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K in d erlijk  eenvoudig
in het gebruik zijn

ftisso
C a c t u s - m e s t t a b le t t e n

met sporenelementen vermengd.
De bloeibevorderende voedingsoplossing 
in het gietwater.

ETISSO Cactus-mesttabletten staan onder 
voortdurende controle van de Duitse 
Cactusvereniging.

Bloemenvrienden bevelen wij aan: 
E T I S S O  bemestingsPOEDER 

voor vermenging. — Bij verpotten 
E T I S S O  bloemen-mestkegeltjes.

Voor nabemesting — Bloeibevorderend. 
Alleenvertegenwoordiging :

Handelsvereniging „Excelsior” 
Amsterdam, 2e Jan van der Heijdenstraat 24. 

C. de Mooy & Zonen 
Rotterdam, Lombardkade 21 

Dr. Burchard & Cie — Chemische Fabriek 
Köln-Zollstock — Duitsland. 404

Reünie 6e Lustrum 
Kring ’s-Gravenhage.

Als inleiding tot de viering van het 
30 jarig bestaan van deze afdeling wordt 
op Zaterdag 21 Januari a.s. des avonds 
een feestvergadering gehouden waaraan 
verschillende attracties verbonden zullen 
zijn, annex vertoning van buitengewoon 
interessante films.

Het afdelingsbestuur zou het op prijs 
stellen als de in de loop der jaren uit 
’s-Gravenhage vertrokken oud-leden in 
grote getale deze feestavond zouden mee

maken en nodigt hiermede alle belang
stellende oud-leden hartelijk voor deze 
bijeenkomst uit. Voor logies is reeds 
ruimschoots gezorgd.

Zij, die aan deze uitnodiging gevolg 
willen geven, worden verzocht daarvan 
zo spoedig mogelijk bericht te zenden aan 
de afdelingssecretaris de heer LANGEN
DOEN, Pauwenlaan 168, ’s-Gravenhage, 
dan zullen invitaties en nadere gegevens 
omgaand toegezonden worden.

J. J. VERBEEK WOLTHUYS, 
Afdelingsvoorzitter.

CLICHÉFONDS 1953— 1954.

INKOMSTEN: UITGAVEN:
Saldo 1952-53 ....................... f 380,89 Cliché’s ............................... f 673,15
Verkoop boeken ................. f 20,50 Foto’s en Abonnement
Bijdrage Heer F. te U............ f 3,— Cact. Journal................ f 41.15
Bijdrage Hr B. te H............ f 0.75 Aankoop zaden ................. f 246,33
Zaadverkoop ........................ f 1101,92 Porti ............................... f 45,97

Saldo ............................... f 500,46

f 1507,06 f 1507,06
Gezien en accoord bevonden Apeldoorn, 12 April 1955.
Voorburg 17 April 1955 J. J. E. v. d. THOORN.

w.g. NOTEBOOM.
Zaandam, 19 October 1955

w.g. Mevr. A. VAN BEEK,
C. A. KORVER.
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1956
T n het afgelopen jaar heeft Succulenta haar ledental weer sterk zien toe- 
1 nemen, vooral dank zij de grote activiteit van onze Belgische vrienden. 
Zoals wij hopen en ook kunnen verwachten zal over enige tijd een aantal 
van 1250 leden zijn bereikt. Naast veel goeds brengt deze snelle groei ook 
moeilijkheden mee.

Elke afdeling kan in het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn, zodat alle 
wensen en alle klachten in de hoofdbestuursvergaderingen behandeld kun
nen worden. Van een te groot en daardoor slecht functionnerend hoofd
bestuur is geen sprake; de vergaderingen blijken altijd goed te verlopen 
en vruchtdragend te zijn.

De organisatie van onze vereniging is Voldoende gedecentraliseerd, 
om de afdelingen zelfstandigheid te waarborgen met genoegzame binding 
met de overige leden. Wij bezinnen ons ieder jaar over deze zaken, omdat 
wij trachten onze vereniging zo levend mogelijk te houden. De ontwikke
ling tot grote afdelingen stelt de besturen hiervan voor de taak om zelf 
te zoeken naar methoden, om de leden te binden en de drang naar kennis 
en ontwikkeling in goede banen te leiden. Uiteraard zal het hoofdbestuur 
hierin zoveel mogelijk van advies willen dienen en steun verlenen. Laat 
ons echter niet vergeten, dat het orgaan van Succulenta, ons tijdschrift, 
de sterkste bindings- en voorlichtingsvorm moet zijn. Wij zijn hiervoor allen 
verantwoordelijk en kunnen hiervan niet de verantwoording op anderen 
schuiven.

Onze wens voor U allen en voor onze buitenlandse vrienden is een 
gelukkig en voorspoedig 1956, met een groeiend Succulenta als een steeds 
hechter wordende vriendenband.

A. F. H. BUINING, 
Voorzitter Succulenta.
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Twee nieuwe Cereussen van Zuid-Amerika
door Dr. M. CARDENAS.

I n de nummers 3 en 4 van Succulenta 1951 publiceerden wij de beschrijving van 
twee species van het geslacht C e r e u s  Miller, één uit Peru en de andere uit 

Bolivia. Daarbij wijdden wij een korte taxonomische beschouwing aan dit geslacht, 
dat aan veel kritiek onderhevig is. In het volgende artikel beschrijven wij twee 
nieuwe soorten, die tot dit geslacht behoren.

Cereus braunii Cardenas sp. nova
Arboreus, 2-3 m altus, trunci brevis. Ramis herba viridis, 10-20 cm diam. 

Costis 4-5, valde compressus, 5-6 cm altis, 5 mm latis, crenatis. Areolis 2 cm 
separatis, circularibus vel ellipticis, 8 mm diam., temperato brunei tomentosis, 
2 cm long, pilis albis praeditis. Aculeis 5-6, acicularis, radiantibus, albidis, 
apice brunescentis, 3-40 mm long., a basim incrassatis. Flores 1-2 anguste, 
infundibuliformes, 28 cm long. Ovario 3 cm long., glauco viridis, 7 costatis, 
squamis minutis, albidis, parce pilis albis praedito. Tubus S-curvatis, 11 cm 
long., temperato viridis, superne roseis, parce squamis minutis, viridis, pilis 
albis praeditus. Phylla perigoni exteriora 3-4 cm long., temperato viridi pur- 
purescentia, lanceolata; phylla intermedia 8 cm long., lanceolata, inferne

viride, superne purpurei; 
phylla interiora spathula- 
ta 10 cm long., apice ser- 
rulato, mucronata, alba. 
Stamina 10 cm long.; fila
menta alba viridiscentia; 
antherae temperato bru- 
neae. Stylo 19 cm long., 
temperato viridis, 17 ramis 
stigmaticis, tenuis, flavo 
viridis, coronato. Fructo 
ignoto.

Obs. Species collectori 
Agronomus Otto Braun 
dicata.

Patria: Bolivia, pro- 
vinci Ballivian, departe- 
menti Beni, prope Reyes, 
280 m.

Cereus braunii (X  0.05)

Boomachtig met een 
korte stam of dicht bij de 
grond vertakt, 2-3 m hoog. 
Takken recht opgaand, fris 
groen, 10-20 cm dik. Rib
ben 4-5, zeer dun, 5-6 cm 
hoog, aan de basis 5 mm 
breed, gekarteld. Areolen 
2 cm van elkaar, rond tot 
ellipsvormig, zich horizon
taal verbredend, 8 mm 
lang, met licht bruin vilt 
en voorzien van 2 cm lan
ge, katoenachtige, witte 
haren. Geen onderscheid 
tussen rand- en midden
dorens, 5-6, ongelijk, 
naaldvormig, gespreid, on
deraan witachtig met 
bruine punt; de kortste
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Boven links: Cereus comarapanus, nabij Comarapa; rechts dezelfde (X  0.14); 
onderaan: Cereus braunii (X  0.25).
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dorens 3 mm lang, de middelste 1,5-2 cm en de langste 2,5-4 cm lang; alle dorens zijn 
aan de voet gezwollen. De bloemen, in aantal niet meer dan 1 of 2, bloeien des nachts 
en vrijwel in de top van de takken, zij zijn slank trechtervormig, 28 cm lang. Vrucht
beginsel 3 cm lang en 2 cm breed, blauwachtig groen, met 7 ribben, bezet met 1-2 
mm lange en 3 mm brede, witachtige schubjes, waaruit enkele witte haren groeien. 
Bloembuis S-vormig gebogen, 11 cm lang, 1,5 cm dik, lichtgroen, bovenaan rose- 
achtig, geribd, bezet met enige 3 mm lange, 5 mm brede, groene schubjes, voorzien 
van enkele witte haren. Buitenste bloembladen 3-4 cm lang, 1,5 cm breed, onderaan 
lichtgroen purperachtig, 
bovenaan groen bruinach
tig, lancetvormig, met een 
doorzichtige membraan
achtige rand; middelste 
bloembladen 8 cm lang, 12 
mm breed, lancetvormig, 
onderaan groen, bovenaan 
purperachtig; de daarop 
volgende bloembladen 
lancetvormig, 10 cm lang,
1 cm breed, onderaan wit, 
bovenaan groen; binnen
ste bloembladen spatel
vormig, stekelig gepunt, fijn ge
zaagd, diep ingesneden, 10 cm 
lang, 2 cm breed, zuiver wit. De 
meeldraden staan vrij van 6 
cm van de bodem van de bloem
buis tot aan de voet van de 
bloembladen, zij zijn 10 cm lang; 
meeldraden wit groenachtig; 
helmknopjes lichtbruin. Stamper 
19 cm lang, 2,5 mm dik, onder
aan lichtgroen, bovenaan geel
achtig, niet langer dan de meel
draden. Stempels 17, dun, 2,5 cm 
lang, geel groenachtig. De vruch
ten, die ons niet bekend zijn, 
zijn eetbaar en zouden rood zijn 
met witte pulp.

Groeiplaats: Bolivia, provin
cie Ballivia, departement Beni, 
op 280 m. Verzameld door Otto 
Braun in April 1953 en door 
M. Cardenas, no. 5048 (type), in 
Juni 1953. De plant wordt ge
kweekt op enkele plaatsen in het 
departement Beni, zoals te Ca- 
chuela Esperanza, Riberalta en 
Santa Ana.

Opmerkingen: Deze merk
waardige Cereus heeft de vol
gende, voor dit geslacht zeld- 
zaïpe eigenschappen: lange ka
toenachtige haren in de areo- 
len, en enkele witte haren in de 
axillen van het vruchtbeginsel
en tussen de schubjes van de bloembuis. Britton en Rosé publiceerden een afbeelding 
van een gedeelte van de stam van deze soort in hun bekende monografie „The 
Cactaceae” (appendix, pag. 267. Vol. IV) met de opmerking, dat de foto was ont
vangen van Dr. Vaupel uit Berlijn. Op dezelfde bladzijde voegden zij onder Cereus 
trigonodendron Schum. de herbariumstukken toe van takken en bloemen verzameld 
door W. F. Meyer te Cachuela Esperanza, Beni, Bolivia, in Februari 1923. De boven
genoemde foto herinnert ons ook aan de nieuwe soort C. braunii uit het departement

Cereus comarapanus Cardenas. 1 bloem 
(X 1.0); 2 gedeelte van vrucht ( x  1-0); 

3 zaden (X 2.0).
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Beni in Bolivia. Deze nieuwe soort onderscheidt zich van de Cereus van Schumann, 
door haar geringere hoogte, haar witte bloemen en door het feit, dat zij in het open, 
grazige landschap groeit. Wij hebben de foto gezien van Cereus trigonodendron in 
Engler’s Botan. Jahrbücher XL, Tafel X en ook de beschrijving gelezen. Volgens 
deze beschrijving komt de species van Schumann voor in het oerwoud, zij is 15 m 
hoog en heeft purperkleurige bloemen. Door de smalle ribben werd verondersteld,

dat deze soort misschien 
een overgangsvorm is van 
de epiphytische en klim
mende vormen van de 
Cactaceae. Wij hebben 
Cereus vargasianus uit de 
Convencionvallei in Peru 
beschreven, die ook zeer 
dunne ribben heeft, maar 
die in het open landschap 
xerophytisch groeit. Zo 
ver ons bekend is, werd 
Cereus trigonodendron 
helaas niet weer gevonden 
in haar groeigebied, in 
Peru ergens in het depar
tement Loreto in het be
neden Amazone district, 
om haar te kunnen verge
lijken met Cereus braunii 
afkomstig uit Bolivia in 
het boven Amazonegebied 
op ongeveer 300 m hoogte.

Cereus comarapanus
Cardenas sp. nova.

Arboreus, 3-4 m altus, 
ramosus, trunci 1,50 m 
altis, 6 costatis. Ramis 
glauco viridis, constrictio
nis 20-80 cm distantibus, 
praeditis. Costis 7,2 cm 
altis, 2,5 cm latis. Areolis
2- 2,5 cm inter se distanti
bus, circularis, cinereo al
bido tomentosis. Aculeis
3- 4 ex basim areolis, ver
sus inferne direxit, acicu- 
laris 5-20 mm long. Flores 
nocturnis, infundibulifor- 
mes, 13 cm long. Ovario 
3 cm long., atro viridis, 
glabro, 1 mm long., squa
mis bruneis praedito. Tu
bus 4 cm long., glabrus, 
parce squamis praeditus. 
Phylla perigoni exteriora, 
lanceolata, obtusa, 2-2,5 
cm long., viridia, apice 
brunescente; phylla inte
riora spathulata, 4,5 cm 
long., alba. Stamina ab 
circa basim tubus usque 
basim petalis; filamenta

temperato viridia, superne albescente; antherae flavae. Stylo 7 cm long., in
ferne viridiscente, superne albidis, 16-17 lacinis stigmaticis, temperato flavis 
coronata. Fructo ovoideo 8-9 X 4,5 cm, atro purpureo magentibus, pulpa ma-

Cereus braunii Cardenas. 1 bloem; 2 gedeelte bloem- 
buis; 3 buitenste bloembladen; 4-5 middelste bloem

bladen; 6 binnenste bloembladen; 7 stempels;
8 areolen (X 0.5).
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genta. S e m in a  ren ifo rm ia , n igra , granulata , 2 m m  long. Patria: B o liv ia , p ro- 
v in c i V a lle  G rande, d e p a rtem en ti S a n ta  C ruz, prope  C om arapa, 200 m .

B oom achtig , zu ilvo rm ig , 3-4 m e te r  hoog. S tam  hou tach tig , hoog 1,50 m, 15-20 cm 
dik, m e t 6 rib b en . T ak k en  opgaand , zeegroen , om  de 20-80 cm  versm ald . De tak k e n  
h eb b en  7 rib b en , o n g ev ee r 2 cm  hoog en  2,5 cm  b reed . A reo len  2-2,5 cm  v an  e lk aar, 
rond , m e t lic h tg rijs  v ilt  b ed ek t. D o ren s 3-4, u i t  de  basis v a n  de a reo len  g roe iend  en 
n a a r  b en ed en  g e rich t; de  k o rts te  5 m m , de  m id d e lste  1 cm  en  de  lan g s te  2 cm  lang, 
a lle  n aa ld v o rm ig , d o n k e rg rijs  m e t b ru in e  p u n tje s . N ach tb lo e ie r. B loem en ongeveer 
23, langs de  z ijd e lin g se  seg m en ten  v a n  de tak k en , trec h te rv o rm ig , 13 cm  lang, de 
zoom  8 cm  lang . V ru c h tb eg in se l 3 cm  lang, 1,5 cm  dik , d o n k e rg ro en , kaal, m e t 1 m m  
lan g e  b ru in e  sch ub jes . B loem buis 4 cm  lan g  m et en ige  1 m m  lange  en  3 m m  b re d e  
schub jes; b o v en ste  sch u b jes  3 m m  lan g  en  4 m m  b reed . B u iten ste  b lo em b lad en  b re ed  
lance tv o rm ig , stom p a an  de  top , 2-2,5 X 1,5 cm, g roen , b ru in  a an  de p u n t; de v o l
g ende  k ra n s  b lo em b lad en  lan ce tv o rm ig  4 x 1,5 cm, p u rp e r-ro se ; b in n en s te  b loem 
b lad en  sp a te lv o rm ig  4,5 X 1,5, z u iv e r w it, m e t gegolfde  ran d en . M ee ld rad en  v r ijk o 
m end  v r ijw e l v a n  de b odem  to t a an  de  bo v en ste  ra n d  v an  de b loem ; h e lm d rad e n  3-7 
cm  lang, o n d e raa n  lich tg ro en , b oven  w itach tig ; h e lm k n o p jes  geel. S tem p e l 7 cm  lang, 
o n d e raa n  lich tg ro en , b oven  w itach tig . S tem pels 16-17, 1 cm  lang, lich tg ee l. V ru ch t 
e iv o rm ig  8-9 X 4,5 cm  m et en ige  1 m m  lange  schub jes , d iep  p u rp e r  ro o d  m et h e l
ro d e  pu lp . Z aad  zw art, n ie rv o rm ig , n ie t  g lanzend , ru w  k o rre lig  aan  de teg e n o v e r
g este ld e  k a n t  v a n  de n avel, 2 m m  lang.

G ro e ip laats: B oliv ia , p ro v in c ie  V alle  G ran d e , d e p a rtem e n t S an ta  C ruz, bij C om a
ra p a  op 2000 m  hoogte.

O nd erzo ch t m a te ria a l: C o m arap a, 3 Nov. 1954, M. C a rd en as n r. 5049 ( ty p e ). Deze 
en  h e t b o v en genoem de n r. 5048 z ijn  in  h e t „ H erb a riu m  C ard en a sian u m ”. Iso type  in 
„ th e  H e rb a riu m  of th e  S m ith so n ian  In s ti tu tio n ”, te  W ash ing ton  D.C., U.S.A.

O p m erk in g en : D eze n ieu w e  C ereu s doet vo lgens h a a r  h ab itu s  d en k en  aan  tw ee  
n a v e rw a n te  soorten , n.1. C. va lid u s  H a w o rth  en  C. h a n kea n u s  W eber. Zij v e rsch ilt 
e c h te r  v a n  b e id e  d o o r h e t g e rin g e re  a a n ta l  b o v en tak k en , de  zu iv e r w itte  b in n en s te  
b lo em b lad en  en  sp ec iaa l door h a a r  d o n k e r p u rp e rro d e  v ru ch ten .

N ote in English :
Cereus braunii differs from Cereus trigonodendron  Schum. b y  its shorter heigth, its w hite flowers 

and its occurence in grassy open lands.
Cereus comarapanus differs from Cereus validus  H aw orth and Cereus hankeanus W eber, having 

fewer upper branches, pure  w hite inner perian th  segments and particu larly  by  its dark purple  m agenta 
fruits.

U n iv e rs ite it v an  „San S im ón” , C ochabam ba, B oliv ia , F e b ru a ri  1955.
Foto’s en  tekeningen van de schrijver. V ert. A. F. H. B.

Prijsvraag
Het H o o fd b estu u r d e r  N ed erlan d s-B e lg isch e  V eren ig in g  v an  L ie fh eb b e rs  v an  C ac

tu ssen  en  a n d e re  V e tp la n ten  h e e ft beslo ten  de vo lgende  p rijsv raa g  voor de 
led en  u i t  te  sch rijven :

G ev raag d  w o rd t een  b esch rijv in g  v a n  de b eh an d e lin g  v an  C actussen  en  a n d e re  
S uccu len ten , ten  d ien s te  v a n  b eg in n en d e  v e rzam e laa rs .

H e t m a n u sc r ip t m o et w o rd en  g esch rev en  in  de N ed erlan d se  taa l, h e t m o et gesteld  
zijn  in  ook v o o r lek en  b e g rijp e lijk e  b ew o o rd in g en  en  m ag  n ie t  m e e r  d an  5000 
w o o rd en  b ev a tten .

V oor he t, n a a r  h e t o o rd eel d e r  door h e t H o o fd b estu u r in g este lde  C om m issie beste  
m an u scrip t, d a t door de  V eren ig in g  zal w o rd en  u itgegeven , w o rd t een  p r ijs  van 
hon d erd  gu ld en  u itgeloofd .

