plant een donkerder 
achtergrond, daardoor komt de plant voldoende van de achtergrond los te staan. 
Natuurlijk zijn uit kunstzinnige overwegingen velerlei variaties mogelijk, maar bij 
technische foto’s, waar het bij ons meestal om gaat, moeten de duidelijkheid van de

Ariocarpus fissuratus var. lloydii

plant en haar details nummer één blijven. De ditmaal gereproduceerde foto’s zijn, 
wat foto betreft, vrij goede voorbeelden.

Het is slechts toevallig, dat wij deze serie met enkele bepaald zeldzame planten 
openen: op de afbeeldingen ziet U Obregonia denegrii, Encephalocarpus strobiliformis 
en Ariocarpus fissuratus var. Uoydii. Valt het U ook niet op, dat beide eerstgenoemde 
soorten vrij veel overeenkomst vertonen? Zouden we de tuberkels van O. denegrii 
om zo te zeggen dicht kunnen klappen dan zou de gelijkenis met E. strobiliformis 
werkelijk treffend worden. De onderscheidene kenmerken van de drie afgebeelde 
planten zijn echter wel zo groot, dat verwarring met andere soorten niet of nauwe
lijks mogelijk is. Dit maakt een goede gedetailleerde beschrijving hier dus vrijwel 
overbodig; trouwens, dat zou mij, omdat ik op cactusgebied min of meer een begin
neling ben, heel moeilijk vallen en dat zou dus slechts op overschrijven of vertalen 
uit het een of andere werk neerkomen.

Gaan we er de huidige cactussystematiek op na kijken dan zien we, dat van de
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drie verschillende geslachten, waartoe de op onze afbeeldingen voorkomende plan
ten behoren, er twee monotypisch zijn, dus slechts één soort bevatten, nl. Obregonia 
en Encephalocarpus. In een systematische indeling zullen we ook meestal vinden 
dat deze drie geslachten, met nog enkele andere, dicht bij elkaar geplaatst zijn. Tot 
die andere geslachten behoren o.a. Leuchtenbergia en Strombocactus. De meeste 
planten van al deze genera vertonen geen duidelijke ribben zoals bij de overige

Echinocactanae. Ken
merkend voor verschil
lende van deze plan
ten zijn ook de gedron
gen of lang gerekte, 
min of meer driehoe
kige, vaak gekielde 
tuberkels.

Planten van boven
genoemde genera zijn 
vrij zeldzame verschij
ningen in onze collec
ties. Er zijn verschil
lende redenen, waarom 
planten bij ons het 
praedicaat zeldzaam 
bekomen. Meestal komt 
dat, öf omdat de plant 
bij ons moeilijk of niet 
te kweken is, öf om
dat de plant zich wei
nig of slecht vermeer
dert. Met de meeste 
planten van de onder
havige geslachten is Obregonia denegrn beide het geval Er zijn
weliswaar enkele kun

dige liefhebbers, die het lukt aardige plantjes uit zaad van b.v. Leuchtenbergia of 
Ariocarpus te kweken, doch volwassen, uit zaad gekweekte planten zal men toch 
maar zelden tegenkomen, meestal zijn het geïmporteerde planten.

Merkwaardig — ofschoon, zo heel verwonderlijk is het ook weer niet — dat juist 
zulke zeldzame planten bij vele liefhebbers erg gewild zijn. Jarenlang hebben we 
het echter zonder importen moeten stellen, daar schijnt de laatste tijd enige verande
ring in te komen en gewiekste liefhebbers weten weer importplanten op de kop te 
tikken. Maar al lukt het zulke importplanten te verkrijgen, dan is men er nog niet; 
de kunst is om ze in het leven te houden, en nog groter kunst om ze goed verder te 
kweken. Hierop, en op nog 
andere bijkomstigheden, hopen 
we de volgende keer terug te 
komen en daarbij dan nog enkele 
van deze „moeilijke” planten af 
te beelden.

Tot besluit enkele willekeu
rige bijzonderheden over de 
planten op de nevensgaande af
beeldingen.

Obregonia denegrii Fric. Het 
geslacht Obregonia, dat slechts 
deze éne soort bevat, is nauw 
verwant aan Ariocarpus, waar
van het afwijkt door de hoorn
achtige, bladachtige, opstaande 
tuberkels en verder door de 
witte kleur van de bloem, die, 
op enige uitzonderingen na van 
slechts enige kleine schubvormi- 
ge schutblaadjes, een bijna kale Encephalocarpus strobiliformis
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bloembuis heeft. „Groeit en bloeit bij ons gemakkelijk” , schrijft Berger. De plant 
schijnt het met iets minder licht te kunnen stellen dan de planten van de andere, 
bovengenoemde genera, die zeer veel licht vragen. Vindplaats: Mexico, in de staat 
Tamaulipas.

Encephalocarpus strobiliformis (Werderm.) Berger. Ook het geslacht Encepha- 
locarpus, door Berger opgesteld, is een monotypisch genus en, volgens andere auteurs, 
eveneens aan Ariocarpus nauw verwant. Een merkwaardige plant die op een den
nenappel gelijkt. Vindplaats: Jaumave, in de staat Tamaulipas (Mexico).

Ariocarpus fissuratus (Eng.) var. lloydii (Rosé). De door ons afgebeelde plant 
is waarschijnlijk de variëteit lloydii, die veel op de soort lijkt maar dikkere, ruitvor
mige tuberkels heeft. De tuberkels van de soort zijn dunner en duidelijk driehoekig; 
een goede afbeelding van de typeplant geeft Berger op pag. 281 als Roseocactus fh- 
suratus. Voor deze soort, benevens voor Ariocarpus kotschoubeyanus, had Berger 
namelijk in 1925 een nieuw geslacht opgesteld, Roseocactus geheten, voornamelijk 
gebaseerd op de met wol gevulde groeven op de tuberkels van deze planten, waaruit 
ook de bloem ontspruit. In feite blijken deze groeven evenwel verlengstukjes van de 
areolen te zijn; tegenwoordig worden deze beide soorten Ariocarpus genoemd, uit
gezonderd door Backeberg. Vindplaats: Centraal Mexico; Coahuila.

Mag ik er ten slotte even op wijzen, dat de nevensgaande afbeelding van deze 
Ariocarpus geen echte natuuropname is, doch dat het geheel door de fotograaf is 
geënsceneerd om de volksnaam voor deze plant, „de levende rots” , te illustreren. 
(Foto’s van de schrijver). A. FANCIER.

Frailea asterioides Werd. (1937).
Tn een der vorige nummers van Succulenta werd reeds iets over boven
in genoemde Frailea geschreven, doch zonder afbeelding zal het menigeen 
moeilijk vallen, zich een juiste voorstelling van deze plant te maken. Aan 
de hand van nevensgaande foto zal dit misschien beter gelukken, hoewel

Frailea asterioides foto: Lensselink.

de aparte kleur van de plant op een zwart-wit foto niet tot zijn recht kan 
komen.

De afgebeelde plant is ongeveer 4,5 cm in doorsnede, ze heeft een 
flinke, knolvormige wortel. De kleur is roestbruin; de afscheiding tussen de
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bijna vlakke ribben vertoont een donkergroene streep, welke naar de top 
van de plant lichter wordt en naar de voet dezelfde kleur als de plant aan
neemt. De fijne dorens zijn donkerbruin tot zwart en iets gedraaid.

Het eerste jaar na het zaaien van deze soort werd ik al met een bloem 
verrast. Voor zover ik heb ondervonden is de bloem niet cleistogaam, zij 
blijft dus niet gesloten. De bloembuis is sterk behaard en van enkele doren
tjes voorzien; de stempel en de meeldraden zijn geelachtig wit. De bloem 
is ongeveer 5 cm in doorsnede en lichtgeel gekleurd, bij hoge temperatuur 
is ze bijna wit. De bloem, en trouwens ook de zaden, gelijken veel op 
Astrophytum.

Frailea asterioides is afkomstig uit het departement Artiga, in Argen
tinië. Het geslacht is genoemd naar Manuel Fraile, die de cactus verzame
ling van de staat Washington verzorgde; de soortnaam duidt — waarbij een 
beetje fantasie nodig is — op de gelijkenis met een ster.

Frailea asterioides groeit, zoals de meeste Frailea’s, het beste in een 
niet al te zware grond. Het verdient de voorkeur de plantjes van dit 
geslacht in groepjes bijeen te plaatsen in lage potten of schaaltjes; Azalea- 
potten lenen zich daar heel goed voor; in een paar van deze potten kan 
men al een flinke en aardige collectie Frailea’s kweken. De planten van 
dit geslacht blijven over het algemeen klein. Plaats deze planten zéér zon
nig, hetgeen een mooie kleur zal bevorderen.

Op Trichocereus spachianus geënt groeit en bloeit Frailea asterioides 
heel goed. Planten, drie jaar geleden geënt, zijn bij mij in geen enkel 
opzicht gedeformeerd, ze hebben dus ook hun gedrongen vorm goed 
behouden.

Enkele andere mooie en aanbevelenswaardige soorten van dit geslacht 
zijn: Frailea cataphracta, aardig gevlekt, meestal cleistogaam bloeiend; 
Frailea colom biana, goudgeel bedoornd; Frailea knippeliana, de bloemen 
openen zich alleen bij felle zon.

P. K. LENSSELINK.

Naar betere zaairesultaten.

R egelmatig lezen wij iets in „Succulenta” over de methode van zaaien, door ver
schillende leden toegepast, vaak leest men dat op deze of gene wijze „gunstige” 

resultaten verkregen werden. Helaas ontbreken meestal de gegevens waaruit men 
de „mate” van gunstigheid zou kunnen afleiden.

Gedurende enkele jaren zaai ik verschillende soorten cactussen en ultrasuccu- 
lenten onder de meest uiteenlopende omstandigheden en op verschillende zaai- 
bodems, hopende daardoor in de toekomst enig inzicht te krijgen welk zaad onder 
bepaalde voorwaarden het beste zal ontkiemen. Helaas kom ik steeds meer tot de 
conclusie dat, als ik mag beleven dat mijn leeftijd zich verdubbeld heeft, de open- 
gebleven vragen veel groter in aantal zullen zijn dan de gevonden antwoorden.

\ Het is in het belang van onze liefhebberij en van ieder lid individueel als wij 
op korte termijn meer antwoorden zouden kunnen vinden. Dit artikel is dan ook 
bedoeld als een oproep, en wel een zéér dringende oproep tot medewerking van alle 
leden, welke zich met zaaien bezighouden. Indien wij alle ervaring en ondervinding, 
alle successen en tegenvallers zouden melden mét gegevens onder welke omstandig
heden gezaaid werd aan één centraal punt, dan is niet uitgesloten dat spoedig vast
gesteld kan worden, waarom bepaald zaad al dan niet bevredigende resultaten heeft 
gegeven. Dan is niet uitgesloten dat vastgesteld zal kunnen worden welke omstandig
heden voor iedere soort het meest gunstig zijn terwijl publicaties van de verschil
lende resultaten een richtlijn kunnen zijn voor de toekomst.

Om mijn bedoeling duidelijker te maken, volgen hieronder verschillende eigen
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e rv a r in g en  en  de  d a a ru it  g e tro k k e n  conclusies, w e lk e  ik  u i te ra a rd  g a a rn e  voor b e te re  
p rijs  geef, zij d ien en  d an  ook s lech ts  om  re ac tie s  u i t  te  lokken .

PIL O C E R E U S. — H e t gem id d e ld e  p e rce n ta g e  v a n  opgekom en  zad en  in  d iv erse  
soo rten  lig t tu ssen  20 en  30 %. A ls zaa ibodem  k a n  e lk e  sam en s te llin g  d ien en , de  k iem - 
p la n tje s  o n d e rv in d en  w e in ig  las t v an  a lgen  en  zijn  w a t sch im m els a a n g a a t ook teg en  
een  sto o tje  b estan d . V e ro n d ers te ld  w o rd t, d a t h e t zaad  s te rk  a an  v e ro u d e rin g  o n d e r
hev ig  is, w aard o o r g e rin g e  opkom st h e t gevolg  is.

EC H IN O C ER EU S. — D it g eslach t g eeft in  h e t  a lg em een  zee r w e in ig  opslag, 
a lth an s m et de so o rten  w a arm e e  d o o r m ij g e ë x p e rim e n te e rd  w e rd  zow el op v e rsch il
lende  zaa ibodem s als o n d e r v e rsch illen d e  o m stand igheden .

M A M M ILLA RIA . — In  h e t a lgem een  zee r gu n stig e  re su lta te n  bij e lk e  zaaibodem  
en o n d e r a lle  om stand igheden .

R EB U TIA . — A ls boven, zij h e t in  h e t a lg em een  iets m in d e r  g u n stig  w a a rsch ijn 
lijk , o m dat de zaa ilin g en  w a t k le in e r  z ijn  en  in de  aan v an g  lan g zam er g roeien .

A Y LO STER A . — H ie rm ed e  heb  ik nog geen  re su lta te n  b e h aa ld  d ie  en ige  w aard e  
hebben .

N O TO CACTUS. — Z ee r goede re su lta te n  o n d e r v e rsch illen d e  v o o rw a a rd e n  bij 
a lle  soorten , u itg ezo n d erd  G raessn eri. Bij deze so o rt is de  opslag  zee r g e ring , zelfs 
v an  v e rsch illen d e  zaadzen d in g en  en  o n d e r d iv e rse  o m stand igheden .

GYM NOCALYCIUM . — M et zee r v e rsch illen d  succes gezaaid , de  zaa ilin g en  
sch ijn en  zee r gevoelig  voor schim m els, de  b este  re su lta te n  w e rd en  b e h aa ld  in  V e rm i- 
cu lite  zaaibodem .

ASTR O PH Y TU M . — E nkele  so o rten  u i t  deze g ro ep  doen h e t goed m et een  opslag 
van  30-50 % b ijv . o rn a tu m  en  a ste rias , m e t a n d e re  so o rten  w a re n  de re su lta te n  
beslis t s le ch t en  w el sp ec iaa l de  v a r ië te ite n  v a n  c ap rico rn e  en  m y rio s tig m a. De 
k iem p lan ten  z ijn  zee r zw ak, ro t te n  spoedig  a an  de  w o rte lh a ls  en  v a lle n  weg, m is
sch ien  door schim m els. De k iem p lan ten  w e rd en  h e t b este  b eh o u d en  door ze d ag e 
lijk s  m et een  fijn e  w a te rn e v e l af te  spu iten .

A R IO C A R PU S en RO SEO CA CTU S. — E v en a ls  A s tro p h y tu m  zee r zw ak k e  p la n 
te n  w e lk e  bo v en d ien  a ls zaa ilin g en  zee r lan g zaam  g roeien .

L IT H O PS. — K ie m k ra ch t zee r g roo t, m et o v e rja r ig  zaad  w e rd en  b e te re  re su l
ta te n  b eh aa ld  d an  m et v e rs  zaad. Z ee r ty p e re n d  w as, d a t e en  v ie r ta l  so o rten  in  één  
zaa ip an  m et g e s te rilisee rd e  löss, b lad a a rd e  en  r iv ie rz a n d  zaaibodem , tw ee  soorten  
d ire c t o n d e r g las k iem d en  in  A pril, d e  b e id e  a n d e re  k w am en  nog z ee r goed op in  
O ctober te rw ijl  de  a a rd e  a l o v e rw o ek e rd  w as m et a lge  en  m os zo n d er g las ! In  h e t 
a lgem een  is m ijn  o p v a ttin g  d a t M esem s g em a k k e lijk e r g ro e ien  d an  cac tussen  m its 
m en  n ie t  z aa it m e t b o d em w arm te  en  in  g e sp an n en  a tm o sfeer, w a a rd o o r zij w eg 
vallen , en  m en  o v er een  goede sam en s te llin g  v a n  zaa ibodem  besch ik t.

P L E IO S P IL O S  g eeft ev en a ls  L ith o p s o n d e r de  v e rm e ld e  o m stan d ig h ed en  zeer 
goede re su lta ten , ze zijn  e c h te r  zee r gevoelig  voor te  v ee l voch t, ze g ro e ien  d a a rd o o r 
in  de zom er te  h a rd  en  v a lle n  d an  in  de  w in te r  weg. Bij zaa ien  in  A p ril/M e i na  
A u gustus v rij droog  houden .

ARG YROD ERM A. — E en s te rk e  groep  w a arm e e  o n d e r c o n d itie ’s als bij L ithops 
m .i. zee r goede re su lta te n  te  b e h a len  zijn.

T ot zo v er een  a lgem een  o v e rz ich t w a t d e  k ie m k ra c h t b e tre f t  vo lgens m ijn  
e rv a rin g en . H eeft U  an d ere , w e lnu , sch rijf  m ij U w  m en in g  m et opgave v an  a lle  
gegevens v a n  o m stan d ig h ed en  w a a ro n d e r U zaa ide  en  de  zaa ilin g en  op k w eek te , ik 
zal tra c h te n  deze gegevens voor ied e re  g roep  en  zo m ogelijk  voor ied e re  soort, ja  
zelfs a ls h e t k a n  v an  ied e r zaad n u m m er v a n  h e t c lichéfonds te  v e rzam e len  en  de 
re su lta te n  aan  de  re d ac tie  v an  S u ccu len ta  b ek en d  m aken .

O ók U w  e rv a r in g en  w a t de  v e rk re g e n  p la n te n  b e tre f t  z ijn  w elkom . H e t is bij 
m ij v o o rgekom en  d a t tu ssen  B ijlia  can a  zaa ilin g en  L ith o p s te  v o o rsch ijn  kw am en , 
d a t tu ssen  N o tocac tus con cin n u s en k ele  O tton issen  te  p ro n k e n  stonden . T h an s zelfs 
nog is h e t m ij een  ra ad se l w a t e r  v a n  g ezaaide  M. h a h n ia n a ’s te re c h t kom t, d it 
zaa ise l g eeft zu lk  een  g ro te  v e rsch e id en h e id  te  z ien  d a t h e t op een  com p le te  M am - 
m illa riaco llec tie  lijk t. D e u itw isse lin g  v an  a lle  b e sc h ik b a re  gegevens k a n  m ogelijk  
oplossing  b re n g en  in  ve le  nog d u is te re  zaken . Wij sp re k en  dus af in  de  p en  te  k lim 
m en  en  de  v e rzam e ld e  gegeven  te  zenden  aan : H. F. A. SM O O REN BU RG , Jac . de 
W its tra a t 20, H eem stede.
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De collectie Noteboom
(C o llecties van Liefhebbers X V )

De naam Noteboom roept 
niet alleen in Den Haag 

en omstreken, doch ook op 
vele plaatsen in Nederland de 
gedachte op aan een degelijke 
oude succulentencollectie van 
een degelijke oude succulen
tenliefhebber. Toen ik de heer 
Noteboom vroeg mij het een 
en ander over zijn liefheb
berij te vertellen, zeide hij:
„dat wil ik wel doen, maar 
dan moet ik eerst de klok 
vijf en vijftig jaar terugzet
ten”.

Het was op het eind van 
de vorige eeuw, in het mid
den van de negentiger jaren, 
dat de heer Noteboom voor 
het eerst enkele cactusplan
ten zag, die zijn vader had 
gekregen van de oude Baron 
de Vos van Steenwijk, ge
naamd van Essen, Heer van 
Windesheim en Abbenbroek.
Of de jonge Noteboom die 
ronde, met vele stekels be
zette planten mooi vond, is 
niet bekend, wel maakten ze 
indruk op hem, maar dat 
kwam misschien, omdat ze 
van zo hoge komaf waren, 
want een Baron, die boven
dien Heer is van een Am
bachtsheerlijkheid, was in die dagen voor een jongen van het platteland een man, 
voor wie men een zeer groot ontzag had. Na verloop van tijd kwamen een paar 
planten in bloei, een met een gele bloem en een rode stamper en een met grote 
witte bloemen. De dorpsbewoners van Nieuwesluis, op het eiland Voorne, hadden 
er veel belangstelling voor. In 1906 was de heer Noteboom werkzaam bij de PTT 
in Zwolle en het toeval wilde, dat hij in aanraking kwam met de zoon van de tuin
baas van Baron de Vos van Steenwijk, die te Windesheim de kassen verzorgde en 
spoedig was hij in het bezit van enige cactusplantjes, waarvan hij veel plezier 
beleefde.

Laten we hier de heer Noteboom het woord geven.
„In 1914 moest ik als dienstplichtige onder de wapens komen en toen ik 2% jaar 

later terugkwam waren al mijn plantjes verdwenen. Wederom werd ik verplaatst 
en na wat omzwervingen kwam ik in Den Haag terecht. Het geviel toen, dat mijn 
vrouw met groente thuiskwam, die in de winkel was verpakt in een courant en 
mijn oog viel op een berichtje, waarin stond, dat in Succulenta, het orgaan van de 
„Vereeniging van Vetplantenverzamelaars”, werd vermeld, dat in Mexico de 
cactussen waren bevroren. Ik wist toen dat er een Vereniging bestond, maar nie
mand kon mij zeggen in welke plaats die Vereniging was gevestigd. Van de directie 
van de Haagsche Courant kreeg ik de raad te schrijven aan de heer Duursma 
„uitgever” te Leeuwarden. Een brief met dat adres kwam prompt terecht en ik 
ontving een proefnummer van Succulenta, dat ik nog steeds in mijn bezit heb. 
Weldra was ik ingeschreven als lid; dat was in Juni 1922.
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Dank zij de heren Duursma en van Romunde kreeg ik zeer spoedig een aardige 
collectie planten. Later kwam ik in contact met de heer Verbeek Wolthuys, die ook 
zeer gul was met het weggeven van stekjes. Nog altijd ben ik genoemde heren zeer 
erkentelijk voor hun gulheid. Omdat ik een bovenhuis bewoonde, was ik door 
beperkte ruimte genoodzaakt mijn plantjes te kweken in hangende kasjes en dat 
ging best.

Op 27, 28 en 29 Juni 1924 werd voor het eerst in ons land een „Tentoonstelling 
van Vetplanten” gehouden in de Dierentuin te ’s-Gravenhage, waar ik een gemengde 
verzameling kon inzenden. Nog herinner ik mij de inzending van Fried. Ad. Haage 
uit Erfurt, bestaande uit een grote collectie kostbare importplanten. Uit deze inzen
ding werden planten voor fantastische prijzen verkocht. Een niet al te grote Astroj)h. 
asterias ging b.v. voor ƒ 40.— van de hand.

In 1925 zag ik in een tijdschrift een afbeelding van enige Lithops, die toen 
mimicryplanten werden genoemd, welke behoorden tot de verzameling van de heer 
Eberlanz te Lüderitzbocht in Duitsch Z.-W.-Afrika. Ik schreef de heer Eberlanz een 
brief met verzoek mij een paar van die planten te zenden. Na verloop van enkele 
maanden ontving ik een pakje waarin Lithops eberlanzii, L. optica, L. franciscii en 
enige andere, waarvan ik mij de naam niet meer herinner. De planten waren sterk 
ingedroogd, maar ik kreeg ze aan de groei. Groot was mijn vreugde toen ik ontdekte, 
dat bijna alle hoof dj es zaaddozen bevatten.

Al spoedig was het onder de cactusliefhebbers bekend, dat ik mimicryplanten 
had en een van de eersten die bij mij aan de bel trok om deze wonderplanten te 
zien was de heer Swüste. Van die dag af tot aan zijn dood onderhielden wij een zeer 
hechte vriendschap. Het zaad zaaide ik bij kleine hoeveelheden tegelijk; het sloeg 
willig op maar na een paar dagen waren alle zaailingen dood. De heer Swüste, die 
elke dag op bezoek kwam, raadde mij toen aan om een andere wijze van zaaien toe 
te passen, n.1. onder gekalkt glas en dan zodanig, dat de jonge plantjes niet in 
gespannen lucht stonden. Het resultaat was bevredigend en weldra was ik in het 
bezit van honderden Lithopszaailingen, ik hield ze lekker vochtig en met honderden 
gingen ze weer dood. Gelukkig beschikte ik over veel zaad, waardoor ik met de 
heer Swüste proeven kon nemen. Een paar jaar later kochten wij Lithopszaad bij de 
oude heer Rush in Windhoek. Voor deze zaden betaalden wij 20 cent per zaadje. 
Swüste, die kapitaalkrachtiger was dan ik, bestelde vele soorten en na verloop van 
tijd had hij een prachtige collectie Lithops. Intussen was ook de heer de Haas zich 
gaan toeleggen op het kweken van Lithops en ook zijn uitgebreide collectie was 
bijzonder mooi.

Toen mijn verzameling groter werd moesten de hangende kasjes plaats maken 
voor een kasje, dat ik bouwde op het dak van het kolenhok, een ideale plaats met 
volop licht en lucht. Na verloop van tijd deed mijn vrouw mij een echte kas cadeau 
en kon ik de verzameling flink uitbreiden. Naast een collectie gemengde cactussen, 
bezit ik nu een fraaie collectie Conophytums, waaronder nog enkele exemplaren 
van mijn overleden vriend Swüste. De collectie Lithops is een paar jaar geleden na 
het verpotten erg gedund, vermoedelijk als gevolg van slechte aarde. Bij wijze van 
proef heb ik een partij zaailingen van Lithops in ondiepe kistjes in de open lucht 
gekweekt. Over het resultaat van deze kweekwijze ben ik zeer tevreden. De plant
jes groeien goed, zijn gedrongen, dus goed van vorm en de tekening is veel mooier 
dan bij het kweken in een kas. Als grondmengsel gebruik ik 1/3 bladgrond en 2/3 
zeer grof, z.g. biggelzand. Zeer grof zand is bepaald nodig, want bij sterke regenval 
moet het water direct kunnen wegvloeien. Deze plantjes gaan vroeg in het voorjaar 
naar buiten.