V o o rw aarden  va n  d eelnem ing:
1. Ie d e r  lid  d e r  V e ren ig in g  k a n  aan  deze p r ijsv ra a g  deelnem en .
2. H et m a n u sc r ip t d ien t te  w o rd e n  g esch rev en  of g e ty p t op p ap ie r, d a t slech ts aan  

één  z ijde  m ag  w o rd e n  g eb ru ik t.
3. H et m a n u sc r ip t m o et in g e lev erd  w o rd en  zo n d er o n d e rtek en in g  v an  de au te u r, 

d ie  z ijn  n aam  en w o o n p laa ts  in een  geslo ten  en v elo p p e  aan  h e t m an u sc rip t m oet 
toevoegen , w aaro p  hij h e t m o tto  p laa ts t, d a t ook op h e t m an u sc rip t voorkom t.
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4. De inzendingen dienen in het bezit der Commissie te zijn op uiterlijk 30 Juni 
1956.

5. Het adres der commissie is Mej. J. J. E. v. d. Thoorn, Papegaaiweg 6, Wenum, 
Apeldoorn.

6. De beoordeling geschiedt door een commissie bestaande uit de volgende perso
nen; Dr. B. K. Boom, Wageningen; A. F. H. Buining, Hamersveld; Mej. J. J. E. 
v. d. Thoorn, Apeldoorn en Mevr. J. Grullemans—v. Berghem, Lisse.

7. Het oordeel van de Commissie is bindend en hierop is geen beroep mogelijk.
8. Het bekroonde ontwerp zal worden uitgegeven door de Vereniging; de auteur 

staat door deelneming het auteursrecht aan de Vereniging af.
9. De niet bekroonde ontwerpen zullen door de commissie aan de auteurs worden

teruggezonden. '
10. Het staat de commissie vrij de prijs te delen tussen twee of meer inzenders, of 

de prijs in het geheel niet toe te kennen, terwijl zij eventueel de termijn van 
inzending kan verlengen.

11. De commissie zal het besluit van haar bevindingen uiterlijk binnen zes maan
den na afloop der inzendingstermijn in het orgaan der Vereniging bekendmaken.

12. Door deelneming aan de prijsvraag erkent de inzender stilzwijgend, bovenstaande 
voorwaarden te accepteren.

Amsterdam, 12 November 1955. HET HOOFDBESTUUR.

Jensenobotrya lossowiana Herre
door Dr. H. W. DE BOER.

D eze nieuwe Mesembryanthemumsoort werd in 1950 gevonden door mevr. von 
Budewitz te Lüderitz, op een eenzame, zeer ontoegankelijke plaats aan de Spen- 

cerbaai, tegenover het guano-eiland Mercury aan de Westkust van Zuidwest-Afrika, 
plm. 100 km ten noorden van Lüderitz.

In 1951 werd de vindplaats bezocht door de heer E. Jensen, te Lüderitzbucht, bij 
nam materiaal mede en deed dat toekomen aan de heer H. Herre te Stellenbosch, 
zodat deze laatste in staat was om een beschrijving van deze nieuwe soort te geven.

Jensenobotrya lossowiana (X  0.5) foto; Dr. de Boer
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welke in „Sukkulentenkunde IV, Dec. 1951” (Jahrbücher der Schweizerischen Kak- 
teen Gesellschaft) werd gepubliceerd.

Van de heer Herre ontving ik enig zaad, waaruit door mij de planten werden 
gekweekt, welke op de foto zijn afgebeeld.

Deze thans twee- en driejarige planten zijn 6 a 10 cm hoog en bestaan uit een 
vertakt stammetje, dat dicht bezet is met tegenoverstaande bladeren; deze bladeren 
zijn ongesteeld, aan de voet met elkaar vergroeid en knotsvormig; aan de basis is 
zo’n 2 a 21 , 2  cm lang blad bijna rolrond en 5 a 6 mm in doorsnee; het eindigt 
in een iets afgeplat knotsvormig gedeelte, dat tot l ' / 2  cm in doorsnee wordt; de 
knotsvormige bladeren zijn aan de bovenkant min of meer afgeplat; de vlakke, soms 
zelfs enigszins concave bovenkant is het beste zichtbaar bij jonge bladeren, waarbij 
de bovenkant door een duidelijke rand is gescheiden van de onderkant, welke een 
onduidelijke kiel vertoont. Bij oudere bladeren is deze kiel vrijwel onzichtbaar en 
is ook de vlakke bovenkant zo goed als verdwenen, zodat het blad de vorm van een 
knots krijgt; indien men de planten weinig water geeft, worden de „knotsen” spoedig 
rimpelig. j; -

De bladeren die bij mijn gekweekte planten tot dusver blauwachtig grijsgroen 
zijn, zijn bij in het wild gevonden planten meestal roodachtig gekleurd, zodat, vol
gens Herre, de plant op een in het zand liggende wijndruif gelijkt; een tak van een 
der te Lüderitzbucht verzamelde planten had aan de basis een omtrek van 23 cm. 
een lengte van 118 cm en werd op een ouderdom van tenminste 200 jaar geschat. 
De enige bloem, die een mijner planten in September 1955 vertoonde, had een bloem
stengel van plm. 1% cm lengte, was 2% cm in doorsnede en zeer bleek rosé van kleur. 
Het geslacht Jensenobotrya is genoemd naar de heer Jensen en naar het wijndruif
achtige (wijndruif =  botrys) uiterlijk der planten, terwijl de soortnaam, Lossowiana, 
betrekking heeft op de naam van de in 1947 gestorven Dr. O. von Lossow.

In hetzelfde, bovenvermelde tijdschrift geeft de heer E. Jensen onder de titel: 
„Ein neues Mesembryanthemum” een beschrijving van de reis naar de vindplaats en 
van de plaatselijke omstandigheden; de planten groeien in een rotsachtig dal van een 
tot 500 m hoge bergrug en zo dicht bij de kust, dat ze door de zeedamp met een 
zoutlaagje waren bedekt.

Op een te Nijmegen gehouden plantenkeuring door de Kon. Ned. Mij voor 
Tuinbouw en Plantkunde, werd een inzending succulenten van de heer van 
Kempen bekroond met twee gouden medailles. Hopende dat Succulenta en in 
het bijzonder de afdeling Nijmegen hiervan profijt zal hebben, plaatsen wij 
deze foto. Red. (foto: Barten).
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De J.O.S.” en U!
H et zal waarschijnlijk niet onbekend zijn, dat er sinds 1950 internationale samen

werking op succulentengebied bestaat. In dat jaar kwamen enkele enthousiaste 
verzamelaars en beroepsplantkundigen in Zürich bijeen en stichtten een organisatie, 
welke de naam I.O.S. kreeg, hetgeen zoveel zeggen wil als „Internationale Organisatie 
voor de studie der succulente planten” .

Na die bijeenkomst te Zürich vonden nog twee bijeenkomsten plaats, waarop 
het programma van de jonge vereniging verder werd uitgewerkt, zodat men nu 
kan zeggen, dat er een organisatie bestaat, die reden van bestaan heeft en haar taak 
vastomlijnd voor zich ziet.

„Wat wil die I.O.S. nu ?” zult U wellicht vragen. Of misschien denkt U wel: 
„Dat is alleen een onderonsje van enkele personen, die deskundig zijn (of dit althans 
van zich zelf denken), waarbij ik als liefhebber niet thuis hoor” .

Niets is minder waar en wij hopen, dat hetgeen volgt U ervan zal kunnen over
tuigen, dat ook II medewerken kunt aan het verwezenlijken van de door de I.O.S. 
gestelde idealen. Eigenlijk is de I.O.S. niets anders dan een succulentenclub zoals er 
zovele zijn, maar ze onderscheidt zich daarvan toch in twee opzichten. In de eerste 
plaats tracht zij de krachten, in elk land aanwezig, samen te bundelen, waardoor 
het werk van haar leden niet alléén de liefhebbers van dat éne land maar allen ten 
goede komt, ten tweede wil zij die mensen verenigen, die het werkelijk ernstig met 
onze liefhebberij menen.

De I.O.S. streeft er naar contacten te leggen tussen die personen in de gehele 
wereld, welke op het zo gevarieerde terrein van de succulentenliefhebberij zich 
met dezelfde onderdelen daarvan bezig houden.

II weet wel, dat sommige verzamelaars zich uitsluitend voor een bepaalde groep 
planten interesseren, bijv. Levende Steentjes, Rebutia’s of welke groep dan ook. 
Hoe nuttig is het dan niet, dat de I.O.S. het contact tussen die gelijkgerichte lief
hebbers onderhoudt en zodoende mogelijk maakt, dat zij van dat contact kunnen 
profiteren.

Wij denken bij het werk van de I.O.S. o.m. aan wat er gedaan kan worden 
om de hopeloze verwarring in de naamgeving enigszins te verminderen.

Maar daarmede is de taak van de I.O.S. echter nog lang niet uitgeput, want elk 
probleem, of dit nu op zuiver wetenschappelijk of op toegepast wetenschappelijk 
terrein ligt, kan worden opgenomen en bestudeerd door mensen in diverse landen 
en daardoor nader tot een oplossing worden gebracht.

Wanneer U slechts beseft, dat ook een kleine verzameling reeds een soort reser
vaat is, waarin belangrijke planten voor het verloren gaan worden behoed, dan zult 
II begrijpen, dat ook de gewone liefhebber, die het goed met onze liefhebberij meent, 
alleen reeds door zijn collectie zo goed mogelijk in stand te houden een steentje 
bijdraagt tot het grote werk van de succulentenstudie, maar nog meer draagt hij bij 
als hij ook bereid is in samenwerking met anderen bepaalde werkzaamheden te ver
richten, die onder leiding van een reeds meer ervaren liefhebber tot belangrijke 
uitkomsten kunnen leiden en waarvan wij allen dan kunnen profiteren.

De sectie Nederland van de I.O.S. streeft er daarom naar zoveel mogelijk de 
krachten, die in „Succulenta” aanwezig zijn, samen te bundelen en met dit werk- 
team allerlei interessant onderzoekingswerk te gaan aanpakken. Zij wil al degenen, 
die daarmede sympathiseren, opnemen in haar sectie als z.g. „Fellow” .

U moet in dat verband begrijpen, dat het lidmaatschap van de I.O.S. momenteel 
afhangt van een ballotage, waarbij op het congres uitgemaakt wordt of men als 
lid („Member” ) tot de I.O.S. kan toetreden. Naar de mening van de Nederlandse 
I.O.S.-leden zijn die toelatingseisen wellicht te straf genomen en zij zullen er daar
om naar streven die eisen zo te maken, dat iedere ernstige liefhebber, die er voor in 
aanmerking komt, kan toetreden. Zij heeft reeds enkele haar bekende leden van 
Succulenta uitgenodigd als Fellow toe te treden en hoopt dat nog meer liefhebbers, 
die gaarne bijdragen tot de bloei van een goed geleide succulentenliefhebberij, hun 
adhaesie zullen betuigen.

In 1957 hoopt de sectie Nederland het 4de I.O.S.-Congres in Nederland te orga
niseren. De vererende uitnodiging daartoe is aan ons op het laatste congres te 
Londen gedaan en wij hebben na beraden te hebben, of dit bij ons mogelijk was, 
deze uitnodiging gaarne aanvaard. Het verheugt ons, dat het hoofdbestuur van Suc
culenta zijn geldelijke en morele steun aan ons werk niet wil onthouden. Wij stellen
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er een eer in onze buitenlandse vrienden te laten zien wat ons land, met zijn grote 
reputatie op tuinbouwgebied, op succulentengebied vermag !

Mocht U nog niet uitgenodigd zijn om als „Fellow” met ons samen te werken, 
dan verzoeken wij U zich bij de Nationaal Gedelegeerde, de heer A. F. H. Buining 
te Hamersveld (Utr.), op te geven. Zeer gaarne zouden wij ook vernemen op welk 
terrein Uw speciale belangstelling ligt. Wij hopen in het voorjaar van 1956 een 
bijeenkomst van leden en Fellows van de I.O.S. te organiseren, opdat nader kan 
worden besproken, wat voor werk te doen staat.

Namens de sectie „Nederland” van de I.O.S.
J. A. JANSE.

Een kasje voor 950 franken
H et is nog niet zo heel lang, hoogstens twee jaar, dat ik belang stel in sukkulente 

planten. Gauw had ik een kleine verzameling aangelegd. Helaas, tot mijn spijt 
ondervond ik, dat het niet volstond planten bijeen te brengen zonder hierover wat 
kennis nopens de kweekwijze, alsook een daartoe geschikte standplaats te bezitten. 

Na dit eerste min oi meer overwonnen te hebben, dank zij het onvolprezen

Platteg rond

boekje van onze redacteur, dhr. Uitewaal, en de tweemaandelijkse tijdschriften „Suc
culenta”, bleef voor mij de geschikte plaats een probleem.

Weldra besefte ik het nut van een kasje tot het herbergen van mijn stekelige 
vrienden. Alle dagen spookte het in mijn hoofd en onderzocht ik de mogelijkheid 
mijn droom te verwezenlijken. Op papier was dit gemakkelijk te doen, ik ben name
lijk tekenaar van beroep, doch in werkelijkheid kwam steeds het bleke gezicht van 
mijn portemonnaie van achter het hoekje loeren.

En toch is het er gekomen en de kostprijs heeft nog zelfs al mijn verwachtingen 
overtroffen in positieve zin. Het is een kasje geworden: 3 m x  2,50 m met als groot
ste hoogte 2 m; ik ben geen van de grootsten. De loopgang is uitgegraven, dit om 
materieel en warmte te besparen. Zie verdere bouwwijze op bijgaande schema’s, 
want als tekenaar druk ik mij beter uit op die manier. De loopgracht is in beton,
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alsook de trap en de grondvesten van het houten gestel, dat bestaat uit oude ramen 
en afbraakhout. Het dak is gelegd in pannelatten en „gebedeld” oud glas.

En nochtans, ondanks al die oude rommel, schijnt het dat ik iets gemaakt heb 
dat mag gezien worden, althans volgens mijn collega’s-liefhebbers. Ja, ik ben niet 
meer alleen! Ik durf wedden dat mijn kasje voor 80 % de springplank is geweest 
voor de stekelsprong van de anderen. Reeds is er een die zijn cactusheiligdom ook 
heeft geëindigd, is er een tweede goed doende met te metsen, en er is een derde die 
hiervan ook de mogelijkheid overweegt.

Nochtans is het al geen goud dat blinkt en zo verging het ook met mijn kasje. 
Het betrof, ja gij hebt het ook al geraden, de verwarming.

Na eerst gesukkeld te hebben met cokes (temperatuur moeilijk te regelen), met 
mazout (welke stinkende vuiligheid; het heeft mij verscheidene planten gekost), met 
anthraciet (komt zeer duur en moet om goed te zijn gedurigaan branden), ben ik 
nu zinnens het te proberen met een petroleum vuurt je, een blauwbrander. Graag zou 
ik hieromtrent wat inlichtingen krijgen, want ik vrees dat de reuk ook ten nadele 
van mijn plantjes zou kunnen uitdraaien.

Maar „enfin” , in de hoop, dat die kwestie van de verwarming te zijnen beste zal 
komen, bekijk ik mijn „huizekotje” — dit volgens de buurvrouw en ik gevoel 
mij tevreden want ondanks enkele tegenslagen heeft mijn verzameling er veel bij 
gewonnen en zie ik dat mijn stekelhuiden zich thuis voelen in hun nieuw interieur, 
waarvan het inwendige in het wit en de buiten oppervlakte in het groen geschilderd 
zijn, hetgeen fris en kuisjes aandoet.

Ik hoop met deze regels neer te pennen te kunnen aantonen dat het gebrek aan 
een broeikasje geen reden kan of mag zijn om zijn liefhebberij aan kant te hebben. 
Waar een wil is, is een weg. .. .  en zelfs diegene die nog geen 1000 fr. in zijn porte- 
monnaie bezit, kan toch ook eigenaar worden van een tehuis voor zijn kwekelingen, 
want alles op de centiem na uitgerekend, heeft het mij 950 franken gekost !
Aalst, O. VI., België F. WAUTERS.

Cactussen en 
lucifers

Het hierbij afgebeelde grappige kiekje 
meen ik de liefhebbers van succulente 
planten niet te mogen onthouden. U kent 
ze wel die miniatuurpotjes met minia- 
tuurplantjes; wij noemen ze prullaria, 
maar vooral vrouwen vinden dergelijke 
cactustuintjes vaak snoezig. Soms zijn ze 
inderdaad koddig, maar voor planten
liefhebbers zijn ze niets waard. Men moet 
ze dan ook beschouwen als speelgoed, 
dat een kortstondige vreugde geeft.

Heel anders staat het met een goed 
opgemaakte schaal of bak met succulente 
planten (tussen haakjes, het mogen ook 
niet-succulente planten zijn), daarvan 
kan ook de serieuze plantenliefhebber 
veel genoegen beleven; heel veel genoe
gen zelfs. Wij kunnen daarom goed opge
maakte schalen of bakken zeer aanbeve
len, want daarin komen onze planten 
vaak beter tot hun recht dan in een pot. 
Wanneer we zo’n schaal bij gunstig weer 
buiten zetten, liefst zelfs de gehele zo
mer als het weer het toelaat, dan kun
nen we schitterende resultaten bereiken.

Waarom die lucifers op een kiek in 
Succulenta? Och, zo maar voor de aar
digheid. Cactussen en lucifers hebben, 
bij mijn weten, niets met elkaar te ma
ken en daarom vindt u die onzin hier 
geïllustreerd. Dit merk lucifers komt 
men overigens niet elke dag tegen en zij 
zouden gevoeglijk in de rubriek „niet- 
alledaagse lucifersmerken” kunnen wor
den ondergebracht.
(Eigen foto). H 3I0N V H  'V
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De Medusahoofd-Euphorbia's
door J. A. JANSE.

7 ij h ielden ons een  vorige m aal speciaal bezig m et de groep D i a c a n t h i u m ,
» '  w elke  m en w e l de rang van een sectie  kan geven. Bij deze groep is dat n iet of 

althans in v e e l m indere m ate het geval.
De naam „M edusahoofd” ontleent de groep aan haar voornaam ste vertegenw oor

diger Euphorbia caput m edusae  L. en M edusahoofd duidt op de slangachtige zijtakken  
w elke uit een  bolvorm ige hoofdstam  ontspruiten en daardoor gelijkenis vertonen  
m et het M edusahoofd der G riekse m ythologie. M edusa was een  der z.g. Gorgonen, 
vrouw elijke m onsters, w ier hoofd m et slangen w as omkranst. W ellicht herinnert U  
zich, dat ook gorgonis als soortnaam  bij de Euphorbia’s voorkom t.

D e eerste, die de Euphorbia’s m et deze karakteristieke habitus in  één  groep  
plaatste, w as A. H. H aworth (1767-1833), de bekende auteur van de Synopsis p lanta
rum succulentarum  (1812). In dit belangrijke, m aar thans zo zeldzaam  geworden  
w erkje, heet het nl. op pag. 133: „Medusea. K elk i)  v ier- tot vijfdelig , de slippen u it
gespreid en v ingerachtig etc.” Verder schetste H aworth hier de typische groeiw ijze, 
waarbij hij ook nog opmerkt: „op een M edusahoofd gelijkend”. De rang, die

foto: U itew aal.E uphorbia caput m edusae

H aworth deze groep, w aartoe hij v ier  soorten rekende, gaf was die van een geslacht. 
Het type zou logischerw ijze w e l E. caput m edusae  L. zijn, doch zoals W heeler op
m erkt 2) gebruikt hij deze naam  slechts in de synonym ie van zijn „Medusea m ajor”, 
waardoor deze autom atisch het type van dit geslacht werd.

Latere auteurs hebben echter H aw orth’s geslacht niet gehandhaafd. Of w el het 
geslacht verdw ijnt geheel, zoals bij Boissier (Prodr. 1862-66) of w e l het geslacht 
wordt een  groep van lagere orde. B erger in zijn bekende boekje „Sukkulente  
E uphorbien” (1907) 1 2 3) m aakt er een  sectie  van, w aarvan hij v ijf soorten beschrijft. 

De auteurs Dyer, W hite en Sloane hebben m et hun grote Euphorbiawerk geheel

1) D e  oudere auteurs kenden  n og  n iet het orgaan „cyath iu m ” , dat wij n u  als specifiek  voor de
Euphorbia’s kennen. D e  term „cyath iu m ” stam t van een  D uits botanicus, R o e p e r ,  in  1824  
voor h et eerst gebruikt.