In de wintermaanden wordt de kas alleen verwarmd bij vriezend weer of als er 
vorst kan worden verwacht. Verwarmd wordt met een z.g. petroleum-blauwbrander, 
zoals ons lid, de heer Bommeljé destijds in Succulenta heeft beschreven (zie Succ. 
1948 pag. 63). Deze wijze van verwarmen voldoet zeer goed en is niet kostbaar. 
Een aantal kleine planten, voornamelijk Mesems, krijgen ’s winters een plaats voor 
het raam van een op het zuiden gelegen kamer. Daartoe wordt tegen de verticale 
stijl van het kozijn een schrootje met een nageltje vastgezet. Op afstand van 17 a 20 
cm wordt een klampje aangebracht, waarop horizontaal een plankje wordt gelegd. 
Op elk plankje kunnen 5 tot 7 potjes staan; tussen de glasruit en het vitragegordijn 
nemen ze geen hinderlijke plaats in en de planten profiteren van het zonnetje. Niet 
alleen liefde, doch ook liefhebberij maakt vindingrijk, want op deze wijze hebben 
voor ieder raam 9 x  6 =  54 plantjes ’s winters een goede standplaats.”
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De gewoonte getrouw volgen hier enkele namen van planten, die ik bij de heer 
Noteboom aantrof. Rhipsalis cassutha had goed gebloeid en droeg een aantal kleine 
witte glazen balletjes als vruchten. Rhipsalis pachyptera was volop in bloei met 
zacht gele bloemetjes, die voordat ze uitgebloeid zijn donkergeel worden. De heer 
Noteboom heeft vaak getracht deze plant van stek te vermeerderen, maar het lukte 
nooit, misschien zou men een stek kunnen enten, doch dan rijst de vraag: waarop 
moet geënt worden ? Er was nog een winterbloeiertje Cras. sodalis en een mooi 
exemplaar van Cras, hemisphaerica. Euphorbia coerulescens (syn. Euph. virosa), 
70 cm hoog, moest verpot worden, want de pot was gebarsten, maar dat is gemak
kelijker gezegd dan gedaan, zo’n grote, zware plant is niet te hanteren door de vele 
scherpe dorens en hoewel we niet bang zijn voor de prikken van cactusdorens, zijn 
we vaak, waarschijnlijk geheel ongegrond, bang voor de stekels van een Euphorbia. 
In bakjes stonden zaailingen Aloë ammophila, Aloë petricola en Aloë engptopoda van 
zaad uit Zuid-Afrika; op 6 Juni gezaaid, waren zij, precies een half jaar oud, 3 cm 
hoog en aan hun derde bladpaar toe. Bij de Mesems zijn zware pollen Conophytum 
Wettsteinii, percrassum, velutinum, corculum, wiggetae, scitulum, minutum, elishae, 
nelianum, ramosum, polyandrum, nevillei en bilobum.

Lithops salicola, pulmonuncula, schwantesii, venteri, floris-albis, summitata, 
insularis e.a. staan van April tot eind September, ongeschermd en onbeschermd bui
ten, ze waren prachtig van kleur en zo hard als een bikkel. „Je kunt er op timmeren”, 
zeide de eigenaar vol trots.

Hoewel de heer Noteboom als Mesemliefhebber bekend staat, kweekt hij ook 
een flinke hoeveelheid cactussen; oude knapen zijn daarbij nog afkomstig van Ds. de 
Boer te Hulst en ook afstammelingen van importen van de firma de Laet te Con- 
tich. Van Ds. de Boer, die in 1919 overleed, is er een Opuntia die veel lijkt op Op. 
diademata syn. Op. papyracantha en van de Laet de zuivere Gymnocalycium denu
datum.

Bij de cactussen vielen mij op een mooie Etus maassii, Gymnoc. monvillei, die 
20 cm hoog is en een diameter heeft van 18 cm, verder Gymn. saglionis, een grote 
gezonde plant, die nooit bloeit net als bij ondergetekende, die ook een mooi groot 
exemplaar bezit, dat nog nooit een bloem voortbracht, een zeer oude denudatum 
bloeit goed en geeft ook zaad. Verder zag ik Lophophora williamsii, Astr. asterias, 
Mam. bombycina, Etus electracanthus. Een grote Gymn. damsii; een 6 koppig 
exemplaar van Astr. myr. columnaris; een oude Etus crispatus; een 30 jaar oude 
zaailing van Cer. giganteus; de weinig voorkomende Echinoc. jussieui en verschil
lende grote exemplaren van Cer. jusbertii Er waren zaailingen van Cleistocactus 
straussii uit zaad afkomstig uit Frankrijk en uit zaad afkomstig uit Antioch, Ame
rika; de bedoorning is verschillend.

Tot besluit wil ik iets vertellen, waarop ik trots ben. De heer Noteboom vroeg, 
toen ik bij hem was, wat de reden zou kunnen zijn van het feit, dat zijn Hoya car
nosa nog nooit had gebloeid. Het is een mooie plant, bestaande uit vele stevige ran
ken, dicht bezet met glanzend groene bladeren. Ik moest het antwoord schuldig 
blijven; ik kan alleen vertellen, dat mijn zuster ook een Hoya heeft, die nooit bloeit.

Later, op weg naar huis, ging mij een licht op. Beide niet bloeiende planten 
groeien in een prop met de takken dicht opeen gebonden, mijn Hoya, die ieder jaar 
tweemaal bloeit met een groot aantal bloemtrossen, staat wijd uitgebonden aan een 
groot rek van ijzerdraad. In de natuur slingeren deze planten zich van de ene boom 
naar de andere, ze bloeien net als Bougainvillea in de toppen van de bomen. De 
heer Noteboom heeft zijn plant losgemaakt en in de lengte van de kas aan ijzer
draden gebonden, de takken groeiden sterk en de plant bloeide rijk. De plant heeft 
nu 13 takken, die meters lang zijn. Daar ze ’s winters niet te koud mag staan, heeft 
de heer Noteboom deze winter draden langs de muur van een zijkamertje gespannen 
env de slingers daaraan vastgemaakt tot de plant weer in de kas geplaatst kan 
worden.

J. J. E. v. d. THOORN.
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O nze kas
door D. R. MEESTERS

W anneer we plannen maken voor het bouwen van een kas, dan stapelen de pro
blemen zich vaak ontstellend snel en hoog op zodat men moeite heeft het hoofd 

koel te houden.
Waarmede moeten we zoal rekening houden ? We moeten ons in de eerste plaats 

realiseren, waarvoor een kas dient. Het belangrijkste punt bij het bouwen van de 
kas is volgens mij de overwintering van onze planten en het verwarmingsprobleem, 
dat hier nauw verband mee houdt. Vaak zet men iets in elkaar en als het werk 
klaar is, komt men tot de ontdekking, dat een verwarming constructief of financieel 
niet te verwezenlijken is. Daarom wil ik eerst de verwarming behandelen met alles 
wat daar, althans voor onze kleine kasjes, aan vast kan zitten, doch we kunnen er, 
voor het verkrijgen van een goed begrip, niet aan ontkomen eerst enkele theoretische 
zaken op te halen.

Daar het hier om warmte gaat, dienen we te weten hoe we „warmte" in een 
maat aangegeven. In de eerste plaats de warmtegraad of temperatuur waarvoor we 
hier de graden Celsius gebruiken, zoals we ze allen kennen van onze thermometers. 
Ten tweede de warmtehoeveelheid, welke we niet met de warmtegraad mogen ver
warren. Om een voorwerp een hogere temperatuur te geven moet een hoeveelheid 
warmte worden toegevoegd. Als maat voor deze warmtehoeveelheid gebruikt men 
het begrip kilogramcalorie (afgekort k-cal); dit is de hoeveelheid warmte welke 
moet worden toegevoerd om 1 kg water 1° C. in temperatuur te doen stijgen.

In onze kas laten we de temperatuur stijgen door warmte toe te voeren en deze 
toevoer geschiedt door verbranding van een of andere brandstof en van deze brand
stof krijgen wij te doen met de verbrandingswaarde of wel de warmtehoeveelheid in 
k-cal, die vrijkomt bij volledige verbranding van 1 kg van deze brandstof. Voor gas 
geldt dit voor 1 m® en bij electriciteit voor 1 kWh. Bij vloeistoffen zoals petroleum 
wordt als eenheid eveneens het gewicht genomen, zodat dit voor practisch gebruik 
in liters moet worden omgerekend.

We nemen een willekeurige kas, zetten daar een kachel in en daarna gaan we
eens kijken, wat de warmte, welke we 
uit die kachel krijgen in de kas doet. 
Dit doen we door onze hand rond de 
kachel te bewegen en we zien dan, dat 
wanneer we de hand naast de kachel 
houden (1) we warmte voelen, doch 
houden we de hand boven de kachel 
(2) dan is het daar op dezelfde afstand 
warmer, mits de aard van ”t oppervlak 
gelijk is. Bij 1 ervaren we de stralings- 
warmte en bij 2 komt bij deze zelfde 
straling de stijgende warme lucht 
(convectie) onze hand nog meer ver
warmen. Leggen we nu de hand tegen 
of op de kachel (3) dan branden we 
ons als de kachel goed aan is, d.w.z. 
dan neemt onze hand de meeste warm- 

r-  i T\ , . . > te op van de 3 gevallen.
'*9 '  — -L'éi k.d cU 'c 'l IQ d e  Kets We hebben hiermede de drie ma

nieren, waarop de warmte zich kan 
verplaatsen gehad en wel:

le. straling, een verschijnsel, waarbij de warmte zich verplaatst in alle richtin
gen gelijk het licht en de radiogolven als trilling in de aether. Deze stralingswarmte 
wordt door omringende voorwerpen en ook door de lucht opgenomen.

De hoeveelheid warmte, welke door straling verplaatst wordt, is afhankelijk 
van het verschil in temperatuur van de kachel en de omgeving, maar ook van de 
aard van het oppervlak van de kachel. Een ruw zwart vlak straalt tweemaal zoveel 
warmte uit als een glad wit vlak bij gelijke temperatuurverschillen. Het tegenge
stelde van straling is absorberen of aannemen van stralingswarmte. Hierbij gedragen 
de vlakken zich in omgekeerde verhouding; het zwarte vlak neemt nl. tweemaal 
zoveel warmte aan als het witte.

2e. Warmte-overdracht door stroming of convectie ontstaan, doordat de lucht in
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de kas bij de warmtebron warmte opneemt, hierdoor soortelijk lichter wordt en dus 
opstijgt. Deze warme lucht verdeelt zich boven in de kas en vormt hier een warmte- 
kussen (4 in fig. 1). Langs de wanden zal de lucht afkoelen en dientengevolge dalen 
op die plaatsen, waar geen warme lucht stijgt. Het warmtekussen, waar ik hierover 
spreek, is zeer belangrijk, want dit verwarmt niet alleen de bovenzijde van de kas, 
waardoor vrij veel verlies ontstaat, maar straalt (5) over de gehele oppervlakte van 
de kas warmte omlaag.

De hoeveelheid warmte, welke door stroming verplaatst wordt, is afhankelijk van 
de intensiteit van de luchtverwarming rond de kachel. Vergroting van oppervlak 
van de kachel, zoals bij een radiator of ribbenbuiskachel, geeft meer luchtverwar
ming. Bindt men door afschermen met een mantel de stralingswarmte, welke dus 
door deze mantel gereflecteerd wordt, dan wordt de lucht binnen de mantel nog 
eens extra verwarmd. Dit ziet men o.a. in de hedendaagse heteluchtkachels en hier 
ervaart men ook de stroming door de koude lucht, welke onder de mantel wordt 
aangezogen, waardoor men soms klaagt over koude voeten.

3e. Warmtetransport door geleiding is een gevolg van moleculaire trilling in 
het materiaal, dat de warmte transporteert. De intensiteit van dit transport is af
hankelijk van de moleculaire structuur van het materiaal. Nemen we twee staven 
van gelijke maat en van verschillend materiaal, bijv. koper en glas in onze handen 
en steken we die in een vuur, dan voelen we, als de glasstaaf heel blijft, dat de 
koperen staaf de warmte vlugger geleidt dan de glazen staaf. Koper geleidt de 
warmte beter dan glas, daar het glas de warmte slecht geleidt of afvoert, treden 
grote verschillen in uitzetting op, waardoor een glazen staaf bij bovengenoemde 
proef zal breken.

Zoals de kachel zich in de kas gedraagt, zo zal ook de kas zich in de buiten
lucht gedragen. Het grote verschil is echter, dat we aan de kachel zoveel mogelijk 
warmte trachten te onttrekken, terwijl de kas zo weinig mogelijk warmte mag 
afgeven. Hoe weten we nu hoeveel calorieën onze kas in de buitenlucht verliest en 
hoe kunnen we dit verlies beperken? Het komt namelijk hierop neer, dat we in 
onze verwarming tennutte van de kas evenveel warmte-eenheden moeten produceren 
als de kas verliest aan de omgeving en hiermede maken we kennis met een heel 
belangrijk begrip n.1. de transmissiecoëfficient of het warmtedoorgangsgetal, aange
duid met de letters tr.

Tengevolge van de bovengenoemde drie manieren van warmteverplaatsing geeft 
het buitenoppervlak van de kas de warmte af. De hoeveelheid is voor de verschil
lende materialen en vlakken proefondervindelijk vastgesteld.

Behandeling van alle factoren, welke bij het tot stand komen van het getal tr 
een rol spelen, zou ons hier te ver voeren. Wel is het belangrijk u enkele waarden 
van het z.g. warmtegeleidingsgetal te noemen. Dit getal geeft aan hoeveel k-cal per 
uur en per m! door een dikte van 1 m van de stof wordt doorgelaten bij 1° C tem
peratuurverschil ter weerszijden van die stof. De voor ons van belang zijnde waarden 
zijn: ijzer 40, lood 30, ijs 2, baksteen 0,75, pleisterlaag 0,75, beton 0,7, glas 0,7, water 
0,5, asbestcementplaat 0,2—0,4, hout 0,12—0,35, papier 0,1, houtwolisolatieplaat 
0,08—0.09, rietmat 0,07, slakkenwol 0,05, glaswol 0,035, lucht 50°-0,0235 en lucht 
0°-0,207. Deze waarden zijn van belang bij de keuze van de materialen in verband 
met het doel, waarvoor wij ze willen gebruiken. Vooral de waarden van de lucht 
zijn leerrijk. Waar we kunnen, moeten we met koude lucht isoleren. Tevens zien we 
dat, hoe meer water in onze warmte-isolatie komt, hoe slechter de isolatie wordt.

De waarde van de transmissiecoëfficient geeft aan hoeveel k-cal in een uur tijd 
en bij 1° C temperatuurverschil ter weerszijden van een wand door 1 ms van die 
wand worden doorgelaten.

Ik laat hier enkele waarden van tr. volgen:
1> Houten kas wand enkel glas 5 10. Gemetselde baksteen 11 cm 2,7
2. Idem dubbel glas 2,5 11. Idem 22 cm 1,9
3. Houten kas enkel glas 12. Baksteen 2 x 11 cm met

met rietmat 2,5 5 cm spouw 1,6
4. Ijzeren kas enkel glas 5,3 13. Betonmuur 5 cm 4,1
5. Idem dubbel glas 3,5 14. Betonmuur 10 cm 2,93
6. Ijzeren kas enkel glas 15. Asbestcement 6 mm 2

met rietmat 2,7 16. Idem 2 x 6  mm met
7. Houten deur 3 2 cm spouw 1
8. Houten wand 3 cm 2,8 17. Idem in de spouw wit geverfd 0,77
9. Idem 6 cm 1,73 18. Bodem bij niet ingegraven kas 1
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Vergelijkt men deze waarden dan leren we verschillende eigenschappen van 
onze kaswanden kennen. Vergelijk 15 met 1 en we zien, dat enkel glas in hout 
2i/2 X zoveel warmte doorlaat als een asbestcementplaat. Zo kunt u zelf de keuze 
van uw materiaal bepalen.

Opgemerkt dient te worden, dat, waar van een spouw gesproken wordt, in deze 
spouw de warmte uit de kas niet mag circuleren, evenmin als bij dubbel glas, daar 
anders het nut van de luchtspleet gedeeltelijk te niet gedaan wordt. In dit geval 
wordt de straling wel onderbroken, de warmtegeleiding is ook minder, maar de 
warmtestroom strijkt langs de buitenwand, waardoor meer verlies ontstaat. Verder

rsduorsnede vao mijn kasje
maten in cro

hou t ezs b eton  iz/Z) cjrond czd i j z.er  J s b e s t ^ g ld s

moeten die wanden, welke vocht kunnen opnemen, als hout en asbest, droog zijn, dus 
geverfd. Bepleistert men de bakstenen wanden, dan wordt de waarde tr 15 % gun
stiger.

Tr 18 geeft een waarde voor de bodem van de kas. Deze waarde lijkt vrij laag, 
doch dit is het gevolg van het feit, dat hier practisch geen stromingswarmte verloren 
gaat. Bovendien is het verlies in het midden van het vloeroppervlak nihil. Is een kas 
1 m ingegraven, dan kan men voor de staande wanden van het ingegraven gedeelte 
de helft van het temperatuursverschil van de wanden in de lucht nemen en het 
verlies in het vloeroppervlak verwaarlozen. Deze waarden gelden slechts bij droge 
grond, doch hier kom ik later op terug.
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Twee stookseizoenen heb ik met deze kas proeven genomen en de berekening 

in de practijk bekeken. Over kasverwarming is n.1. wel het nodige bekend, maar 
betreft meestal vrij grote kassen. In deze grote kassen zijn de omstandigheden vaak 
geheel anders dan in onze kleine kasjes en hierover is weinig bekend. Mijn ver
wachting, dat onze leden mij voldoende gegevens zouden verstrekken bleek ijdel met 
als gevolg, dat u iets langer op het vervolg van het eerste artikel (zie Succ. 5, 1953) 
moest wachten, daar ik nu in mijn kas verschillende methoden moest beproeven.

We berekenen eerst de hoeveelheid k-cal, welke moeten worden aangevoerd om 
de kas 1° C temperatuurverhoging te geven t.o.v. de buitenlucht. De lengte van de 
kas is 4 m. Ze staat 95 cm ingegraven met een kelderwand uit betonplaat 5 cm dik. 
De rookrichting is Oost-West. De staande wanden bovengronds, in het dak zijn 
ruiten 48,7 X 59,7 cm in ijzeren roeden. Het geraamte van de kas is van ijzer,, uit
gezonderd de deur aan de westzijde, welke van hout is, afmeting 185 X 80 cm met 
een oppervlak van 100 X 55 cm glas. In de staande ramen noordzijde, heb ik uit 
practische overwegingen in de plaats van glas asbestcementplaat 6 mm gezet. Bij 
vorst, wordt de gehele kas met rietmatten gedekt.

De oppervlakte aan de staande kelderwanden bedraagt (omtrek deurbreedte) X 
hoogte of 12,40 X 0,95 =  11,78 m t Deze oppervlakte vermenigvuldigd met de trans- 
missiecoëfficent tr geeft dus het benodigde aantal kcal voor 1° C-temperatuurverschil 
of W =  opp. X tr.

Door ingraven van de kas tot ±  1 m wordt tr. 
als volgt:

tr Nr. 18 4,1
--------------  =  ------ =  2,05.

2 2
Wk wordt dus 11,78 X 2,05 =  24,2 k-cal. De oppervlakte v. d. deur is 1,85 X 

0,8 =  1,48 m2. Hiervan is 0,55 m= glas en 1,48 — 0,55 =  0,93 m2 hout.
W glas =  0,55 X 5 (tr 1) =  2,75 kcal;
W hout =  0,93 X 3 (tr 7) =  2,79 kcal;
W d =  2,75 +  2,79 =  5,54 kcal.
Het glas en roedeoppervlak van de kas bedraagt:

1,15 +  0,615
Oostgevel 2,6 X ------------------=  2,29 m-\

2
Westgevel =  Oostgevel — gedeelte deur =  2,29 — 0,72 =  1,57 m-\
Zuidgevel =  4 X 0,615 =  2,46 m-\
Dak =  2 X 4 X 1,37 =  10,96 m2.
Totaal is dus opp.gl. =  2,29 +  1,57 +  2,46 +  10,96 =  17,07 m2.
De benodigde warmte hiervoor is opp.gl X tr 6 =  17,07 X 2,7 =  46,1 k cal.
De noordgevel heeft een oppervlak van 4 x 0,615 =  2,46 m2.
Voor asbestcement met riet gedekt nemen we tr =  1 waardoor WN wordt 

2,46 x 1 =  2,46 kcal. De totale kas heeft dus
W  =  W k +- W d +  W gl +  W n =  78.3 kcal 

nodig om het verlies door geleiding op te heffen.
Bij de berekening van grote kassen komen hier nog enkele toeslagen bij en wel 

voor wind en circulatie. Ik reken voor de minimum buitentemperatuur —20° C. Deze 
temperatuur wordt zelden bereikt en dan nog alleen bij windstil weer en op voor 
wind beschutte plaatsen en laat dan de windtoeslag, welke op 10 % gerekend wordt, 
vervallen.

Met circulatie bedoelt men de noodzakelijke verwarming van de buitenlucht, 
welke door tocht in de kas komt en hiervoor wordt een 2 a 3 voudige luchtverversing 
per uur gerekend. Om 1 ms lucht 1° C. te verwarmen, zijn 0,31 kcal nodig. De af
werking van onze liefhebberskasjes is in doorsnee zodanig, dat we met tweevoudige 
verversing al aan de hoge kant zijn. De luchtinhoud van mijn kas is 16 m«. Bij 1° C 
temperatuurverschil vraagt de verversing dan 16 X 0,31 =  4,96 kcal. Het totaal wat 
nodig is voor 1° temperatuurverhoging voor geleiding in verversing bedraagt nu 
78,3 +  4,96 =  82,26 of afgerond 83 kcal.

Zoals ik hierboven schreef, reken ik met een minimale buitentemperatuur van 
-20° C en een laagste kastemperatuur van + 5 °  C, waardoor ik dus 25° moet ver
warmen. Wilt u een hogere temperatuur, u kunt die waarden naar willekeur wijzi
gen. Mijn 25° C vragen 25 X 83 =  2075 kcal per uur in de ongunstigste omstandig
heden en we moeten het maximum vermogen van onze verwarming juist voor deze 
omstandigheden kiezen. (Wordt vervolgd).
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Zaaien van cactussen in Verm iculite
\j  ermiculite is verkrijgbaar in België bij de .Vermiculite Continental Limited” 

p.v.b.a., Lamorinièrestraat 151, Antwerpen. De prijs is per 5 kg (minimum) 
22,50 frank benevens de transportkosten. Totaal: ongeveer 50.— Belgische frank.

Na 2% jaar proeven genomen te hebben schaf ik mij nu nog enkel Vermiculite 
no. 2 aan. (N.B. Voor het ingraven van potten met cactussen: no. 5). Vijf kg. is vu. 
doende voor circa 20 zaadteilen van 25 x 25 cm. Ik zift het Vermiculite no. 2 door 
een maas van 1,2 mm, iets meer dus dan 1 mm in het vierkant. Op deze wijze bekom 
ik circa 1% kg no 1 en 3V2 kg no. 2. N.B.: Door no. 2 te ziften moet men geen Ver
miculite no. 1 en no. 2 afzonderlijk kopen.

Men vult de — vooraf goed schoongemaakte — zaaipan precies tot aan de rand 
met no. 2, men drukt stevig aan met een plankje en vult opnieuw tot aan de rand. 
Men plaatst vervolgens de zaaipan tot aan de rand in kokend (100° C) regenwater. 
Na een half uur is de Vermiculite verzadigd.

Vooraf moet men in de afvoergaatjes van de zaaipan een dun propje watten of 
een stukje neteldoek plaatsen en daarop een potscherf leggen; anders vloeit de Ver
miculite weg.

Na het bad laat men één dag uitlekken, drukt alles opnieuw lichtjes vast en vult 
dan opnieuw aan met droge Vermiculite no. 1. De dikte van de bovenlaag (no. 1) 
moet ongeveer 5 mm zijn.

Ten slotte onmiddellijk zaaien, een glas over de zaaipan leggen, langs de boven
zijde vooraf lichtjes witten en ongeveer éénmaal per week — naar gelang de warmte 
— in lauw, vooraf gekookt, regenwater dompelen.

Wanneer men regelmatig gekookt regenwater gebruikt, zal men zelden „Chino- 
sol” tegen schimmel en het wegsmelten, moeten aanwenden. Preventief — vooral om 
het zaad te ontsmetten — plaats ik nochtans de zaaiteil in een lauw bad met een 
halve gram Chinosol per liter water en na het ontkiemen en het repikeren nogmaals.

Na 2 a 3 maanden of enkele dagen na het ontkiemen, d.i. naar gelang de repi- 
keermethode, repikeert men in Vermiculite no. 2. Vooraf dezelfde werkwijze volgen 
als voor het zaaien. Dus: zuivere zaaipan, gekookt regenwater, doch ten minste twee 
dagen laten uitlekken.

Repikeert men slechts na 3 maanden, dan moet men de jonge plantjes redelijk 
diep inplanten en vastzetten, anders liggen zij, en dat is vermoedelijk het gevolg van 
de sponsachtige, lichte stof, na enkele weken van zelf boven op de Vermiculite. 
Nadeel is hieraan niet verbonden mits men in het onderhavige geval rondom de 
jonge zaailingen opnieuw wat droge Vermiculite no. 2 strooit tot aan de cotyledons 
en later tot de wortelhals.

Reeds na enkele dagen hechten de jonge haarwortels zich stevig vast in en 
aan de Vermiculite; men mag in geen enkel geval het groeimedium van de worteltjes 
verwijderen.

Hoofdzaak is dus:
1. bij voorkeur tot één maand na het ontkiemen steeds gekookt regenwater ge

bruiken;
2. voldoende aandrukken vóór het zaaien en vóór het repikeren, anders zakt de 

Vermiculite, vooral na het uitdrogen van de bovenlaag tot 2 cm in;
3. regelmatig vochtig houden. De jonge zaailingen zullen zelden rotten wanneer 

men gedurende enkele weken na het repikeren ontsmet regenwater gebruikt. 
Voor massacultuur is het steeds omslachtig en kostbaar honderden zaaipannen 

gevuld met Vermiculite in kokend water te dompelen en daarna vochtig te houden 
met ontsmet regenwater. Het is nochtans gewenst — indien men geen enkel verlies 
wil hebben — het water te ontsmetten met 1 gr. Chinosol per liter of wel 0,5 gr. 
Lysol. N.B.: Voor „lysol” maximum 5 gr. per 10 liter regenwater.

Op vijf duizend gezaaide cactussen — in ongeveer 150 soorten — heb ik na 
4 maanden slechts 3 plantjes verloren. Twee maanden na het repikeren, dus circa 6 
maanden na het zaaien 8. Totaal 11 plantjes op 5000.

Onder de betrekkelijk moeilijke soorten kwamen voor: Astrophytum coahuilense, 
grote bloem met rode keel en een zeer gevoelige soort: 0 verlies; Astrophytum aste- 
rias: 0 verlies; Phellosperma (Mammillaria) guelzowiana: 0 verlies; Pachypodium 
namaquanum: 0 verlies; Lithopssoorten: 0 verlies, enz.
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Ik moet nog controleren, of men ook uitstekende resultaten bekomt door de 
éénjarige cactussen te planten in een mengeling van 70 a 80 % Vermiculite no. 2 
en 30 a 20 % zuivere, fijn gezifte leem. Ik veronderstel dat de uitslagen verbazend 
gunstig zullen zijn, omdat Vermiculite de toevoer van stikstof uit de lucht in hoge 
mate bevordert en dat daarbij de zon — relatief beschouwd — diep in de bodem 
kan dringen.

Gelieve mij te gelegener tijd Uw bekomen uitslagen mede te delen.
Ik wens U veel succes .

E. T. CLAEYS,
De Pintelaan 333, Gent.

RECTIFICATIE. — In de tekst van het artikel over Vermiculite (p. 46) staat een 
storende fout, nl. „ . .. .h e t  is alcalisch, de pH schommelt rond 6,6 en 6,7.” Dit moet 
zijn: „Vermiculite is licht neutraal, de pH schommelt rond 6,6 en 6,7’

AANVULLING. Bij mosvorming voor algen behoeft men niet te vrezen als 
men gekookt regenwater met toevoeging van 0,5 a 1 gr. kopersulfaat per 10 liter 
gebruikt. De dosis van 1 gr. niet overschrijden, want Vermiculite reageert snel, reeds 
48 uren nadien zijn de sporen vernietigd.

Soortgelijk gewicht van droge Vermiculite, gemeten van hoeveelheden die zich 
in de tuinkas bevinden (dus met lichte vochtigheidsgraad). No. 1: 0,2 ’t zij 200 gr. 
per liter; no. 2: 0,13 ’t zij 130 gr. per liter; no. 3: 0,09 ’t zij 90 gr. per liter.

Een zaaibak van gebakken aarde van 25 x 25 cm weegt, droog en ledig, circa 
1,780 kg. Dezelfde zaaibak gedurende 5 minuten in water gedompeld, weegt 20 gram 
meer. De zaaibak gevuld tot aan de rand bevat 2 liter Vermiculite no. 2, ’t zij 
260 gr. +  1,870 kg (gewicht zaaibak) =  2,130 kg. Met water verzadigd wegen de 
zaaibak en de Vermiculite samen: 3,520 kg. Vermiculite no. 2 heeft dienvolgens 1,370 
kg water opgenomen en desondanks dringt de lucht overal door als gevolg van 
het sponsachtig karakter van deze grondstof. E. T. CLAEYS.

In Nederland is Vermuculite onder de naam Vermisol verkrijgbaar bij J. J. H. 
Reppel, Nieuwe Haven 4, Dordrecht. — Red.

Vragenbus.
Vraag 3. Het „Plastic draadglas” .

Het „Plastic draadglas” , (Succ. 1955, p. 29) dat tegenwoordig onder verschillende 
namen in de handel is, heeft ten opzichte van glas bij toepassing op kassen of bakken 
verschillende voordelen, maar vanzelfsprekend ook nadelen.

De voordelen van plastic draadglas zijn: 1) dat het niet breekbaar is; 2) eenvou
dig en snel is aan te brengen; 3) geringer in gewicht is, hetgeen van belang is bij 
cultuur in bakken.

De nadelen zijn: 1) dat minder licht wordt doorgelaten; 2) het slijtageproces 
groter is; 3) de warmte-isolatie geringer is.

Het feit, dat draadglas minder licht doorlaat, wordt voor een deel veroorzaakt 
door het draadgaas. Voor kassen of bakken, waar toch vrijwel permanent geschermd 
moet worden, is dit geen bezwaar. De grotere slijtage wordt veroorzaakt door het 
feit, dat reeds na korte tijd in een aantal mazen van het draadglas het plastic stuk
gaat en dus kleine vierkante gaatjes ontstaan, waardoor de bak of kas dus niet meer 
wind- en waterdicht is.

v Evenals een nieuw product het oude, voor dezelfde doeleinden gebezigde mate
riaal nimmer in alle toepassingen zal kunnen verdringen, evenmin zal ook plastic 
draadglas nooit het gewone glas volledig verdringen.

Er wordt beweerd, dat plastic draadglas het ultraviolette licht door laat, wat een 
voordeel zou zijn boven gewoon glas. Ons lid, Dr. J. A. Kok, heeft als oriënterende 
meting de doorlating van plastic draadglas vergeleken met gewoon vensterglas, waar
bij bleek dat er in het ultraviolette gebied geen verschil merkbaar was.

De gunstige invloed van ultraviolet op onze planten is overigens zeer twijfel
achtig. Alle mij bekende wetenschappelijk verantwoorde experimenten toonden 
aan dat, afhankelijk van de gebruikte golflengten, öf van een beslist schadelijke 
werking gesproken moest worden, öf geen invloed merkbaar was.
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Bestuursmededelingen.
Lidmaatschap halfjaar 1955.

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 Juli 1955 worden ingeschreven. De kos
ten tot het einde van de lopende jaargang 
(31 December 1955) bedragen f. 2.50 en 
voor België Belg. frcs. 37.50. Men ont
vangt in dit geval de drie laatste num
mers van het tijdschrift in 1955.

Inschrijving per 1 Januari 1955 blijft 
mogelijk, daar voldoende tijdschriften 
aanwezig zijn.

Vriendelijk wordt verzocht, bij opgave 
van nieuwe leden, de ingangsdatum van 
het lidmaatschap aan het secretariaat 
te willen mededelen.

Een afdeling in Arnhem.
Het verheugt ons mededeling te kun

nen doen, dat per 1 Mei 1955 een nieuwe 
afdeling in Arnhem is opgericht, tot stand 
gekomen door voorbereidingen van de 
heer Meesters. Het bestuur bestaat uit de 
heren: J. Schut, voorzitter; D. R. Mees
ters, secretaris en I. Lageveen, penning
meester.

Wij wensen de afdeling Arnhem veel 
succes en voorspoed in de toekomst en 
een hartelijk welkom als 17de afdeling 
van Succulenta.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen :
Gevraagd: Astr. capricorne en de var. 

crassispina, var. senilis, var. major en 
var. aurea. A. GERRITSEN, Adm. de 
Ruyterweg 519III, Amsterdam-West.

Gratis beschikbaar onbenaamde zaden 
van ultrasucculente Mesems. Brieven 
met 15 ct. extra aan postzegels voor 
verzendkosten, aan: A. F. H. SMOOREN- 
BURG, Jac. de Witstr. 20, Heemstede.

In ruil of te koop gevraagd: Turbinic. 
macrochele, schmiedickeanus, Theloc. fos- 
sulatus, nidulans, porrectus, phymato- 
thele, rinconensis (rinconadensis), krain- 
ziana; aangeb. zaailingen van Turb. klin- 
kerianus, Esp. lanata rubrispina, Matu- 
cana haynei, Escob. roseana en strobili-

formis, Moraw. doelziana, Elychnia, Lob. 
chrysantha, Toum. papyracantha e.a.

B. M. SCHOMPER, Acaciastraat 113, 
Den Haag.

Aangeboden in ruil voor gelijkwaar
dige soorten Turbinic. schmiedickeanus, 
macrohele, pseudo-macrohele, Toumeya 
papyracantha, Frailea asterioides, Mam. 
plumosa, stek of geënt. H. L. BLONK, 
Kroostweg 22, Zeist.

Gevraagd: te koop of in ruil Echino- 
cereus fitchii en Echinocereus sciurus.
F. M. HERMSEN, Horsterdijk 7, Lot- 
tum (L.).

Nieuwe leden :
Br. Wulfranus, Pensionaat Jonkerbosch, 

Nijmegen.
P. L. J. Nijssen, Burg. Janssensstraat 15, 

Beesel, Limburg.
J. W. H. Hagen, Reggestraat 20, Almelo. 
E. van Eijken, Heinsiuslaan 25, Amers

foort.
P. J. C. Dijkman, Veerstraat 24hs, Am- 

sterdam-Zuid.
W. van Zon, van de Kasteelestraat 78, 

’s-Gravenzande.
Mej. J. Oosterloo, Balderhaar E. 165, post 

Bergentheim. Ov.
C. Keuter, P. C. Hooftlaan 7, Driehuis.
C. H. A. Vermeulen, Fr. Rooseveltlaan 44, 

Breda.
W. Engel, Hertzogstraat 22rd, Haarlem-N. 
J. Nooy, Meeuwenlaan 23, IJmuiden-O. 
J. Aartsen, Zaanenlaan 60, Haarlem-N. 
Mej. M. Hille Ris Lambers, Havenstraat 

13, Wageningen.
D. Wagenaar, Assendorperstraat 169, 

Zwolle.
H. Polman, Hortensiastraat 48, Zwolle. 
J. Kommers, Kleiweg 198, Hillegersberg. 
Mevr. J. J. Bekkering, Patrijslaan 10, 

Den Haag.
G. G. van der Wolf, Voordorpsedijk 9, 

Maartensdijk, post Groenekan.
Mevr. van Rijsse, Gedempte Gracht 61, 

Zaandam.
M. Swart, Zuiddijk 144 B, Zaandam. 
Drs. W. Jongerius, Burg. Houwingsingel 

86, Den Helder.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230
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Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  

postrekening 1 7 2 4 4 6

F. Jansen Leyweg 24  
’s-Gravenhage

Mevr. M. Overbeeke, Langeweg 19, Oolt- 
gensplaat, Flakkee.

F. G. Bonneke, Bosscheweg 370, Tilburg. 
Mej. C. Iserief, Jac. Mosselstraat 87, Den

Haag.
J. J. Witte, Hoge Rijndijk 119, Zoeter- 

woude.
Mevr. van der Brom, Seringstraat 53, 

Utrecht.
L. Gesman, Schoolstraat 9, Hilversum.
G. Pater, Lepelaarstraat 17, Baarn.
Mej. B. Chavannes, J. P. Coenstraat 29,

Den Haag.
Mevr. A. Rappa—van der Heijde, Mei- 

doornlaan 7, Nieuw-Loosdrecht.
Ir. P. Kooiman, Oostsingel 203, Delft.
J. J. Th. Schneider, Waalstr. 23, Utrecht
H. J. Buijs, Wilhelminastraat 26, Amstel

veen.
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POKON
Heeft U er wel eens last van, dat de Pokon in de Pokonfles 
hard wordt? Dit komt, doordat Pokon niet hygroscopisch is. 
Zouten, die droog staan, worden altijd hard.
Het is echter heel gemakkelijk om de Pokon weer zacht te 
krijgen. U doet nl. in een kleine fles Pokon een paar theelepels 
water. Dat water trekt door de Pokon en ze is weer zacht. 
Heeft U een Ponds of Kg. fles Pokon, dan doet U daar een paar 
eetlepels water in, als de Pokon wat hard wordt.

KORRELMEST
De tijd om Korrelmest te strooien breekt aan. Op grote velden 
laat Korrelmest zich prachtig uitstrooien, doch op kleine opper
vlakten gaat dat juist zo moeilijk. Men is een Kg. zo kwijt en 
op de ene plaats ligt zo meer dan op de andere, tenminste als 
men gewoon uit de hand strooit.
De Pokonfabriek levert Korrelmest in strooidozen. Het uit
strooien daaruit gaat zo gemakkelijk, dat het een plezier is om 
te zien hoe mooi gelijk de korrels verdeeld liggen.

Strooidozen van 1,2 Kg. f. 1.— en 4 Kg. f 3.—

CHRYSAL......
U weet het natuurlijk al. Chrysal is het Snijbloemenvoedsel. 
Zoveel genot als U heeft van Pokon als plantenvoedsel, zeker 
zoveel genot verschaft Chrysal als Snijbloemenvoedsel.
Dat akelige gevoel van: „Wat jammer toch, dat die prachtige 
snijbloemen altijd zo gauw weg zijn en vanaf dat ik ze kocht, 
worden ze steeds minder mooi,” dat gevoel wordt door gebruik 
van Chrysal veranderd in een genotvol gevoel, doordat de 
bloemen dagelijks mooier worden, er rijker uitzien en dat in 
huis, waar U ieder uur van de dag Uw bloemen ziet.
Als U gezien heeft hoe prachtig Chrysal Uw snijbloemen houdt, 
krijgt U een gevoel van wroeging als U vergeten heeft Chrysal 
in het water te doen en dan constateert : „Daar gaan mijn bloe
men al weer verdorren en ik heb ze pas een paar dagen” . 
CHRYSAL is ook verkrijgbaar hij de bloem- en zaadwinkels.

25 gr. 50 gr. 100 gr. P on d 750 gr. 1 K g .

C h rysa l 35 c. 60  c. f. 1.10 f. 5 ,—

P o k o n 35 c. f. 0.60 f. 2 , - f. 3.50

Heeft Uw bloem- of zaadwinkel nog geen Chrysal, vraagt U 
ons dan adressen in Uw omgeving waar het wel te koop is.

H* P- BENDIEN
cPokon-, 3Correi- en 0 kryóaijabriek - ^ïlaarden
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N iet-a lledaagse Succulenten II.

De vorige keer hadden we het er over, dat de geslachten Ariocarpus, Encephalo- 
carpus en Obregonia, die we elk met één soort illustreerden, in een systematische 

indeling der Cactaceae meestal dicht bij elkaar staan; hetgeen op een meer of minder 
nauwe verwantschap wijst. Behalve nog een afbeelding van een Ariocarpus, n.1. 
A. kotschoubeyanus vindt u bij dit opstelletje de afbeelding van een Strombocactus, 
nl. S. disciformis en een paar afbeeldingen van Epithelantha, die we in sommige 
cactussystemen eveneens in de buurt van de genoemde genera vermeld vinden. 
Verder w il ik vooral niet nalaten ook Leuchtenbergia te noemen; de enige soort van 
dit geslacht werd in Succulenta van dit jaar op pag. 5 af geheeld.

Het is misschien wel aardig en tevens nuttig een sleutel te geven, waardoor men 
kan opmaken waarin de genoemde geslachten zich van elkander onderscheiden. 
Zo’n sleutel heb ik „overgeschreven”, waarbij ik gebruik heb gemaakt van het 
werk „Cactaceae” van Marshall en Bock (Abbey Garden Presse, Pasadena 1941), dat 
eigenlijk een vervolg is op en een aanvulling van het bekende werk van Britton en 
Rosé, hetwelk ik helaas niet bezit. Van het eerstgenoemde werk treft u hierbij de 
reproductie aan van één van de vele pagina’s (p. 12), die ten doel hebben de sleutel 
voor de geslachten der Cactaceae te illustreren. Dat het geheel een mooi werk is, 
kunt u uit deze ene afbeelding reeds opmaken; de tekeningen zijn van laatstge
noemde der beide auteurs, we nemen aan, dat Marshall de verantwoording heeft 
voor het botanische gedeelte van dit fraaie werk.

Wanneer het een of ander, van hetgeen verder volgt, er wat geleerd uit ziet,

Links: Pelecyphora aselliformis; rechts: een rijk spruitende cultuurvorm van 
Lophophora williamsii. foto: Poiret.
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dan lijkt dat heus maar zo, ik ben geen cactusexpert, maar ik neem aan dat elke, 
een béétje serieuze plantenliefhebber, toch iets van plantenterminologie af weet, het 
eenvoudigste althans. Net zo goed als een timmerman of een electricien zich van 
in zijn bedrijf gebruikelijke termen bij zijn werkzaamheden zal bedienen, ontkomt

Reproductie van plaat 12 uit „Cactaceae”, door Marshall en Bock. Van boven naar 
beneden: fig. 1. Denmoza rodacantha (bloem); fig. 2. Ariocarpus fissuratus; fig. 3. 
Strombocactus schmiedickeanus; fig. 4. Obregonia denegrii; fig. 5. Leuchtenbergia 
principis; fig. 6. Encephalocarpus strobiliformis; fig. 7. Lophophora wïlliamsii. 
Ongeveer X 0.5.
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Ariocarpus kotschoubeyanus; Epithelantha micromeris var. greggii (?)

geen plantenliefhebber er aan om sommige termen te gebruiken, die aan de plant
kunde zijn ontleend, wanneer hij het waagt een artikeltje te schrijven.

Bij het overschrijven van zo’n sleutel kan er een addertje onder het gras schui
len, het kan nl. voorkomen, dat je een fout of vergissing overschrijft, hetgeen overi
gens niet zo vaak gebeuren zal, want — al zijn cactusauteurs niet onfeilbaar — goede 
auteurs passen daar wel degelijk voor op. Iets anders is, dat men bij het vertalen 
van zo’n sleutel een onjuiste interpretatie, oftewel uitleg, zou kunnen geven; ja 
daar moet je voor oppassen en ik zou het niets erg vinden, integendeel zeer appre
ciëren op de vingers getikt te worden door de expert. Een sleutel, zo heb ik vroeger 
al eens verteld, maar soms kan het geen kwaad iets te herhalen, is slechts als hulp
middel bedoeld voor het determineren; wil men absolute zekerheid hebben, dan dient 
men de uitkomst aan de hand van de originele diagnose te controleren.

Het samenstellen van een sleutel lijkt me niettemin een heel nuttig werk; in een 
goede sleutel tot bepaalde soorten of geslachten is de auteur immers genoodzaakt 
duidelijk, kort en krachtig, de kenmerkende verschillen tot uitdrukking te brengen. 
Al doende komt hij dan nog wel eens voor het feit te staan, dat dit helemaal niet 
zo gemakkelijk is en soms zelfs ondoenlijk; dat is dan voor hem een aanwijzing 
eens nauwkeurig te onderzoeken, of de betreffende soort of het betreffende geslacht 
wel voldoende gekarakteriseerd is en afscheiding dus gerechtvaardigd.

Ik bedenk nu ineens, dat in Succulenta eigenlijk weinig over de kenmerkende 
verschillen tussen diverse geslachten geschreven wordt, behalve dan over die tussen 
Rebutia, Aylostera en andere Rebutia- of Lobivia-achtige geslachten, maar weinig 
of niets over de andere interessante genera. Voor onze experts is er nog werk aan 
de winkel!

Op gevaar af, dat u mij langdradig of vervelend zult vinden, moet ik toch eerst 
even uitweiden over de indeling van de familie der Cactaceae. Ik zal proberen dat 
zo interessant en duidelijk mogelijk te doen en doe me nu een plezier door niet 
alleen de plaatjes te bekijken maar dit artikel ook helemaal te lezen.

De grote familie der Cactaceae wordt, zoals u weet, ingedeeld in 3 stammen, 
nl. Pereskieae, Opuntieae en Cereeae. Elke stam — de Cereeae vormen vooral een 
zeer grote stam — is weer onderverdeeld in onderstammen en deze zijn weer in 
geslachten onderverdeeld. Dit artikel zou een klein boekwerkje worden, als we 
van al die stammen, onderstammen en geslachten complete definities zouden geven. 
Ik moet me er dus toe beperken te zeggen, dat die merkwaardige geslachten, waarvan 
in dit en het vorige opstelletje sprake was, tot een onderstam behoren die als de 
Echinocactanae wordt aangeduid. Van al dat gepraat zou u evenwel niet veel wijzer 
worden en zal ik u daarom dus niet in het ongewisse laten omtrent de voornaamste 
kenmerken van deze onderstam. Daarbij zullen we dan ter verduidelijking, tussen 
haakjes geplaatst, ook onderstammen opsommen, die deze kenmerken n i e t  bezit
ten. Dus nu even goed opgelet, want nu komt een lange, vrij ingewikkelde zin: 
de Echinocactanae hebben een duidelijke bloembuis [de Rhipsalidanae daarentegen 
niet, het bloemdek is radvormig en bestaat bovendien uit een slechts vrij gering 
aantal bloemblaadjes]; de areolen dragen dorens [de Epiphyllanae zijn daarentegen 
meestal dorenloos en de vele plantenleden lang en vlak]; de bloemen en de dorens
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ontspruiten aan dezelfde areolen [bij de Coryphanthanae is zulks niet het geval]; 
de planten zijn enkelvoudig of bestaan uit een betrekkelijk gering aantal leden [de 
Cereanae b.v. daarentegen meestal uit vele geledingen]; ten slotte ontspruiten de 
bloemen van de Echinocactanae bij het hart van de plant [bij de Echinocereanae 
daarentegen op de zijden van de plant].

Bent u er uit kunnen komen? Voor iemand, die al een klein beetje van zijn 
„bedoornde vrienden” af weet, is het eigenlijk niet eens moeilijk, evenmin als het 
gedeelte van de sleutel tot de Echinocactanae, dat nu volgt.

A — Bloembuis gebogen; meeldraden ver uit de bloem-
— buis uitstekend............................................................1) DENMOZA

AA — Bloembuis recht en gewoonlijk met wijde 
keel; meeldraden niet uitstekend :
B — Planten met tuberkels; ribben vaag:

1) Tuberkels kraakbeenachtig, afgeplat, dak
pansgewijs dekkend:

x Vruchtbeginsel en vrucht naakt; plant
dorenloos ................................................2) ARIOCARPUS

xx Vruchtbeginsel en vrucht geschubd;
jonge areolen met dorentjes..................3) STROMBOCACTUS

2) Tuberkels hoornachtig, niet afgeplat noch 
dakpansgewijs dekkend:
x Tuberkels driehoekig; bloemen klein . 4) OBREGONIA 

xx Tuberkels vingervormig; bloemen groot 5) LEUCHTENBERGIA
3) Tuberkels papierachtig (min of meer blad- 

of schubvormig), geplaatst als bij een
dennenappel ................................................6) ENCEPHALOCARPUS

4) Tuberkels zacht, week, min of meer ineen
vloeiend ........................................................ 7) LOPHOPHORA

De sleutel loopt nog een heel stuk door, te beginnen met BB: planten met ribben 
of tuberkels; de tuberkels in min of meer spiraalvormige rijen gerangschikt, waarbij 
we dan onder 12 de in ons artikel afgebeelde Epithelantha vinden (vruchtbeginsel 
en vrucht naakt; vrucht vlezig, rijp niet open splijtend; planten klein, met tuberkels).

Als je het mij eerlijk vraagt, dan moet ik zeggen, dat een en ander in deze 
sleutel, waaraan ik duidelijkheidshalve bij 3 en 4 een paar woordjes heb toegevoegd, 
me een beetje kunstmatig aan doet en daarom niet erg goed bevredigt; kritisch 
bekeken althans. Daarom ben ik ergens anders gaan zoeken. Vanzelfsprekend heb 
ik „Kakteen” van Alwin Berger (1929) nageslagen; we weten wel, dat Berger een 
der eersten is geweest, die de verschillende cactusgeslachten naar hun onderlinge 
verwantschap heeft trachten te rangschikken. Verder kreeg ik een publicatie in 
handen, getiteld „Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen” door Prof. 
Dr. F. Buxbaum in österreichische Botanische Zeitschrift Band 98, Heft 1/2 (1951); 
om dit werkje goed te kunnen begrijpen dient men echter wel een beetje botanisch 
geschoold te zijn. De bedoeling van dat werkje is dezelfde, als Berger met diens 
„Entwicklungslinien der Kakteen” (1926) voor had, nl. de Cactaceae volgens een 
natuurlijk, dus niet kunstmatig, systeem te rangschikken.

En zo ben ik dan, met u, al speurende er na aan toe in de — wetenschappelijke — 
put terecht te komen en daar moeten we voor oppassen. We zullen het aan de 
experts overlaten, ons hierover eens wat meer te vertellen, want ongetwijfeld zal 
de meer gevorderde liefhebber van dat alles wat meer willen weten. Trouwens, in 
„Kakteen und andere Sukkulenten” , Juli 1951 (Jahrg. 2, nr. 3) kan de serieuze lief
hebber een voor hem misschien begrijpelijker kort referaat vinden van voornoemde 
publicatie van Prof. Buxbaum.

Doch zo zonder meer wil ik me ook van dit punt niet afmaken. Ten eerste wil 
ik er op wijzen, dat de voornaamste kritiek, die Buxbaum op Berger’s visie heeft, 
deze is, dat de waarde van de kenmerken niet steeds juist beoordeeld is, d.w.z. dat 
kenmerken, die principieel bij de indeling gebruikt werden, niet altijd op echte 
verwantschap berusten, maar op het samengaan op gelijke ontwikkelingshoogte van 
verschillende ontwikkelingstakken. Verder moet ik toch wel even hier aangeven, in 
welke volgorde van ontwikkeling in verwantschappelijke zin de hier telkens ge
noemde geslachten in de publicatie van Buxbaum gerangschikt zijn. Deze is als volgt: 
16 Lophophora, 17 Strombocactus, 19 Leuchtenbergia, 20 Obregonia, 21 Encephalo- 
carpus, 22 Ariocarpus, 24 Epithelantha, terwijl ik het daaropvolgende, als nr. 25 
vermelde geslacht Pelecyphora hier ook nog even wil noemen, omdat wij ook daar-



SUCCULENTA 69
van een afbeelding in dit artikel kunnen plaatsen. Een goede opmerker ziet, dat Den- 
moza in de Euechinocactineae Buxb. mankeert.

Nu eindelijk genoeg van dat lesje in de plantkunde, maar dat komt er van, als 
je literatuur gaat naslaan om te trachten wat meer te zeggen dan het gebruikelijke 
„een mooie, aanbevelenswaardige soort” , of „een dankbare groeier en bloeier” , hoe
wel ook dat haast onvermijdelijk is. Toch was het eventjes leerzaam, niet? Of vond 
u er niets aan? Ik hoor u al mopperen, maar ik zal mijn leven beteren! Nu gaan we 
over tot een praatje bij de plaatjes, d.w.z. de foto’s.

Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) Berger, is een verbazend merkwaardig 
plantje. Het slechts 3-5 cm brede, min of meer afgeplatte, grijs- of bruinachtig groene 
plantenlichaam heeft een zeer dikke, vlezige, knolvormige wortel. De driehoekige 
tuberkels zijn in het midden gegroefd en deze groeven zijn met enigszins viltige wol 
gevuld. Zoals de meeste Ariocarpussen, trouwens ook de volgende hier te noemen 
soort, moeilijk te kweken, je ziet er haast geen groei in, ze hebben dan ook maar 
een korte groeiperiode. Een aardig verhaaltje is, dat de eerste, in 1840 in Europa

geïmporteerde planten 200 
dollar opbrachten; haar ge
wicht in goud! De plant wordt 
gevonden in Midden.Mexico.