2) L . C. W h eeler, A m . M idland N at. (1 9 4 3 )  30: 4 6 9 - 4 7 0 .
3) V olgens W heeler, l.c . p . 4 8 5 , reeds gep ubliceerd  in 1906 .
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Euphorbia pugniform is  foto: U itew aal.

m et de sectie-in d elin g  geb rok en  en w ie  net a an ta l o v ergan gen  ziet, dat er v an  de 
k la ss iek e  M edusahoofdvorm  n aar andere gro e ivo rm en  bestaat, za l h et er in ieder 
g e v a l m ee eens zijn , hoe m o eilijk  h et zou z ijn  gew eest een  d e rg e lijk e  sectie  te 
handhaven.

W ij zijn  even een s v a n  m ening, dat het on d erscheiden  van  een  sectie  v oor deze 
M edusahoofden w e l zeer b e zw a a rlijk  is, doch d it slu it n iet h et g e b ru ik  van  de 
p o p u la ire  ben am ing „M edu sahoofden ” u it v oor a l d ie  soorten, w e lk e  zo d u id e lijk  
een  v erw a n te  habitus verton en . W ij zeggen  bep aald  v e rw a n te  „h ab itu s” , w a n t er 
zijn  toch n ogal v ersch ille n  aan te w ijzen  in de b lo e iw ijze  van  versch ille n d e  so or
ten. B e rg e r  reeds on derscheidde v o o r één  soort, nl. Euphorbia procum bens  M iller 
( — ? E. W oodii) een  ap arte  sectie  nl. P s e u d o m e d u s e a  op gron d van  h et k e n 
m erk, dat de cya th ia  bij deze groep n iet aan  het ein d e v an  de z ijta k k e n  staan, doch 
m eestal ontspringen op de hoofdstam .

D e n aam  „M edusahoofd” zou m isschien  n iet on tstaan  zijn, a ls  m en slech ts deze 
p lan ten  in  hun w ild e  staat gek en d  had. C u ltu u re x em p la ren  g e v e n  een  geh eel 
and ere in d ru k  dan planten, die w ij op hun n a tu u rlijk e  groe ip laa tsen  zien  en m is
schien  ju is t h ierdoor is zo v e e l v e rw a rr in g  ontstaan in h et on d erscheiden  van  de 
versch ille n d e  vorm en.

In de eerste  p laats zijn  de „sla n g en ” , a ls w ij de z ijta k k e n  zo m aar eens p o p u la ir
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mogen noemen, meestal veel korter en daardoor ook minder „slangachtig” , doch de 
gehele plant is vaak zo diep in de grond teruggetrokken, dat slechts de toppen van 
de stengels uit de grond steken, een dicht opeengehoopt kussen vormend van sten- 
geltopjes. Een zeer typisch voorbeeld van deze groeiwijze geeft ons bijv. Euphorbia 
clavarioides Boiss., die kussens vormt van 10-30 cm doorsnede, geheel bestaand uit 
zeer dicht opeengedrongen, uit één hoofdstam ontspruitende vlezige rolronde zij
takjes. Deze zijtakjes sluiten zo opeen, dat er een bijna geheel aanééngesloten opper
vlak ontstaat; de plant groeit meestal dichtgedrongen tussen rotsblokken en stenen, 
elke opening tussen de steenblokken aanvullend. Bij deze soort kan men ook niet 
duidelijk het centrum van de plant aanwijzen. Bij verwante soorten wordt de groei
wijze veel regelmatiger, aan de buitenzijde zijn de zijtakjes het langst, naar het 
midden toe worden zij geleidelijk korter, totdat in het centrum een met kleine 
tuberkels bekleed gedeelte overblijft. Dit treffen wij bijvoorbeeld aan bij Euphorbia 
gatbergensis N. E. Brown, Woodii N. E. Br., pugniformis Boiss., en verschillende 
andere soorten. Niet altijd zijn de stengels echter zo diep in de grond verborgen;

vooral van Euph. esculenta 
Marl. zien wij bij Dyer, 
White en Sloane in het wild 
groeiende exemplaren afge- 
beeld, die er als echte 
Medusahoofden uitzien.

Wat nu de hoofdstam 
aangaat, deze is op de na
tuurlijke standplaatsen bij
na altijd geheel in de grond

W ;' /

Cyathia en klieren van het cyathium bij verschil
lende Euphorbiasoorten. 1. E. crassipes Marl.. 2. 
Klier van het cyathium bij E. Bergeri N. E. Br., 
naar Brown. 3. Klier van het cyathium bij Euph. 
ramiglans N. E. Br., naar Connello. 4. E. caput 
medusae L., cyathium naar Bot. Mag. 1916. 5. E. 
pugniformis Boiss., klier van het cyathium. 6. E. 

brevirama N. E. Br., klier van het cyathium 
met verdiepte holte.

Euphorbia clavarioides Boiss. 
Een schets naar een foto van 

B. L. Sloane (Euphorbia 
Monographie fig. 284).

verborgen, doch zoals het 
plaatje 388 van Dyer, White 
en Sloane bewijst, komt het 
ook wel eens voor, dat de 
hoofdstam boven de grond 
uitkomt en dan geheel gaat 
lijken op het beeld van onze 
gekweekte exemplaren, 
waarbij op de hoofdstam de 
spiraalvormig geplaatste 
lidtekens van de geleidelijk
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afgevallen zijtakken duidelijk te zien zijn. Wie deze beschrijving volgt zou wellicht 
denken, dat het toch een, zij het variabele, aan één algemeen type beantwoordende 
groep is. Doch er komen merkwaardige uitzonderingen voor. Wat de groeiwijze aan
gaat valt ons bijzonder E. Muirii N. E. Br. op. Bij deze soort, waarvan de habitus 
op afb. 336 bij White, Dyer en Sloane zo duidelijk uitkomt, zien wij de zijtakken 
weliswaar nog uit één punt ontspringen, doch deze zijtakken kruipen over de grond 
en zijn op hun beurt weer vele malen vertakt en aan de uiteinden opstijgend. 
Gelijk in groeiwijze is E. Marlothiana N. E. Br., niet te verwarren met E. Marlothii 
=  E. Monteiroi Hk fil.

Zeker verwant met de „Medusahoofden” is de merkwaardige E. multiceps Ber
ger, een plant waarbij eveneens vele zijtakjes uit de hoofdstam ontspruiten, nu ech
ter, in het wild, tot een 60 cm hoge kegelvormige zuil aaneensluiten, zodat men in 
dit geval zeker niet van een „Medusahoofd” kan spreken.

Wij vestigden reeds de aandacht op de verschillende plaatsing der cyathia bij de 
Medusahoofden. Bij E. caput medusae L. komen ze aan het uiteinde der zijtakken 
voor, ze zijn zeer kort, dik gesteeld en groeperen zich in dichte pluimen om de top 
van de tak. Bij andere soorten zijn de cyathia weer zeer duidelijk lang en dun 
gesteeld, zoals bijv. bij E. tuberculata Jacq., E. Bolusii N. E. Br., E. confluens Nel 
en E. esculenta Marl.

Tamelijk variabel zijn ook de klieren bij de verschillende cyathia. Euph. caput 
medusae L. heeft brede, aan de rand in 3-6 brede stompe slippen, verdeelde klieren. 
De klieren zijn groen aan de basis, doch de slippen zijn vuilwit. Soortgelijke klieren 
heeft E. Bergeri N. E. Br., doch de slipjes zijn veel dunner en slanker.

Bij E. pugniforrnis Boiss. zijn de klieren aan de rand gaaf of ten hoogste enigs
zins zwak getand. Hier staan de cyathia bijna nooit aan het einde van de zijtakken, 
doch haast uitsluitend op de dikke hoofdstam en ook wel enkele aan het onderste 
gedeelte van de zijtakken.

Een soort, die van alle andere soorten afwijkt, is de zeer zeldzame E. brevirama 
N. E. Br. Niet alleen heeft deze merkwaardige plant de kortste zijtakken van alle 
(0,5-1,5 cm), doch ook de vorm van de klieren komt bij geen enkele andere soort 
van het gehele geslacht Euphorbia zo voor. De platronde, 1 mm brede klieren zijn 
brons-groen en in het midden hebben ze een cirkelronde holte. Het was dit kenmerk, 
waardoor het mij gelukte een onbenaamde plant uit een kwekerij enige jaren geleden 
met volledige zekerheid als het enige in cultuur zijnde exemplaar van deze soort te 
determineren. >)

Het is misschien ook interessant hier nog even de cristaatvormen te vermelden, 
die men in de cultuur nogal eens aantreft. Een ervan is tamelijk verspreid en draagt 
meestal de naam E. caput medusae cristata. Nu komen er cristaatvormen van Euph. 
caput medusae L. voor, doch zeer algemeen zijn zij zeker niet. De plant, die men 
meestal onder die naam aantreft, is vrijwel altijd een cristaatvorm van E. pugniforrnis 
Boiss. Behalve aan de fris donkergroene kleur van de plant, die daardoor reeds zoveel 
afwijkt van het grijsgroen van E. caput medusae L., bleek deze plant zeker tot Euph. 
pugniforrnis Boiss. te behoren, toen we een plant kregen die weer de normale groei
wijze had aangenomen en ook cyathia voortbracht. Deze ontwikkelden zich voorna
melijk op de hoofdstam, hoewel enkele ook op het onderste gedeelte van de zijtakken 
voorkwamen, een enkele zelfs tegen de top, doch nimmer in de dichte knoedels om 
het topeind, zo karakteristiek voor E. caput medusae L. Deze cyathia zijn geel, de klie
ren dwars geplaatst, ovaal, met een iets onregelmatige buitenrand en iets verdiept 
aan de bovenzijde, alle kenmerken, die er duidelijk op wijzen, dat wij hier met Euph. 
pugniforrnis te doen hebben.

Wat tenslotte de cultuur aangaat: deze soorten moeten als alle Kaapse soorten 
gekweekt worden, een krachtig grondmengsel, des zomers veel lucht en licht, des 
winters een koele, doch niet al te koude plaats, weinig of geen vocht. We kunnen ze 
natuurlijk niet zo diep planten als ze in de natuur in de grond staan, daar in ons 
klimaat de zijtakken dan te spoedig zouden rotten, daardoor blijft de hoofdstam 
boven de grond, waardoor de habitus dus afwijkt van de natuurlijke, wat niet weg
neemt, dat wij bij goede cultuur toch wel gedrongen planten kunnen kweken. In 
te vochtige atmosfeer en bij onvoldoende belichting rekken de zijtakken te veel, 
waardoor een misschien wel merkwaardige, doch zeker zeer onnatuurlijke groei
wijze ontstaat.

De merkwaardige regelmatige groeiwijze van de Medusahoofden maakt de ver-

1) Zie hiervoor Nat. C. & S. Journal, (1948) 3, 36-37.
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menigvuldiging niet gemakkelijk, vooral daar sommige soorten blijkbaar soms twee- 
huizig zijn. Van E. brevirama althans bezit ik één exemplaar, dat uitsluitend man
nelijke cyathia voortbrengt en dat in alle jaren sinds het bloeit; sedert 1946 !

Uit zaden groeien van E. caput medusae normale exemplaren op, doch stekplan- 
ten van de zijtakken leveren meestal slechts een plant op, die onregelmatig aan het 
uiteinde vertakt, doch niet de karakteristieke hoofdstam vormt.

Bij E. pugniformis Boiss. groeien uit stekken, na enige jaren, toch regelmatig 
gevormde planten. Van E. Bergeri (=  parvirnamma Berger) zegt Berger, dat ook 
deze planten uit stek gekweekt meestal vrij spoedig de normale habitus weer aan
nemen.

Over de bloeibaarheid en het bemesten.
I n het artikel over „De bloeibaarheid van Cactussen” , door de heer v. d. Velde, ver- 
1 schenen in „Succulenta” no 5, 1955, komt een paragraaf betreffende de bemesting 
voor, waarmede ik in geen geval akkoord kan gaan.

Twintig jaar geleden gebruikte ik eveneens voor de bemesting „gedroogd bloed” . 
Ik ben sindsdien hierop teruggekomen, omdat door deze intensieve, doch éénzijdige 
bemesting, vele soorten moeilijk de winters van de noorderlanden doormaken. Met 
een dergelijke bemesting zijn de cactussen oververzadigd met sap en in een tuinkas, 
waarin de temperatuur doorgaans niet hoger is dan ±  8 °C, bestaat er veel kans, dat 
bepaalde soorten, die normaal ten minste 12 °C nodig hebben, ten onder gaan.

Betreffende de éénzijdige samenstelling volstaat het enige aandacht te schenken 
aan de formule van gedroogd bloed: stikstof: 12, fosforzuur: 1.2; potas: 0,8; kalk: 1.

Het gehalte aan stikstof tegenover de minieme hoeveelheid fosforzuur en potas 
is veel te hoog. Daarenboven kan kalk, hoe laag het procent ook moge zijn, voor 
sommige cactussen schadelijk worden. Zelfs indien het gehalte aan fosfor (bevorde
ring van de bloei) en van potas (bevordering van de wortelgroei) groter zou zijn, 
is het procent stikstof nog te hoog.

Naar mijn mening is het beslist verkeerd, gedroogd bloed te gebruiken; het is 
een methode die sommige kwekers toepassen om de planten te forceren, voor de 
zorgzame liefhebber heeft een dergelijke bemesting absoluut geen zin.

Sinds verschillende maanden heb ik proeven genomen met de nieuwe Duitse 
meststof „Etisso” i), waarvan naar mijn oordeel de samenstelling onbetwistbaar het 
meest geschikt is voor de kuituur van cactussen.

Deze samenstelling is: 5 pet. stikstof; 13 pet fosforzuur; 24 pet. kali; verder de 
sporen-elementen: borium, koper, mangaan, magnesium, vanadium, chroom, ijzer, 
silicium, titanium en zink. Deze metalen vindt men, vooral in bergachtige streken, 
in de grond terug. Het gehalte aan stikstof is laag en toch voldoende om de groei 
gunstig te beïnvloeden. De kleur en de sterkte van de doornen, de glans van het 
lichaam, en het robuste voorkomen verschillen vooral bij zaailingen reeds na enkele 
maanden opvallend met het uitzicht van dezelfde soorten, die de klassieke bemesting 
hebben gekregen.

Met de rest van het overigens zeer interessante artikel kan ik mij geheel akkoord 
verklaren. Vele soorten zal men inderdaad in bloei krijgen, wanneer men ze in de 
kas zeer dicht (±  20 cm) bij het glas plaatst en weinig water geeft. In het begin 
van de lente moet men echter schermen en de cactussen trapsgewijze aan de eerste 
sterke zonnestralen gewennen. De soorten die beslist een halve lommer nodig hebben 
(Oroya, Neoporteria, sommige Gymnocalycium, Mamillaria, enz.) mag men desge
wenst eveneens dicht bij het glas plaatsen, als de zonnestralen voldoende getemperd 
worden door het witten van het glas 2). Deze oplossing biedt het grote voordeel, dat 
de planten — ondanks de afscherming — zeer warm staan en toch voldoende licht 
ontvangen. Andere soorten, zoals: Lobivia, Rebutia, enz. staan liever koel.

E. T. CLAEYS, Gent.
1) „Etisso”  staat onder de geregelde contróle van de „Deutsche Kakteengesellschaft” . D e samen

stelling benadert zeer, behalve een lager potasgehalte, de formule van Prof. F . Buxbaum, doch bevat 
daarentegen de onmisbare „sporen-elementen”  die als groei- en stimulatiemiddelen werken. De for
mule van Buxbaum is: 5 ,6  pet stiksof; 16 pet. superfosfaat; 38  pet. potas.

2) Een goede en goedkope oplossing om het glas te witten is: 4  kg gemalen krijt, 100 gram 
gemalen timmermanslijm en 5 gram kaliumbichromaat (voor het fixeren). Oplossen in 10 liter regen
water.
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Bestuursmededelingen.
Rekening en Verantwoording 1954.

Ondergetekenden, Kascommissie 1954, 
verklaren de rekening en verantwoor
ding van de Penningmeester van Succu
lenta, over het jaar 1954, met de daarbij 
behorende bescheiden, te hebben gecon
troleerd en accoord bevonden.

w.g. J. J. WEVERS, Driehuis.
Mevr. L. D. POST, IJmuiden.

BIBLIOTHEEK.
Door het hoofdbestuur is benoemd tot 

bibliothecaris van de bibliotheek van 
Succulenta, de heer C. Bravenboer, 
Kethelweg 116, Vlaardingen.

Leden van Succulenta, die boeken uit 
de bibliotheek willen lenen of hebben 
geleend, worden verzocht zich vanaf 
heden te wenden tot bovengenoemd 
adres. Een catalogus van de bibliotheek 
kan op aanvraag gratis worden verstrekt 
door de heer Bravenboer.

GRASHEUVEL 1956.
De bijeenkomst op de „Grasheuvel” te 

Amersfoort is vastgesteld op 12 en 13 
Mei 1956. Nadere mededelingen volgen.
CONTRIBUTIE 1956.

Men wordt verzocht de contributie, ten 
bedrage van f. 5.00 te storten op post
rekening no. 133550 ten name van Pen
ningmeester Succulenta te Rijperkerk, 
Friesland.

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

F. Meyer, Goudsbloemstraat 23, 
Amersfoort.

Afd. AMSTERDAM:
J. B. Jansen, Mr. P. N. Arntzenius- 
weg 70hs, Amsterdam-Oost. Gem. 
Giro J. 1647.

Afd. ARNHEM:
I. Lageveen, Bosboomstraat 38, 
Arnhem.

Afd. DEN HELDER:
Mej. M. Waterman, Zuidstraat 27, 
Den Helder.

Afd. DEVENTER:
W. H. Andree, Vonderstraat 121, 
Deventer.

Afd. EINDHOVEN:
J. van Gent, Hendr. Druckerstraat 1, 
Eindhoven.

Afd. GOOI- EN EEMLAND:
Th. Bitter, St. Jansstraat 10, Laren, 
N.H., postrekening 622398.

Afd. ’s-GRAVENHAGE:
L. C. Korevaar, Kramsvogellaan 6, 
Den Haag, postrekening 65110.

Afd. HAARLEM:
Mevr. H. Vaarberg—van Helde, 
Rijksstraatweg 523, Santpoort.

Afd. LEIDEN:
Mevr. R. L. Dallinga-Mahler, Caland- 
straat 54, Leiden.

Afd. NIJMEGEN:
H. Wolf, Akkerlaan 30, Nijmegen. 

Afd. ROTTERDAM:
G. J. Koppers, Molenwei 38, Rotter- 
dam-Zuid.

Afd. UTRECHT:
J. Woltersen, Bollenhofsestraat 89, 
Utrecht.

Afd. ZAANSTREEK:
Mevr. van Beek—Thiel, Botenma- 
kersstraat 84, Zaandam.

Afd. ZWOLLE:
Mevr. E. J. Wurtz-Blikkendaal, 
Brederostraat 77, Zwolle.

BELGIË:
Belgische leden van Succulenta wor

den verzocht de contributie van B. frcs 
75.00 te voldoen aan:
Afd. CACTUSWEELDE:

R. Vermeiren, Edm. Thieffrylaan 98, 
Mortsel, Antwerpen, postrek. 522923. 

Afd. KAKTUSVREUGDE:
André Leman, Kouterstraat 9, Loten- 
hulle (Oost-Vl.), Postrek. 521451. 

Afd. PERESKIA:
A. de Prins, Provinciesteenweg 167, 
Boechout, Antwerpen, postrekening 
142298.

Stichting van „Kaktusvreugde”
Tijdens de oprichtingsvergadering van 

de nieuwe Afdeling „Kaktusvreugde” , 
gehouden te Gent op 17 December 1955, 
werd het volgende, later nog aan te vul
len bestuur gekozen:

Voorzitter: E. T. CLAYS, De Pintelaan 
333, Gent.

Secretaris: A. VAN IMSCHOOT, Gebr. 
De Smetlaan 64, Gentbrugge-Gent.

Penningmeester: ANDRÉ LEMAN,
Kouterstraat 9, Lotenhulle (Oost-Vl.), 
Postrek. 521451.

Hoezeer deze nieuwe afdeling streeft 
naar een serieuze, intense beoefening van 
onze liefhebberij, moge blijken uit de 
verschillende commissies die reeds ge
vormd werden, o.m. een studiecommissie 
voor systematiek en voor zaaiproeven.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
TE KOOP GEVRAAGD: Cactusboeken 

in de Nederlandse taal en prentjes van 
„Artis” cactusalbum. Wie kan mij be
zorgen plant, stek of zaden van Lobivia 
nigrostoma, claeysiana, grandiflora. H. v. 
Put Clement, Wouwendonckstraat 124, 
Duffel, Antwerpen, België.