Strombocactus disciformis 
(D.C.) Br. & R„ planten
lichaam gedrukt-kogelvormig, 
5-6 cm breed, grijs tot grijs
groen van kleur; de enigszins 
afgeplatte tuberkels zijn spi
raalvormig dakpansgewijs ge
plaatst, ruitvormig, aanvan. 
kelijk met witwollige areolen 
aan de top en enkele borstel
achtige, tot 1,5 cm lange do
rentjes die evenwel meestal 
vrij spoedig afvallen, waar
door de planten meestal uit
sluitend op de jongere tuber
kels dorens te zien geven. 
Evenals de vorige afkomstig 
uit Midden-Mexico (Hidal. 
go). Verlangt, evenals Ario
carpus, een rijkelijk kalkhou- 
dende grond.

Pelecyphora aselliformis 
Ehrenb., ook wel de Bijltjes- 
cactus geheten, is en blijft 

Strombocactus disciformis een interessant plantje, het
is zo genoemd door de gelij
kenis van de tuberkels met 

een bijl. Dan toch wel een miniatuur bijltje! Maar enige gelijkenis is er inderdaad. 
De tuberkels zijn nl. aan beide zijden afgeplat, de areolen zijn langwerpig, met kam. 
vormig geplaatste, onderaan vergroeide maar aan de spits vrij staande, zeer kleine 
dorentjes. Bij de oudere tuberkels zijn deze dorentjes „versleten” , doch bij de jon
gere tuberkels heel opvallend; dan doet zo’n tuberkeltje ons aan die akelige diertjes 
denken, die wel met de onfrisse naam van pissebed aangeduid worden. Maar wie 
spreekt nou van Pissebedcactus ?

Epithelantho micromeris (Eng.) Web., de ribben van deze kleine, min of meer 
kogelvormige plantjes zijn verdeeld in zeer vele kleine tuberkeltjes die vrijwel 
schuil gaan achter de talloze, zeer kleine, witte of witachtige, dicht tegen de plant 
aanliggende dorentjes. De zogenaamde Knoopjescactus! De soort heet witter te zijn 
dan de variëteit greggii (Eng.) Marshall, die wat groter is, grijsachtig witte dorentjes 
heeft die bovendien minder dicht opeen zitten. De bloempjes verschijnen in het 
hart van de plant en worden later gevolgd door de kleine, knotsvormige rode „orna
mentele” vruchtjes.

Achter de benaming var. greggii onder de plant op onze foto heb ik een vraag
teken gezet, d.w.z. dat ik aan de juistheid daarvan ben gaan twijfelen ook al heb ik
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de plant onder die benaming gekregen. Deze plant heeft nl. een witwollige top, 
omgeven door naar verhouding vrij grote dorentjes die bovenaan bruinrood gekleurd 
zijn, hetgeen op onze foto van deze importplant duidelijk te zien is. Trouwens, ook

Epithelantha micromeris, geënt.

op het overige deel van het plantenlichaam bevinden zich veel dorentjes met een 
roodbruine spits.

Laat ik nu toevallig dezer dagen een nummer van het Franse tijdschrift „Cactus” 
in handen krijgen (nr. 30 van 15 Maart 1954) waarin ik een monographie van het 
geslacht Epithelantha door C. Backeberg aantrof. Wist u dat dit geslacht meerdere 
soorten telde? En dat er van E. micromeris vier variëteiten zijn beschreven? Ik zal 
daar maar niet verder op in gaan, maar ik heb zo’n flauw vermoeden, dat de hier 
afgebeelde plant wel eens de var. rufispina (Bravo) Bckg kon zijn.

Dat E. micromeris geënt rijkelijk spruiten vormt, daar geeft onze foto een goed 
voorbeeld van; ik kan me best voorstellen, dat iemand op zo’n exemplaar „verliefd” 
kan worden; er kan echter voorlopig heus geen bolletje meer af, „dat later toch maar 
eigenlijk in de weg zit” !

Goede entstammen voor deze plant zijn volgens Schelle Echinocereus scheerii en 
Ereus salm-dyckianus; volgens Backeberg geven Cereus peruvianus en Trichocereus 
pachanoi eveneens beste resultaten; de afgebeelde plant is op jusbertii geënt.

A. FANCIER.

Succulenta 1000 le d e n ! !
Met trots en voldoening kunnen wij mededelen dat in de maand Juli het 1000ste 

lid van Succulenta kon worden ingeschreven. De grote toevloed van nieuwe leden in 
Nederland en België overtreft dit jaar onze stoutste verwachtingen. Het ziet er naar 
uit, dat een aantal van zelfs 1100 leden in 1955 een grote kans heeft bereikt te 
worden.

Het 1000ste lid de heer J. Krieger te Antwerpen, ontving vele geschenken, waar
onder het boekje „Cactussen en Vetplanten” , Succulenta 1955, de nummers 1.2-3, 
een aantal gratis plantjes uit Nederland en het Vetplantenalbum van Verkade, door 
een Amsterdams lid welwillend ter beschikking gesteld. Ook de propagandist, de 
heer Lebbe uit Borsbeek, die dit nieuwe lid kon opgeven, is verrast met een 
collectie succulenten.

Wij danken alle leden van Succulenta in Nederland en in België, die door 
propaganda onze vereniging groot en bloeiend maken. „Steeds voorwaarts” zal 
ons devies zijn. SECRETARESSE.
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De bloeibaarheid van Cactussen
door H. v. d. VELDE.

Het is ongetwijfeld van belang, dat we de behandeling van onze cactussen, 
althans van een aantal geslachten, goed onder de knie hebben. Onze bedoeling 

is de meeste cactussen in bloei te brengen en om dit doel te bereiken hebben zij 
onze aandacht ten volle nodig. Natuurlijk zijn er planten die bij ons nooit bloeien, 
deze planten kweken wij omdat de bedoorning of de vorm ons bekoort; redenen 
te over om zo’n plant een goede plaats in onze verzameling te geven.

Waarom bloeit een plant eigenlijk niet?
De voornaamste oorzaken zijn: verkeerde belichting, warmte, vochtigheid, voe

ding. Een cactus, die niet het nodige licht krijgt kan eenvoudig niet bloeien in ons 
klimaat. Over deze kwestie, nl. het wel of niet bloeien, heb ik een aantal ervarin
gen van bekende kwekers en verklaringen van auteurs verzameld. Zo vertelt 
Weingart op welke manier hij een Echinopsis multiplex tot bloei heeft gebracht.

Aporocactus flagelliformis, een om haar gemakkelijke groei en bloei 
algemeen bekende soort.

Hij sneed de kop af van een plant, welke veel stekken droeg; het afgesneden deel 
werd gezet in een grondmengsel bestaande uit gelijke delen zand en aarde. In de 
wintermaanden hield hij de plant absoluut droog, in de zomermaanden kreeg ze 
matig water en werd ze op een zeer zonnige plaats gezet. Het gevolg van deze 
behandeling was, dat de Echinopsis multiplex bloeide en dat daarna ieder jaar 
deed. Het eigenaardige van het gehele experiment is, dat deze plant, welke 
bekendstaat door haar overvloedige stekvorming, op de genoemde manier ge
kweekt, geen stekken meer vormde. Op een andere plant van dit geslacht werd 
dezelfde behandeling toegepast. Het resultaat was een goede groei en een rijke 
bloei. Ook hier blijkt weer eens, dat de reeds jaren als juist aangegeven kweek- 
wijze, n.1. goede grond en enigszins beschermen tegen felle zonbestraling, niet de 
goede manier van kweken is voor Echinopsis multiplex en slechts aanleiding geeft 
tot stekvorming, waardoor het bloeien achterwege blijft,
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Alwin Berger zegt van deze plant: „Bloeit aan de Rivièra zeer goed, doch bij 
ons, in Midden-Duitsland, zeer spaarzaam wegens gebrek aan zonnewarmte” .

De heer Graser schrijft over een aantal planten van de soort Pilocereus 
palmeri. Deze waren in een kas in de volle grond uitgeplant, ze stonden dus niet 
in potten, en ze groeiden prachtig, doch toen de planten al ongeveer 3 meter hoog 
waren geworden had nog geen enkele gebloeid. Eén van de planten werd uit de 
grond genomen, de wortels werden sterk ingekort, zoals de kwekers in de fruit
teelt doen, het z.g.n. rondsteken, vervolgens werd ze in een pot gezet en de plant 
bloeide. Evenzo ging het met een aantal afgesneden stekken van deze soort. Om 
de verwondingen die zij bij het afsnijden opgelopen hadden, goed te laten drogen, 
werden deze stukken in een ongeschermde kas gezet, welke op een zeer zonnige 
plaats stond en ook deze plm. 70 cm lange stukken bloeiden, dat het een lieve 
lust was. Niet de kas, doch de zonnige standplaats was het, die deze planten tot 
bloei bracht. En om wat dichter bij huis te blijven: een plant van genoemd geslacht 
bloeide bij de heer Bommeljé enige jaren achtereen en ook daar heeft de plant in 
de kas de meest zonnige standplaats met de top dicht bij het glas.

„Het is mij opgevallen” zegt de heer Eichlam, „dat Cereus geometrizans, als 
stek, lange tijd nodig heeft om te wortelen” , hij spreekt zelfs van jaren; ondanks 
het gemis van wortels bloeiden de planten elk jaar en gaven zelfs zaden. Hij 
vertelt verder, dat een aantal stekken van plm. 15 tot 20 cm lengte van Cereus 
geometrizans, of wel Myrtïllocactus geometrizans, zes jaar lang in een lege bloem
pot stonden op een zeer zonnige plaats en alle jaren bloeiden, zonder dat zij wortels 
gevormd hadden.

De heer Radl beveelt als een dankbare bloeier aan: Echinocereus procumbens 
en vertelt, dat de planten wegens plaatsgebrek op een plank stonden in het hoogste 
deel van de kas. Uit de aard der zaak werd nogal eens vergeten deze planten 
water te geven, wel genoten ze volop van de warmte en van het licht van de zon. 
Van October tot Maart stonden deze planten absoluut droog en als dank daarvoor 
tooiden zij zich in het voorjaar met een groot aantal mooie bloemen. De kleur van 
deze bloemen varieert, zoals we weten, van karmijnrood tot violet. Een variëteit 
van procumbens, veel fijner van bouw dan de typeplant, is de variëteit gracilior; 
de mooiste, doch helaas vrij zeldzaam voorkomende soort is Echinocereus procum
bens var. longispinus, een prachtige plant met ongeveer 5 cm lange dorens. Jam
mer, dat deze soort vrij oud moet zijn om te kunnen bloeien.

Bij Echinocereus knippelianus en pulchellus stelde men vast, dat de knoppen 
zich niet verder ontwikkelden, als de planten te vroeg werden begoten. De groei 
blijft bij de meeste knoppen stil staan en terwijl de plant aan de groei gaat, ver
drogen de knoppen en vallen af. Vaak komt het voor, dat de bloemknoppen in
plaats van bloemen stekjes te voorschijn toveren, dit noemt men proliferen.

Om cactussen tot bloei te brengen moeten we het volgende zoveel mogelijk in 
acht nemen. Door een goede behandeling, welke vanzelfsprekend is bij ware cactus
liefhebbers, en zo nodig door enten, moeten we trachten de planten tot krachtige 
exemplaren op te kweken.

Beschadigingen aan de epidermis toegebracht, door spint, door verkurking, 
of door andere oorzaken, zijn, zoals begrijpelijk is, van zeer nadelige invloed 
op de groei en de bloei van een plant. Zeer belangrijk zijn de factoren licht en 
frisse lucht. We moeten de planten in het voorjaar zo behandelen dat zij later, in 
de zomer, een standplaats in de volle zon, zonder glasbedekking, kunnen verdra
gen. Hier zij even opgemerkt, dat de lichtintensiteit bij de groei en zeker bij de 
bloei een grote rol speelt. Om een voorbeeld te noemen: De lichtcapaciteit achter 
een venster betekent voor de planten een lichtverlies van ongeveer een vijfde deel. 
Daarom nogmaals: zij, die daartoe in de gelegenheid zijn, halen in de zomermaan
den het glas van de bak; in de maanden September en October aanschouwt men 
dan de resultaten van het grote wonder dat licht heet en waarvan u uw planten 
ten volle hebt laten profiteren.

Wanneer we gaan verpotten, nemen we een niet te zware en goed doorlatende 
grond. Grote planten behoeven we heus niet elk jaar te verpotten, laat ze gerust 
twee of drie jaar in dezelfde pot staan. Wel moeten we er voor zorgen dat de 
aarde niet al te veel stikstof bevat, aangezien stikstof wel een goede groei bevor
dert, maar niet gunstig is voor de bloei. Om een goede bloei te bereiken gebruike 
men liever superfosfaat. Thomasslakkenmeel voege men slechts in het najaar toe 
het ontzuurt de grond en is tevens zeer goed voor de zaadvorming; plm. % pond 
op 20 liter grond — dat is ongeveer 1% emmer — is voldoende. De reden, waar-
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om we Thomasslakkenmeel in het najaar aan de grond voorraad toevoegen is, dat 
het zeker drie maanden nodig heeft, voordat het werkzaam wordt.

Bemesten is niet nodig, zult u misschien zeggen, in de natuur groeien succu
lenten als het ware zo maar op de rotsen. Mogelijk, maar dan gaan we toch even 
luisteren naar hetgeen de heer Schelle zegt: ,,De bodem in het vaderland van onze 
cactussen”, aldus deze auteur, „bestaat uit rotssteen en zand. Dat lijkt in lijnrechte 
tegenspraak met de bewering dat een cactus over veel voedsel moet beschikken. 
De grote tegenstelling tussen regentijd en droogte, tussen zonnehitte en koude 
nachten zijn oorzaak, dat het gesteente snel verweert. Het valt uiteen in leem, 
kalk en mineralen. Het zand wordt bij een groot verschil in dag- en nachttempe- 
ratuur fijngeslepen en bestaat in vele streken uit het voor onze succulenten zo 
onmisbare kiezelzuur. Het kiezelzuur komt in grote hoeveelheid voor in de aard
kost en speciaal op dat deel der aarde, waar succulenten groeien. In Mexico, het 
cactusland bij uitnemendheid, komen streken voor waar de bodem uit tufsteen 
bestaat met een gehalte van 99%% kiezelzuur.

Over het algemeen groeien cactussen in hun vaderland in spleten tussen de 
rotsen, die gevuld zijn met de verweringsproducten der gesteenten; de regentijd 
zorgt er voor, dat deze spleten weer aangevuld worden. Men dient niet te vergeten 
dat in de korte regenperiode een leger van éénjarige planten verschijnt, dat echter 
een kortstondig bestaan geniet, omdat door de hitte en de droogte deze planten 
als het ware worden weggevaagd. De overblijfselen van deze planten verpulveren 
en daardoor ontstaat een rijke humus, die elk kiertje en gaatje tussen de rotsen 
vult. Bovendien heeft gesteente de eigenschap water lang vast te houden door de 
haarbuisopzuiging. Elke steensoort, zelfs graniet, is in het bezit van zeer fijne 
kanaaltjes, die het opgezogen water niet zo gauw weer loslaten. De temperatuur 
speelt een voorname rol en ook het grote verschil in dag- en nachttemperatuur; 
des nachts wordt een flinke hoeveelheid dauw geproduceerd, waardoor des mor
gens de planten druipen van het water......... ” . Tot zover Schelle.

We komen nog weer even terug op het onderwerp bemesten en dan zien we, 
dat er nog een ander middel bestaat om grote planten te krijgen, n.1. Argentijns 
bloed, ook wel gedroogd bloed genoemd. Vooral de Westlandse cactuskwekers zien 
er een probaat middel in om op een snelle manier cactussen verkoopbaar of, 
zo men wil, exporteerbaar te maken, Een eetlepel van dat goedje op een volle 
emmer aarde doet wonderen; de planten groeien als de beroemde boerenkool ze 
groeien zelfs zo hard dat de entstammen van pure groeilust barsten. Ik heb ent- 
stammen gezien van Harrisia jusbertii met bollende buiken. .. . doch als entstam 
waren ze waardeloos, want de, in de zomer geënte, plantjes vielen er in het 
najaar weer af: alle groeikracht scheen in de entstam te blijven, er was blijkbaar 
voor het entstukje niets meer over. Ik geloof wel dat Argentijns bloed, mits met 
mate gebruikt, goede eigenschappen bezit. Er zouden proeven genomen moeten 
worden om de juiste hoeveelheid voor een goede groei te vinden. Argentijns bloed 
is een meststof, welke bij een hoge vochtigheidsgraad sterk werkt; staan de planten 
droog, dan doet deze meststof niets, giet men de planten flink nat dan werkt hij 
krachtig.

Keren we nu weer terug tot onze liefhebberij. In de winter houden we de 
planten absoluut droog. Een lange rustperiode voor de planten veroorzaakt door 
droogte en een lage temperatuur van b.v. 4° tot 6° C. is voor het bloeien van de 
meeste cactussen zeer bevorderlijk.

Waarop moeten we onze planten enten? Dit is weliswaar een teer punt, maar 
we willen het toch behandelen. Fric, een groot kenner van cactussen, heeft een 
jarenlange studie gemaakt om na te gaan, hoe het geslacht Rebutia reageert op de 
verschillende soorten onderstammen. Zijn ervaring komt hierop neer dat Rebutia’s, 
geënt op een Echinopsis of op Trichocereus pasacana, soorten die uit koude gebie
den stammen — dat zijn dus onderstammen welke in het voorjaar het eerst aan de 
groei gaan — zeer langzaam groeien, doch in goede vorm blijven; deformatie kwam 
niet voor, rijk bloeien deden zij niet. Trichocereus spachianus en Trichocereus ma- 
crogonus bleken voor vermeerderingsdoeleinden zeer geschikt; de geënte planten 
maakten zeer veel stekken, de habitus van de plant werd echter minder mooi, de 
plant deformeerde en de weinige bloemen verschenen bovendien zeer laat. Een 
heel ander aanzicht kregen de planten geënt op Cereus peruvianus, lauterbachii of 
formosus, daarop groeiden de planten zeer goed en ze bloeiden rijk: op hoge en 
sterke onderstammen van genoemde soorten vormden zij spoedig rijk vertakte 
groepen. Een driejarige, veelkoppige Digitorebutia bloeide met niet minder dan 
150 bloemen.
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Op Cereus marginatus geënt — een voor ons kostbare entstam — deden de 
Rebutia’s het heel goed in de zomer, maar gedurende de wintermaanden deformeer
den ze sterk. Op verschillende Opuntia’s geënt, bleken de Rebutia’s snel te groeien 
doch werden van binnen dikwijls voos en hol; derhalve zijn Opuntia’s voor deze 
planten alleen geschikt voor een spoedige vermeerdering. In de wintermaanden 
moeten Rebutia’s koud staan bij een temperatuur van 4° tot 6° C.

We moeten niet denken, dat we, door onze planten in de zomer zo warm moge
lijk te houden, een voorwaarde scheppen voor een rijke bloei. Natuurlijk, er zijn 
planten die warmte nodig hebben, maar het belangrijkste is licht. Een kweker, 
wiens bedrijf aan een stadsrand ligt, zal uit den aard der zaak veel betere resul
taten kunnen bereiken dan een liefhebber, die in een stad, tussen de huizenblok
ken, tracht zijn planten in bloei te krijgen. ,

Prof. Buxbaum schrijft over de groei en de klimaatsverhoudingen: „Geeft de 
planten zoveel mogelijk licht; zet de planten in de volle zon, zonder glas, en ook de 
hardnekkigste niet-bloeier wordt een gewillige bloeier” , en hij gaat verder: „Een 
gewichtig punt voor de bloeiwilligheid is warmte en daaronder verstaan we zonne
warmte. Bij de ene plant kan zonnewarmte de bloeiwilligheid bevorderen doch bij 
de andere plant tegenwerken of geheel verhinderen. Het klimaat speelt hierbij een 
grote rol. Daarom is het gewenst dat we enigermate op de hoogte zijn van het kli
maat van de oorspronkelijke groeiplaats. De omstandigheden zijn voor de planten, 
welke zich in onze verzamelingen bevinden, zeer verschillend. Van groot belang is 
het te weten, dat vrij koel overwinteren voor de meeste cactussen een gunstige 
invloed heeft op een goede ontwikkeling van de bloemen. Bij een proef, genomen 
met een Cereus süvestrii, welke ’s winters zeer koel gehouden werd zodat zelfs de 
temperatuur tot drie graden onder het vriespunt daalde, bleek dat de plant in het 
voorjaar rijk met knoppen bezet was, terwijl eenzelfde plant, die in de winter warm 
gehouden werd, helemaal niet bloeide. Vele soorten kunnen door enten op een onder
stam spoedig groot gebracht worden. Maar wist u ook dat onderstammen de bloei 
kunnen remmen? Trichocereus macrogonus mag zich verheugen in een zwaar wor
telgestel en is dus in staat een ent groot te brengen doch niet de bloei voldoende te 
bevorderen. Harrisia jusbertii daarentegen heeft een zwakker wortelgestel, met min
der diep doordringende wortels; in de vrije grond uitgeplant — dus niet in een bak 
of kas — groeit de plant langzaam, zij zorgt er voor dat de ent niet al te rijkelijk 
van voedingsstoffen wordt voorzien; daardoor is H. jusbertii in staat de bloeiwillig
heid van de ent te verhogen, m.a.w. de sapstromen van H. jusbertii zorgen voor een 
vrij natuurlijke groei en bloei.

De heer Langdobler schrijft over een Mam. micromeris, geënt op Tr. macrogonus 
— een onderstam met een breed groeivlak dus — die in 5 jaar tijd ruim 200 stekken 
voortbracht, doch in het geheel niet bloeide. Een stek van genoemde plant, geënt op 
een jusbertii, bloeide daarentegen reeds na twee jaar, doch van stek was geen spoor 
te bekennen.

Neoporteria reichii bloeide niet op macrogonus of spachianus; op jusbertii deed 
zij dat wel. Opgemerkt zij hier, dat peruvianus en jusbertii als entstam veel over
eenkomst hebben wat de groei en het bloeien van de enten betreft.

In het kort willen we hier nog enkele soorten bespreken welke, ondanks moeite 
en zorgen of ondanks enten bij ons zelden of nooit bloeien, n.1. de geslachten Tephro- 
cactus en Oreocereus. Om daar iets van te begrijpen dienen we terug te gaan naar 
het land van herkomst. Genoemde geslachten komen in het hooggebergte voor, op 
ongeveer 2000 meter, waar de zonnestralen een veel krachtiger inwerking op planten 
hebben dan in ons lage landje. In Zürich is men op het ogenblik bezig om door een 
sterkere wortelvorming van deze planten de bloeiwilligheid te verhogen. De proe
ven met toepassing van de groeihormonen „Roche 202” en Belvitan-pasta (beide een 
product van de I. G. Farben) zijn nog niet zover gevorderd dat er al mededelingen 
over gepubliceerd kunnen worden. Wel staat vast, dat men met deze groeistoffen 
heeft bereikt dat soorten van het geslacht Peruvocereus die in cultuur meestal wei
nig of zwakke wortels hebben een goed en gezond wortelgestel kregen.

Natuurlijk dienen we voor ogen te houden, dat er nog veel niet verklaard is bij 
het kweken van cactussen en dat hetgeen ik schreef niet als een vaste maatstaf mag 
worden beschouwd, want de cultuur van onze cactussen is aan vele wisselvalligheden 
onderhevig. Om een goed beeld te geven van hetgeen op dit gebied met de voor
noemde middelen te bereiken is, dienen dergelijke proeven door ervaren beroeps
kwekers voortgezet te worden, omdat deze in de meeste gevallen voor dergelijke 
proeven beter ingericht zijn dan de doorsnee cactusliefhebber.
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De Succulenten van „Huize 't Zand" te Wilp
(C o llecties van Liefhebbers X V I)

O p het oude landgoed ’t Zand te Wilp 
wordt reeds gedurende vele jaren een 

succulentenverzameling verzorgd; het ligt 
niet ver van de IJsel in vruchtbaar land 
tussen Wilp en het hoger gelegen Twello. 
Het was het tehuis van de heer Eerkens, 
voordat hij zich in Indonesia vestigde. 
Evenals Dr. de Boer kreeg de heer Eer
kens belangstelling voor succulenten, toen 
hij de nooit volprezen plaatjes van de 
Verkade-albums had gezien. De kleine 
Geert was zeven jaar en mocht zijn groot
vader helpen de plaatjes in te plakken, 
bovendien kende hij een buurman, die 
behalve een papegaai ook cactussen bezat, 
o.a. Phyllo’s en een prachtige bisschops
muts. Van hem kreeg hij zijn eerste plant, 
jes, maar toen het winter werd bevroren 
ze, waardoor de cactusliefhebberij op dood 
spoor liep en daar enige jaren bleef staan.

Later leerde de jonge Eerkens de heer 
van Marle kennen, die een grote verzame
ling van vrijwel uitsluitend Echinopsis 
eyriesii bezat, planten die ieder jaar ge
weldig bloeiden. Toen de heer van Marle 
niet meer op ’t Zand werkzaam was — het 
land rondom de villa was een tuinderij 
geworden — kreeg Eerkens bij het afscheid 
al de Eyriesiibollen, Phyllo’s en enkele 
andere cactussoorten cadeau.

Als leerling op de H.B.S. te Deventer zag hij in de Leeszaal aldaar het tijdschrift 
„Cactussen en Vetplanten” en hij werd lid van de „Nederlandsche Vereeniging van 
Liefhebbers van Cactussen en Vetplanten” . Van zijn zakgeld, een dubbeltje in de 
week, kocht hij plantjes; als andere jongens ijsjes kochten, kocht hij een cactus. 
Zo kocht hij eens voor ƒ 0.30 een Mam. pringlei, dat werd een van zijn mooiste 
cactussen en. . . .  de plant leeft nog. Aan activiteit ontbrak het Eerkens niet, in zijn 
H.B.S. tijd plaatste hij een advertentie: „Liefhebber van cactussen zoekt contact met 
andere liefhebbers” . Daardoor kende hij na korte tijd iedere cactusliefhebber in 
Deventer, zij vormden de „Vereeniging Multiflorus” opgericht in 1930, het waren 
o.a. de twee gebroeders Sterken, de heren Visschers, Andree en van Schaik, deze 
laatste was oud en bezat niet veel planten meer, maar wel een rijke bibliotheek, 
waarin de jaargangen van Succulenta. Natuurlijk werd onze enthousiaste jongeling 
ook lid van Succulenta.

Toen de verzameling in 1943 te groot was, om ’s winters in de huiskamer 
geplaatst te worden werd een kas gebouwd, die verwarmd moest worden met hout- 
blokjes en allerlei afval. De planten hebben ook in de oorlogsjaren een winter in 
een kas van de Landbouwschool gestaan, waar Eerkens toen leerling was, maar daar 
zijn veel van zijn planten verloren gegaan.

Het jaar na de oorlog kreeg de verzameling een grote uitbreiding, waaraan de 
heer P. F. Diemel een werkzaam aandeel had. Van hem kwamen veel Lobivia’s, 
Rebutia’s en andere soorten. Van de heer van Schaik nam de heer Eerkens de 
planten over, benevens alle boeken en tijdschriften op succulentengebied; zij vor
men een hechte basis voor zijn biblioteek, die hij steeds uitbreidt. Als mooiste 
planten had hij verschillende Lobivia’s, Mam. pringlei, Echinopsis eyriesii, Oreo- 
cereis trollii, Cephalocereus senilis en een heel stel Trichocer. poco en Trichocer. 
pasacana, die hij in 1940 had gezaaid. In 1947 vertrok de heer Eerkens naar Indo
nesia op de dag, dat te Amsterdam een gecombineerde vergadering van „Succulenta”

De heer van Marle inspecteert 
zijn planten.
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en „Cactussen en V etplanten” p laats vond, w aarvoor hij vele goede wensen had ge
stuurd.

E nkele jaren  geleden nam  een andere, eveneens raszuivere cactusliefhebber zijn 
in trek  op ’t  Zand, het was de heer van Marle, vroeger zijn oudere vriend, thans de 
stiefvader van de heer Eerkens. V an de verzam eling Eerkens w aren slechts enkele 
p lanten  over, m aar w aar een w il is, zijn vele wegen om het doel te  bereiken en zo 
heeft de heer van M arle in vijf ja ren  tijds een schitterende collectie van ±  1000

Groep fraaie  cactussen, w.o. Thelocactus, Ferocactus, N eoporteria, A strophytum  
en op de voorgrond M am m illaria’s.

soorten, w aaronder veel zeldzame planten, bijeen gebracht. Zoals de aandachtige 
lezer weet, bezat de h eer van M arle vroeger al cactussen en w el ±  40 Echinopsen, 
2 Cerei, 2 Mam’s en ook enkele E uphorbia’s. Door kopen, ru ilen , stekken, zaaien en 
krijgen, vanaf Mei 1950 to t op heden, kw am  een zeer bijzondere verzam eling bijeen. 
De heer van M arle is tu inder, m aar hij kw eekt succulenten u it liefhebberij. Hij heeft 
liefde voor alle p lanten, „ik ben nu eenm aal p lantlievend aangelegd” zeide hij. Ook 
voor het w etenschappelijke op p lantengebied heeft hij grote belangstelling. Ieder vrij 
ogenblik neem t hij een cactusboek te r  hand; deze lectuur verveelt hem  nooit. De 
boekenschat van de heer Eerkens staat onder zijn beheer en w ordt zorgvuldig u it
gebreid.

In  Succulenta 1950 no. 3 staat verm eld  dat het voorjaar vroeg zijn in trede doet 
in de cactuskas van  ’t  Zand. De rusttijd  van de p lan ten  d u u rt van eind Septem ber 
to t half Jan u a r i door de tem pera tuu r op 55 a  60 graden te brengen, die bij zonne
schijn oploopt to t 70 of 80 graden en ook door w ater te  geven, n ie t m et een fijne 
spuit, m aar dadelijk  m et de gieter. De groeitijd  van de p lan ten  w ordt daardoor 
n iet alleen vervroegd, doch ook verlengd.

In  de na tte  zom er van 1954 w erd vaak gestookt om de vochtigheid in de kas te 
verdrijven. Bij vorst gaat de heer van M arle geregeld ’s nachts om drie u u r de 
tem pera tuur in de kas controleren; geen w onder, dat de collectie bij zulke bu iten 
gewone zorgen ook buitengew oon goed gedijt. Op m ijn vraag of hij ’s nachts ook 
naar zijn tom aten- of slaplanten  gaat kijken, zeide hij: „neen, w ant als die bevriezen 
hebben we binnen korte  tijd  w eer nieuwe, hetgeen bij succulenten n ie t het geval is.”

Zoveel m ogelijk staan  p lan ten  van hetzelfde geslacht bij elkaar, aan  een goede 
naam geving op nette  e tike tten  w ord t de u iterste  zorg besteed, een loupe is steeds 
bij de hand, n iet alleen om ongerechtigheden te ontdekken of dorens te  tellen, m aar 
voornam elijk om de schoonheid van fijnbedoornde of berijp te  p lan ten  te bew on.
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deren. Bekijk maar eens een Mam. herrerae of schiedeana, een Mam. plumosa of 
Astr. myriostigma met een sterk vergrootglas, u zult verbaasd staan van de pracht.

De verzameling bevat 23 stuks Notocactus o.a. Notoc. muller.melchersii, Not. 
schumannianus, Not. scopa glauceriana. De Rebutinae zijn ongeveer compleet ver
tegenwoordigd. Mam. herrerae albiflora trol mij door haar volmaakte schoonheid, 
een Mam. bombycina gaf eens in één jaar tijds 50 a 60 stuks jonge plantjes. En zijn 
mooie langbedoornde Lobivia’s; famatimensis en haageana variëteiten, verder Lob. 
wegheiana, hermanniana, mistiensis, pampana, pugionacantha. Lobivia grandiflora, 
een erfstuk afkomstig van Fric, toenmaals Majo-Chamaecereus grandiflorus genaamd. 
Echinocereus multicoloruspinus, rood-zwart.wit bedoornd, Echinocer. scopulorus, 
websterianus, stramineus major. Dit voorjaar bloeide Echinocereus papillosus met 
een grote gele bloem met groene stamper, die 5 dagen open bleef. Van de Echinbp- 
sen zijn de mooiste E. polyancistra, ancistrophora, kratochvileana nigra, chacoensis. 
Ook fraaie Acanthocalycium violaciflorum met korte seringkleurige bloemen.

Laat men Cereus toch uit laten groeien, zeide de heer van Marle. De geweldige 
bloemen zijn het waard. In het voorjaar bloeit Cer. schickendantzii, bonplandii, tor
tuosis, lampochlorus, jusbertii, guelichii en sommige Monvillea’s. Er is een bijzonder 
prachtige verzameling Euphorbia’s: Euph. canariensis, ingens, echinus, hermentiana, 
obesa, meloformis, monteiroi, a gregata, pulvinata, polygona, enz. Ze passen zich bij 
de behandeling van cactussen vrij goed aan. Ze krijgen in het voorjaar iets minder 
water dan de cactussen.

Opuntia staat in het brandpunt van de belangstelling, ik zag de echte Opuntia 
floccosa met de eigenaardige spiraalvormige groei en een zeer mooi exemplaar van 
O. pailana, een schijfcactus met wapperend lange haren, O. strobiliformis en de tot 
dezelfde groep behorende O. moelleri en O. andicola.

Opuntia’s bloeien gemakkelijk volgens de heer van Marle, in het voorjaar van 
1955 bloeide O. bergeriana, O. sulphurea, O. microdasys, de lichtbedoornde soort en

Een prachtig sortiment Mammillaria’s

de rufida. Opuntia vestita (niet var. major) had 15 knoppen, de rode bloem is in 
tegenstelling met andere Opuntiabloemen klein. Nemen Opuntia’s veel plaats in? 
Och — als men om de twee jaar weer met één schijf begint kan men veel Opuntia’s 
in een hoek van de kas plaatsen, zegt de heer van Marle.

De laatste aanwinsten zijn: o.a. oude exemplaren van Ariocarpus, Obregonia, 
Thelocactus, Solisia, Pelecyphora, Erdisia en een aantal zaailingen van zeldzame 
soorten. Door een toeval kwam de heer van Marle in het bezit van grote planten
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van Echinopsisi formosa, Cer. pasacana, Haageocer. pacalaensis Stetsonia coryne, 
Echinocer. caespitosa en ook een exemplaar van Echinocer. bartholowianus, viridi. 
florus en chlorantus, die vrij schaars zijn. Bijzonder aardig is Pteroc. kuntzei, aan 
een gestekt scheutje is in 3 jaar weer een knol van 5 cm doorsnee gegroeid.

Denk niet, dat hiermede alle planten, die ik in de cactuskas zag, zijn genoemd. 
Er staat ook nog Trichocer. huascha en Trichocer. lamprochlorus, Lemairocereus 
thurberi, Oreocereus varicolor, een goudgele Espostoa huamcoensis, Aporocactus 
martianus, een heel bijzondere rattestaart en alle mogelijke Chilenia’s en Neopor- 
teria’s, maar aan alles komt een eind ook aan het opsommen van de plantenschat 
op ’t Zand.
Foto's: Roosdorp, Deventer J. J. E. V. d. T H O O R N .

Jubileum
Tentoonstelling

Haarlem.
De tentoonstelling van succulen

ten, gehouden ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de af
deling Haarlem op 18, 19 en 20 Juni 
j.1. in de Vleeshal te Haarlem, was 
een zeer groot succes.

Zaterdagmorgen, 18 Juni, wap
perde de vlag van Succulenta feeste
lijk voor het prachtige geveltje van 
de oude Vleeshal op de Grote Markt 
te Haarlem. Nadat al vroeg de 
Vaste Keurings Commissie van de 
Kon. Ned. Mij v. Tuinbouw en 
Plantkunde, aangevuld met enkele 
hoofdbestuursleden van Succulenta, 
de keuring had verricht en de prij
zen waren uitgereikt, stroomden 
tussen tien en elf uur de genodigden 
binnen, om de openingsplechtigheid 
bij te wonen. Aanwezig waren de 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Haarlem, de leden van 
het Ere-Comité, de leden van de 
Vaste Keurings Commissie van de 
Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en 
Plantkunde, hoofdbestuursleden en leden van Succulenta uit België en Nederland, 
Mr. en Mrs. Shurly uit Engeland, speciaal voor deze tentoonstelling per vliegtuig 
overgekomen, kortom de belangstelling was overweldigend.

Op de vastgestelde tijd heette de voorzitster van de afdeling Haarlem de burge
meester, Mr. O. P. F. M. Cremers en de genodigden hartelijk welkom. Nadat een 
kort overzicht was gegeven van het 25-jarig bestaan van de afdeling, overhandigde 
Mevr. Grullemans de burgemeester, als dank voor zijn aanwezigheid, een schaal 
opgemaakt met succulenten. De burgemeester bedankte verrast door dit geschenk, 
sprak een kort openingswoord en verklaarde de tentoonstelling voor geopend, waarna 
een rondgang langs de inzendingen plaats vond en koffie aan de aanwezigen werd 
aangeboden.

In de mooie zaal van het oude gebouw de „Vleeshal” was een groots opgezette 
expositie opgesteld. Er waren 30 inzendingen van leden van de afd. Haarlem, van 
enkele kwekers, een propagandastand van Succulenta, glaswerk van Leerdam, Pokon 
van de Pokonfabriek, Culvita potgrond en een bijzonder mooie collectie orchideeën 
van de heer Tenhaeff uit Aerdenhout. Het zou ons te ver voeren, als wij elke inzen
ding zouden moeten beschrijven. Om een greep te doen uit het vele, dat werd gebo-
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den, noemen wij de uiter. 
mate leerzame en goed 
verzorgde inzending van 
zaailingen, waarbij op 
kaarten beschrijvingen 
werden gegeven van het 
gebruikte grondmengsel 
en over bodemwarmte en 
waarbij zaadbakken met 
een overvloed van mooie 
zaailingen ’t bewijs lever
den, dat de toegepaste 
methode prima resultaten 
kan geven.

Mevr. Grullemans overhandigt de burgemeester van Haarlem 
een schaal succulenten; achter Mevr. G. is Mej. Meyer nog net 
te zien; in het midden onze Voorzitter.

Zij, die de tentoon
stelling bezochten genoten 
van de veelzijdigheid van 
de geslachten en soorten 
der succulenten, planten 
die tot de merkwaardigste 
behoren, die de natuur op
levert. In de drie dagen, 
dat deze tentoonstelling 
werd gehouden, bezochten

ruim 1050 bezoekers de Vleeshal. Iedere 100ste bezoeker ontving een schaaltje met 
succulenten, de 1000ste bezoeker kreeg bovendien als extra verrassing het boekje 
„Cactussen en Vetplanten” .

Met grote voldoening kan de afdeling Haarlem op deze tentoonstelling terugzien, 
waarvan de inzendingen hebben bewezen, welke goede resultaten liefhebbers kun
nen bereiken. De jubileumcommissie komt alle lof toe voor de moed en de vol
harding, waarmede zij de organisatie van deze tentoonstelling ter hand heeft geno. 
men en voor het vele werk, dat zij heeft verricht; een extra woord van lof komt 
Mej. Meyer toe.
Foto’s: Glasfabriek Leerdam.

PROCES-VERBAAL DER 
BEKRONINGEN

toegekend op de jubileum-tentoonstelling 
van de Afdeling Haarlem der Ned.-Belg. 
Ver. van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten „Succulenta” , gehou
den te Haarlem op 18, 19 en 20 Juni 
1955.

(V.) =  Vakman; (G. A.) =  Gevorderd Ama
teur: (B. A.) =  Beginnend Amateur. 
Ere-prijzen:
1. Zilveren medaille v. h. Ministerie van L.,
V. en V., aan groep Cactussen en groep Vet
planten, inz.: Mevrouw J. Grullemans—van
Berghem, Lisse (G.A.).
2. Wisselbeker van Turkenburg’s Kon. Zaad- 
handel N.V., aan idem, idem.
3. Zilveren medaille der Gemeente Haarlem, 
aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.: Kwe
kerij „Succulenta” , K. Mantel, Aalsmeer (V.).
4. Krans in eikeblad-uitvoering van het Hoofd
bestuur van de Ned.-Belg. Vereniging van lief
hebbers van Cactussen en andere Vetplanten 
„Succulenta” , aan groep Cactussen en Vet
planten, inz.: F. Hasselmeyer, Haarlem. (G.A.). 
Speciale prijzen:
1. Kleine gouden medaille v. d. Coöp. Ver. 
„Centrale Aalsmeerse Veiling” , aan groep Cac
tussen, inz.: J. B. H. M. Roozen, Heemstede. 
(G.A.).
2. Verg. zilv. medaille van D. M. M. d’Han- 
gest Baron d’Yvoy van Mijdrecht, aan groep 
zaailingen van Cactussen en ultrasucculenten,

inz.: A. F. R. Smoorenburg, Heemstede. (G.A.).
3. Verg. zilv. medaille van afd. Haarlem en 
Omstreken der K.N.M.v.T. en P., aan groep 
Cactussen en Vetplanten, inz.: Mevr. C. Engel- 
Klerk en W. Engel, Haarlem (B.A.).
4. Verg. zilv. medaille v. d. Jubileum-Com- 
missie afd. Haarlem „Succulenta” , aan groep 
Cactussen en Vetplanten, inz.: Mej. Chr. Meyer, 
Heemstede (B.A.).
5. Zilveren medaille van Ant. Nijssen & Zn. 
N.V., Santpoort, aan groep Orchideeën, inz.: 
Orch. Kwekerij „Orchidophilia” , E. H. Ten- 
haeff, Aerdenhout (V.).
6. Zilveren medaille van K. B. Lamfers, Haar
lem, aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.: 
A. W. A. v. d. Eynde, Haarlem. (G.A.).
7. Plaquette van Stichting „Haarlems Bloei” , 
aan groep Crassula’s, inz.: Instituut voor de 
Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wagenin- 
gen. (V.).
8. Plaquette van „Haarlem’s Dagblad” , aan 
groep Cactussen en Vetplanten, inz.: J. E. 
Post, IJmuiden. (G.A.).
9. Geldprijs ad f  15,— van de Bloemisten Pa
troons Vereniging „Haarlem & O.” , aan groep 
Cactussen en Vetplanten, inz.: J. A. van Wil
ligen, IJmuiden. (G.A.).
10. Geldprijs ad f  10,— van het hoofdbestuur 
der K.N.M.v.T. & P., aan groep Cactussen en 
Vetplanten, inz.: J. C. van der Bilt, Haarlem 
(G.A.).
Gouden medaille:
1. aan groep Cactussen en groep Vetplanten, 
inz.: Mevr. J. Grullemans—van Berghem, Lisse. 
(G.A.).
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2. aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.:
Kwekerij „Succulenta” , K. Mantel, Aalsmeer. 
(V.). , ..
3. aan groep Orchideeën, inz.: Orch. kwekerij 
„Orchidophilia” , E. H. Tenhaeff, Aerdenhout. 
(V.).
Kleine gouden medaille:
1. aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.: 
F. Hasselmeyer, Haarlem. (G.A.).
2. aan groep Cactussen, inz.: J. B. H. M. 
Roozen, Heemstede. (G.A.).
3. aan groen zaailingen van Cactussen en ultra- 
succulentenj inz.: A. F. A. Smoorenburg, Heem
stede. (G.A.).
4. aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.: 
A. Strang, Bloemendaal. (B.A.).

Verguld zilveren medaille:
I. aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.:
J. Aartsen, Haarlem (G.A.); 2. idem, inz.: J. C. 
v. d. Bilt, Haarlem (G.A.); 3. idem, inz.: Mevr. 
C. Engel—Klerk en W. Engel, Haarlem (B.A.); 
4 idem, inz.: A. W. v. d. Eynde, Haarlem 
(G.A.); 5. idem, inz. J. E. Post, IJmuiden 
(G .A.); 6 idem, inz. J. A. van Willigen, IJmui
den (G.A.).
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Zilveren medaille:
1. aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.: 
W. Laatsch, Haarlem (G.A.); 2. idem, inz.: 
Mej. Chr. Meyer, Heemstede (B.A.); 3. idem, 
inz.; J. C. Muyen, Beverwijk (G.A.); 4. idem, 
inz.: Mevr. H. Vaarberg-van Helde, Santpoort 
(G.A.); idem, inz.: J. J. Wevers, Driehuis (G.A.)
Bronzen medaille:
1. aan groep Cactussen en Vetplanten, inz.: 
A. P. Boelsma, Haarlem (B.A.); 2. idem, inz.: 
Mevr. B. Grandia-Hermeling, Haarlem (G.A.);
3. idem, inz.; J. Jonckbloedt, Haarlem (G.A.);
4. idem, inz.: D. en S. Noom, Beverwijk (G.A.). 
Getuigschrift voor cultuur:
1. (met lof van de jury), aan Mammillaria 
bocasana, inz.: J. Jonckbloedt, Haarlem (G.A.);
2. aan 3 Eupborbia’s bupleurifolia, inz.: W. 
Laatsch, Haarlem.
Getuigschrift voor juiste nomenclatuur en 
culturele waarde:
1. (met lof van de jury), aan groep Crassula s, 
inz.: Instituut voor de Veredeling van Tuin- 
bouwgewassen, Wageningen.

De Vaste Keurings Commissie v. d. Kon. 
Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, 

JAC. HAGE, Secr.

Boekbespreking.
„The Flowering Cactus” , edited by 
Raymond Carlson, Photographs and 
technical data by R. C. & Claire 
Meyer Proctor, sketches by George 
M. Avey. 115 Photos, 81 in brilliant 
color. Mc Graw-Hill Book Co, Ine. 
New York 1954 (S7.50).

Een prachtig platenboek, gedrukt op 
glanzend, zwaar kunstdrukpapier, royaal 
van formaat, kortom: een echt luxueus 
Amerikaans boek. „Southwestern United 
States is a vast, comparatively empty and 
lonely area that receives an abundance 
of sunshine and tragically little rain” . 
De tekst is onderhoudend geschreven en 
geeft een uitmuntend overzicht van de 
natuur van de Westamerikaanse woestij
nen en van de cactussen van deze stre
ken in het bijzonder.

Zeer interessant zijn vooral de détail- 
tekeningen van de verschillende botani
sche kenmerken en zeer instructief is de 
grote kaart achterin, waarop het voor
komen van de voornaamste soorten in dit 
gebied is geregistreerd.

De gekleurde afbeeldingen, naar Ekta- 
chrome kleurendia’s gemaakt, zijn, wat 
de technische uitvoering van de druk 
aangaat, lang niet slecht. Het grote for
maat en de buitengewone kwaliteit van 
het papier vergoeden veel van wat er 
misschien aan natuurgetrouwheid van de 
kleuren mag ontbreken. Mij bevallen de 
grote landschapsfoto’s, wat natuurlijkheid 
aangaat, het beste; bijv. de platen t.o. 
pag. 6, 11, 86 en 91. De close.ups, die 
enkele planten vergroot afbeelden, kun
nen in sommige gevallen alleen bekoren 
als artistieke plaat, maar als plantenpor- 
tret zijn ze, wat de kleur betreft, er naast. 
Dit neemt echter niet weg, dat wij dit 
boek zeer zeker ’n welkome aanvulling 
vinden van iedere cactusbibliotheek. Het

is verheugend, dat zovelen in Amerika 
oog genoeg hebben voor de natuurlijke 
rijkdommen van hun South-West, om de 
uitgave van dit werk mogelijk te maken. 
Laten wij hopen dat deze prachtige na
tuur, ondanks het grote toeristenbezoek, 
in haar ongereptheid bewaard moge 
blijven. J- A. JANSE.
Clichéfonds.

Nu de bloeitijd van de meeste succu
lenten voorbij is, en de planten zaad- 
bessen of verschrompelde bloemen dra
gen, het laatste als een herinnering aan 
vergane glorie, het eerste als een belofte 
voor de toekomst, wil ik u aanraden de 
droge resten van de bloemen te verwij
deren, want zij vormen in de winter 
een schuilplaats voor wolluis of ander 
ongedierte. Tevens verzoek ik u drin
gend het zaad, dat er misschien komt, 
af te staan aan het Clichéfonds.

Vergeet niet, dat het Clichéfonds, om 
veel cliché’s te kunnen bekostigen, gratis 
zaad moet ontvangen, want het zaad, dat 
het Clichéfonds uit het buitenland be
trekt, levert weinig geldelijk voordeel op. 
Verleden jaar kon voor cliché’s de som 
van ƒ 673,— worden besteed.

Het adres van het Clichéfonds is ver
anderd, het is niet langer Elburgerweg 
57, doch PAPEGAAIWEG, WENUM, 
Apeldoorn. Vergeet niet naar dat adres 
zaad te sturen, alles is welkom, ook een 
kleine hoeveelheid.

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

Even noteren !
Na 15 September is het adres van Mej. 

J. J. E. van den Thoorn NIET meer 
Elburgerweg 57, doch

PAPEGAAIWEG — WENUM 
APELDOORN.
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Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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Bestuursmededelingen.
Algem ene Vergadering 1955.

De A lgemene V ergadering w erd  te 
H aarlem  gehouden op Zaterdag 18 Ju n i 
j.1. in  R estauran t B rinkm an. In  de m or
genuren vond de opening van de tentoon
stelling p laats (zie elders in d it num m er), 
gehouden te r  gelegenheid van  h e t 25- 
ja rig  bestaan d e r afdeling H aarlem .

Des m iddags om 2 u u r opende de voor
z itte r van Succulenta, de h eer Buining, 
de vergadering. In  zijn openingswoord 
begroette de voorzitter de ta lrijke  aan 
w ezigen en speciaal Mr. en Mrs. Shurly  
u it Engeland.

H ierna w as e r gelegenheid voor de a f
gevaardigden van de afdelingen in  B el
gië en in  N ederland, om gelukw ensen 
aan  te  bieden aan  de jubilerende afde
ling, w aarvoor h arte lijk  w erd  bedankt 
door de voorzitster van de afdeling H aar
lem.

Vervolgens ging m en over to t de agen
dapunten. De notulen  der vorige verga
dering w erden goedgekeurd. H et verslag 
der w erkzaam heden en h e t beheer van 
de penningm eester over h e t afgelopen 
ja a r  gaven geen aanleiding to t discussie. 
De vier periodiek  aftredende hoofdbe
stuursleden w erden herkozen. De heren  
W evers en Post u it H aarlem  zagen zich 
benoem d voor h e t nazien d e r rekeningen 
en verantw oordingen over 1954.

Men besloot als p laats voor de volgend 
ja a r te  houden Alg. V ergadering Den 
Haag aan te wijzen.

Na behandeling van de rondvraag, 
w aarbij zich geen nieuw e aspecten voor
deden, w erd  deze zeer vlot verlopen ja a r
vergadering gesloten.

Grasheuvel.

De bijeenkom st in  de „G rasheuvel” 
kan  in  verband  m et h e t vergevorderde 
seizoen d it ja a r  geen doorgang vinden. 
M ededelingen over de in  het voorjaar 
1956 te  houden conferentie zal m en in 
een der kom ende num m ers kunnen  aan
treffen.

Met vacantie !
De secretaresse van Succulenta, Mevr. 

J . G rullem ans-van Berghem , Lisse, zal 
van 24 Septem ber to t 22 O ctober m et 
vacantie in h e t buiten land  zijn. In  die 
tijd  binnengekom en correspondentie kan 
eerst na 22 O ctober w orden beantw oord. 
V oor opgave van nieuw e leden gelieve 
m en zich te w enden to t Mej. J. J. E. 
van  den Thoorn, Papegaaiweg, Wenum, 
A peldoorn.