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

Z A A D V E R K O O P  he*
Tengevolge van een infectie aan mijn 

rechterhand, is het mij niet mogelijk op 
grote schaal zaden uit te wassen, te tel
len en te versturen.

Ik kan daarom alleen het Mesemzaad 
aanbieden. Na het verschijnen van het 
Maartnummer, hoop ik het cactuszaad, 
dat ik in voldoende hoeveelheid heb 
ontvangen, te kunnen verzenden.

Eerst lezen, daarna bestellen.
1. Wordt niet ongeduldig als uw bestel

ling niet dadelijk wordt uitgevoerd.
2. Schrijf uw bestelling NIET op een 

giro- of postwisselstrookje en ook 
niet op de beide zijden van een brief
kaart.

3. Geef, omdat de voorraad van ver
schillende soorten klein is, altijd 
enkele soorten op, die de uitver
kochte soorten kunnen vervangen.

4. De pakjes bevatten minstens 30 Me- 
semzaden, behalve de Faucaria-, 
Glottiphyllum- en Lampranthussoor- 
ten benevens no. 51 Oscularia del- 
toides en no. 52 Piquetia pillansii, 
welke 15 zaden bevatten.

5. De prijs van alle soorten bedraagt 
f 0.25 per pakje, behalve Lithops 
deboerii, welke f  0.45 bedraagt.

6. Toezending volgt na ontvangst van 
het verschuldigde bedrag vermeer
derd met f 0.15 voor verzendkosten.

7. Verzoeke het bedrag over te maken 
per postwissel (postmandaat) of door 
overschrijving of storting op post
rekening 3 9 8 9 7 2 ten name van 
Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, 
Papegaaiweg 6, Wenum, APEL
DOORN.

1 Lithops alpina
2 — bella
3 — deboerii •*
4 — comptonii
5 — edithae
6 — elisabethae

7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Lithops fülleri "
— helmutii
— insularis
— kuibisensis
— kunjasensis -
— lateritia -
— lerichiana -
— meyeri
— mickbergensis
— olivacea -
— opalina "
— peersii
— pseudotruncatella
— pulmonuncula
— salicola
— summitatum
— terricolor
— triebneri 

Carpanthea pomeridiana 
Delosperma ashtonii

— caespitosum
—  carolinense
— herbeum
— lineare
— macellum 

Dinteranthus pole-evansii
— puberulus
— vanzijlii 

Disphyma australe 
Faucaria acutipetale

— felina
— smithii
— uniondalensis 

Glottiphyllum arrectum
— compressum
— framesii
— nelii
— parvifolium
— parvum
— suave 

Lampranthus brownii
— conspicuus 

Ophthalmophyllum schlechteri 
Oscularia deltoides 
Pleiospilos hilmarii 
Piquetia pillansii 
Rhinephyllum broomii 
Tischleria grandidens

— peersii
Struikvormige Mesem, wit bloeiend

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKW EG 56a -  HON SELERSDIJK -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8
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Cactusvrienden in de gehele wereld

Alleenvertegenwoordiging :

gebruiken

CACTUS -

M ESTTABLETTEN
Met sporenelementen vermengd.
D e bloeibevorderende voedingsoploesing 
in bet gietw ater.

E T I S S O  Cactus-mesttabletten staan 
onder voortdurende controle van de 
Duitse Cactusvereniging. 
Bloemenvrienden bevelen wij aan : 
E T I S S O  b em estin g sE O E D E R  
voor vermenging bij verpotten. 
E T I S S O  b lo em en -m estK E G E L T JE S  
voor nabemesting. Bloeibevorderend.

HANDELSVERENIGING „EXCELSIOR”
AMSTERDAM -  2e JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 24. 

C. DE MOOY & ZONEN 
ROTTERDAM -  LOMBARDKADE 21

Dr. Burchard & Cie — Chemische Fabriek — Köln-Zollstock — Duitsland.
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Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

D riehuizerw eg 327, B rak kestein , N ijm egen, Tel. 23377, G iro 547230

De ideale zaai- en kweekbodem voor 
cactussen en vetplanten.

Steriel, luchtig en sterk waterhoudend. 
Uitzonderlijk hoge opkomst en sterk wortelgestel. NEEMT PR O EF! 

Prijs per kilogram (10 liter) ƒ 0,70, excl. emballage.
Prijs per baal (100 Liter) ƒ 5,95, inclusief emballage.
Af magazijn te Dordrecht.

VERMISOL wordt uitsluitend geleverd door :

FIR M A  J. J. H. R E P P E L
NIEUWE HAVEN 4 —  DORDRECHT —  TELEFOON 4892.
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Kleinia cucullata Boom  sp. nova

door B. K. BOOM

Kieinia cucullata Boom sp. nova a K. ficoidi, foliis cucuilatis, involucri foliis 
8 differt.
Planta glabra, albo-pruinosa; caulis suffruticosus, decumbens, non-radicans, 
ramis erectis; folia cucullata, incurva, 6-10 cm longa, 1-3 cm lata, margine 
grosse dentata, basi in petiolo angustata, supra concava vel canaliculata; rami 
florigeri elongati, ad 60 cm alti, nudi, dichotomi, corymboso-paniculati; capituli 
10-30, 1 cm longi, basi squamosi; involucri folia 8(-10), linearia, albomarginata, 
apice obtusa, minute ciliolata; flores 15-20, corolla alba, antheris exertis, luteis, 
stigmatibus albis, recurvis; achaenia sub cylindrica, puberula; pappus albus, 
setosus. Patria ignota.
Type in Rijksherbarium Leiden, coli. Boom no. 26254, Wageningen 26 sept. 1953.

Bij het systematisch verzamelen en bestuderen van gekweekte succulenten ontmoet 
men nog steeds planten, die niet thuis te brengen zijn. In iedere goede collectie 
bevindt zich een vaak vrij groot aantal dezer indeterminaten en het is het streven 

van elke verzamelaar ze op naam te krijgen. Het lijkt nu wel heel eenvoudig deze 
onbekende planten maar een naam te geven, vooral wanneer zij in de handel komen, 
maar het blijft gevaarlijk dit te doen, zolang men niets weet omtrent de herkomst 
en vooral zolang we de planten nog niet door middel van zaad hebben kunnen ver
menigvuldigen. Immers in het laatste geval kunnen we iets te weten komen van de 
nakomelingschap en zien of we met een hybride te doen hebben, of met een min of 
meer constante soort of variëteit.

Ik vond in 1950 in de botanische tuin te Gent een mij onbekende Kleinia, die 
opviel door de vreemd gevormde bladen. Zo ongewoon vond ik de bladvorm, dat het 
me niet moeilijk scheen de plant te determineren, doch ik werd hierin al spoedig 
teleurgesteld, want nergens in de literatuur kon ik een soortgelijke Kleinia vinden en 
in geen der grote herbaria (Leiden, Kew, Brits Museum, Parijs, Brussel) trof ik een 
exemplaar aan, dat op de Gentse plant geleek. Ook was geen der botanici of gevor
derde liefhebbers, die ik raadpleegde, in staat mij de naam te noemen.

In het nieuwe boek van Jacobsen (deel 2, p. 1023, fig. 912) vond ik een afbeelding 
met het onderschrift Senecio cuneatus Schulz-Bisp. Helaas heeft Jacobsen zich in de 
naam vergist. Er bestaat namelijk geen Senecio cuneatus Schulz-Bisp., doch wèl een 
Senecio cuneatus H o o k e r en een S. cuneifolius Schulz-Bisp. Daar de eerstgenoemde 
een kruiskruid is uit Zuid-Amerika en in het geheel niet succulent, neem ik aan, dat 
Jacobsen de laatste bedoeld heeft.

Senecio cuneifolius is gebaseerd op Cacalia cuneifolia L. (Mantissa, 110, 1767), 
doch de beschrijving daarvan is zo kort, dat we er niet uit kunnen opmaken wat 
Linnaeus bedoelde. Vrij vertaald staat er, dat de stengel kruidachtig is, vlezig en 
lager dan die van C. ficoides; dat de bladen verspreid zijn, aan de top van de stengel 
opeengehoopt en aan de bovenzijde vlak, aan de onderkant niet bol; dat de bloemen
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onbekend zijn en dat de plant op een Cotyledon zou lijken, wanneer de bladen over
staand geplaatst waren. Thunberg (Prodr. Fl. Cap.) schrijft vrijwel hetzelfde, hij voegt 
er alleen aan toe, dat de bladen gaafrandig en kaal zijn. Ook dit is onvoldoende voor 
de identificatie; maar wel weten we uit de laatst genoemde kenmerken, dat onze 
plant hiertoe niet behoort. Nu ligt er in het herbarium van Thunberg een exemplaar, 
dat we als lecto-type kunnen beschouwen, doch helaas is dit exemplaar bizonder 
onvolledig, want het bestaat slechts uit een stukje stengel met een paar kleine bladen 
aan de top; het gelijkt iets op een armoedig exemplaar van Kleinia ficoides. Zo zijn 
we dus genoodzaakt de naam Cacalia cuneifolia L., en dus ook de namen, die hierop 
gebaseerd zijn als Kleinia cuneifolia DC. (in Prodr. 6, 307, 1838) en Senecio cunei-

Kleinia cucullata Boom, sp. nov.
Fotoarchief I.V.T., Wageningen.

folius Schulz-Bisp. (in Flora 23, 499, 1845) te rangschikken onder de namen van 
niet te identificeren planten.

Een stekje van de Gentse plant bloeide bij mij in november 1952, doch de plant 
bleek zelfsteriel te zijn, want zaden werden niet gevormd, ook niet na kunstmatige 
bestuiving.

In het voorjaar 1953 vond ik de bewuste plant in tamelijk grote hoeveelheden in 
verscheidene tuinen langs de Franse Rivièra, zelfs hier en daar verwilderd en in 
grote bossen groeiend. Stekjes hiervan ontwikkelden zich tot planten, die in de 
zomer van 1955 bloeiden en deze weken slechts zeer weinig af van mijn Gentse plant. 
Tot mijn grote vreugde bleken de twee planten toch tot twee verschillende klonen
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te behoren, want ik vond zaailingen, zelfs zeer veel; honderden kwamen er in mijn 
tuin op, zelfs op vrij grote afstand van de moederplanten. Ik heb een aantal plantjes 
gepot en ofschoon deze nu nog maar klein zijn, vertonen zij zeer duidelijk de lepel
vormige bladen. Er is bovendien betrekkelijk weinig variatie, zodat we hier zonder 
twijfel te maken hebben met een constant reproducerende plant.

De onderlinge verschillen tussen K. ficoides, K. repens, K. cylindrica en K. man- 
draliscae zijn betrekkelijk klein, de groeiwijzen wijken iets van elkaar af, evenals 
de bladvorm en soms zijn de bloeiwijzen niet gelijk. Zolang het geslacht Kleinia niet 
nader is onderzocht kan ik niet uitmaken tot welke soort onze plant gebracht moet 
worden, omdat deze van alle verwante soorten evenveel afwijkt (hierop kom in bin
nenkort terug) en daarom beschouw ik deze plant als een nieuwe soort, die ik naar 
de vorm der bladen noem: Kleinia cucullata. Cucullata betekent van een kap voor
zien, een kap dragend.

De beschrijving is als volgt:
Kale, in alle delen blauwachtig wit berijpte half heester, bij doorbreken onaan

genaam riekend; stengels min of meer liggend, doch niet wortelend, de oudere bruin
achtig; zijstengels opgaand en tot 60 cm hoog, bij ons meestal korter; bladen 6-10 cm 
lang en 1-3 cm breed, meestal min of meer opwaarts gekromd, rand eveneens op
waarts gebogen, vooral bij droogte, met één of enkele grote tanden, bovenzijde hol, 
soms zelfs gootvormig, onderkant sterk bolstaand, voet versmald in een rolronde 
steel; hoofdjes 10-30 bijeen, in eindelingse tot 30 cm lang gesteelde, tuilvormige 
pluimen; omwindselbladen meestal 8, langwerpig met vrij brede, vliezige randen, top 
zeer fijn gewimperd; bloemen 15-20 per hoofdje; kroon wit, bij de meeste verwante 
soorten geel, met omgebogen tanden; helmknoppen geel, bij K. mandraliscae rood. 
Het is een goede plant voor tuinen, daar ze in korte tijd een grote oppervlakte kan 
begroeien. In de nazomer kan men stekjes nemen, die vorstvrij moeten overwinteren. 
Oudere planten zijn ook mooi, maar ze zijn vaak zo groot, dat de meeste liefhebbers 
geen plaats hebben voor de overwintering. Stek is bij mij verkrijgbaar.

Niet-alledaagse Succulenten IV.

Het begrip niet-alledaagse succulenten is betrekkelijk. Een bepaalde succulent kan 
lange tijd zeldzaam zijn, doch als de een of andere kweker er een groot aantal 

van importeert, dan is ze niet zeldzaam meer en zal men ze spoedig bij vele lief
hebbers aantreffen. Hoeveel „bicolors" zagen we niet in de verzamelingen van vijf
entwintig jaar geleden, geleidelijk is ze daar echter weer uit verdwenen om de

Thelocactus bicolor v. tricolor Thelocactus wagnerianus
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laatste tijd weer in verschillende collecties op te duiken. Natuurlijk werd de plant 
weer geïmporteerd, ik meen dat Thelocactussen zelden of niet bij ons uit zaad worden 
gekweekt en ik twijfel er aan, dat men sommige Thelocactussen, zoals Thelocactus 
bicolor (Galeotti) Br. en R., zo mooi uit zaad kan kweken, dat ze met importen een 
gunstig uitvallende vergelijking zouden kunnen doorstaan. De genoemde plant is als 
import zo fraai gekleurd en bedoornd, dat haast geen cactusliefhebber de gelegen
heid voorbij zal laten gaan, zich zulk een plant aan te schaffen, al is het dan ook 
een import. Zeker, importen zijn een vrij gevaarlijk bezit, ze stellen bijzondere eisen, 
maar wat wilt u, op dit ondermaanse is nu eenmaal alles van tijdelijke aard en aan 
vergankelijkheid onderhevig. Er zijn genoeg liefhebbers, die al vele jaren import- 
planten in hun verzameling bezitten èn er veel plezier van hebben.

Alvorens wat over de Thelocactussen, familiaar Thelo’s geheten, die bij dit 
artikeltje zijn afgebeeld, te vertellen, heb ik natuurlijk eerst wat literatuur nagesla- 
een, maar als niet-cactusexpert beschik ik over weinig cactusboeken, zodat ik wat de 
juiste benaming van een der afgebeelde planten betreft in het duister ben gebleven. 
Het determineren van cactussen is niet ieders werk, men moet de cactusterminologie 
goed verstaan, maar al heeft men het zo ver gebracht, dan moet men niet denken, dat 
men met behulp van boeken iedere plant dadelijk kan determineren. Dat kan soms 
jaren vergen, als de voornaamste onderscheidende kenmerken in de bloemen of in de 
zaden moeten worden gezocht.

Niemand zal het betwisten wanneer ik zeg, dat een van de nevensgaande afbeel
dingen Theloc. bicolor voorstelt. Vooral de oudere liefhebbers, die zich de habitus, 
d.w.z. het voorkomen van vroegere importplanten nog herinneren, zullen deze soort 
onmiddellijk herkennen. Eventjes heb ik toch getwijfeld en dat was gerechtvaardigd, 
want toen ik „Het Cactusboek” van de heer Verbeek Wolthuys inkeek, zag ik op pag. 
115 deze soort afgebeeld, maar die plant ziet er anders uit. Nu weet ik wel, dat 
er bijna nooit twee planten zijn, die precies op elkaar gelijken, maar de bicolor in dat

boekje, waarschijnlijk dezelfde af
beelding als in het grote werk van 
Britton en Rosé, is niet dicht be
doornd en de tuberkels daardoor 
duidelijk te zien. Ook in het be
kende werk „Onze Cactussen” van 
de heer Duursma, 3e druk, pag. 
127, zag ik nog een afbeelding van 
Thelocactus bicolor en hiervan zou 
hetzelfde te zeggen zijn. Nu, dat 
raadsel was gauw opgelost. Het 
verspreidingsgebied van deze soort 
is namelijk vrij groot, van Midden- 
Mexico- tot Zuid-Texas en, als ge
volg daarvan is de vormenrijkdom 
van deze soort vrij groot. In Ber- 
ger’s „Kakteen” (1929) vond ik 
vermeld: „Variabele soort, wat be
treft de kleur en de dichtheid van 
de bedoorning” . De var. bolanen- 
sis K. Sch. heeft witte dorens. 
De var. tricolor K. Sch. heeft dicht 
geplaatste, levendig gekleurde do
rens” . Dus hebben we in dit geval 
met Thelocactus bicolor var. tri
color te doen. Hoe men nu aan die 
variëteitsnaam is gekomen, is me 
niet helemaal duidelijk, maar een 
feit is, dat de kleur van de be
doorning bijzonder fraai en opval
lend is, de dorens hebben een rode 
tint, die naar of nabij de top in 
geel overgaat.

Nu die Thelocactus op een van 
de andere afbeeldingen. Een heel kort ogenblikje heb ik gedacht: zou het misschien 
de zoeven genoemde var. bolanensis kunnen zijn ? Die gedachte heb ik echter weer
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spoedig verworpen, toen ik in „Cactaceae” van Marshall en Bock vermeld vond : 
„melkwitte dorens”, want de dorens van de onderhavige plant zijn geel, bij nadere, 
aandachtige beschouwing zou ik kunnen toevoegen: de dorens aan de voet vertonen 
een fletse, roserode gloed.

Weet u, waar ik ineens aan moest denken, toen ik dat las van die „melkwitte 
dorens” ? Het heeft wel niet direct met Thelocactus te maken omdat het een plant 
van een ander geslacht is, nl. Echinomastus macdowellii (Reb.) Br. en R. Maar wat 
lijkt die plant op Thelocactus ! Heel verwonderlijk is dat niet als men weet, dat deze 
geslachten nauw aan elkaar verwant zijn. Volgens Marshall is het enige verschil 
tussen die beide genera het verschil van de plaats, waar zich de navel (hilum) op 
het zaad bevindt, de plaats dus, waar het zaad aan de navelstreng vastgehecht is. \

U zult mij deze korte onderbreking van mijn verhaaltje wel willen excuseren en 
dus gaan we weer verder over die Thelocactus met-een-vraagteken. Ik heb ze gekre
gen als Thelocactus wagnerianus. Deze plant heeft eveneens rode dorens, d.w.z. in de 
nieuwe groei zijn de dorens mooi rood, maar later worden ze roodachtig geel. Dat 
moet dus wel een plant zijn, die nogal veel op Thelocactus bicolor lijkt. Volgens 
Berger wordt ze daar zelfs vaak voor aangezien, maar Thelocactus wagnerianus is 
slanker, heeft meer ribben en geen afgeplatte dorens. Ik heb er de loupe bij moeten 
nemen om te kunnen zien, of Thelocactus bicolor wèl afgeplatte dorens heeft en dat 
blijkt inderdaad het geval te zijn, althans wat de middendorens betreft, doch zonder 
loupe valt het nauwelijks op.

Kort en goed: eerst toen mijn importplant geworteld was en de nieuwe groei 
duidelijk rode dorens te zien gaf, kon ik redelijkerwijs aannemen, dat de benaming 
Thelocactus wagnerianus naar alle waarschijnlijkheid juist was, al kan ik het onder
havige exemplaar niet bepaald slanker vinden dan mijn Th. bicolor var. tricolor.

Nog een derde Thelo vinden we hier afgebeeld, nl. Thelocactus schwarzii. De 
beschrijving heb ik in de mij beschikbare literatuur niet kunnen vinden, maar de 
naam heb ik uit betrouwbare bron. Wat een verschil, zo op het eerste gezicht, met 
de andere twee hier afgebeelde Thelo’s, de plant doet eerder aan een Coryphantha 
of zo iets denken. Kijk, dat brengt me nu op een punt, waar ik eigenlijk in het begin 
al op had willen wijzen. Die Thelo’s vormen een merkwaardige groep van planten 
— en nu praat ik, na wat in Cactaceae op pag. 168 staat — die bestaat uit naar het 
schijnt niet sterk aan elkaar verwante planten en het zou wel eens blijken, dat deze 
groep uit meer geslachten zou bestaan, wanneer de kennis daaromtrent vollediger 
geworden is. Thelos hebben gewoonlijk een kleurrijke bedoorning; de grote bloemen 
ontspruiten uit de groeven van de jongere tuberkels, dicht nabij het hart van de 
plant. Het geslacht onderscheidt zich van Coryphantha doordat de planten ribben ver
tonen en de vruchten droog zijn; Thelocactus is bijna identiek met het geslacht 
Echinomastus. De bolvormige soorten verlangen in cultuur over het algemeen een 
wat humusrijker grond, dus meer bladgrond en meer vocht dan de cylindrisch ge
vormde soorten. Thelocactus behoort tot de onderstam der Coryphanthanae, waartoe 
natuurlijk Coryphantha, en verder Dolichothele en ook Mammillaria behoren. Eigen
lijk vormt Thelocactus zo’n beetje een overgang van de Echinocactanae naar de 
Coryphanthanae.