Cactusweelde (B elg ië) op reis.
Na ’s m orgens een bezoek gebracht te 

hebben aan de bekende en  vooral 
soortenrijke kw ekerij van  de heer 
Jansen  w aren  de 40 deelnem ers de gast 
van  de afdeling D en Haag. De sam en
kom st w erd  ingeleid m et een  w elkom 
en een dankw oord van  beide voorzitters. 
Menig p lan tje  is op de hierop volgende 
ru ilbeurs van  eigenaar en van  land 
veranderd . Ten slotte verdeelde ons 
ta lrijk  gezelschap zich in k leine groepen 
en heeft elke groep een verzam eling van 
een H aagse liefhebber bezichtigd. Deze 
sam enkom st w as zeer v ruch tbaar en 
heeft voorzeker de band, w elke de lief
hebbers der „Lage L anden” bindt, v e r
stevigd. Wij danken  nogm aals onze 
H aagse vrienden  en vergeten  hierbij 
hunne gastvrije  dam es n ie t voor de 
heerlijke dag van „Cactusgenot” w elke 
zij voor ons ingericht hebben.

Fr. VERREYKEN.

R uil- en Verkoopaanbiedingen:
IN  RUIL AANGEB. : E tus grusonii, 

Echinopsis tubiflora, Gym nocalycium  
gibbosum, Notoc. tabu laris, Cham. sil- 
vestrii, L ithops bella, L. aucam piae, Bij- 
lia cana, D int. m icrosperm us, Rhineph. 
broom ii, T ischleria peersii; GEVRAAGD: 
Mam. carnea rosea, Mam. prolifera, Mam. 
elegans, L ithops optica v. rub ra , L. sali- 
cola, L. terricolor, Delosp. aberdeenense, 
Corpusc. lehm annii, L am pranthus au ran - 
tiacum , L. aureaus, L. coccineus, L. zey- 
heri, D rosanth. floribundum , D. specio
sum. Mej. L. JANSEN, E sstraa t 28, Assen.

Flinke sortering Import - Export
Cactussen en an d ere  V etp lanten
bij W. J. van Kempen

D riehu izerw eg  327, B rakkeste in , N ijm egen, Tel. 23377, G iro  547230
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te lefoon 3 3 2 5 5 6  F- Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  ’s-Gravenhage

IN RUIL OF TE KOOP GEVRAAGD: 
Turbinic. schmiedickianus en macrochele, 
Frailea asterioides, Notocactus minimus. 
Aangeboden: Weing. neumanniana, Oroya 
neoperuvianus, Lob, hardemannii, Lob. 
wegheiana, Lob. haageana var. irides- 
cens, Lob. stollwerkiana, Lob. albolanata, 
Notoc. müller melchersii, Astroph. capri- 
come var. mirbelii, Gymnac. valniche- 
kyanum, Pelec. asselliformis (import), 
Solisia pectinata, Neoporteria reichii, 
Neop. ebenacantha. M. C. DE MEIJERE, 
Kerkstraat 38, Utrecht.

TE KOOP AANGEBODEN de volgende 
jaargangen van Succulenta: 1934 tot en 
met 1939, gebonden; 1940 en 1941 niet 
gebonden; 1953 (Juli en Nov. ontbreken), 
niet gebonden; 1943 de no’s: 1, 2, 3 en 4; 
1947: de no’s 1—4; 1948: no. 6. Mevrouw 
W. F. VAN DER VOORT VAN ZIJP, p /a  
Linnaeuslaan 20, Haarlem.
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P O K O N
Heeft U er wel eens last van, dat de Pokon in  de Pokonfles 
hard  wordt? Dit komt, doordat Pokon niet hygroscopisch is. 
Zouten, die droog staan, worden altijd hard.
Het is echter heel gemakkelijk om de Pokon weer zacht te 
krijgen. U doet nl. in een kleine fles Pokon een paar theelepels 
water. Dat w ater trek t door de Pokon en ze is w eer zacht. 
Heeft U een Ponds of Kg. fles Pokon, dan doet U daar een paar 
eetlepels w ater in, als de Pokon w at hard  wordt.

KORRELMEST
De tijd om Korrelm est te strooien breekt aan. Op grote velden 
laa t Korrelm est zich prachtig uitstrooien, doch op kleine opper
vlakten gaat dat juist zo moeilijk. Men is een Kg. zo kw ijt en 
op de ene plaats ligt zo m eer dan op de andere, tenm inste als 
m en gewoon uit de hand strooit.
De Pokonfabriek levert Korrelm est in  strooidozen. Het u it
strooien daaru it gaat zo gemakkelijk, dat het een plezier is om 
te  zien hoe mooi gelijk de korrels verdeeld liggen.

Strooidozen van 1,2 Kg. f. 1.— en 4 Kg. f 3.—

CHRYSAL......
U weet het natuurlijk  al. Chrysal is het Snijbloemenvoedsel. 
Zoveel genot als U heeft van Pokon als plantenvoedsel, zeker 
zoveel genot verschaft Chrysal als Snijbloemenvoedsel.
Dat akelige gevoel van: „W at jam m er toch, dat die prachtige 
snijbloemen altijd zo gauw weg zijn en vanaf dat ik  ze kocht, 
worden ze steeds m inder mooi,” dat gevoel w ordt door gebruik 
van Chrysal veranderd in een genotvol gevoel, doordat de 
bloemen dagelijks mooier worden, er rijker uitzien en dat in 
huis, w aar U ieder uur van de dag Uw bloemen ziet.
Als U gezien heeft hoe prachtig Chrysal Uw snijbloemen houdt, 
krijgt U een gevoel van wroeging als U vergeten heeft Chrysal 
in het w ater te  doen en dan constateert : „D aar gaan mijn bloe
m en al weer verdorren en ik  heb ze pas een paar dagen”.
CHRYSAL is ook verkrijgbaar bij de bloem- en zaadwinkels.

25 gr. 50 gr. 100 gr. P o n d 750 gr. 1 Kg.
C h ry s a l  35 c. 60 c. f. 1.10 f. 5__
P o k o n 35 c . f. 0.60 f. 2 , - f. 3.50

Heeft Uw bloem- of zaadwinkel nog geen Chrysal, vraagt U 
ons dan adressen in Uw omgeving waar het wel te koop is.

H* R BENDIEN
cPofcon-, 3£orrel- en (^hryóal}abriek - <=Ylaarden



NUMMER 6 1955 NOV.-DEC.

N ederlands-B e lg ische  V e re n ig in g  van L ie fhebbers 

van C actussen en andere  V e tp lan ten

S U C C U L E N T A
Redacteur: A. J. A. UITEWAAL, Alexander Boersstraat 25huis, Amsterdam-Zuid. 

Medewerkers: Dr. H. W. DE BOER, Haren (Gron.) — Dr. B. K. BOOM, Wageningen — A. F. H. 
BUINING, Hamersveld — J. A. JANSE, Bennebroek — Mej. J. J. E. v. d. THOORN, Apeldoorn, e.a.

N iet-a lledaagse Succulenten III.

E'en „negerhandje” en een Hoya carnosa, 
J dat zijn toch heel gewone planten?” Dit 

zult u zich waarschijnlijk bij het zien van de 
afbeeldingen bij dit praatje afvragen. Dat moet 
u heus niet denken, lang niet alle verzame
laars hebben een z.g. negerhand in hun col
lectie en de Hoya treft men nog veel te wei
nig bij onze liefhebbers aan. Vooral van deze 
laatste ben ik een hartstochtelijk bewonderaar 
geworden, trouwens, ik ben enthousiast over 
elke succulente plant, als ze het maar goed 
„doet” . Hoe kan dat anders, succes met het 
kweken is immers voor een ware voldoening 
van onze liefhebberij voorwaarde nummer 
één. Als de planten slecht groeien en om hun 
rijke bloei bekende soorten geen enkel bloe
metje te voorschijn willen brengen, hetgeen 
alles veelal eigen schuld is, dan, nou ja, dan 
kan men beter lucifersmerken gaan verza
melen. Artikelen over de cultuur van onze 
planten beschouw ik daarom als zeer belang
rijk en die kan men ons, naar mijn mening, 
niet genoeg opdissen. Om iets over het kwe
ken van planten te vertellen, behoeft men 
niet bepaald een specialist of expert te zijn 
en dat is dus een onderwerp, waarover alle 
liefhebbers met hun ervaringen op de prop
pen zouden kunnen komen. „Deden ze het 

maar”, zegt de redactie. Haast onnodig hier te vertellen, dat het Opuntia clavarioides 
is, die in de volksmond „het negerhandje” wordt genoemd, want inderdaad heeft 
deze vreemde plant daar wel iets van weg. Ik denk dat u echter zelden of nog 
nooit een plant heeft gezien, waarvan de gelijkenis met een hand zó treffend is als 
die op bovenstaande afbeelding. Een criticus zou natuurlijk kunnen opmerken, dat 
de verhouding van de lengte van de z.g. vingers niet juist is, maar dat krijgt hij dan 
van mij cadeau. Een plantje als dit komt men in elk geval vast niet elke dag tegen, 
het past daarom zeer wel in deze rubriek van niet-alledaagse succulenten. Trouwens, 
ook op onze foto van de Hoya is, als u heel goed oplet, iets te ontdekken, dat u nog 
maar zelden gezien zult hebben; reden waarom ook deze plant ditmaal zeer wel in 
deze rubriek kan worden ondergebracht.

In Succulenta is over beide planten al meerdere malen geschreven en dus kan 
ik kort zijn. Daarbij wil ik toch op die cristaatvorm van het negerhandje, waarover 
ik vroeger al eens heb geschreven, nog even terugkomen omdat wij daarvan een 
afbeelding plaatsen, die vele lezers van Succulenta misschien nog nooit gezien 
hebben. Er zijn nl. negerhandjes en negerhandjes, èn negerhandjes die niet meer

Een „echt” negerhandje !
foto: Uitewaal
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op een negerhand gelijken. Is dat even een 
raadselachtige zin, u zult het echter beter 
snappen als u begrijpt wat ik bedoel! Het 
meest voorkomende, dus het gewone neger
hand je, heeft omgekeerd knotsvormige leden 
gelijkend op een knots met de dikke kant 
boven, met nabij de randen daarvan kleinere, 
rolronde leden. Er zijn ook planten, waarvan 
de knotsvormige leden tamelijk onregelmatig 
van vorm zijn en zelfs enigszins waaiervormig 
groeien, maar waarbij we toch weer die kor
tere of langere „vingertjes” aantreffen. Soms 
vinden we tussen al die verschillend gevorm
de leden er een of meer die zuiver de vorm 
van een hanekam, of cristaat, hebben aange
nomen. Nu is het aardige, dat, ris men zo’n 
cristaat ent, de vorm daarvan bij het verder 
groeien vrij goed behouden kan blijven. Kan 
blijven, want het ligt er aan, waarop geënt 
wordt. Het gaat daarbij niet om een bepaalde 
soort entstam, maar om het feit, dat de ent- 
stam een snelle groei bevordert, zoals b.v. 
een betrekkelijk jonge schijf van de krachtig 
groeiende Opuntia robusta. In een tijdschrift 
vonden we een afbeelding van een aldus ge-

Opuntia clavarioides, 
cristaatvorm.

Hoya carnosa; geheel onderaan enkele vruchten.

ent stukje cristaat. De foto is 
van een lid van Succulenta; de 
man is later helaas in de Hawor- 
thia’s gegaan, zoals men dat 
pleegt te noemen; de foto laten 
we hierbij opnieuw afdrukken. 
Dit z.g. negerhandje heeft inder
daad niet veel meer weg van 
hetgeen men zich van ’n neger
hand gewoonlijk voorstelt. De 
foto werd gemaakt niet zo erg 
lang, nadat de enting had plaats 
gevonden; later is de ent sterk 
gegroeid en heeft de grootte van 
een kinderhoofdje aangenomen; 
de eigenaar in kwestie had zelfs 
een paar van dergelijke mooie 
cristaatvormen in zijn collectie.

Dat een cristaat zijn vorm 
het beste behoudt wanneer ze 
geënt is op een snelgroeiende 
onderstam, geloof ik graag. Dat 
geloof moge dan berusten op 
een kwestie van „feeling” , we 
weten ook dat een cristaat, die 
slecht groeit, vaak weer terug
loopt, en de plant dus weer zijn 
oorspronkelijke vorm aanneemt.

Nu nog iets over de plant op 
de andere afbeelding bij dit 
artikeltje, nl. de Hoya carnosa. 
Ik ben zo enthousiast over deze 
plant, omdat ze zo gemakkelijk 
groeit en bloeit, en ook aan de 
samenstelling van de grond geen 
bijzondere eisen stelt. Men kan 
natuurlijk niet verwachten veel
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plezier van de plant te beleven 
wanneer — en dat ziet men wel 
eens — ze in een tamelijk don
kere huiskamer wordt gezet en 
men ze, nota bene, langs een 
’s winters verwarmde schoor
steen leidt. Vanzelfsprekend ont
wikkelt ze dan onnatuurlijk 
lange takken met ver uiteen
staande knopen, naar bloemen 
zal men tevergeefs uitzien. Al 
verdraagt de Hoya geen felle 
zon, ze vraagt toch vrij veel 
licht, ’s Winters staat de plant 
bij mij in een tamelijk koel ver
trek en krijgt ze slechts zo nu 
en dan een beetje water, in het 
voorjaar verhuist ze naar de 
kas, waar ze een schaduwrijk 
plekje krijgt en wat meer ge
goten wordt. Als in de nazomer, 
soms bloeit de Hoya carnosa 
in het voor- èn in het najaar, 
de bloemtrossen al tamelijk ver 
tot ontwikkeling zijn gekomen, 
plaats ik de plant een tijdje in 
de serre om ze in het oog te 
kunnen houden en er meer van 
te kunnen genieten. Wel moet ik 
dan zo nu en dan de bijen en 
de hommels wegjagen, want die 
weten met hun speurzin de plant 
dadelijk overal te vinden, waar 
ze ook staat.

Jammer genoeg komt het op 
de foto niet goed tot zijn recht, 
maar een aandachtig beschou
wer zal het niet-alledaagse feit, 
dat de plant vruchten draagt, 
misschien toch hebben opge
merkt. Onderaan, juist tegen de pot aan, ziet men enkele vruchten; de plant is opzij 
gefotografeerd, dus niet in haar volle breedte en daarom kan men de vruchten niet 
zien, die aan de andere kant van de plant hangen. Aan de vorm van de vruchten is 
duidelijk te zien, dat we met een Asclepiadaceae te doen hebben; ze doen sterk 
aan die van Stapelia denken.

Sedum morganianum; 
een tak met bloeiwijze.

Er is de laatste tijd nogal het een en ander over Hoya carnosa verteld, zodat we 
hier nu een punt achter kunnen zetten. Voor gegevens over de ingewikkelde bloem- 
bouw van de Asclepiadaceae verwijzen we naar Succulenta 1950, pp. 7-11.

Ik voeg aan dit opstelletje een P.S. toe, omdat ik tussen foto’s nog een kiekje 
vond van een bloeiend takje van Sedum morganianum. Over deze interessante hang- 
plant, de „ezelstaart” genoemd, werd in Succulenta 1950, p. 28 reeds uitvoerig ge
schreven. De plant bloeit bij mij ieder jaar, van een rijk bloeiende plant kan ik echter 
niet spreken, de bloeiwijze maakt ook direct niet zo’n enorm effect, maar het is toch 
telkens een prettige verrassing aan de uiteinden van de takken de roserode bloemen 
te zien verschijnen. Sommige takjes bloeiden zelfs enkele weken, nadat ik ze van 
mijn grote plant had afgesneden. Dat had ik gedaan, omdat sommige takken boven
aan kaal geworden waren; mijn eigen schuld, want ik had de plant ’s winters te droog 
gehouden. Men kan haast zonder meer begrijpen dat een plant, met zo’n overwel
digend aantal blaadjes, die - zij het dan weinig - ook ’s winters vocht verliezen, 
niet te droog gehouden mag worden daar anders de blaadjes schrompelen en afval
len. Het lijkt me zelfs beter, de plant liever te nat dan te droog te houden; ondanks 
flink nat houden is geen enkel blaadje verrot. Het is een plant, waar men veel plelzier 
van kan hebben. A. FANCIER.
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Rebutinae
door J. D. DONALD (lid I.O.S.)

C a c t a c e a ,  Subf. Cereoideae, Tribe Cereeae,
Subtribe Rebutinae Donald n. subtr.

P l a n t a e  parvae, globosae aut brevicylindricae, semper ferme plus minusvae 
caespitosae, nunquam adventiciter radicantes, nudae umbonatae; c o s t a e  inchoa
tae, ad perpendiculum aut spiraliter directae, fere in tuberculis parvis orbiculatis 
aut sexangularis resolutae; a r e o l a e  orbiculatae aut subovatae, semper lanatae sed 
ab initio sine spinis, mediis tuberculis dispositae; s p i n a e  rectae, nunquam hama
tae, aciculares aliquando pectinatae adpressae aut arrectae; f  I o n e s  infundi- 
buliformes, raro camp anulatae, fundo aut latere sed nunquam apice positae, ala
bastro gracile, extrinsecus squamato, axillis squamorum nudis ad lanatissimis aut 
acicularissimis; f r u c t u s  parvi, globosi, ex fundo in longitudinem dehiscentes, 
squamati, axillis squamis nudis aut acicularibus; s e m i n a  parva, usque 2 mm X 
1.5 mm, atra aut brunnea, lucida aut obscura, pileiformes.

Habitatio in S. America, Andes ad orientem vergens altitudine 1500 ad 5000 m, 
in N.W. Argentina et S. Bolivia.

Subtribus novus generum Rebutia K. S c h .  (typus)^ Aylostera ( Speg. )  
B a c k e b e r g ,  Mediolobivia B a c k e b e r g ,  Digitorebutia F P ie, K r  eu  z., et 
B u i n i n g  et Cylindrorebutia F r i c  e t  K r e u z i n g  e r  compositus.

Planten klein, bolvormig of kort cylindervormig, gewoonlijk meer of minder • 
zodenvormend, spruiten geen adventiefwortels vormend; ribben weinig ontwikkeld, 
spiraalvormig of loodrecht gerangschikt, gewoonlijk opgelost in kleine ronde of 
zeshoekige tuberkels; areolen rond of enigszins ovaal, in het midden van de tuber- 
kels geplaatst, steeds met vilt maar in eerste aanleg zonder dorens; dorens steeds 
recht, nooit van haken voorzien, maar borstelig, aanliggend of opgericht, vaak kam- 
vormig; bloemen trechtervormig, zelden klokvormig, ontspruitend aan de basis of 
aan de zijde, maar nooit aan de top; buis (feitelijk receptaculum =  bloembodem) 
slank, aan de buitenkant schubjes dragend, axillen (oksels) van de schubjes kaal 
tot zeer wollig en /of borstelig; vrucht klein bolvormig, aan de basis overlangs open
springend, axillen van de schubjes kaal of borstelig; zaden klein, tot 2 x 1,5 mm, 
zwart of bruin, glanzend of mat, mutsvormig.

Vindplaatsen : Z. Amerika, in de oostelijke streken van het Andes-gebergte tus
sen 1500 en 5000 m N.W. Argentinië en Z. Bolivië.

De onderstam bevat de volgende geslachten: Rebutia K. Sch.  (type), Aylostera 
(Speg.) B a c k e b e r g ,  Mediolobivia B a c k e b e r g ,  Digitorebutia F r i c, K r u i -  
z i n g e r  et  B u i n i n g  en Cylindrorebutia F r i c  et  K r u i z i n g e r .  Deze 
nieuwe onderstam is opgesteld om de studie van deze groep planten te vergemak
kelijken en om de aandacht te vestigen op de nauwe verwantschap van deze geslach
ten onderling; de geslachten staan voldoende apart om ze niet als ondergeslachten 
van Rebutia te beschouwen. Om hun nauwe associatie te bewaren zijn zij in een 
onderstam bijeengebracht.
«mnniimiinv 'ii'1 •n..u•ti«f . .  ,  . , „  . ... , ,Small plants, either globular or short cylmdrical, usually ±  caespitose, shoots never producing 
adventitious roots; umbo naked. Ribs poorly developed, either spiralled or perpendicular usually 
resolved into small round or hexagonal tubercles. Areoles round or slightly oval, always felted but 
initially free from spines, centrally placed on the tubercles. Spines always straight never hooked, but 
bristly, adpressed or outstanding, frequently pectinate. Flowers funnelform, rarely campanulate, arising 
frbm base or side of plant never from the erown; receptacle slim, extemally scaly; scale axils naked 
to very wooly and or bristly. Fruit small globose, basally longitudinally dehiscing, scaly; scale axils 
naked or bristly. Seeds small, up to 2 mm x 1.5 mm, black or brown, shiny or dull surfaced, cap- 
shaped.

H a b i t a t :  S. America, east Andean regions between 1500 and 5000 m of N.W., Argentina 
and S. Bolivia.

New subtribe comprising the following genera: Rebutia K. Sc h .  (type), Aylostera B a c k e b e r g ,  
Mediolobivia B a e k e b e r  g „ Digitorebutia F r i c ,  K r e u z i n g e r  et B u i n i n g ,  and Cylin
drorebutia F r i c  et K r e u z i n g e r .

The new subtribe is erected to facilitate study of this group of plants and to draw attention to 
the close relation of these genera to one another. They are sufficiently distinet to warrant generic 
status and not suggeneric status of the single genus Rebutia. Therefore in order to preserve their 
close association, they are brought together as a new subtribe.
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Rebutinae Donald

V oordat wij de groep der Rebutia-achtige verder bespreken, moet ik twee hin
derlijke fouten corrigeren. Ie. Het opschrift in ons vorige artikel (Succ. no. 3, 

’55), luidt: „Rebutianae” dit moet zijn: R e b u t i n a e  Donald *); 2e. Bij no. 5, 
Digitorebutia, staat: Stijl ter lengte van 3 x de bloembuisbreedte met de bloembuis 
vergroeid; dit moet zijn: stijl ter lengte van 3 a 4 mm met de bloembuis vergroeid.

De vorige keer hebben we het over de indeling van de Rebutia-achtige gehad nu 
willen wij de soorten afzonderlijk, kort behandelen. De kenmerken waarop ik de 
nadruk heb willen leggen, zijn in de tekst gespatieerd.

We zullen beginnen met Rebutia minuscula en omdat dit de typeplant is van het 
geslacht Rebutia, zullen wij deze soort uitvoeriger omschrijven dan de andere soorten.
EUREBUTIA.
Reb. minuscula - K. SCH.

Lichaam gedrukt kogelvormig, schedel 
plat en ingezonken, 25 mm h o o g  en 
40 mm breed. Tuberkels vlak, ±  1 mm 
hoog, helder groen, spiraalsgewijs ge
plaatst. Areolen 1,5 mm in doorsnede, 
bijna elliptisch, met weinig wol bezet. 
Dorens ±  30, de langste 7-8 mm, wit, 
soms geelachtig, naar alle kanten uit. 
staand. Bloemen trechtervormig, kar
mijnrood 35 mm lang. Bloembladeren 
overgaande in de gele bloembuis. Meel
draden geel, stamper geel. Vrucht rose- 
rood. Zaden glanzend zwart.

Reb. minuscula var. aurea - HORT; een 
bladgroenloze vorm, welke ook bloeit.

Reb. minuscula var. cristata - HORT.; 
een cristaatvorm.

Reb. knuthiana - BCKBG; gelijkt veel op 
Reb. minuscula, heeft echter g e l e  
d o r e n s  m e t  b r u i n e  p u n t e n ,  
terwijl de wol der areolen b r u i n  is; 
bloem 45 mm lang, karmijnrood.

Reb. xanth. var. lutei-rosea - BCKBG 
syn. Reb. xanth. v. pallidior - BCKBG; 
bloem l i c h t  z a l  m-r o o d  of g e e l 
a c h t i g  r o o d  (DONALD).

Reb. xanthocarpa - BCKBG; heeft glas
heldere dorens, 5-7 mm lang; bloemen 
klein 20-25 mm, scharlaken rood; 
v r u c h t  g e e l .

Reb. xanth. var. citricarpa - BCKBG, 
syn. Reb. citricarpa - FRIC n.n.; bloem 
iets g r o t e r ,  meer dan 25 mm; 
vrucht g r o e n - g e e l .

Reb. xanth. var. salmonea - BCKBG, syn. 
Reb. salmonea - FRIC, n. n.; bloemen 
z a lm -r o s e.

Reb. xanth. var. dasyphrissa . BCKBG, 
syn. Reb. xanth. var. coerulescens - 
BCKBG; bloemen k a r m i j n r o o d  
met b l a u w e  g l o e d ;  vrucht geel
achtig.

Reb. xanth. var. elegans - BCKBG; do
rens l a n g e r  d a n  7 mm, b u i g 
z a a m;  bloem karmijnrood, met geel

achtige bloemkeel, tot 35 
mm lang; vrucht rood
achtig.

Reb. xanth. var. lilacino- 
rosea -BCKBG, syn. R. 
xanth. var. violaciflora
- BCKBG; bloem l i l a -  
r o s e, de kleur is gelijk 
aan de kleur van de 
bloem van Reb. violaci
flora; vrucht geel.

R. grandiflora - BCKBG; 
Bedoorning gelijkt veel 
op die van Reb. minus. 
cula; bloem echter groot, 
65 mm l ang ,  rood. 

Reb. krainziana - KES- 
SELR., syn. Reb. turbi
nata - SCHULDT n.n., 
Reb. sen. var. breviseta
- BCKBG; dorens kort, 
1-2 mm, a a n l i g g e n d  
e n k a m v o r m i g ;  bloe
men 30 mm lang, helder 
rood.

R. violaciflora - BCKBG; 
plantenlichaam geel-
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Rebutia wessneriana

groen; dorens goudbruin; 
bloemen 35 mm lang, v i o -  
1 e t-r o s e.

Reb. violaciflora var. lutei- 
spina - BCKBG; variëteit 
met g o u d g e l e  d o r e n s .

Reb. carminea - BUIN.; ge
lijkt veel op Reb. violaci
flora; dorens doorzichtig 
g e e 1-w i t, met b r u i n e  
p u n t e n ;  bloem v i o l e t -  
r o s e.

Rebutia senilis - BCKBG; 
lichaamskleur licht groen; 
dorens v e l e ,  35-40, in 
lengte zeer variërend, 
g l a s a c h t i g  wi t ,  tot 30 
mm lang, de plant geheel 
bedekkend; bloem, 50 mm 
lang, helder karmijn; 
vrucht bleek rood.

Reba senilis var. aurescens - 
BCKBG; schedel van de 
plant bedekt met g o u d 
g e l e  dorens.

Reb. senilis var. stuemeriana 
- BCKBG, syn. Reb. stue- 
meri - BCKBG n. n.; bloem 
groter, 50 mm lang, geel
achtig rood, bloemkeel i e t s  l i c h t e r .

Reb. senilis var. iseliniana - KRAINZ; 
dorens geelachtig wit; bloem o r a n j e ;  
minder bedoornd dan Reb. senilis; 
vrucht g e e l a c h t i g  o r a n j e .

Reb. senilis var. kesselringiana - BEW.; 
dorens geelachtig wit; bloem g o u d .  
g e e l ;  minder bedoornd dan Rebutia 
senilis, vrucht g r o e n a c h t i g  g ee l .

Reb. senilis, var. semperflorens - 
POIND; zeer rijkbloeiende variëteit.

Reb. sieperdaiana - BUIN., gelijkt veel 
op een fijn bedoornde Rebutia senilis; 
bloem van buiten r o s  e-g e e 1, van 
binnen helder geel, 45 mm lang; vrucht 
r o o d a c h t i g .

Reb. marsoneri - WERD.; lichaamskleur 
helder groen; dorens g o u d b r u i n ,  of 
w i t  met b r u i n e  p u n t e n ,  8-15 mm 
lang; bloem ±  40 mm lang, van buiten 
bleekgeel, van binnen helder geel; 
vrucht geelgroen. Er komen planten 
voor met geheel witte dorens. Rebutia 
\marsoneri is zeer variabel.

Reb. chrysacantha - BCKBG; lichaams
kleur licht groen; dorens aanvankelijk 
wit, later geelachtig, 12 mm lang; bloe
men roodachtig oranje, buitenste

((foto's: Uitewaal)

bloembladeren o r a n j e  m e t  r o d e  
r a n d .

Reb. arenacea - CARD.; plantenlichaam 
35 mm hoog; dorens k a m v o r m i g ,  
a a n l i g g e n d  6 a 7 mm lang, bloem 
goudgeel met b r u i n a c h t i g e  
punt ,  30 mm lang.

Reb. glomeriseta - CARD.; lichaamskleur 
lichtgroen, geheel bedekt met d o o r 
e e n g e v l o c h t e n  d o r e n s ;  dorens 
wit, talrijk, de jongste r o o d a c h t i g  
b r u i n ;  bloem geel, 25 mm lang.

Beide laatstgenoemde komen tot nu toe 
in geen enkele verzameling voor, uitge
zonderd in die van Prof. Cardenas, die 
de planten gevonden heeft in 1951.

NEOREBUTIA.
Reb. wessneriana - BEW., syn. Reb. sen. 

var. hyalacantha - BCKBG; planten
lichaam 70 mm hoog; dorens ±  25 
stuks, 20 mm l ang ,  wit, doorschijnend; 
bloem 55 mm, helder bloedrood.

Reb. calliantha - BEW.; lichaam cylin- 
drisch tot 150 mm h o o g ,  65 mm 
breed; dorens wit, 8 mm lang; bloem 
karmijn met een donkere, violette mid- 
dennerf.

BREDEROO.

*) Noot: Elders in dit blad geeft de auteur, die deze nieuwe plantengroep heeft opgesteld, daarvan 
een volledige beschrijving.
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Derde internationale congres der I.O.S.
Onder gunstige weersomstandigheden en in een zeer prettige stemming vond van 

5-10 Sept. j.1. in Londen het derde Intern. Congres voor Succulentenstudie plaats. 
Aanwezig waren veertien leden; de Nederlandse sectie was vertegenwoordigd door 
de heer J. A. Janse en ondergetekende, de heer Buining was helaas verhinderd. Na 
de officiële opening van het congres op Maandagmorgen, met een toespraak van 
Mrs Vera Higgens, werden de heren H. M. Roan en Prof. Dr. J. A. Huber tot voor
zitter en vice-voorzitter voor de duur van dit congres gekozen. Het grootste deel 
van die dag werden organisatorische kwesties besproken; o.m. werden vele nieuwe 
leden bij stemming gekozen, w.o. twee nieuwe Nederlandse leden, namelijk Dr. B. K. 
Boom en Dr. H. W. de Boer, en werd het aftredende secretariaat vervangen door de 
heren L. F. Vatrican als eerste, en de heer F. Riviere de Caralt als tweede secretaris. 
Maandagavond vond een openingsdiner plaats, waarbij behalve leden en enkele 
genodigden als eregasten aanzaten Sir Edward Salisbury, Director of the Royal 
Botanical Gardens te Kew, Mrs Vera Higgens, bekend Engels expert op succulenten- 
gebied en Mr. Milne-Redhead, Editor Flora of Tropical Africa. Tijdens dit diner 
werden enkele toespraken gehouden, waarbij vooral de wens voor het welslagen van 
het congres werd uitgesproken.

Elk der volgende dagen, te weten van Dinsdag tot Vrijdag, werden door ver-

Deelnemers aan het 3e internationale congres der I.O.S. Staande van links naar recht: H. M. ROAN 
(Engeland); H. KRAINZ (Zwitserland); L. F. VA TR IC A N  (Monaco); F. R IV IERE DE C AR ALT 
(Spanje); zittend van l.n.r.: J. D. D O NALD  (Engeland); Dr. W . C U LLM AN N  (Duitsland); Prof. 
F. BUXBAUM (Oostenrijk); R. S. BYLES (Engeland); E. SHURLY (Engeland); Prof. J. A. HUBER 

(Duitsland); P. R. O. B ALLY  (Kenya); A. J. A. U IT E W A A L  (Nederland);
J. A. JANSE (Nederland) en J. PA N E LLA  (Spanje).

schillende deelnemers lezingen en inleidingen gehouden, waarna telkens naar aan
leiding van het voorgedragene interessante, levendige discussies plaats vonden. Deze 
discussies werden op bekwame wijze door de voorzitter geleid, die met bijzonder 
talent het door de sprekers naar voren gebrachte soms bijna woordelijk in verschil
lende talen vermocht om te zetten en daarbij een enkele maal door de heer Janse 
werd geassisteerd. De lezingen en de daarop volgende discussies werden door enige 
toehoorders bijgewoond, waarbij we vooral melding willen maken van de heer 
W. T. Stearn, botanicus aan het British Museum (Natural History).

Een bespreking van de lezingen geeft de heer Janse achter dit korte, algemene 
overzicht van het congres.

Dinsdagmiddag werden de congressisten verrast met een prachtige tocht per bus 
door London, waarbij verschillende van de voornaamste bezienswaardigheden werden 
bezichtigd, zoals Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral en de Tower of London. 
Woensdagmorgen werd een bezoek gebracht aan een speciale, tijdens dit congres
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gehouden tentoonstelling van succulente planten in de gebouwen van de Royal Hor- 
ticultural Society. Wij hebben verwonderd gestaan over hetgeen de succulentenlief
hebbers in Engeland hebben gepresteerd. Het met veel zorg en liefde gekweekte 
plantenmateriaal spreekt overduidelijk van de bijzondere voorliefde voor de succu
lenten. De wetenschappelijke afdeling van deze tentoonstelling, als ik het althans zo 
mag noemen, was buitengewoon instructief, mede door de aanschouwelijke voor
beelden en waard, om daarvan later in ons tijdschrift eens een afzonderlijke beschrij
ving te geven.

Vrijdagmorgen werden opnieuw verschillende organisatorische zaken behandeld 
en werden verschillende belangrijke voorstellen in stemming gebracht, waarna de 
voorzitter het congres sloot met hartelijke woorden van dank voor de prettige 
samenwerking. De heer Krainz werd, voor diens vele verdiensten voor de totstand
koming en in het belang van de I.O.S., bij acclamatie tot vice-president van de I.O.S. 
benoemd; de heer Roan, wiens niet minder grote verdiensten men op dezelfde wijze 
wilde belonen, zag met een nobel gebaar van dit voorrecht af, uitsluitend om daar
mede aan deze eretitel de grootst mogelijke waarde te verlenen.

Vrijdagmiddag hadden de congressisten vrijaf, ’s Avonds werd een sluitingsdiner 
aangeboden, waarbij in toespraken op het algehele welslagen van dit congres werd 
gewezen en waarbij de heer Roan en de gedelegeerden van de verschillende landen 
hun hartelijke dank uitspraken aan al degenen, die aan het gunstige verloop van 
dit zeer geslaagde congres hadden bijgedragen.

A. J. A. UITEWAAL.

O v e rz ic h t van de lezingen.

Dinsdag 6 Sept. 1955: Ochtendzitting. Prof. Dr. F. Buxbaum (Oostenrijk) sprak 
over „The categories genus and species” . Inderdaad een onderwerp, waarover tegen
woordig nog veel te doen is en waarop ieder wetenschappelijk werker een min of 
meer persoonlijke visie heeft. Prof. Buxbaum, die uitgaat van een typologische 
beschouwingswijze, definieerde het „genus” als volgt: „Het genus is de totaliteit van 
soorten, die herkend kunnen worden in hun morphologisch type als een eenheid 
van ras” .

Een genus is volgens Buxbaum een aparte tak in de evolutionaire ontwikkeling, 
hetgeen kan worden onderkend door zijn apart morphologisch type. De cactusfamilie, 
die Prof. Buxbaum aan een intensief morphologisch onderzoek heeft onderworpen, 
leverde hem verschillende voorbeelden op, wat hij onder een werkelijk genus in 
phylogenetische zin wilde verstaan en wat volgens hem verzamelgeslachten waren. 
Men moet de grootste bewondering hebben voor de uitvoerige en grondige wijze, 
waarop Prof. Buxbaum zijn materiaal onderzoekt, waarbij hij de gehele plant 
betrekt, met inbegrip van zaad en kiemplant. Prachtige tekeningen verduidelijkten 
zijn betoog. De categorie „species” is volgens Buxbaum meer conventioneel dan 
natuurlijk, daar hij het met de onderzoeker Lamprecht eens is, dat uiteindelijk 
„natuurlijke” soorten met clonen zouden samenvallen. Hij besprak de variabiliteit 
door modificatie en mutatie en de moeilijkheden, die zich voordoen bij het omgren
zen der soorten, een probleem, dat nog vele malen bij dit congres ter sprake zou 
komen.

Als doel van de categorie „species” stelde Prof. Buxbaum als volgt: een over
zicht te verkrijgen van de menigvuldigheid der vormen, een internationale overeen
stemming te bereiken, ook voor werken van phytogeographische, ecologische en 
taxonomische aard. In het bijzonder waarschuwde spreker voor het streven van 
sommige auteurs om „species mihi” te fabriceren of nieuwe handelssoorten te 
creëren.

De soortdefinitie van Buxbaum luidt als volgt: „de „species” is een populatie (in 
de zin van Johanssen), welker natuurlijk ontstane individuen zijn verbonden door 
gerichte of min of meer gerichte progressies, zonder rekening te houden met even
tueel tussen sommige leden voorkomende intersteriliteit” .

In de discussie, die hierna volgde werd er vooral op gewezen, dat gezien de 
betrekkelijke onstandvastigheid van op deze theorieën opgebouwde systemen, split
singen in de genera beter tot de grens van subgenus zouden kunnen gaan, waardoor 
althans voorlopig de nomenclatuur niet wordt overladen met nog meer nieuwe 
generanamen. Dit vanzelfsprekend is slechts een aanbeveling.

In de middagzitting sprak J. D. Donald (Engeland) over „Further Research in 
taxonomical problems amongst the Rebutinae” („Verder onderzoek van taxonomische
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problemen bij de Rebutinae” ). Een uitvoerig overzicht gaf spreker van zijn onder
zoek in deze nomenclatorisch nog zo verwarde cactusgroep, waarbij bleek, dat de 
I.O.S. aanleiding gegeven heeft tot het vormen van een werkgroep, die zich speciaal 
toelegt op het ontwarren van talloze nomenclatorische en taxonomische puzzles. De 
lijst van soorten van Rebutia, een uiterst nuttige publicatie, welke de Britse sectie 
van de I.O.S. op haar kosten heeft uitgegeven, is hiervan o.a. het gevolg.

In de avondzitting sprak P. R. O. Bally over „East African Succulents” (Oost- 
Afrikaanse succulenten). Spreker, die als botanicus verbonden is aan het Coryndon 
Museum te Nairobi, zorgde voor een uiterst belangwekkend, ja haast sensationeel 
betoog. Wie meende, dat nu welhaast alle succulenten, die in de wereld groeien in 
grote trekken bekend zijn, kwam hier wel tot een geheel andere overtuiging. Oost- 
Afrika blijkt in succulentenopzicht althans nog voor grote gedeelten een terra incog
nita te zijn. Wat wij die avond zagen van M o n a d e n i u m  (een geslacht der 
Euphorbiaceae) was alleen reeds een verrassing voor allen, doch daarnaast kregen 
wij een prachtige serie foto’s te zien van Euphorbia, Stapelia, Caralluma en andere 
succulenten. Ook kreeg men een uitmuntende indruk van de prachtige natuur van 
Kenya. De werkelijk meesterlijke aquarellen van de heer Bally van de succulenten 
uit deze streek werden door ieder ten zeerste bewonderd. Wij hopen, dat verschei
dene van deze prachtige succulenten binnen niet al te langen tijd ook onder de 
liefhebbers verspreid mogen worden.

Woensdag 7 Sept. 1955: In de middagzitting sprak G. D. Rowley (Eng.) over: 
„Genetics and the Succulents” (Genetica en de succulenten). Na een korte inleiding 
over de hoofdtrekken der genetica kwam spreker tot een uiterst interessant overzicht 
van de gang van zaken bij het kweken van bepaalde „soorten”, waarbij zich onder 
cultuuromstandigheden een haast noodzakelijke selectie voordoet, die leidt tot het 
overblijven van zeer bepaalde individuen uit een bepaalde populatie. Winnen we 
zaad, dan zullen bepaalde stuifmeelkorrels niet kiemen en worden dus uitgeschakeld. 
Zaaien we het verkregen zaad uit, dan zullen weer sommige zaden niet kiemen en 
vindt dus een verdere selectie plaats. Bij het verspenen kiezen wij onwillekeurig de 
sterkste zaailingen uit om verder te kweken, waardoor een derde selectie plaats 
grijpt. Hierop voortbouwende ontvouwde spreker de verschillende moeilijkheden, 
die zich bij het soortecht kweken van onze succulenten voordoen en besprak de 
resultaten van het cytologisch onderzoek bij het werk van de systematicus.

De heer H. Krainz sprak in de middagzitting uitvoerig over zijn werk aan de 
Stadtische Sukkulentensammlung te Zürich, die thans als „Schutzsammlung” officieel 
door de stad Zürich is erkend, die ook het werk geldelijk ondersteunt. De verzame
ling zelve breidt zich voortdurend uit, doch daarnaast is er ook een zeer complete 
zadencollectie en een herbarium, waarin ook alles wordt opgenomen, dat dood 
arriveert of niet in leven blijft in de collectie. Verzamelaars als Ritter zenden veel 
materiaal voor het herbarium met uitvoerige aantekeningen, die door de heer Krainz 
worden geschift en voor onderzoek toegankelijk worden gemaakt. Wij mogen ons 
zeker gelukkig prijzen, dat in Zwitserland zulke een unieke instelling bestaat en 
nog meer, dat zulk een ervaren en bekwaam, maar bovenal ijverig werker er de 
leiding van heeft.

Tijdens de avondzitting konden de aanwezigen genieten van een keur van schit
terende kleurenfoto’s. P. R. O. Bally begon de avond met een zeer uitvoerig overzicht 
van het reeds hiervoor genoemde geslacht Monadenium (Euphorbiaceae) uit Oost- 
Afrika. Dit geslacht waarvan eigenlijk alleen Mon. lugardae in cultuur is, blijkt in 
Oost-Afrika ongeveer v ij f t i g soorten te hebben en daaronder enkele zeer fraaie 
succulenten, ook voor kleine liefhebbersverzamelingen. De foto’s van de soorten in 
hun wilde staat deden zeker velen er naar verlangen dit zelf eens te mogen aan
schouwen.

De heer L. F. Vatrican, Directeur der wereldberoemde „Jardin Exotique”, ver
toonde prachtige opnamen uit deze instelling. Deze tuin, die ook van grote waarde 
is voor het kweken van onze grotere succulenten, wordt met het jaar mooier en 
uitgebreider.

De heer Don Fernando Riviere de Caralt, eigenaar van de prachtige bezitting 
„Pinya de Rosa” in Spanje, liet in schitterende kleurenfoto’s zien, wat de zuidelijke 
zon vermag. De Mesems groeiden en bloeiden lettterlijk als bij ons de zaaibloemen, 
de collectie Opuntia’s - tot nu toe vaak verwaarloosd - neemt van jaar tot jaar toe 
in belangrijkheid. Als in 1959 het I.O.S.-Congres te Barcelona bijeen komt zal daar 
zeker veel te genieten zijn.



90 SUCCULENTA

Donderdag 8 Sept. 1955. Ochtendzitting. Prof. Huber (Duitsland) leidde een 
discussie in over de Crassulaceae, waaruit bleek welk een diepgaande studie spreker 
van deze groep gemaakt heeft. Bij deze discussie kwamen, evenals in de vorige, weer 
talrijke problemen van systematiek en taxonomie ter sprake.

Hierna sprak de heer G. D. Rowley (Engeland) over „History of Succulent 
Plants” . Spreker deelde zijn materie in vijf perioden in, nl. de praehistorie, het voor
christelijk en klassieke tijdperk, de Renaissance tot Bradley, van Bradley tot 
Haworth en tenslotte de moderne tijd. Het werd een zeer helder en goed volgbaar 
betoog, waarin een duidelijke lijn was te zien, al kwamen o.i. de Hollanders er te 
slecht af, hetgeen ons tot de opmerking leidde, dat Bradley wel het eerste succulen- 
tenboek schreef, doch zijn kennis voornamelijk ontleende aan de oudere en jongere 
Commelin, die de primeur hadden van vele Kaapse succulenten in de botanische 
tuin te Amsterdam.

In de middagzitting sprak A. J. A. Uitewaal over „Some problems encountered 
by the student of Succulents working in Europe” (Enkele problemen, die de Euro
pese bewerker van Succulenten in Europa tegenkomt). Spreker sneed hier een pro
bleem aan, waarover de laatste jaren nogal veel te doen is geweest. Nu langzamer
hand in Afrika en Amerika de succulenten bewerkt worden door botanici, die in 
staat zijn de planten in hun natuurlijke omgeving te bestuderen, wordt door dezen 
niet zelden enigszins laatdunkend over het werk in Europa geoordeeld. Spreker ziet 
zeer wel, hoezeer wij hier gehandicapt zijn, doch wees zeer terecht op het vele, dat 
Haworth, Salm-Dyck en von Poellnitz gedaan hadden, die geen van allen ooit in 
Afrika geweest zijn. Bij de discussie bleek wel duidelijk, dat men het er over eens 
was, dat wij hier geen nutteloos werk doen, doch dat juist samenwerking van locale 
onderzoekers en ernstige Europese liefhebbers veel vruchten kan afwerpen.

Tenslotte sprak hierna weer Prof. Buxbaum over „The proposed reunion of the 
genus Mammillaria” (De voorgestelde hereniging van het geslacht Mammillaria). 
Wie zich Prof. Buxbaum’s voordracht op 28 Sept. 1950 te Zürich herinnert, waarin 
hij op grond van zijn onderzoekingen tot de slotsom kwam het geslacht Mammillaria, 
dat verschillende ontwikkelingstendenzen vertoont, te moeten splitsen, zal ongetwij
feld wel wat opkijken. De lezing van Prof. Buxbaum, opgehelderd door uitgebreid 
foto- en tekeningenmateriaal, gaf aanleiding tot levendige discussies.

Des avonds vertoonde Dr. Cullmann (Duitsland) een prachtige serie kleuren
foto’s van zijn cactuscollectie, welke afbeeldingen hij uitvoerig toelichtte.

Hierna volgden nog een serie kleurenfoto’s van de heer J. Marnier-Lapostolle 
uit zijn tuin „Les Cèdres”, die ook vele Nederlandse liefhebbers welbekend is en 
een serie natuuropnamen van de heer Bally, waarbij nu eens geen succulenten, doch 
olifanten, giraffen en leeuwen geposeerd hadden.

Dit congres heeft zich van de beide vorige congressen gunstig onderscheiden 
door de zeer levendige en belangwekkende discussies, waardoor vele problemen van 
algemeen belang voor de succulentenstudie ter sprake kwamen. Het is te hopen, 
dat de I.O.S. zoveel financiële steun krijgt van allen, die in succulenten geïnteres
seerd zijn, dat ze in staat zal zijn deze verhandelingen het licht te doen zien. Ver
meld mag wel worden, dat door de vrijgevigheid van de heer Rowley al het gespro
kene op de bandrecorder is vastgelegd.
Bennebroek, 20 September 1955 J. A. JANSE.

Een nieuwe, losbladige uitgave van de Cactaceae.
v Tijdens de dit jaar te Haarlem gehouden algemene vergadering kondigden 

wij een nieuwe, Duitse uitgave aan in losbladige vorm, van de Cactaceae. Het blijkt 
telkens, dat voor een dergelijk werk onder onze cactusvrienden grote belangstelling 
bestaat. Welnu, bij dit nummer van Succulenta treft U een prospectus aan van deze 
op handen zijnde uitgave, die naar wij hopen in het jaar 1956 zal beginnen te ver
schijnen. De redactie wordt verzorgd door de algemeen bekende heer Krainz, terwijl 
de medewerkenden, de heren W. Andreae, Prof. Dr. F. Buxbaum en Prof. Dr. W. 
Rauh, voldoende waarborgen bieden, dat de publicatie wetenschappelijk verantwoord 
zal zijn. Wij zijn van oordeel, dat dit werk in een grote behoefte zal voorzien en 
twijfelen er niet aan dat vele van onze leden zich voor een abonnement zullen aan
melden. De tekst en de illustratie van de prospectus spreken voor zich zelf.

DE VOORZITTER.
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„S uccu len ta ” in A a lsm eer

(Collecties van Liefhebbers XVII)

W ann eer w e  in deze ru b riek  de co llectie  su ccu len te  p lan ten  van  de h eer 
K . M an tel te A alsm eer besch rijven , zu llen  som m igen on zer m isschien  h et eerst 

aan de b ero ep sk w ek er denken. Een b e ro e p sk w e k e r kan  ech ter ook lie fh eb b e r zijn; 
vele , m isschien  v r ijw e l a l onze b ero ep sk w ek ers zijn  a ls lie fh eb b e r begonnen, zo ook 
de h eer M antel. A l  e ist het za k e lijk e  ged ee lte  v a a k  de h e le  persoon, de lie fh eb b er 
za l als b ero ep sk w ek er toch a ltijd  lie fh eb b e r b lijv e n  en hij za l zijn  p lan ten  m et 
an d ere  dan a lleen  za k e lijk e  ogen bek ijk en . H et is dan ook geen  w onder, dat de 
m eeste k w e k e rs  er een  p riv é -co lle ctie  op na houden en h et v e r k la a rt  h et fe it, dat 
m en v a a k  op on w illigh eid  stu it als m en som m ige p lan ten  w i l  kopen. H et is v a n ze lf
sprekend, dat w ij h ier u itslu iten d  de n ad ru k  leggen  op de „ lie fh e b b e r ij”  v a n  een 
bero ep sk w ek er. W e v erte llen  geen  geheim  als w e  zeggen , dat het de k w e k e rs  te g e n 

w o o rd ig  o v e r het a lg e 
m een n iet slech t gaat; de 
m eesten  zijn  „im p orteu r- 
e x p o rte u r” , w a arb ij de 
exp o rt een  ze er b e la n g 
rijk e  p laats inneem t, ze 
h ebben  n au w e lijk s  genoeg 
p lan ten  om  aan de vraa g  
te k u nn en  voldoen, zodat 
de lie fh eb b e rij w e l eens 
een  b eetje  in het gedran g 
kom t. V a n zelfsp rek e n d  is 
deze gu n stige  gan g van  
zak en  onze k w e k e rs  van  
harte  gegund, de ouderen  
on d er hen, hebben  w e l 
eens zeer m o eilijk e  tijden  
gekend. V o o r onze l ie f 
heb berij b etek en t de h u i
d ige  op lev in g  in d irect een 
voordeel, im m ers de l ie f 
h ebberij is bij een grote 
om zet gebaat, de m o ge
lijk h e id  n ieu w e, on b eken 
de soorten aan onze c o l
lecties toe te voegen, 
w o rd t a an m erk elijk  g ro 
ter.

D e b ero ep sk w ek ers 
h ebben  ook a ls lie fh eb b e r 
v a a k  een  stu k  op ons voor, 
en  daarbij b ed o el ik  
h o o fd za k elijk  de stan d
p laats v o o r onze su ccu 
len te  p lanten . Een k w e 
k erij is m eestal gu n stiger 
ge legen  - vo o ra l in de 
stad - dan  h et k a sje  o f de 
v en sterb a n k  v a n  de l ie f 
heb ber, w a a r v a a k  te v ee l 
sch adu w  is, v ero o rza ak t 
door de om liggen de g e 
bouw en . V o o r bijn a  a lle  
su ccu len ten  is v e e l  lich t 
v o o r een  goed e groei fa c 
to r n um m er één. O ok 
h ebben  b ero ep sk w ek ers

D e h eer M antel, geh u rk t bij de bolcactussen, b estu ift 
een A ca nthocalycium  violaceum . Op de v oorgro n d  : 
rech ts F erocactus echidn e  m et d a arach ter F eroc. p ilosus, 
in h et m idden H am atocactus ham atacanthus ( =  longi- 
hamatus) en lin k s d a arva n  Eph. m icrom eris, daarach ter 
T heloc. nidulans  (m et knop) en d aar w e e r a ch ter Feroc. 
recurvus. A an  de lin k erk a n t van  de foto, iets bo ven  het 

m idden, E riosyce sandillon  m et d a arvo o r een  
Stenocactus.
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de beschikking over kassen, groter dan de liefhebber zich in het algemeen kan 
veroorloven. Het voordeel hiervan is belangrijker dan men oppervlakkig zou den
ken. Ik meen, dat de lucht in een grote kas minder snel warmer wordt, maar ook 
minder snel afkoelt dan in een klein kasje, waardoor tevens de vochtigheid aan 
minder grote schommelingen onderhevig is. Het moet voor een kweker prettig zijn 
ruimte te hebben om grote planten te kunnen kweken en sommige Opuntia’s eens 
heerlijk te laten uitstoelen, of Cereussen tot mooie, statige zuilen te kunnen laten 
opgroeien. Hebben dus de kwekers over het algemeen nogal iets op de doorsnee- 
liefhebber voor, we zullen daarom bij het beoordelen van de kwaliteit van hun 
planten ook hogere eisen mogen stellen. Het pleit voor de liefhebber te kunnen 
constateren, dat sommigen van hen resultaten bereiken, die voor die van kwekers 
weinig of niets behoeven onder te doen.