De groeven op de tuberkels zijn niet altijd gemakkelijk te zien, omdat de planten 
vaak zeer dicht bedoornd zijn, het beste zijn zij waar te nemen bij de jongere tuber
kels. Na het verwijderen van de bloem van onze Thelocactus schwarzii — de plant 
heeft meerdere bloemen voortgebracht — was het groefje op de bovenzijde van de 
tuberkels heel goed te zien, bij de jongere tuberkels vooral, omdat daar in de groe
ven nog duidelijk viltige wol aanwezig was, die bij de oudere tuberkels meestal 
verdwenen is.

Ik weet niet, wat ik van Thelocactus schwarzii het mooiste vind, de plant of de 
bloem. De kleurrijkdom van de bedoorning, liever gezegd de levendigheid van de 
kleur der bedoorning komt pas goed tot haar recht, als we de plant met de verstuiver 
even lichtelijk benevelen; zijn de kleuren eerst wat mat, daardoor worden ze dade
lijk brillant. Als we een dorenbundel goed bekijken, zien we enigszins ovaalvormig 
in de rondte, want het areool is enigszins kamvormig, binnenin eerst een tamelijk 
donker, geelachtig bruin kringetje, door een iets bredere lichter gele kring omge
ven, dan een brede kring van haast paarsachtig rood, terwijl de buitenste kring, die 
dus gevormd wordt door de spitsen van de dorens, weer geel is. Omdat ook de dorens 
zo mooi regelmatig straalvormig gesteld zijn, het enige wat de zwart-wit-foto van dat 
alles kan weergeven, is deze plant werkelijk uitzonderlijk mooi.
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De bloem is, zoals ik reeds opmerkte, ook bijzonder fraai. Van de bloemblaadjes 
van de circa 5 cm lange en brede bloem is in de bovenste helft licht paarsrood van 
kleur, binnen in de bloem gezien bevindt zich daaronder in de rondte een lichte, 
bijna wit gekleurde, ongeveer een halve centimeter brede band, en naar en in de 
keel is de bloem tamelijk donker paarsrood gekleurd; tussen de meeldraden met hun 
gele stempels treedt uit de keel van de bloem de tamelijk lichtrood gekleurde stam
per te voorschijn. Mooi? Men zou eigenlijk over dichterlijke taal moeten beschikken 
om dat alles beter tot uitdrukking te kunnen brengen. Aan mijn gebrekkige beschrij
ving van de bloem zou ik nog willen toevoegen, dat ongeveer de bovenste helft van

Cephalocereus senilis foto: Uitevvaal.

de bloemblaadjes, dus vanaf die lichte rand binnen, aan de randen duidelijk gegolfd 
zijn. Tot zo ver, wat Thelocactus schwarzii betreft.

Over de Cephalocereus senilis, de laatste plant die bij dit praatje is afgebeeld, 
zou een massa te vertellen zijn, maar ik veronderstel dat u er een even grote massa 
van weet. Eigenlijk hoort ze in deze rubriek niet thuis, want het eerste, waaraan de 
plantenliefhebber zich bezondigt, is de „Grijsaard” . Waarom ik deze foto plaats ? 
Wel, zo’n mooie foto kom je niet elke dag tegen. Ik vond de kiek zo goed, — het is 
een foto van de heer Uitewaal, de overige foto’s zijn van mij zelf — dat ik er prijs 
op stel, dat deze een plaatsje in Succulenta krijgt. De foto is haarscherp, hetgeen 
aan sommige weerbarstig uitstekende haren goed te zien is, d.w.z. als ook de repro
ductie de kwaliteit van de foto goed tot haar recht doet komen.

A. FANCIER.
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Huernia pillansii N . E . B r o w n

In het bekende werk The Stapelieae van White en Sloane wordt deze soort 
de aristocraat van de Huernia’s genoemd. Onder de planten van het 

geslacht Huernia is 11. pillansii inderdaad een aparte verschijning. De stam
metjes van Huernia zijn gewoonlijk vier- tot vijfhoekig, doch H. pillansii 
heeft stammetjes, die wel 20-24 ribben tellen, waarvan de tuberkels vaak 
spiraalsgewijs zijn gerangschikt. Deze tuberkels zijn aan de top voorzien 
van fijne borsteltjes, n.1. enigszins stijve, korte haartjes, waardoor de jonge 
stammetjes zacht aanvoelen. H. pillansii doet ons even aan sommige 
Trichocaulons denken.

De zich horizontaal spreidende slippen van de klokvormige bloembuis

Huernia pillansii foto: U itew aal.

lopen uit in een lange, spitse punt, aan de buitenzijde zijn ze glad, de bin
nenkant is bleekgeel, bedekt met kleine, donkerrode vlekjes en bovendien 
helemaal voorzien van fijne wratjes, de toppen van de wratjes zijn even
eens donkerrood.

Deze soort werd in 1904 ontdekt door M. S. Pillans en Rudolf Marloth 
op stenige plaatsen nabij Matjesfontein, waar woestijnwinden waaien van 
de Karroo naar de Hex River Pass. Ze werd eveneens gevonden nabij 
Prince Albert, waar de regenval soms zeer gering is, ongeveer 6 cm; verder 
in Calitzdorp en op heuvels nabij Oudtshoorn. Begrijpelijkerwijs is de plant 
erg gevoelig voor veel vocht.

A. J. A. UITEWAAL.
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De vensterstructuur van het geslacht Lithops 

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

VII. Lithops nelii; Lithops ruschiorum; Lithops lineata.

T en noorden van Swakopmund aan de Walvisbaai, d.w.z. vanaf 12 mijlen ten noor
den daarvan tot Zesfontein in het Kaokoveld en van af de kust tot op een enkele 
plaats 80 mijlen landinwaarts, komen hier en daar een drietal Lithopssoorten voor, 

waarvan de vindplaatsen niet scherp zijn gescheiden, nl.: Lithops nelii Schwant., 
Lithops ruschiorum Dtr. et Schwant. en Lithops lineata Nel. (zie kaart 10, 11 en 12).°) 

Deze drie soorten hebben gemeen, dat de bloemen geel zijn en dat ze een afge
rond bovenvlak hebben, dat niet scherp van het zijvlak is gescheiden en waarin bij 
opvallend licht geen venster is te bespeuren. Ze verschillen echter in kleur en teke- 
ning.

Lithops nelii. de kleinste van de drie, is zeer licht grijs tot bijna wit van kleur
en vertoont geen of althans zeer 
weinig tekening, hoogstens een 
paar donkere vlekjes en/of 
enkele onopvallende korte lijn
tjes. De vindplaatsen zijn: 12 mij
len ten oosten van Kaap Cross; 
20 en 95 mijlen ten noorden van 
Swakopmund.

Lithops ruschiorum is iets 
grauwer of meer grijsgeel van 
kleur en meestal iets groter: 
exemplaren zonder enige teke
ning komen sporadisch voor, o.m. 
bij Stipelmanmijn, 65 mijl ten 
noorden van Swakopmund. De 
meeste exemplaren vertonen en
kele kronkelende, kortere of lan
gere donkere lijntjes, die over 
het algemeen van de spleet naar 
de buitenomtrek van het boven
vlak lopen. Deze plant wordt ge
vonden op verschillende plaatsen 
van een kuststrook, welke 12 mijl 
ten noorden van Walvischbaai 
begint, zich 50 a 80 mijl landin
waarts uitstrekt en ten noorden 
van Zesfontein eindigt. Deze 
landstreek is op bijgaande kaart 
gearceerd.

Lithops lineata; het boven
vlak van deze soort is meestal iets breder; de kleur is geelachtig grijs tot bijna 
oranjegeel; op het bovenvlak lopen aan de spleet tot de buitenomtrek enige kron
kelende en zich hier en daar vertakkende, oranjegele lijnen, terwijl bovendien op 
sommige exemplaren een aantal vlekjes van dezelfde, of van een meer grijze, soms 
grijsblauwe kleur zijn te zien; ook langs de spleet loopt een min of meer duidelijke 
oranjegele lijn. L. lineata komt op de meeste vindplaatsen van L. ruschiorum voor, 
terwijl L. nelii zowel binnen als buiten het verbreidingsgebied van L. ruschiorum 
wordt aangetroffen.

Volgens Nel (zie „Lithops” bldz. 111 en 122) zijn L. lineata en L. nelii beide 
verwant aan L. ruschiorum, doch zij verschillen daarvan in grootte, kleur en tekening.

*) Voor de betekenis der andere cijfers 1 tot en met 9 op de kaart, raadplege men de vorige 
artikelen over dit onderwerp.
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Boven: L. nelii; midden: L. 
ruschiorum; onder Lithops 

lineata (alle X 3).
foto: Dr. de Boer.

Volgens de heer Triebner te Windhoek zou L. 
lineata slechts een variëteit („Abart oder Form” ) 
van L. ruschiorum zijn, dus geen aparte, zelf
standige soort: volgens dezelfde verzamelaar is 
L. nelii misschien een minorvorm van Lithops 
ruschiorum (zie H. Jacobsen: Handbuch der Suk- 
kulenten Pflanzen, Band III, bldz. 1480 en 1486). 
Op de bijgaande foto zijn de drie genoemde 
Lithopssoorten bij elkaar afgebeeld, nl. bovenaan 
een tweehoofdig exemplaar, met twee zaaddozen, 
van L. nelii; in het midden een tweehoofdig exem
plaar van L. ruschiorum; onderaan een éénhoof
dig exemplaar van L. lineata.

Het is interessant om na te gaan, wat de 
structuur van het venster bij doorvallend licht 
ons omtrent de verwantschap van L. nelii, L. 
ruschiorum en L. lineata leert. Ik heb daarmede 
enige tijd moeten wachten, totdat ik over vol
doende materiaal kon beschikken.

Wanneer we van het enigszins bolvormige 
bovenvlak van L. nelii een schijfje afsnijden, dan 
valt ons direct een eigenaardigheid op, welke we 
tot dusver nog bij geen enkele andere Lithops 
hebben gezien, nl. deze: de chlorophyllaag, welke 
zich bij andere Lithopssoorten alleen aan de 
binnenzijde van het, meestal omgekeerd kegel
vormige, buitenvlak bevindt, zet zich bij Lithops 
nelii ook voort onder het bovenvlak, zodat er 
geen eigenlijk „venster” aanwezig is.

Bij alle tot dusver behandelde Lithopssoor
ten ontbrak de chlorophyllaag onder het boven
vlak, waardoor daar ter plaatse, al of niet zicht
baar bij opvallend licht, een venster wordt ge
vormd, waardoor de lichtstralen in het inwen
dige van het corpusculum kunnen doordringen; 
bij doorvallend licht zijn die vensters — op de 
vroeger beschreven wijze van het corpusculum 
afgesneden — dan ook nooit groen van kleur en 
vrij doorzichtig en lieten zij op duidelijke wijze 
hun typische structuur zien.

Het afgesneden gedeelte van de top van een 
exemplaar van L. nelii, dat we dus geen „ven
ster” mogen noemen, is echter bij doorvallend 
licht helder groen; deze kleur is zo intensief, dat 
van een typische structuur niet zo veel te zien is 
en dat dit „topgedeelte” op de foto bij doorval
lend licht veel donkerder van kleur is dan de 
vensters van andere Lithopssoorten (zie foto); 
wel ziet men de wazige omtrekken van een aan
tal miniatuurvensters, waarvan de vorm en 
grootte niet precies zijn na te gaan. De groene 
chlorophyllaag zet zich ook onder het bovenvlak 
voort bij die exemplaren, welke enkele donkere 
vlekjes of korte lijntjes vertonen en daardoor bij 
opvallend licht iets op exemplaren van Lithops 
ruschiorum gelijken. Het ontbreken van het ven
ster bij doorlatend licht is dus typisch voor 
Lithops nelii.

Wanneer we nu de afgesneden top van L. 
ruschiorum bij doorvallend licht bekijken, dan 
blijkt hier de chlorophyllaag afwezig te zijn, zoals 
we tot dusver gewoon waren die aan te treffen.
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Boven: Lithops nelii; midden: Lithops 
ruschiorum; onder: Lithops lineata.

foto: Dr. de Boer.

L. ruschiorum heeft bij doorvallend licht 
dus wel een venster. Wat we niet op de 
foto zien, is, dat de chlorophyllaag bij L. 
ruschiorum zelfs niet tot aan de rand van 
het bovenvlak reikt; bedoelde laag houdt 
hier en daar reeds halverwege op, zodat 
alleen het onderste gedeelte van het cor
pusculum chlorophyl bevat. In het ven
ster van L. ruschiorum zien we bij door
vallend licht enige niet scherp begrensde, 
onregelmatig gevormde, lichte banden 
lopen van de spleet naar de buitenom
trek; in deze lichte banden of stroken be
vinden zich een aantal niet scherp be
grensde, wazige miniatuurvensters; op de 
foto komt minder duidelijk uit, dat deze 
miniatuurvensters zich ook bevinden bui
ten die lichte banden en wel langs de rand 
van het venster. Dit is te wijten aan de 
kromming van het bovenvlak op die plaats; 
laat men echter het licht schuin door het 
venster vallen, dan ziet men de miniatuur
vensters ook in de gebogen rand heel dui
delijk en wel meestal minder wazig.

Het venster van L. lineata geeft bij 
doorvallend licht weer een ander beeld 
(zie foto); ook hier is de chlorophyllaag 
afwezig. Op de plaats, waar bij opvallend 
licht de oranjegele lijnen verlopen, zien 
we bij doorvallend licht smalle, vrij scherp 
begrensde, lichte lijntjes; de miniatuur
vensters, die soms aan weerszijden van de 
heldere lijntjes te zien zijn, doch soms ook 
in ’t verloop van zo’n helder lijntje liggen, 
zijn vrij scherp begrensd, van verschillen
de grootte (i/3-—1 mm), meestal rond, soms

Leden van de „Bernard Carp expeditie” zoeken in het Kaokoveld beschutting tegen 
de wind. Op de top van de heuvel op de achtergrond werd L. lineata gevonden.

foto: H. Hall.
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ook wat onregelmatig van vorm. In het donkergrijze gedeelte tussen de miniatuur- 
vensters ziet men een groot aantal zeer kleine, ronde, donkere pigmentvlekjes, welke 
op slechts enkele plaatsen boven een miniatuurvenster zijn te zien. Het licht valt dus 
door het gehele venster grotendeels zeer gedempt binnen; slechts de miniatuurven- 
sters laten het licht vrijwel ongehinderd door.

Conclusie : Op grond van de structuur van het venster bij doorvallend licht kom 
ik tot de conclusie, dat er in elk geval twee zelfstandige soorten bestaan, nl. Lithops 
nelii en L. lineata, waarvan het verschil van de structuur van het venster, (van een 
eigenlijk „venster” is dus bij L. nelii geen sprake), zowel als het verschil in uiterlijk 
de handhaving van twee zelfstandige soorten wettigt. Tussen deze twee zelfstandige 
soorten ligt L. ruschiorum, waarvan het uiterlijk soms iets met dat van Lithops nelii 
overeenkomt, doch waarvan de structuur van het venster duidelijk van die van 
L. nelii verschilt. Het is m.i. niet onmogelijk, dat L. ruschiorum tenslotte een krui
singsproduct van L. nelii en L. lineata zal blijken te zijn, doch voordat zulks door 
het nemen van proeven in de cultuur is bevestigd, is hierover niets met zekerheid te 
zeggen.

Op grond van het verschil in structuur van het venster bij doorvallend licht, 
zowel met die van L. nelii als met die van L. lineata, lijkt het mij gewenst voorlopig 
L. ruschiorum ook als een zelfstandige soort te erkennen.

C actuscu ltuu r

C'1 aarne voldoe ik aan het verzoek in Succulenta iets te vertellen over de cultuur 
J  van cactussen ten dienste van beginnende verzamelaars. Een voorname factor 
voor gunstige resultaten bij het kweken van cactussen is de grond, of liever het 

grondmengsel, waarin de planten geplaatst worden. Hoewel vele cactussen woestijn- 
planten zijn, groeien zij niet in uiterst droog of steriel zand. Door erosie, dat is het 
uithollen van gesteente, voornamelijk door stromend water en verder door zonne
warmte en koude, verzamelt zich verweerd gesteente in spleten, terwijl het bij 
regen ook afvloeit naar lager gelegen streken. Daarbij komt de humus, die gevormd 
wordt door resten van eenjarige planten. De aanwezigheid van Lobivia en Parodia 
in dergelijke spleten is een teken, dat deze planten een regelmatige voedseltoevoer 
ontvangen. In lagere gedeelten van het bergland, waar cactussen groeien tussen gras 
en kleine struiken, treft men humus aan door het afsterven van andere planten. Wij 
zullen er dus voor moeten zorgen, dat de grond voor onze cactussen voldoende voed
sel voor deze planten bevat en goed doorlatend is.

Een recept voor een universeel grondmengsel kan men niet geven, een plant uit 
Midden-Mexico stelt andere eisen dan een plant uit het Andesgebergte; wij zullen 
voor onze verzamelingen een grondmengsel moeten samenstellen, dat naar behoefte 
aangevuld kan worden.

Als basis kan bladgrond genomen worden, uitsluitend bladgrond doet vele planten 
wel goed groeien, doch veroorzaakt zwakke planten. Wij zullen de bladgrond dus 
moeten vermengen met klei en zand of tuingrond, verteerde mest, slakkenmeel, kalk 
en ietwat kali benevens houtskool of norit, dat als een filter dienst doet en schade
lijke stoffen kan neutraliseren. Slakkenmeel en houtas bevatten sporen koperzink en 
mangaan. Het is bekend, dat onze planten in een vrij zwaar humusrijk grondmengsel 
sterker worden dan in lichte grond, zoals bosgrond, zij zullen dan ook beter bloeien.

Het gebeurt wel eens, dat een plant kort voor zijn dood een armetierig bloe
metje voortbrengt, als een poging tot instandhouding van de soort, maar dat versta 
ik niet onder bloeien. Ik heb een Monvillea, M. haageana, die dit voorjaar in drie 
dagen zestig 15 cm lange bloemen voortbracht en daarna meterslange takken vormde. 
Dat gebeurt ook in de natuur en daarnaar moeten wij streven.

Van groot belang voor cactussen is het licht. Op dit punt kunnen wij moeilijk 
ingrijpen, we kunnen alleen zo weinig mogelijk schermen. Er zijn planten, die geen 
felle zon verdragen, men kan dat aan de kleur van de plant zien en daarom moet 
men zulke planten niet in de volle zon plaatsen.

Water is een derde belangrijke factor. Ik geef tijdens de groei veel water, een 
goede opstelling maakt het mogelijk de zwakke planten weinig of in het geheel geen 
water te geven; bij een goede opstelling hebben we ook een goede controle op onze 
planten. Men kan planten, die veel of weinig water nodig hebben, of die sterk vatbaar 
zijn voor spint, bijeenplaatsen. De beste methode van gieten is de planten door en 
door nat te maken, daarna te wachten tot zij vrij droog zijn en dan weer flink te
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gieten. Op natte, koude en donkere dagen giet men niet. In het voor- en najaar moet 
men zorgen, dat de planten ’s avonds weer droog zijn. In het vroege voorjaar kan 
men, a!s de planten nieuw leven vertonen, volstaan met nevelen als vervanging 
van de dauw, die op de natuurlijke groeiplaatsen vaak zeer sterk is.

Factor no. 4, eveneens zeer belangrijk, is de temperatuur, ’s Winters moeten wij 
de planten vorstvrij houden, en zorgen voor een temperatuur tussen 4 en 10 graden, 
's Zomers kan de temperatuur oplopen tot 50 graden, hetgeen de meeste planten wel 
verdragen, mits de lucht in de kas voldoende vochtig is. Zelfs Echinopsis en Gym- 
nocalycium, die lichte schaduw vragen, groeien in mijn kas heel goed in de volle zon.