Langs de Ringvaart, van Aalsmeer in de richting Nieuw Vennep, daar waar we 
links van de weg de eerste grote plassen zien, bevinden zich aan de andere kant 
van de dijk de kassen van de kwekerij van de heer Mantel. De kwekerij draagt 
dezelfde naam als onze vereniging: „Succulenta” . De voorste, vrij nieuwe, grote en 
tamelijk hoge kas bevat een enorm aantal succulente planten, geplaatst op bodem- 
hoogte op tabletten over bijna de hele lengte van de kas, welke tabletten door een 
smalle betonnen rand zijn af
gezet. Bijna al deze lange 
tabletten vertonen verschil
lend getinte vakken van in 
massa gekweekte cactusjes 
en vetplantjes, doch een van 
deze vele meters lange tablet
ten valt dadelijk op door de 
grote en bijzondere exempla
ren die daarop zijn tentoon
gesteld. Een collectie van een 
liefhebber die, wat de ruim
te betreft, niet op een half 
metertje behoeft te kijken, 
doch alle beschikbare ruimte 
sterk benut. Opvallend zijn 
de hoge Cereussen en de forse 
Opuntia’s en Euphorbia’s, die 
de klein behuisde liefhebber 
meestal, vóórdat ze bloeibaar 
zijn, zal moeten koppen of 
opruimen, omdat hij er geen 
plaats voor heeft. Onze foto’s 
zullen van de planten enige 
indruk geven. Op een daar
van ziet u o.a. een flink 
exemplaar van een Opuntia, 
nl. Opuntia rufida, niet be
paald de grootste Opuntia 
van deze collectie maar een, 
die erg in onze smaak valt 
door de mooie vorm en de 
talrijke bruin gekleurde glo- 
clpden. Forsere planten za
gen we o.a. van Op. berge- 
riana, Op. dillenii en Op. pili- 
fera, welke laatste op haar 
natuurlijke groeiplaats een 
boomvorm aanneemt.

Behalve deze grote Opun
tia’s ziet men hier natuurlijk 
ook verschillende minder 
grote en ook alleraardigste 
dwergvormen van dit geslacht, 
maar de doorsnee-liefhebber

Een groep fraaie cactussen, voornamelijk Cereussen. 
Vooraan rechts Opuntia tunicata met daarachter 
Oreocereus celsianus; vooraan links Bergerocereus 
emoryi, daarachter Pachycer. pringlei, links daarvan 
Pilocereus chrysacanthus en de witte plant verder 
daarachter is Espostoa sericata. Verder zijn goed te 
onderscheiden een Cephalocereus senilis en in het 
midden van de foto Oreocereus fossulatus met daar

naast Trixanthocereus blossfeidiorum.
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is niet erg Opuntia-minded, zodat we een opsomming liever achterwege zullen laten. 
Een uitzondering moet ik maken voor Op. spegazzinii, al vaker in Succulenta ge
noemd. Deze rijkvertakte plant met haar rolronde leden, witte bloemen en rode 
bessen is werkelijk een sieraad voor elke verzameling. Het is waar, de plant heeft 
onprettige scherpe stekels, die zich bij aanraking onmiddellijk in de huid vastzetten, 
maar allicht hebt u een plaatsje in de kas, waar de stekels u niet bereiken kunnen.

Ook voor hoog opgroeiende Cereussen biedt een hoge kas natuurlijk ruim plaats, 
met de kans, dat we aan deze planten ook eens een bloemetje zien. Zo’n plant is 
Cereus chaXybaeus, met prachtig blauw berijpte, opgerichte takken met zwarte ste
kels. De plant was met heel wat witte bloemen getooid, de buitenste bloembladen 
zijn roodachtig. Een bijzonder fraaie plant! Wij merkten trouwens een groot aantal 
mooie soorten Cereus op, waarvan wij er hier ook maar enkele zullen noemen en 
die u waarschijnlijk op de foto, die een grote groep Cereussen te zien geeft, zult 
kunnen herkennen. Pilocereus palmeri is een heel interessante soort, opvallend door 
een zijdelings, dicht witwollig pseudocephalium aan het boveneinde van de plant. 
Een groot exemplaar van Cleistoc. baumanni had zich gesierd met haar zygomorphe, 
gebogen rode bloemen. Wij noteerden diverse Trichocereussen, zoals Tr. nigrispinus, 
Tr. chiloensis, Tr. blossfeldiana en Tr. poco. Stetsonia coryne is en blijft een van de 
decoratiefste Cereussen voor de liefhebber; d.w.z. als jónge plant, want op haar 
natuurlijke groeiplaatsen vormt ze kortstammige bomen met rijk vertakte kronen. 
Als jonge plant is ze bekoorlijk door haar grijsgroene kleur en de grote, priem- 
vormige, aanvankelijk zwarte dorens. Het is haast vanzelfsprekend dat in een uitge
breide verzameling, zoals die van de heer Mantel, de mooi behaarde Espostoa’s, 
zoals E. lanata, Oreocereussen, zoals b.v. O. celsianus en O. tro lli of Borzic. strausii 
en dergelijke tentoonstellingsplanten niet ontbreken.

De foto geeft een goede indruk van de grootte 
van vele planten. De grote Opuntia is 

Op. microdasys, daarachter grote 
Aloe’s en Euphorbia’s.

Van de meeste der reeds 
genoemde en nog te noe
men planten zagen we exem
plaren, zoals men ze in ons 
land niet vaak ziet, wat de 
grootte betreft. De heer 
Mantel is reeds omstreeks 
1917 als liefhebber met het 
verzamelen van succulente 
planten begonnen en verschil
lende planten uit zijn collec
tie stammen uit die tijd. De 
heer Mantel bezit materiaal, 
door Backeberg op diens eer
ste verzameltocht vergaard, 
en verder ook oorspronkelijk 
materiaal, verzameld door 
Fried. Ritter. Het overgrote 
deel van zijn verzameling 
bestaat uit planten, door hem 
zelf uit zaad gekweekt. Veel 
planten zijn geënt; de heer 
Mantel is een voorstander van 
enten, althans waar het las
tige, langzaam groeiende 
Cereussoorten of bolcactussen 
betreft. Ferocactussen b.v. 
staan er bij ons terecht voor 
bekend, dat ze moeilijk te 
kweken zijn, wel jammer, 
want de planten van dit ge
slacht hebben juist vaak een 
fraai gekleurde, forse bedoor- 
ning. Geënt doen deze plan
ten het echter tamelijk goed; 
zo zagen we hier b.v. prach
tige exemplaren van Feroc. 
recurvus en F. latispinus.
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Over Fero’s gesproken; in de collectie troffen we ook enkele importplanten aan 

van dit geslacht. Importen doen ’t op de duur veelal niet goed, meent de heer Mantel, 
al vormen ze aanvankelijk aardig wat wortels. Daarmede kunnen we het volkomen 
eens zijn, hoewel er heel wat planten in onze collecties voorkomen die vele jaren 
geleden zijn geïmporteerd. Het ligt er aan, met welke soort we te doen hebben, vele 
import Mammillaria’s groeien heel goed. De heer Mantel heeft o.a. een Feroc. pilosus, 
een import, die hij al 25 jaar bezit maar die weinig of niets is gegroeid. Wat een uit
houdingsvermogen heeft zo’n plant. Ook toonde hij o.m. een uit zaad gekweekt en 
geënt exemplaar van dezelfde soort, dat er veel fraaier en frisser uitziet en boven
dien zeker tweemaal zo groot is als de importplant, hoewel ze niet zo oud is.

Het zou ons te ver voeren, om het vóór en tegen van importplanten te behan
delen, het feit, dat we ook spreken van „vóór” wijst er reeds op, dat we niet hele
maal afwijzend tegenover het kweken van importplanten staan. Oude planten willen 
we liever niet aanbevelen, de nieuwe groei heeft bijna altijd een minder forse be- 
doorning, hetgeen de plant nu niet bepaald siert. Met jongere planten kunnen we 
m.i. gerust experimenteren, de eerste jaren zullen we ze een beetje voorzichtig 
moeten behandelen, en voor een zeer goed doorlatende grond moeten zorgen. Ze 
zullen gemakkelijker acclimatiseren en de bedoorning zal op de duur gelijkmatiger 
zijn.

We gaan verder met een opsomming van de planten, die ons in deze collectie 
opvielen. Dat zijn er echter zóveel, dat we ons sterk moeten beperken, bovendien, 
een simpele opsomming van planten heeft o.i. weinig nut. Wanneer je als liefhebber 
een werkelijk mooie, uitgebreide collectie planten ziet, is er zo veel, waar je hart 
voor open gaat en zijn er zo veel planten, waar je wel op zoudt willen wijzen, dat 
er feitelijk haast geen eind aan is. Dat is ook de reden, dat de meeste liefhebbers 
zich slechts met de grootste moeite kunnen beheersen om nog de een of andere mooie 
plant mee te nemen, ofschoon ze er amper een plaatsje in hun collectie voor kunnen 
vinden. Maar wat doe je, als je zo’n hele mooie Stenocactus ziet, met sierlijk 
gegolfde ribben, fraaie bedoorning en met een witwollig hart ? Bij de heer Mantel 
zagen we verschillende mooie Steno’s, verder prachtige, oude Noto’s en ook veel 
Mammillaria’s, die de laatste tijd bij de liefhebbers blijkbaar in trek zijn. Opvallend 
was vooral een oude, zuilvormig gegroeide Mammillariasoort, getooid met prachtig 
geel gekleurde bloemen. Van Mama rhodantha zagen we planten, zeer verschil
lend wat de kleur van de bedoorning betreft. Een Mam. plumosa, geënt op Opuntia, 
doet het werkelijk heel goed. Dankbare planten zijn de Gymnocalyciums, het zijn 
gemakkelijke groeiers en bloeiers; G. venturianum pronkte met heel wat roodachtig 
paarse, of liever gezegd paarsachtig rode bloemen. Soms zijn kleuren zo moeilijk te 
beschrijven. Aan mooie, oude Chilenia’s (Neoporteria’s) is deze collectie bijzon
der rijk; noemen we slechts Ch. senilis, Ch. nigrispina, Ch. nidus en Ch. chilensis. 
We noteerden diverse Echinopsissoorten, o.a. E. ritteri en E. mirabilis, verder Erio- 
syce sandillon, een fraaie Malacocarpus arechavaletai, Echinocereus subterraneus, 
een plant, die men op het eerste gezicht zeker niet voor een Echinocereus zou ver
slijten, en vele andere interessante soorten.

Het viel ons op, dat de meeste planten niet in het tablet zijn geplant, maar in 
potten staan, de potten in de grond gegraven. We vroegen de heer Mantel, waarom 
hij zijn planten niet in de volle grond zet, waartoe het rabat zich goed zou lenen. 
Daar zijn redenen voor. In de eerste plaats groeien de planten volgens de heer M. 
in de volle grond te weelderig; we kunnen ons voorstellen dat zelfs een hoge kas 
als deze voor hoog opgroeiende Cereussen of Euphorbia’s in zo’n geval nog niet 
hoog genoeg zou zijn. Verder worden de planten dikwijls naar tentoonstellingen 
gebracht en het zou haast ondoenlijk en ook voor de planten niet goed zijn om ze 
telkens uit te moeten graven; op te potten en later weer uit te planten. Het is te 
begrijpen, dat de heer Mantel met zijn tentoonstellingsplanten menige mooie prijs 
heeft behaald.

A. J. A. UITEWAAL.
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De Diacanthium-Euphorbia's
(Vervolg)

D e b 1 o e i w ij z e.

Z oals bij alle Euphorbia’s is de bloeiwijze een schijnbloem (pseudanthium), die 
met de speciale naam c y a t h i u m  wordt bestempeld. Het cyathium, ook wel 

omwindsel genoemd, is eigenlijk een bloeiwijze, waarbij de bloemen zelf zijn gere
duceerd tot zeer eenvoudige organen en wel een vrouwelijke bloem, alleen nog 
bestaande uit het vruchtbeginsel met een stijl en driedelige stempel in het midden 
en daarom heen een aantal mannelijke bloemen, die op een kort steeltje staan. Het 
geheel wordt omgeven door een aantal, meestal 5, honingklieren, die tot een ring

aaneensluiten, hoewel ze elk nog als afzon
derlijk orgaan te herkennen zijn.

Deze cyathia staan bij de Diacanthium- 
Euphorbia’s echter zelden alleen, meestal 
komen ze in de vorm van een gevorkt bij- 
scherm (dichasium) te voorschijn. Een enkele 
maal is dit bijscherm niet beperkt tot slechts 
drie cyathia, doch worden er vijf of meer 
ontwikkeld.

Bijna altijd is het centrale cyathium man
nelijk en ontwikkelt zich het eerst, terwijl de 
zijdelingse cyathia opengaan, als het centrale 
cyathium geheel uitgebloeid of zelfs al geheel 
verschrompeld is.

De zijdelingse cyathia zijn vrijwel altijd 
tweeslachtig, d.w.z. ze vertonen zowel de 
meeldraadbloemen als het vruchtbeginsel. In

1. Euphorbia ledienii Brgr., naar Con- 
nell (Fl. PI. of S. Afr.). Bijscherm met 
centraal cyathium (mannelijk), dat 
reeds uitgebloeid is en 2 goed ontwik

kelde zijdelingse cyathia, die 
tweeslachtig zijn.

2. Euphorbia milii Desm., naar Fournier 
(Dict. d. Hist. Nat.). Doorsnee door het 

cyathium met schutbladeren.

de regel ontwikkelen zich de meel
draadbloemen eerder dan het 
vruchtbeginsel, zodat het stuifmeel 
reeds uitgestrooid is, als de stem
pels van het vruchtbeginsel rijp zijn 
geworden. Bij sommige soorten staat bij de voortschrijdende ontwikkeling van het 
vruchtbeginsel, dit orgaan op een kort steeltje geplaatst, waardoor het geheel buiten 
het cyathium groeit en niet zelden zijdelings eruit hangt.

De vruchten van de Euphorbia zijn harde, houtige driehokkige doosvruchten, 
die bij het openspringen de zaden ver weg kunnen werpen.

Bij enkele soorten van de Diacanthiumgroep zien we het cyathium omgeven 
door een paar helder gekleurde schutbladeren, die de schijnbloem nog meer het 
aanzien van een bloem geven, en de sierwaarde van de soorten verhogen. Het zijn 
vooral de soorten van de E. splendens of milii-groep, de z.g. Christusdoorn, die 
daardoor zeer gezocht zijn als sierplanten.
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C u l t u u r .
De cultuur van de Euphorbia’s van de Diacanthiumsectie wijkt in het algemeen 

niet af van die der andere soorten, doch een uitzondering moet men maken voor 
de uitgesproken tropische soorten. Deze verlangen, vooral des winters, een hogere 
temperatuur dan de Euphorbia’s uit de gematigde streken. Vele beginnen pas in 
de zomer te groeien, soms zelfs begint de groei eerst goed in de nazomer en gaat 
tot diep in de herfst door. Ideaal is voor deze tropische soorten een gematigde kas, 
die op 60-65 graden C. wordt gehouden. Soorten als E. neriifolia en E. nivulia 
groeien dan ’s winters door en hebben hun rusttijd tussen Februari en Mei, daarna 
valt het blad af en blijven de planten enige tijd bladerloos. Ook E. lactea, E. hermen- 
tiana (=  trigona), E. lemaireana, E. grandicornis en vele andere uit tropisch 
Afrika afkomstige soorten verlangen een warmere overwintering. Een overwintering 
houdt echter tegelijkertijd in, dat men de planten dan niet kurkdroog mag houden; 
ze verdragen ook des winters zeer goed wat vocht, mits dit ’s avonds weer opge
droogd is. Worden deze tropische soorten te koud overwinterd, dan zijn ze in de 
daaropvolgende zomer soms zeer moeilijk aan de groei te krijgen, het is alsof ze 
door de lage wintertemperatuur in een verstarring zijn geraakt, waaruit ze a.h.w. 
niet kunnen ontwaken. De tropische soorten verlangen in de zomer een relatief hoge 
luchtvochtigheid, althans gedurende een gedeelte van de dag, daar bij te lage lucht
vochtigheid de assimilatie stil staat, waardoor vrijwel geen groei mogelijk is. Uit
geplant in de volle grond van de kas ontwikkelen deze tropische soorten zich meestal 
vlug tot krachtige exemplaren, doch helaas worden ze dan vaak te groot voor een 
liefhebberskas; ze kunnen door terugsnijden kleiner gemaakt worden wat echter 
afbreuk doet aan de schoonheid van de plant en haar, wat nog erger is, de specifieke 
vorm doet verliezen.

Voor studiemateriaal moet men eigenlijk over natuurlijk gegroeide exemplaren 
beschikken, zoals die in Europa alleen in het uiterste Zuiden gekweekt kunnen wor
den. Zelfs aan de Rivièra, met haar gunstig klimaat, zijn vele tropische Euphorbia’s 
niet geheel veilig voor vorst.

J. A. JANSE.

Boekbespreking.
.,GROW  CAC TI,”  A practical Handbook, 

by C. M a r s d e n. Uitg.: Cleaver-Hume 
Press Ltd., 31 W right’s Lane, Kensington, 
London W  8. Prijs 12 s. 6 d.

Ons oordeel over dit slechts van enkele 
tekeningen voorziene werkje kan niet 
anders luiden dan: heel goed. Het is geen 
boekje, dat men zo maar even doorbla
dert, want zelden vindt men zoveel goe
de, belangwekkende raadgevingen in een 
werkje van zo’n betrekkelijk gering aan
tal pagina’s (nl. 175). Zowel het kweken 
van cactussen in de huiskamer als in de 
kas wordt beschreven.
Alle onderwerpen, die met onze liefheb
berij in verband staan, zijn met bijzon
dere duidelijkheid en degelijkheid be
handeld. De schrijver zegt zoveel moge
lijk literatuur over het kweken van cac
tussen bijeengebracht, geschift en aan 
de practijk getoetst te hebben, doch dui
delijk blijkt, dat de auteur zelf ook over 
heel veel ervaring beschikt. Het werkje 
bevat zo’n schat van interessante, leer
zame gegevens - het onderwerp, dat de 
samenstelling van de grond behandelt is 
voor elke liefhebber leerzaam - dat we

wel hele stukken zouden willen vertalen 
om het de liefhebbers voor te houden. 
Dat kan natuurlijk niet; we kunnen elke 
liefhebber, die met de Engelse taal be
kend is, slechts aanbevelen het werkje 
zelf te lezen.
Behalve de gebruikelijke hoofdstukken 
over het verpotten, het water geven, het 
vermeerderen, enten, enz. bevat het 
boekje een beknopt overzicht van de in
deling van de familie der Cactaceae, een 
opsomming van de verspreidingsgebieden 
der verschilelnde genera, een uitvoerige 
lijst met de verklaringen van geslachts- 
en soortnamen, benevens een lijst van 
de verklaringen van botanische termen. 
Dit keurig uitgevoerde boekje, dat het 
eerste is van een serie, houdt zich uit
sluitend bezig met de cultuur van de 
cactussen. De volgende werken zullen 
gewijd zijn aan de gedetailleerde studie 
van een of meerdere geslachten; een 
voorproefje daarvan staat achter in het 
eerste boekje en dat is voldoende, om 
met belangstelling naar de volgende pu
blicaties uit te zien. Hopenlijk zullen 
deze worden geïllustreerd.

A. J. A. UITEWAAL.
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Bestuursmededelingen.
Lidmaatschap.

Leden van Succulenta in Nederland, 
die hun lidmaatschap niet wensen te 
verlengen, worden, om moeilijkheden te 
voorkomen, er aan herinnerd, dat het 
lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór 1 December, schriftelijk aan het 
secretariaat, Hereweg 19, Lisse, of aan 
het bestuur van de afdeling, waartoe zij 
behoren.

Belgische leden van Cactusweelde, die 
hun lidmaatschap niet wensen te ver
lengen, wórden verzocht vóór 1 Decem
ber hiervan mededeling te doen aan de 
secretaris, de heer W. Goemaes, Heir- 
manstraat 1, Deurne-Zuid, België.

Belgische leden van Pereskia, die 
hun lidmaatschap niet wensen te ver
lengen, worden verzocht vóór 1 Decem
ber hiervan mededeling te doen aan de 
secretaresse, Mevrouw Gonnissen, Edm. 
Thieffrylaan 52, Mortsel, België.

Gratis plantjes.
De verzending van gratis plantjes aan 

nieuwe leden is wegens het vergevor
derde seizoen stopgezet tot het voorjaar 
1956. Leden, die zich vóór 10 September 
1955 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.

Clichéfonds.
Voor het eerst sinds vele jaren, kan 

het Clichéfonds in het Novembernum
mer geen zaden aanbieden.

De zaden, die in het buitenland reeds 
in het voorjaar van 1955 werden besteld, 
zijn nog niet aangekomen en slechts 
twee onzer leden, de heer F. te Dor
drecht en de heer S. te Hilversum stuur
den zaad ten bate van het Clichéfonds.

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

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
Dr. H. W. DE BOER, Molenweg 3, 

Haren (Gron.) stelt van af midden No
vember gewortelde stekken van een 
groot aantal soorten Conophytum be
schikbaar.

TE KOOP AANGEBODEN de com
plete, gebonden jaargangen van Succu
lenta: 1920 t/m  1924 en 1926 t/m  1940; 
ongebonden compleet de jaarg. 1927, 
1948, 1949 en 1950. Diverse losse num
mers gratis. Kwekerij „Vijversberg” , 
Rijksweg, post Liempde (bij Boxtel) 
N. Br.

GRATIS RUILLIJST met 250 soorten 
zaailingen en ongeveer 200 soorten kul- 
tuurplanten. Schrijven naar E. T. Claeys, 
De Pintelaan 333, Gent (België). Bezich
tiging van de verzameling: na afspraak.

Nieuwe Leden :
A. Marteijn, Lunettelaan 501, Vught.
T. J. Evenhuis, D. Boeremastraat 77, 

Appingedam.
H. Schuil, Heiligeweg 9a, Harlingen.
P. Lansbergen, Noorduinstraat 20, Hon- 

selersdijk.
Mevr. L. C. M. Roest-Pompe, Lindelaan 

36, Rijswijk, Z.H.
A. F. Wiederhold, 2de Schuytstraat 216, 

Den Haag.
C. J. de Ruyter, Sumatralaan 35, Apel

doorn.
H. Schipper, Bataviastraat 27/11, Am- 

sterdam-O.
Mevr. A. W. Taselaar-Doornbos, Huize 

Ottoma, Uithuizen, Gron.
H. Zandhuis, Dijk 51, Wijhe, Ov.
W. Aarsen, Melkmarkt 46, Zwolle.
Ernst Amons, Laan der Vrijheid 29, 

Zaandam.
G. Huizinga, Slakstraat 11, Bleyerheide, 

Limburg.
J. Walraven, Rijnauwenstraat 12, Den 

Haag.
Mej. G. Jarigsma, Oosterlaan 5, Zwolle.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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



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

H. Bult, Prins Bernhardlaan 24, Veen- 
dam.

Mevr. H. M. van Strien, Begoniastraat 2, 
Zwolle.

L. de Laat, Koekoeklaan 3, Lieshout, 
N.-Br.

F. Noltee, Voorstraat 39 rd, Dordrecht.
BELGIË :
Alb. Goossens, Provinciestraat 63, Duffel.
Ad. Cooremans, Chaussee de Tamise 3, 

Strombeek-Bever.
J. Dumez, Nijverheidstr. 44, St. Niklaas.
Fr. Huygens, Nijverheidstraat 46, St. 

Niklaas.
G. de Baere, St. Elooistraat 20, Merel- 

beke.
Aug. Crève, Dahliastraat 34, Antwerpen.
Fr. Pauwels, Tweemontstr. 238, Deurne.
F. Geeraerts, Cyr. Buyssestraat 25, 

Antwerpen.
A. van Imschoot, Gebr. de Smetlaan 64, 

Gentbrugge.
G. Charlier, Rue Ferrer 35, Godarville.
J. Schepers, Stationstraat 1, Houthalen.
G. Vincke, Dorpsstraat 78, Leffinge.
Mej. Germ. Baeyens, Grote Steenweg 85,

Berchem.
R. Dutois-Leclerc, Schuurhovenveld,

St. Truiden.
Fr. van Leemputte, Walemstraat 24c, 

Duffel.
Ch. Kerschenmeyer, Rue de Tervaete 31, 

Etterbeek, Brussel.
A. Verbruggen, Zandpoortvest II, 

Mechelen.
Mart. Dupon, Brederodestraat 52, Ant

werpen.
L. Mattessen, Kasteeldreef 1, Putte- 

Ekeren.
R. de Keyser, Aarschotstraat 19, Ant

werpen.
Alois Baert, Hertje 59A, St. Niklaas- 

Waas.
John de Bruyn, Wolfjagerslei 20, Bor- 

gerhout.
ADRESSEN HOOFDBESTUUR :
A. F. H. BUINING, „Hohorst”, Hamers- 

veld (Utr.), Voorzitter.
G. J. MOL, Mr. P. N. Arntzeniusweg 94, 

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

Hereweg 19, Lisse, Secretaresse.
Mejuffrouw J. J. E. VAN DEN THOORN, 

Papegaaiweg 6, Wenum, Apeldoorn, 
2e Secretaresse.

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

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

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

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

C, SMULDERS, De Vriesstraat 26, Eind
hoven.

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

L. VERHEIJEN, Marterstraat 18, Nijme
gen.

C. BRAVENBOER, Kethelweg 116,
Vlaardingen.

D. R. MEESTERS, Bremstraat 8, Arn
hem.

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

J. VAN BOVEN, Annadreef 16, St. Ma- 
riaburg, Antwerpen, België.

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

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

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

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

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

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

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

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

rekening te doen ontsmetten.
6. Het maken van aantekeningen in de 

boeken is niet geoorloofd.
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