Ik geloof, dat het kweken in een platte bak, waarvan het glas bij goed weer 
verwijderd wordt, veel beter is dan in een kas. In een bak zal het vocht minder 
snel verdampen en de hoogste temperatuur zal bij warm weer lager zijn dan in 
een kas. De planten groeien daardoor gedrongen en de bedoorning wordt sterker. 
De nadelen van het kweken in een bak zijn de kans op beschadiging door een lang
durige regenperiode of stortbuien, door hagel of ongedierte, o.a. door slakken.

Tegen ongedierte in de kas spuit ik, als voorzorgsmaatregel, maandelijks met 
parathion. Spint, wolluis en ook wortelluis krijgen daardoor weinig kans om ernstige 
schade te veroorzaken. Spuiten, wanneer de een of andere plaag de planten reeds 
heeft aangetast, kan niet verhinderen, dat deze meestal wel een jaar nodig hebben 
om zich te herstellen en er weer ooglijk uit te zien.

Nu rest mij nog iets over de natuurlijke groeiplaatsen van de verschillende 
cactussoorten te vertellen en in verband daarmede iets over de cultuur. In Arizona, 
Texas, Neder-Californië en Noord-Mexico is het vier maanden heet, ±  45 graden, 
vier maanden koel en vochtig, waarbij de temperatuur onder nul kan dalen en vier 
maanden warm en vochtig met een gemiddelde temperatuur van 20 graden. De neer
slag bedraagt ongeveer 120 mm per jaar. Hier groeien Echinocactus, Ferocactus, 
Thelocactus, Echinocereus, vele Mammillaria’s, grote Cereussoorten en de voor ons 
zeer moeilijke Obregonia, Aztekium en Ariocarpus. Voor deze planten neme men 
het grondmengsel niet te zwaar, dus met meer zand en kalk dan voor andere planten. 
Men moet ze 's zomers normaal gieten en ’s winters droog houden. Echinocereus 
echter, waarvan men zegt ze droog te houden tot de knoppen verschijnen, geef ik, 
wanneer ze beginnen te groeien, veel water. Ik kweek deze planten in een humus
rijke grond; bij deze behandeling bloeien zij goed.

In Noord-Mexico, Chihuahua, Coahuila, Hidalgos, Tamaulipas zijn bergachtige 
woestijngebieden, waar het acht maanden heet en droog is, met een gemiddelde tem
peratuur van 40 graden en een regentijd van vier maanden met ±  140 mm neerslag. 
Voor planten uit deze gebieden, zoals Astrophytum, Mammillaria schiedeana, Mam. 
bocasana, M. wildii, Cephalocereus senilis moet men een warm hoekje van de kas 
reserveren, evenals voor Coryphantha’s, Pelecyphora, Lamaireocer. chende en chi- 
chipe. Ze komen in het voorjaar later aan de groei en mogen dus niet vroeg begoten 
worden. De grond moet veel klei en veel kalk bevatten en goed doorlatend zijn.

Midden-Mexico, Zacatecas, San Luis Potosi zijn heet, met een regentijd van Juni 
tot September, waarin vrij veel regen valt. Hier voorkomende planten zijn o.m. 
Heliocereus, Neoloydia, Cephalocereus polylophus, C. chrysacanthus en C. palmeri, 
Mam. spinosissima, M. rodantha, M. elegans, M. celsianus en M. parkinsonii. A l deze 
planten moeten wij vrij warm en droog overwinteren, ze verlangen een humusrijke 
en kalkhoudende grond.

Zuid-Mexico en Queretara; hier wordt het vochtig en warm. Onze grond dient 
vrij zandig en zeer kalkhoudend te zijn. Bekende planten die daar groeien zijn o.a. 
Mam. hahniana, M. herrerae en M. albiflora.

De streken van Guatemala en Panama brengen weinig belangrijks. Ook in Venu- 
zuela, Columbia en Ecuador komen weinig soorten voor.

Peru en Chili, doorsneden door het Andesgebergte; het klimaat is warm en 
droog, met soms lage temperaturen, de grond is zandig en bevat veel gesteente. 
Bekende planten uit deze gebieden zijn Neoporteria, Weingartia, Copiapoa, Matucana, 
Oroya, Islaya, Haageocereus en sommige Lobivia’s, welke meestal een afwijkende 
bloemkleur hebben. Lobivia wegheiana, L. corbula en L. hertrichiana. Aan een niet 
te zware grond, dienen we vrij veel kalk toe te voegen. Voor deze planten is nevelen 
beter dan gieten, behalve wanneer zij in volle groei zijn. Zij verdragen een vrij 
lage temperatuur.

In Noord-Peru komen weide-gebieden voor, waar het eeuwig lente is, met weinig, 
doch wel regelmatig neerslag. Hier vinden we Espostoa, Binghamia en Haageocereus. 
In het gebergte groeit Trichocer. pachanoi, welke naar mijn mening een van de beste
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onderstammen is, daar deze plant sappig is, dus veel vocht bevat, niet verkurkt en 
een groot snijvlak heeft. De grond moet humusrijk zijn en we moeten regelmatig, 
doch niet te veel water geven. De planten, die in Noord-Peru voorkomen, groeien 
meestal langzaam.

Bolivia. In het hoogland is het ’s winters koud en droog, doch ’s zomers is de 
lucht vochtig. Hier komen dwerglobivia’s voor en Pseudolobivia alsook Lobivia. 
Daarvoor gebruiken wij een tamelijk zware grond. Tijdens de groei kunnen we 
rijkelijk water geven; in het voorjaar is het beter te nevelen, ter vervanging van 
de dauw op de natuurlijke groeiplaatsen. Op 3000 meter hoogte groeien in Bolivia 
Oreocereus trolli en O. celsianus, Trichocereus pasacana, T. werdermannianus en 
Parodia maasii. Bij ons moeten we deze planten ’s winters niet te veel warmte 
geven, doch wel droog houden. In lagere, warmere streken komt veel Cleistocactus 
voor.

Noord-Argentinië. In Tucuman is het ’s winters droog, maar met een hoge voch
tigheidsgraad van de lucht, de neerslag is 1000 mm, de grond is zwaar en humusrijk. 
Bij Salta en Catamarra is een groot droog gebied. In Argentinië komen zeer veel 
soorten voor, o.m. Rebutia, Lobivia, Echinopsis, Gymnocalycium, Notocactus, Har- 
risia, Cleistocactus strausii en Parodia’s. Onder de bekende, mooie Cereussoorten, 
o.a. chalybeus, azureus, spachianus, lamprochlorus, macrogonus, schickendantzii en 
candicans. Deze planten zijn alle gemakkelijk in cultuur, ze vragen een vrij zware, 
humusrijke grond en tijdens de groei vrij veel water.

Brazilië noemen we als laatste cactusland, waar een droogtegebied (Catinga) 
voorkomt met mooie Pilocereussoorten. Verder is er een tropisch, erg vochtig ge
deelte waar planten als Phyllocactus (Epiphylium), Rhipsalis en dergelijke kruipen
de of hangende schaduwplanten voorkomen. Uit Brazilië komen ook Brasilocactus 
(Notocactus) graessneri, haselbergii en leninghausii, die tot de mooiste liefhebbers- 
planten gerekend kunnen worden. w  H y A N  MARLE

Licht, lucht en water
door J. VAN BOVEN.

Het probleem, dat vele cactusliefhebbers reeds menig hoofdbreken heeft gekost, is 
de vraag: Hoeveel licht, en hoeveel lucht, en hoeveel water moet ik mijn plan

ten geven? In de cactusliteratuur is op die vraag „hoeveel?” nergens een positief, 
klaar en duidelijk antwoord te vinden. Proberen wij dus eens het probleem om te 
draaien, en te vragen: Waarom heeft een cactus licht en lucht en water nodig? Wan
neer wij de uitwerking van die elementen op onze cactussen zouden kennen, dan 
zouden wij daaruit misschien ook een antwoord op die vraag „hoeveel” , kunnen 
afleiden. Nochtans, ook op dit „waarom?” is in de cactusliteratuur geen positief 
antwoord te vinden.

Maar........  een cactus is een plant. En dit brengt ons meteen veel dichter bij
een antwoord op ons probleem.

Om te weten welke invloed iets op iets anders kan uitoefenen, moet men begin
nen met de natuur van dat iets en van dat andere te kennen.

Water, licht en lucht, dat kennen we.
Maar, wat is een plant ?
Als ze ons vragen: Wat is een huis? zeggen we allemaal iets dat van bakstenen 

of van hout gebouwd is.
Maar, wat zijn de bakstenen van een plant ? Maar, hoe werkt een plant ?
Laat ons eens met een scherp scheermesje een dun schijfje van een plant afsnij

den, en dat onder de microscoop bezien. Dan zien wij, dat dit plantenweefsel uit vele 
kleine deeltjes bestaat, die men cellen noemt. Zo ongeveer als de cellen van een 
bijenkorf, maar dan in het heel, heel klein. En als ge nu een stuk zou nemen van 
de wortel, of de stam, of een blad, dan zoudt ge hierin dezelfde cellen terugvinden. 
Die cellen zijn dus de bakstenen van onze planten.

Over die cellen zou ik u nu het een en ander willen vertellen. Zoals die planten 
dus bestaan uit duizenden en duizenden cellen, zo ook bestaan de mensen en de 
dieren uit duizenden en millioenen cellen. Maar omgekeerd zijn er ook planten en 
dieren die maar uit enkele, soms zelfs uit maar een enkele cel bestaan. Bij de planten 
zijn dat sommige schimmels, kiezelwieren, blauwwieren, bacteriën.
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De stuifmeelkorrels en de sporen van lagere planten zijn ook eencellig. De vorm 
en de afmetingen van zulk een cel zijn zeer verschillend, maar zij bestaan steeds 
uit: de celwand, het protoplasma, de celkern.

Het protoplasma is een heldere doorschijnende massa, die hoofdzakelijk bestaat 
uit eiwitstoffen. Het bevat daarenboven koolhydraten (suiker), vetten en andere 
scheikundige verbindingen voor ons vandaag van minder belang. Een jonge cel is 
helemaal opgevuld met protoplasma. Als de cel ouder wordt, verdwijnt stilaan dit 
protoplasma en ontstaat er dus een holte. Vanaf dit ogenblik leeft de cel niet meer, 
ze werkt niet meer, en om niet te worden platgedrukt wordt de celwand belegd met 
een houtachtige verdikking: die wordt dus hard en weerstandbiedend.

De celkern bestaat eveneens uit eiwitstoffen. Zij is het voornaamste deel van de 
cel, want in de levensverschijnselen van de cel vervult zij een belangrijke rol. Zij 
bestaat uit een weefsel van fijne draden; de chromosomen. Het getal chromosomen 
aanwezig in de celkern, is bij verschillende dieren en plantensoorten zeer verschil
lend, maar bij een bepaalde soort is dat getal steeds constant. Bij een mens is het 
bijv. steeds 48, onverschillig of we een cel nemen van de huid, of van een klier, of 
van gelijk welk ander lichaamsdeel. Bij een muis is het steeds 24, bij bepaalde vlin
ders 62, bij een spoelworm slechts 4. Het zijn deze chromosomen die de aard van het 
dier, en ook van de plant bepalen. Zij spelen een zeer grote rol in de erfelijkheid, zie 
o.a. de wet van Mendel, maar dat is te ingewikkeld om nu te vertellen, en heeft ook 
weinig of niets te maken met ons onderwerp. (Wordt vervolgd).

Boekbespreking
H. Jacobsen: Handbuch der sukkulenten 
Pflanzen, Band III Mesembryanthema- 
ceae. Veb. Gustav Fischer Verlag, Jena. 
(prijs voor Nederland f 53.40).

Vele liefhebbers van succulenten, die 
zich speciaal voor Mesembryanthemum 
interesseren, zullen met grote belangstel
ling de verschijning van dit boek tege
moet hebben gezien. Tot dusver gaven 
slechts enkele werken een volledig over
zicht van een bepaald geslacht. „Lithops” 
en „Gibbaeum” van Nel. Daarnaast ver
schenen in chronologische volgorde:

„Mesembrianthemen und Portulaca- 
ceen” van Berger (1908), dat voor de 
Mesemliefhebber van 1956, vooral voor 
de beginneling, geen geschikte leidraad 
meer is.

„Mesembryanthema” van Brown, Ti- 
scher en Karsten (1931), dat, hoe uitste
kend dit boek overigens mag zijn, lang 
niet alle geslachten en van de genoemde 
geslachten lang niet alle thans bekende 
soorten behandelt.

,Die Sukkulenten” van H. Jacobsen 
(1933) waarin de bespreking van het 
toenmalige „geslacht” Mesembrianthe- 
mum 99 bladzijden beslaat en dat als het 
ware slechts één gebrek heeft, nl. dat 
lang niet alle soorten daarin zijn behan
deld.

„Mesembryanthemaceae” van H. Jacob
sen, O. H. Volk en H. Herre (1950); voor
al voor de gevorderde Mesemliefhebber 
een werkje van belang, omdat het al
thans een volledig overzicht en een korte 
beschrijving van alle geslachten geeft, 
benevens een sleutel en een alfabetische 
opsomming van alle bekende soorten.

„Notes on Mesembryanthemum and al- 
lied genera” van Mevr. L. Bolus (1928- 
1950); deze geven, alleen deel I maakt 
hierop gedeeltelijk een gunstige uitzon

dering, Latijnse beschrijvingen van alle 
nieuw gevonden soorten en zijn daardoor 
grotendeels onbruikbaar voor de gewone 
liefhebber. Ik wil de grote wetenschap
pelijke waarde van deze werken van 
Mevrouw Bolus hiermede niet te kort 
doen.

Het boek „Verzeichnis der Arten der 
Gattung Mesembryanthemum’’ van H. 
Jacobsen (1938) somt weliswaar alle, op 
dat ogenblik bekende, soorten op en ver
meldt de literatuurbronnen, maar die 
literatuurbronnen (een 40 tal) zijn voor 
ons gedeeltelijk onbereikbaar.

De grote verdienste van het nieuwe 
werk van Jacobsen is, dat van alle Me- 
sembryanthemumsoorten, behalve de 
vindplaats, een korte beschrijving wordt 
gegeven. Dat de bewerker hiervoor alle 
bestaande literatuurbronnen heeft moe
ten raadplegen is begrijpelijk en men 
moet bewondering hebben voor het vele 
werk, dat aan de samenstelling van dit 
boek ten grondslag ligt. De beschrijvin
gen zijn meestal zo, dat de typische ken
merken worden vermeld, waardoor men 
kan controleren of een plant, welke men 
onder een bepaalde naam in zijn bezit 
heeft, ook werkelijk de goede naam 
draagt. Deze controle is in vele gevallen 
gewenst, want vele Mesemsoorten wor
den onder onjuiste namen in de handel 
gebracht. Verder geeft het boek een in
leiding met foto’s van Dr. N. E. Brown, 
Dr. H. M. Luisa Bolus en Prof. Dr. G. 
Schwantes, een bespreking van de geo
grafische verbreiding, een korte verhan
deling over de samenstelling van de 
bodem, raadgevingen betreffende de cul
tuur, benevens een indeling van de fa
milie der Mesembryanthemaceae in twee 
onderfamilies, waarvan de daaronder 
vallende geslachten aan de hand der 
botanische kenmerken, de bouw van de 
zaaddoos inbegrepen, in verschillende
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stammen en onderstammen worden sa
mengevat. Het bijna 600 bladzijden tel
lende boek, dat talrijke, gedeeltelijk zeer 
goede foto’s bevat, eindigt met een lite
ratuuroverzicht en een drietal kaarten 
van Zuid-Afrika.

Het spreekt vanzelf dat men= in een 
dergelijk werk bij grondige bestudering 
ook wel enkele onjuistheden kan vinden. 
Men kan het met het advies om zaailin
gen reeds na enkele dagen, wanneer de 
kiemblaadjes zo groot zijn dat men ze 
met behulp van een klein houten vorkje 
kan opnemen, te verplanten, niet eens 
zijn; men kan de samenstelling van de 
grond, waarin de Mesems gekweekt wor
den, veel te gecompliceerd vinden, Jacob- 
sen geeft 6 verschillende bestanddelen 
op, doch dit zijn slechts verschillen van 
opvatting. Ik meen echter wel enige on
juistheden opgemerkt te hebben. Ik kan 
het advies, om Frithia pulchra in de 
zomer droog, maar in de winter vol

doende vochtig te houden, niet goed vin
den. Volgens mijn mening dient het om
gekeerde te geschieden. De bloeitijd van 
Gibbaeum dispar is niet in Augustus, 
doch laat in de herfst, die van Gibbaeum 
velutinum niet in de herfst, doch in de 
lente of voorzomer; de bloemen van 
Lithops optica var. rubra zijn niet vuil 
geelachtig rood, doch wit met een rosé 
tint aan de bovenbuitenzijde der bloem
bladeren; Lithops deboerii, wit bloeiend, 
is geen standplaatsvariëteit van de geel- 
bloeiende Lithops lesliei en behoort niet 
tot de Xantholithops, doch tot de Leuco- 
lithops.

Deze en enkele andere onjuistheden 
doen echter aan de algemeene waarde 
van dit boek niets af. Ik zou het, niet
tegenstaande de nogal hoge prijs, in de 
boekenkast van elke gevorderde Mesem- 
bryanthemumkweker een plaats willen 
gunnen.

Dr. DE BOER.

Plastics.
In Succulenta '55, p. 64 vonden we een 

vraag beantwoord over het z.g. plastic 
draadglas. In dat verband is het volgen
de misschien van enig belang voor onze 
leden.

Sedert enige tijd wordt in de tuinbouw 
van plastic polyvinyldoek gebruik ge
maakt. De resultaten hiermede zijn dus
danig, dat het mij gewenst lijkt, daarvan 
enkele punten naar voren te brengen. De 
gebruiksduur van dit plastic wordt ge
schat op ongeveer 3 jaren. Mij is bekend, 
dat materiaal in de herfst van ’54 aan de 
buitenzijde van een kas werd aange
bracht en momenteel nog in prima staat 
verkeert. Een paar eenruiters met dit 
plasticdoek weerstonden zware slag
regens en hagelbuien uitstekend. In het 
midden van de eenruiters was overlangs 
een houten latje aangebracht, omdat het 
plasticdoek door vocht een weinig door 
zakte; na het drogen trok het plastic 
weer geheel glad.

Sommige kwekers hebben hun kassen 
aan de binnenkant gedeeltelijk of geheel 
met dit plastic bespannen, met dunne 
latjes tegen de glasroeden bevestigd. Het 
zo ontstane, als het ware dubbele glas, 
geeft een nog hogere isolatiewaarde dan 
een rietmat, die niet alleen duurder is 
maar ook het licht afsluit. Bovendien 
heeft men bij het gebruik van rietmatten 
tijdens vorst veel kans op glasschade.

Door het plastic dwars door de kas te 
spannen, kan men in de kas gemakkelijk 
een warme en een koudere afdeling ma
ken.

Het polyvinyl is verkrijgbaar in drie 
dikten; de prijs is verschillend; 0.10-0.12

mm dik, dit is 1.20 m breed en kost f 1.05 
p. m.; 0.20-0.22 mm dik, eveneens 1,20 m 
breed, f 2,22 p. m. en 135 cm breed f 2.50 
per meter. Dit plastic voor eenruiters, 
0.25-0.27 mm dik, is eveneens verkrijg
baar in twee breedten, nl. 0.80 en 1.20 m 
en kosten resp. f 2.15 en f 2.70 per meter. 
Dit waren de voorjaarsprijzen 1955.

Een dergelijk plastic vinyldoek wordt 
door de „Draka” (postbus 1013, Amster
dam) in de handel gebfacht.

Voor uitgebreider gegevens van de re
sultaten door het Proefstation te Aals
meer, zie Vakblad v. d. Bloemisterij van 
25 Maart 1955.

P. K. Lensselink.

Eest rij dingsm 'ddel.
Op de bijeenkomst op de Grasheuvel 

in 1954 vertelde de heer Veenhof over de 
gunstige resultaten die verkregen wor
den bij het gebruik van TMTD in geval 
van wortelhalsrot. Ik gaf een kennis, die 
in zijn zaailingen veel last van wortel
halsrot had, een hoeveelheid van dit be
strijdingsmiddel. Later vernam ik even
wel, dat het niets had geholpen en het 
leek er zelfs op, dat de zaailingen TMTD 
niet konden verdragen.

Toen in het voorjaar van 1955 bij mij 
verschillende planten aan rotting bij de 
wortelhals bleken te lijden, heb ik dat 
zelfde bestrijdingsmiddel gebruikt, even
eens met een slecht resutlaat. Toch weet 
ik zeker, dat TMTD b.v. tegen schurft op 
appels heel goed is. Na informaties te 
hebben ingewonnen en na verder onder
zoek kwam het me voor, dat de oorzaak 
van deze slechte resultaten in de vulstof,
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dat zijn de aanvullende stoffen die om 
verschillende redenen aan TMTD wor
den toegevoegd, gezocht moest worden. 
Ik heb nu ondervonden, dat dit bestrij
dingsmiddel, geleverd door Philips- 
Roxane en door Vondelingenplaat, heel 
gunstige resultaten oplevert en de plan
ten geen schade doet. Plantjes, die licht 
aangetast waren, heb ik twee maal in 
een 2 % oplossing gespoeld en daarna ge
droogd. Een uur later heb ik ze weer in 
verse grond geplant. Toen zijn daarna

nog slechts drie plantjes van de honderd 
en vijftig weggevallen en daarna in vier 
maanden geen enkele meer. Ook bij het 
snijden van stek, bestrooid met het be
strijdingsmiddel van voornoemde fabri
kanten had ik niet de minste last van 
rottingsverschijnselen. Opvallend is bo
vendien, dat de behandelde zaailingen 
geen, of althans geen noemenswaardige 
stilstand in de groei hebben vertoond.

P. K. Lensselink.

Vragenbus.
Van het licht af groeiende planten (Vraag 4, Succ. 1955, p. 29).

Het is inderdaad een opmerkelijk verschijnsel, dat enkele cactussen van het licht 
af groeien. Behalve bij de Harrisia’s heb ik dit ook waargenomen bij Maritinocereus 
gracilis, althans bij geënte planten. Normaal groeien de bovengrondse delen van een 
plant naar het licht toe. Ze zijn positief phototroop; dit verschijnsel wordt als volgt 
verklaard:

In het vegetatiepunt worden groeistoffen (auxinen) gevormd, welke van daaruit 
door het plantenlichaam worden gevoerd. Onder invloed van het licht worden deze 
groeistoffen afgebroken, met het gevolg, dat de concentratie aan de lichtzijde van de 
plant lager is dan aan de schaduwzijde. De plant zal dus aan de schaduwzijde sneller 
groeien, waardoor een kromming naar het licht toe optreedt.

Nu is er een optimum in de concentratie waarbij groeistoffen positief werk
zaam zijn. Bij grotere concentraties wordt de groei geremd, zodat dus auxinen, 
afhankelijk van de concentratie, als groeistoffen maar ook als remstoffen kunnen 
werken.

Het abnormale gedrag van de Harrisia’s zou dan ook als volgt verklaard kunnen 
worden:

De plant produceert een overmaat van auxinen, waardoor de groei geremd wordt. 
Aan de lichtzijde van de plant worden de auxinen afgebroken waardoor de concen
tratie beneden df critische waarde kan dalen en een snellere groei optreedt, met als 
gevolg een kromming van het licht af.

Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de groeistoffen is in volle 
gang doch het geheel is dermate gecompliceerd, dat voor het merendeel der ver
schijnselen nog geen volledig bevredigende verklaringen gevonden zijn en het is dan 
ook nog maar zeer de vraag, of bovenstaande verklaring in haar geheel juist is.

M. G. v. d. STEEG.

Grasheuvel 1 9 56 .
De bijeenkomst in het conferentieoord 

„de Grasheuvel” te Amersfoort (gelegen 
aan de Genestetlaan) is voor dit jaar be
paald op 12 en 13 Mei 1956.

Het programma luidt:
ZATERDAG 12 MEI :

16 uur: aankomst van de deelnemers; 
thee.
16.30—17.45 uur: Ruilbeurs; iedere deel
nemer brenge materiaal mede.

18 uur: avondboterham.
19—22 uur: Voordrachten, deels met 

kleurendias; in de pauze thee.
22.30 uur: Koffie en sluiting.

ZONDAG 13 MEI:
7.30 uur: Opstaan.
8 uur: Ontbijt; hierna gelegenheid tot 

kerkgang en daarna tot het maken van 
een gemeenschappelijke wandeling of het 
bezichtigen van een verzameling; daarna 
koffie.

12.30 uur: Warme maaltijd.
14—15 uur: Voordracht; daarna sluiting.
Men kan zich voor het bij wonen van 

dit weekeinde opgeven, liefst zo spoedig 
mogelijk, door storting van een bedrag 
van f. 5.— op gironummer 14 21 20 van : 
A. F. H. BUINING, te Hamersveld (Utr.).

Lakens, sloop en handdoek kan men 
medebrengen of ter plaatse huren voor 
f. 0.75.

DE VOORZITTER.
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telefoon 332556 
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24 
's-Gravenhage

BEGROTING 1956
Saldo per 1 Januari f 4.981,76 Druk- en verzendk. Succulenta f 3.500,—
Contributie 950 leden è f 5.— f 4.750,— V erenigingsdrukwerk f 400,—
Advertenties f 100,— Onkosten secretariaat f 180,—
Verkoop insignes f 50,— Onkosten 2e secretariaat f 50,—
Verkoop oude jaargangen f 50,— Onkosten redactie f 50,—

Onkosten penningmeester f 50,—
Onkosten Bibliotheek f 150,—
Onkosten Alg. Vergadering f 50,—
Onkosten prijsvraag f 100,—
Onvoorziene uitgaven f 150,—
Saldo per 31 Dec. 1956 f 5.251,76

f  9.931,76 f 9.931,76

Bestuursmededelingen.
Volgens artikel II van het Huishoude

lijk Reglement treedt ieder jaar een der
de der leden van het Hoofdbestuur af. 
De aftredende leden zijn terstond her
kiesbaar. Volgens het opgemaakte roos
ter zijn in 1956 aan de beurt van aftre
ding de heren:
1. A. F. H. BUINING te Hamersveld, 

(Utrecht).
2. L. VERHEIJEN te Oss (N.-Br.)
3. R. VAN AVERBEKE te Deurne (B.).

De bovengenoemde periodiek aftreden
de leden stellen zich wederom beschik
baar voor hun functie in het hoofdbe
stuur, met uitzondering van de heer R. 
van Averbeke, die zich niet herkiesbaar 
stelt.

De afdelingen, de leden der afdelin
gen en de verspreid wonende leden, kun
nen candidaten stellen. De namen der 
candidaten moeten vóór of op 1 April a.s. 
bij het secretariaat worden ingediend.

CONTRIBUTIE 1956.
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. DORDRECHT: A. Dentinger, Hoge 

Nieuwstraat 12 B, Dordrecht.
Afd. HAARLEM: J. A. A. Jonckbloedt, 

Lange Herenstraat 22, Haarlem, post
rekening 5037.04.

BELGIË: Afd. KAKTUSVREUGDE: 
Voorzitter: E. T. CLAEYS (niet Clays). 
Het postrekeningnummer van de pen

ningmeester, de heer André Leman, is in 
het vorige nummer foutief vermeld en 
moet zijn no. 5 214 5 2.

Afdeling D ordrecht.
In de maand Januari 1956 is in Dor

drecht een afdeling van Succulenta op
gericht. Reeds lang waren plannen daar
toe in voorbereiding, die thans met suc
ces zijn bekroond. Het bestuur is als 
volgt samengesteld: J. Filemon, voorzit
ter; A. Dentinger, secretaris-penning- 
meester; F. Noltee, 2de penningmeester; 
C. C. van Bree, bibliothecaris.

Wij wensen de nieuwe afdeling voor
spoedige jaren toe en hartelijk welkom 
als 19de afdeling van Succulenta.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
TE KOOP: grootste sortering zeldzaam

ste cactussen en vetplanten van de be
kende cactuskweker V. G. Ploem, Kerk- 
rade. Brieven onder no. 66, Secretariaat 
Succulenta, Hereweg 19, Lisse.

TE KOOP aangeboden: 40 cactussen, 
een houten broeikas (100 x 90 x 27/40 
cm), een glas in lood kasje en een bloe- 
menspuit. H. ROMERS, Jekerstraat 60, 
Utrecht.

Nieuwe Leden :
G. van der Lee, Twaalfmorgen 35, 

Reeuwijk, Z.H.
A. Rasenberg, Adr. Milderstraat 62, Rot- 

terdam-W.
Mevr. J. C. Brink, le Helmerstraat 269 

boven, Amsterdam-West.
C. Scholma, Handweg 47, Amstelveen.
D. Smit, Gijsbr. van Amstelstraat 237, 

Haarlem.
J. Zieleman, Zuid-Brouwerstraat 7, 

Haarlem.
Mevr. A. de Jong-Roelofs, Lorentzkade 

510, Haarlem.
Mevrouw Top, van Dalenlaan 74, Sant- 

poort-Station.
G. J. Bak, Dorpsstraat 13, Assendelft.



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

het

Men wordt verzocht zich te houden aan 
de aanwijzingen voorkomende in No. 1 
van Succulenta 1956 en verder:

le. geen zaden te bestellen uit vorige 
aanbiedingen;

2e. niet te vergeten het bedrag van de 
bestelling tegelijk met de bestelling 
over te maken;

3e. steeds enkele soorten op te geven, 
die als vervangingssoorten dienst 
kunnen doen.

1 Lithops, gemengd f  0.15
2 — bella „ 0.25
6 —  elisabethae „ 0.25
9 — insularis „  0.25

11 — kunjasensis „ 0.25
13 — lerichiana „ 0.25
15 — mickbergensis „ 0.25
16 — olivacea „ 0.25
19 — pseudotruncatella „ 0.25
21 —  salicola „ 0.25
22 — summitata „ 0.25
25 Carpanthea pomeridiana „ 0.25
26 Delosperma ashtonii „ 0.25
27 — caespitosum „ 0.25
28 — carolinense „ 0.25
29 — herbeum „ 0.25
30 — hirtum „ 0.25
31 •— lineare „ 0.25
32 —  macellum „ 0.25
33 — mahonii „  0.25
34 Dinteranthus pole-evansii „  0.25
35 — vanzijlii „ 0.25
43 Glottiphyllum framesii „ 0.25
44 — nelii „ 0.25
45 — parvifolium „ 0.25
47 — suave „ 0.25
48 Lampranthus brownii „ 0.25
49 — conspicuus „ 0.25
50 Ophthalmophyllum

schlechteri „ 0.25
51 Oscularia deltoïdes „ 0.25
53 Piquetia pillansii „ 0.25
54 Rhinephyllum broomii „  0.25
55 Tischleria grandidens „ 0.25
56 — peersii „ 0.25
57 Struikvormige Mesems

wit bloeiend „ 0.25
58 Agave stricta „ 0.25
59 Dyckia brevifolia „ 0.25
60 — sulfurea „ 0.25
61 Stapelia gigantea „ 0.30
62 Astrophytum asterias X

capricome „ 0.35
63 — myriostigma X

ornatum „ 0.35
64 — ornatum var.

glabrescens „ 0.35
65 —  capricorne var.

aureum „ 0.35
66 Aylostera deminuta „ 0.25
67 Aporocactus flagriformis X

flagelliformis „ 0.25

68 Trichocereus pasacanus f  0.30
69 Coryphantha andreae >» 0.30
70 — gladiispina »» 0.30
71 — radians „ 0.30
72 Chilenia densispina „ 0.30
73 Echinocactus concinnus „ 0.30
74 Echinopsis hybride »» 0.25
75 — gemmata „ 0.30
76 — eyriesii „ 0.30
77 — mirabilis „ 0.30
78 Echinocereus fitchii „ 0.30
79 Frailea dadakii »> 0.30
80 Gymnocalycium denudatum » 0.30
81 — ourselianum »» 0.30
82 — platense »» 0.30
82 Hamatocactus setispinus „ 0.30
84 Lobi via principis „ 0.30
85 — famatimensis ii 0.30
86 — ancistrophora it 0.30
87 Mammillaria parkinsonii it 0.30
88 — coronaria ii 0.30
89 — kewensis „ 0.30
90 — karwinskiana „ 0.30
91 — sheldonii »» 0.30
92 — elegans ii 0.30
93 — elegans var. nigra II 0.30
94 — schiedeana »» 0.30
95 — meiacantha »> 0.30
96 — perbella ii 0.30
97 — pseudoperbella it 0.30
98 — pusilla I I 0.30
99 — lanata „ 0.30

100 — rhodantha »» 0.30
101 — bocasana I I 0.30
102 Notocactus nigrispinus »» 0.30
103 — apricus it 0.30
104 — tabularis I I 0.30
105 — submammulosus it 0.30
106 — graessneri it 0.30
107 — ottonis »» 0.30
108 — leninghausii ii 0.30
109 — haselbergii „ 0.30
110 Oreocereus trollii it 0.35
111 — celsianus „ 0.35
112 Echinopsis aurea it 0.30
113 Rebutia densispina „ 0.25
114 — senilis „ 0.25
115 — minuscula »» 0.25
116 — violaciflora J» 0.25
117 — xanthocarpa »» 0.25
118 — species, geel bloeiend Ii 0.25
119 — species, witbloeiend it 0.25
120 Malacocarpus vorwerckianus tt 0.30

Toezending volgt na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag vermeerderd met 
f  0.15 voor verzendkosten.

Verzoeke het bedrag over te maken 
per postwissel (postmandaat) of door 
overschrijving of storting op postreke
ning 3 9 8 9 7 2 ten name van Mej. J. J. E. 
VAN  DEN THOORN, Papegaaiweg 6, 
Wenum, APELDOORN.
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C actus mesttabletten
met sporenelem enten  

De bloeibevorderende voedings- 
oplossing in het gietw ater.

ETISSO  Cactus-mesttabletten staan 
onder voortdurende controle van de 
Duitse Cactusvereniging. 

Bloemenvrienden bevelen wij aan :
E T I S S O  bemestings P O E D E R  
voor vermenging — Bij verpotten.

E T I S S O  bloemen-mestKEGELTJES
voor nabemesting — Bloeibevorderend.
Alleenvertegenwoordiging:
Handelsvereniging „Excelsior”, Amsterdam, 2e 
Jan van der Heydenstraat 24. — C. de Mooy 
& Zonen, Rotterdam, Lombardkade 21. 

Chemische Fabriek — Köln-Zollstock — Duitsland.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van  K em pen

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

De ideale zaai- en kweekbodem voor 
cactussen en vetplanten.

Steriel, luchtig en sterk waterhoudend.
Uitzonderlijk hoge opkomst en sterk wortelgestel. NEEMT PROEF! 

Prijs per kilogram (10 liter) ƒ 0,70, excl. emballage.
Prijs per baal (100 Liter) ƒ 5,95, inclusief emballage.
Af magazijn te Dordrecht.

VERMISOL wordt uitsluitend geleverd door :

F I R M A  J .  J .  H .  R E P P E L
NIEUWE HAVEN 4 — DORDRECHT — TELEFOON 4892.
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Niet-alledaagse Succulenten V
I—I et is niet zo gemakkelijk als het aanvankelijk leek, om voor deze rubriek telkens 
^ * weer een niet-alledaagse succulent te vinden. Vrij zeldzame succulente planten 
zijn er volop, de moeilijkheid is echter, je hebt niet altijd foto’s om een praatje te 
illustreren, want het heeft meestal niet veel zin over een min of meer zeldzame plant 
te schrijven als je er de lezer geen goede indruk van kunt geven en voor dit laatste is 
een afbeelding noodzakelijk.

Dan nog iets: om een goed artikel over bepaalde planten te schrijven — nee, niet 
voor een eenvoudig babbeltje als dit — dient men over kennis en ervaring en ook over 
literatuur te beschikken. Het maken van foto’s van planten is ook niet gemakkelijk, 
maar toch niet zo moeilijk als het lijkt. Ik zal een goeie kennis van me eens vragen, 
om een stukje over fotograferen te schrijven; volgens diens zeggen is het erg gemak
kelijk, als je maar weet hoe je fotograferen moet.

De nevensgaande mooie foto’s van planten van het geslacht Mammillaria — een

Twee vormen van Mam. vaupelii, enigszins verschillend wat de kleur 
van de bedoorning betreft.

andere keer plaatsen we nog meer foto’s van dit soortenrijke genus — dienen er hoofd
zakelijk toe om deze rubriek een degelijk cachet te verlenen. Een klein kunstje, om uit 
het een of andere boekwerk een uitvoerige diagnose over te schrijven en die er bij 
te zetten. Ik vrees echter, dat een droge opsomming als: middendorens 2, recht, 6-7 
mm lang, de ene zus, de andere zo; randdorens 12, straalsgewijs geplaatst, 1-2 mm 
lang, enz., enz., door heel veel lezers overgeslagen zou worden. Fout ! ! Wil je wer
kelijk weten, of je een bepaalde plant al dan niet bezit, dan is het vaak nodig verge
lijkingen te maken aan de hand van een uitvoerige diagnose. Met een paar opper-
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vlakkige gegevens kom je er meestal niet. Het nut van een goede foto is haar aan
vullende functie bij een incomplete beschrijving. Dat men de uitvoerige diagnose van 
een plant, die men toch niet bezit, slechts vluchtig of zelfs in het geheel niet leest, dat 
kan ik me wel indenken maar. . . . het is niet bepaald bevorderlijk om je kennis uit 
te breiden !

Jammer eigenlijk, dat ik geen Mainmillariaspecialist ben, dan zou ik u ongetwij
feld een heleboel over dit interessante geslacht kunnen vertellen. Er zijn verschillende 
specialisten op dit terrein, misschien ook bij ons, maar öf ze zetten hun licht onder de 
korenmaat, öf ze beschikken niet over foto’s om daarbij artikelen te schrijven en daar
door onze belangstelling te stimuleren.

Nu geloof ik wel, dat zo’n Mainmillariaspecialist het niet gemakkelijk heeft; het 
geslacht is zeer soorten- en vormenrijk, er bestaat een massa literatuur over deze 
planten, over vele periodieken verspreid, en wat de wetenschappelijke begrenzing en 
onderverdeling Van dit geslacht betreft, schijnt het laatste woord nog lang niet gespro
ken te zijn. In Succulenta 1955, op p. 52 heb ik al eens gevraagd, of een expert ons

Mammillaria carnea

nu eens haarfijn zou willen inlichten over het opbreken van het oude geslacht Mam
millaria, want heel goed bekende soorten zijn in nieuw opgestelde geslachten onder
gebracht. We hebben zo’n bijdrage nog steeds gemist.

Kort geleden vond ik toevallig ergens iets aangekondigd over „The proposal of the 
reunion of the genus Mammillaria”, een voorstel dus, om het geslacht Mammillaria weer 
te herenigen. „Ha”, zegt snuggere Piet, „zie je nu wel, dat het goed is, dat ze ons in 
Succulenta daar nog maar niets over verteld hebben, dan had ik „misschien” mijn nieuwe 
naamplaatjes wel weer weg kunnen gooien en de oude weer op kunnen zoeken” . Inder
daad: misschien. Maar ik ben het met Piet niet eens. Wat maakt dat nu uit, een paar 
naamplaatjes opnieuw te schrijven? Belangrijk is te weten: waarom men bepaalde planten 
of groepen van planten meende af te moeten scheiden om ze een afzonderlijke geslachts-
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naam te geven; waarom men meende beter te doen sommige — niet alle naar ik weet — 
weer in het oude geslacht Mammillaria te herenigen. Dan zou het ook beter tot Piet 
doordringen, dat natuurwetenschap niet statisch is, maar dat, naarmate kennis en in
zichten groeien, ons oordeel over oude waarden aan het wankelen gebracht kan worden.

Na deze nogal wat lange inleiding dan toch nog iets over de Mam’s, als ik de 
Mammillaria’s zo wat familiaar mag noemen, die bij dit artikeltje zijn afgedrukt.

Beginnen we met Mam. vaupelii Tiegler, waarvan hier twee planten zijn afgebeeld, 
die door de kleur der bedoorning enigszins verschillen en daardoor een enigszins 
afwijkend uiterlijk vertonen. Dat zou me meteen gelegenheid geven het onderwerp 
variabiliteit, een stokpaardje van me, te behandelen, waarvoor ik evenwel liever het 
woord geef aan R. T. Craig, die in The Mammillaria Handbook het volgende schrijft.

De grens van de kenmerken der soorten is vaak niet duidelijk afgepaald. Som
mige”  soorten staan geheel apart omdat er geen andere soorten zijn, die er veel op 
gelijken; daarentegen zijn er soorten, die deel schijnen uit te maken van een rij plan
ten met in progressieve lijn veranderende kenmerken. Bij dit laatste type planten is 
het moeilijk een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen de verschillende vormen, maar 
de uitersten zijn in menig opzicht zo duidelijk verschillend, dat hun onderscheid 
buiten elke discussie valt. Ook binnen wat gewoonlijk als een soort wordt beschouwd, 
komen vaak variaties voor, die enigszins afwijken van de typische vorm, doch met 
genoeg om de opstelling van een afzonderlijke soort te rechtvaardigen. Een voorbeeld 
hiervan is de grote variatie, die somtijds wordt aangetroffen bij een enkele soort, voor
komend in een zeer beperkt gebied of aan één kant van een heuvel. Het is nauwelijks 
te geloven, dat de verschillende variaties, die soms gevonden worden binnen enkele 
honderden’ meters van elkaar, verschillende soorten genoemd zouden kunnen worden, 
alleen omdat een zwaardere bedoorning of een extra doren deze planten een aiwijkenc 
uiterlijk verleent. Zonder kennis van de variaties op de groeiplaatsen en zonder zorg
vuldig onderzoek en vergelijking, zou men ze geredelijk als afzonderlijke soorten kun
nen beschouwen. , , . , . , .

Bij sommige soorten met een groot verspreidingsgebied hebben we kunnen waar
nemen, dat er vaak een opmerkelijke, door de standplaats veroorzaakte variatie bij de 
planten optreedt. De geringe veranderingen van de typische kenmerken worden vaak 
duidelijker naarmate de afstand van de groeiplaats van het type groter wordt. Deze 
veranderingen kunnen zich zo sterk voortzetten dat de plant zelfs een nieuwe soort is 
geworden. Aan de andere kant hebben wij bij sommige soorten, binnen een beperkt 
«ebied, grotere veranderingen waargenomen dan andere soorten ten toon spreiden 
over een gebied van honderden mijlen. Sommige soorten kunnen er op andere groei
plaatsen ook anders uitzien door het verschil in habitus, kleur der bedoorning ot lengte 
van de dorens, maar wanneer de fundamentele kenmerken vergeleken worden, blijken 
deze overeen te stemmen met het type. Zulke planten krijgen vaak de rang van variëteit 
om deze kleine verschillen vast te leggen.

Tot zover ons citaat; hoewel men in de verleiding zou komen nog meer aan te 
halen, dat wetenswaardig is.

W e gaan nu weer verder met onze Mam. vaupelii, nl. met datgene waarin velen 
onzer het meeste belang stellen, nl. een beknopte beschrijving van deze soort naar

Plantenlichaam enkelvoudig, ongeveer 6 cm groot, bolvormig, bovenaan enigszins 
afgeplat, in het hart iets ingezonken en wollig; tuberkels in 13 en 21 spiraalvormige rijen 
geplaatst, vierhoekig aan de basis, bovenaan eivormig, met waterig, soms enigszins 
melkachtig sap, ongeveer 6 cm lang en iets minder breed; areolen alleen aanvankelijk 
met fijne wol; middendorens 2, de onderste 15 en de bovenste 10 mm lang, stijl, aan
vankelijk bruinachtig, later grijsachtig met bruine spits; randdorens 16-21 en ca 5 mm 
lang, stijf, glanzend wit, aanvankelijk opwaarts gekromd, later horizontaal afstaand. 
Bloem buisvormig-klokvormig, ongeveer 17 mm lang en 10 mm breed, purperachtig 
roserood; vrucht karmijnrood; zaad oranje-bruin, glad. De var. flavtsptna Neal heeft 
meestal 4, soms 5 geelachtige middendorens.

Zoals uit bovenstaande beschrijving is op te maken: een nogal stijf, stug uitziende 
plant, die we onder de witte Mam.’s zouden kunnen rangschikken. Doordat de dorens 
niet alleen aan de spits maar voor een groter deel bruin geklemd zijn, heeft de ene 
plant op onze afbeeldingen een opmerkelijk donkerder uiterlijk gekregen. Ik vind het 
een fraaie, symetrische soort. Verspreidingsgebied: Oaxaca, Mexico.

Een van de beide andere Mammillaria’s hierbij afgebeeld is Mam. carnea Zucca- 
rini; ook hiervan geven we een beknopte beschrijving :
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Plantenlichaam enkelvoudig, soms zijdelings vertakt, bol- tot cylindervormig, onge
veer 10 cm hoog; tuberkels in 8 en 13 spiralen, mat groen, piramidevormig, met melk
sap, 13 mm lang; areolen alleen aanvankelijk met witte wol; axillen met gele wol; 
middendorens 4, soms 5, verschillend van lengte, langer en forser indien in de volle

zon gekweekt, de bovenste 10-20 
mm, de zijdelings gerichte 6-15 mm 
en de onderste 15-40 mm lang, stijf, 
bovenste en onderste iets teruggebo
gen, alle vleeskleurig, met zwarte 
spits, geen randdorens, soms een of 
twee borstelvormige dorentjes. Bloem 
trechtervormig, tot 20 mm lang en 
15 mm breed, buitenste bloembl. 
vleeskleurig, binnenste bloembl. rose- 
rood; vrucht rood; zaden lichtbruin.

Var. robustispina Craig; dorens 
forser, de onderste langer, tot 5 cm.

Verspreidingsgebied: Hidalgo,
Puebla (Tehuacan), Guerrero (Taxco), 
Oaxaca; Mexico.

Mam. microheliopsis Werd.; 
plantenlichaam enkel, kort, cylin- 
drisch, enigszins ingezonken en wol
lig in het hart; tuberkels in 8 en 13 
spiralen, kort kegelvormig, niet hoe
kig, met waterachtig sap, 8-9 mm 
lang en breed aan de basis; areolen 
ellipsvormig, ongeveer 4 bij 2 mm, 
aanvankelijk wollig; axillen aanvan
kelijk enigszins wollig; middendorens 
6-8, ca 6-11 mm lang, recht of te
ruggekromd, eerst vleeskleurig met 
zwarte spits, later bruin tot donker
bruin; randdorens 30-40 en 4-8 mm 
lang, de bovenste korter, recht, stijf, 
wit- tot groenachtig geel, aan de 
basis een goudgeel tot bruinachtig 
gekleurd smal bandje rond de areo
len. Bloem wijd trechtervormig, on
geveer 15 mm lang en 10 mm breed, 
bleek violet; vrucht bleekgroen; zaad 
bruin.

De naam van deze soort duidt op overeenkomsten met Mam. microhelia Werd. 
Deze is echter een wat slanker soort, met kleinere areolen (2 bij 1 mm), nul tot 4, meestal 
echter 1-2 middendorens, bijna 50 dun borstelvormige, teruggekromde, witte rand- 
dorentjes, die ook aan de basis, rond het areool, een duidelijk geel tot roodbruin ge
kleurd smal bandje vormen; bloemen klokvormig, groenachtig geel; vruchtjes roserood.

Verspreidingsgebied van deze beide Mam’s: Queretaro, Mexico. Beide planten zijn 
bij de liefhebbers erg gewild, het zijn dan ook fraaie soorten.

De bij dit artikel afgebeelde planten zijn alle importplanten. Staat u afwijzend 
tegenover importplanten ? De meeste Mammillaria-importen doen het bij ons best, 
getuige de vele oude importen, die vele liefhebbers nu nog bezitten. Als ik u een goede 
raad mag geven: kies een jonge plant, die kunt u het beste en mooiste opkweken. De 
grond hoeft heus niet arm te wezen, gebruik een behoorlijk voedzame grond — natuur
lijk niet overdrijven en geen mest gebruiken — maar zorg er in de eerste plaats voor, 
dat de aarde luchtig, dus goed doorlatend is.
Foto’s van de schrijver.

Mammillaria microheliopsis

A. FANCIER.
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Lobivia arachnacantha Buining et Ritter sp. nov.
door A. F. H. BUINING, lid I.O.S.

Planta applanato-globosa, 4 cm lata, 2 cm alta, atrovirens, valde prolificans, 
costis perpendicularibus 14 constrictionibus transversalibus tuberculatis; areolae 
orbiculares, diam. 1 '/> mm, sparse lanigerae; fasciculis spinarum aranaeiformibus, 
pectinato-patentibus; spinis omnibus leviter curvatis, spinis marginalibus 9—15, 
ad 5 mm longis, pallide fuscis, denique albescentibus, spina centrali singula, 
nigra, antrorsa, 5 mm longa. Flores gracillima infundibuliformes, lutei, tubo 
supra ovarium breviter (per nonnulos mm) pleno, filamenta inferiora 4 mm supra 
basin cavitatis libera, cellam nectariferam occludentia. Axillae squamarum recep
taculi valde acuminatarum pilis griseis fuscisve munitae. Fructus rufo-virens.

Habitat in Bolivia, prope Samaipatanam, in provincia Florida, dep. Santa 
Cruz, altitudine 2000 m.

D eze nieuwe soort is afgeplat bolvormig, ongeveer 4 cm breed en 2,5 cm 
hoog, zwartachtig groen, vormt sterk spruiten, die spoedig worteltjes 
vormen en zich dan van de moederplant los maken. Ribben 14, loodrecht 

naar beneden lopend, 7 mm breed, 3 mm hoog, door overdwarse inkepingen 
bij de areolen knobbeltjes vormend. De areolen zitten boven op deze knob-

Lobivia arachnacantha Buining sp. nov. foto: Uitewaal.

beitjes; onder de areolen zijn de knobbeltjes enigermate kinvormig gezwol
len; de areolen zijn op de ribben tot ongeveer 4 mm van elkaar verwijderd, 
ze zijn rond tot 1,5 mm in doorsnede en iets witwollig. De bedoorning be
gint zich reeds te ontwikkelen op de jongste areolen, dit duidt op verwant
schap met Echinopsis. Aanvankelijk vormen zich alleen randdorens, die 
evenals de latere dorenbnndels als spinnetjes kamvormig op de areolen 
staan; later ontwikkelt zich één middendoren, zelden meer, aan de boven
kant van het areool, die typisch recht naar boven gebogen is en ten opzichte 
van de andere dorens vrij krachtig en zwart is en 5 mm lang; de randdorens 
zijn aanvankelijk lichtbruin, later meer barnsteenklenrig en tot wit over-
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gaand, alle meer of minder gebogen; van de 9—15 randdorens is het op een 
na bovenste paar het langst (tot 5 mm), onderaan is een klein dorentje naar 
beneden gericht. Uit de bovenkant van de areolen aan de zijkant van de 
plant ontwikkelt zich de sterk wollige knop. De bloem is zeer slank trechter
vormig, onderaan 5 mm, ter hoogte van het hymen 10 mm in doornede. 
Geopend is zij ongeveer 4,5 cm lang en even breed. De bloembodem (bloem- 
buis) is aan de buitenzijde lichtgroen en bezet met zeer kleine, 1 mm lange, 
sterk toegespitste schubjes met wat grijze tot bruine haren in de oksels, de 
schubjes worden naar boven langer en gaan geleidelijk over in de smalle 
buitenste bloembekleedsels; de buitenste bloembekleedsels zijn lancetvor
mig, tot 22 mm lang en tot 2,5 mm breed en sterk toegespitst; de binnenste 
bloembekleedsels zijn spatelvormig, tot 22 mm lang en tot 6 mm breed, geel 
van kleur, met een fijn getande rode rand. Boven het zeer slanke vruchtbe
ginsel (pericarpellum) is de buis enige mm vergroeid; ongeveer 4 mm hier
boven ontspringt de eerste groep meeldraden over een zone van ongeveer 
9 mm, dan volgt een kaal gedeelte van de buis tot het hymen waar de 
tweede groep meeldraden ontspringt; alle meeldraden zijn ongeveer 1 cm 
lang en geel van kleur, de helmknopjes zijn crèmekleurig. De stamper is 
ongeveer 20 mm lang en groen van kleur; de 6 groene stempels komen even 
boven het hymen uit. De vrucht is roodachtig groen. Zaad niet bekend.

Groeiplaats: Bolivia op ongeveer 2000 m hoogte op vlakke steenachtige 
plaatsen bij Samaipatana, provincie Florida, departement Santa Cruz. Zij 
komt daar slechts zelden voor. Het plantje werd mij, met andere species, 
door de heer Fr. Ritter, die het op genoemde plaats verzamelde, onder 
nummer FR 360 gezonden. Een summiere beschrijving was bijgevoegd.

Een zuivere Lobivia is deze plant niet. De bedoorning duidt op ver
wantschap met Echinopsis, ook de bouw van de bloem met de aanwezige 
nektarruimte. Wij zouden haar verwantschap willen zoeken in de richting 
van Lobivia tiegeliana Wessn. en Lobivia peclardiana Krainz, die ook ver

want zijn aan Echinopsis.
Het plantje bloeide reeds 

enige maanden na ontvangst 
uit Bolivia en groeit tot dus
verre op eigen wortel in ons 
klimaat goed. Het lijkt vooral 
voor de liefhebbers met wei

nig ruimte een belangrijke aanwinst in 
het sortiment van kleine, mooi bloeien
de cactussen. De naam duidt op de 
spinachtige dorenbundels.

Het type-exemplaar wordt gedepo
neerd in het botanisch herbarium van 
de rijksuniversiteit te Utrecht.

a) Bloem even voor het open gaan.
b) Helft van doorgesneden bloem.
c) Binnenste bloembekleedsel.
d) Buitenste bloembekleedsel.
e) Dorenbundel.



SUCCULENTA 39

Rabiea difformis (L. Bol.) L. Bol.
door Dr. H. W. DE BOER.

D e geslachten R a b i e a  en N a n a n t h u s  staan zo dicht bij elkaar 
en de gelijkenis bij sommige soorten van deze twee geslachten is zo 

groot, dat Rabiea difformis door Mevr. L. Bolus eerst is beschreven als 
Nananthus difformis, in Part II (blz. 392) van „Notes on Mesembryanthe- 
mum and allied genera” . Toen echter bleek, dat er zowel verschil in bouw 
van de bloem als van de zaaddoos tussen deze twee geslachten bestaat, js 
door haar de bedoelde plant op blz. 133 van Part III van genoemde „Notes 
herdoopt in Rabiea difformis.

Het geslacht Rabiea is genoemd naar de heer W. A. Rabie, te Faure- 
smith, Oranje Vrijstaat, en omvat 8 soorten, n.1. R. albinota (Haw.) N.E.Br.,

Rabiea difformis (L. Bol) L. Bol; ware grootte. foto: Dr- de Boer-

R. albipuncta (Haw.) N.E.Br., R. cibdela (N.E.Br.) N.E.Br., R. comptonii 
(L. Bol), L. Bol, R. difformis (L. Bol) L. Bol, R. jamesii (L. Bol) L. Bol, 
R. lesliei N.E.Br. en R. tersa N.E.Br. De soortnaam, difformis, heeft betrek
king op de bladvorm. Van de genoemde 8 soorten komen R. comptonii en 
R. tersa zelden in verzamelingen van liefhebbers voor, de andere worden 
wel eens aangetroffen.

Rabiea difformis heeft, zoals alle Rabieasoorten, een vrij lange, dikke, 
vlezige wortel en verlangt dus een diepe pot; de plant vormt enige zeer 
korte stammetjes, die ieder een aantal (8 a 12) dicht opeen geplaatste, kruis
gewijs tegenover elkaar staande bladeren dragen. Twee tegenover elkaar 
staande bladeren zijn aan de voet met elkaar vergroeid (schede V2 cm lang), 
zij zijn min of meer ongelijk van vorm en lengte, vandaar de naam diffor-
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mis. Erg opvallend is dit verschil echter niet; de ongelijkheid, behalve het 
verschil in de lengte der bladeren, bestaat hierin dat het langste blad aan 
de top een wat diepere kiel heeft dan het kortste.

De volwassen bladeren zijn 3 a 4 cm lang, in het midden 8 -12  mm 
breed en 5—8 mm dik; de rugzijde is voorzien van een kiel, welke aan de 
basis stomp is, doch naar de top toe vrij scherp wordt, zodat de doorsnee 
van het blad in het midden ongeveer driehoekig is; de top eindigt in een 
kort, spits puntje. Het bovenvlak is plat, vanaf het midden naar hoven toe 
geleidelijk smaller wordend en daarbij dikwijls iets omhoog en naar één 
kant gebogen.

De kleur van het blad is vrij donkergroen, doordat zich op een licht
groene ondergrond een groot aantal, met het blote oog zichtbare, donker
groene puntjes bevinden; deze donkergroene puntjes steken iets hoven de 
oppervlakte van het blad uit, waardoor het iets ruw aanvoelt.

De bloemen, welke bij ons in de nazomer of de herfst verschijnen, heb
ben een diameter van 3-3 ,5  cm en zijn goudgeel van kleur.

Potten, schalen of volle grond?
door F. KRAHENBUHL.

In de winter willen wij, succulentenliefhebbers, wel eens op het afgelopen jaar terug- 
zien. We vragen ons af: was onze kweekmethode goed, wat hebben we nagelaten

waarmede kunnen we betere resultaten bereiken en------ we maken plannen voor
de toekomst.

Het is ongeveer vijfentwintig jaar geleden, dat ik onder de bekoring van cactussen 
ben gekomen, het werd een ware hartstocht en het had tot gevolg, dat spoedig het ene 
potje naast het andere geplaatst werd. Een plantenstandaard werd na enkele weken 
door een kamerkasje vervangen, er kwamen daarna andere en nog weer andere kasjes 
bij, totdat mijn wensdroom, een kas in de tuin te bezitten, vervuld werd. Mijn collectie 
planten was flink gegroeid en geleidelijk kwalitatief verbeterd.

Ik vond echter die rijen potten en al die etiketten, met de namen van de planten, 
storend. De gewone steeketiketten verving ik door kleinere, waarop ik alleen een num
mer schreef, deze etiketten stak ik tot op een centimeter na in de grond. De plant werd 
met naam en toenaam en verdere gegevens in mijn cactusboekhouding ingeschreven.

Het probleem van al die potten was niet zo gemakkelijk op te lossen. Schalen zijn, 
naar mijn mening alleen goed voor zaailingen en kleine cactussen; door de geringe diepte 
van de in de handel verkrijgbare schalen, zijn deze voor grotere cactussen en voor 
planten met een sterk ontwikkeld wortelgestel minder geschikt. Ik besloot van potten 
en schalen af te zien en ik ging over tot het plaatsen van cactussen in de volle grond, 
zonder storende elementen als potten en etiketten; dus alleen planten, aarde en daar
tussen stenen, die het geheel het karakter van een landschap moesten geven. Alvorens 
mijn besluit in daden om te zetten, had ik de mening van de heer Krainz gevraagd, die 
mij adviseerde alleen snel groeiende soorten Cereus en Opuntia alsook geënte cactussen 
in de volle grond te plaatsen, bolvormige soorten moest ik liever in potten of schalen 
kweken. Ik heb die raad echter niet opgevolgd.

Alle planten, groot en klein, zeldzaam of niet, werden in het voorjaar in de kas 
in de volle grond gezet. Door met overleg mijn collectie te groeperen, bereikte ik een 
goed effect. Witte planten stonden voor donkergroene, verschillende geel of rood 
bedoornde soorten gaven de gewenste afwisseling in kleur, zuilvormige soorten deden 
de bolvormige goed uitkomen, kort en goed er ontstond een geheel, waarover ik tevre
den was.

Lange tijd ging alles prachtig, de cactussen groeiden en bloeiden. Er was maar 
één groot nadeel, ik kon de planten niet goed fotograferen, want ik kon ze niet meer 
draaien of voor een geschikte achtergrond neerzetten. Na een jaar kwam ik tot de ont
dekking van een groter nadeel, mijn planten, die vroeger altijd van ongedierte ver
schoond waren gebleven, hadden aan de achterkant luis. In een spiegel, achter de 
cactussen geplaatst, zag ik hele troepen wolluis. Om ongedierte te voorkomen had ik 
gespoten, maar het verdelgingsmiddel had de planten niet aan de achterkant bereikt,
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Desalniettemin had ik enkele jaren veel genoegen van de niet-alledaagse opstelling 
van mijn planten en allen, die mijn collectie kwamen bekijken, waren verrukt. Een in 
een hoek geplante Opuntia tunicata kreeg in korte tijd ongeveer drie meter lange wor
tels; een klein, spaarzaam vertakt plantje, had zich tot een machtige, sterk bedoornde, 
bossige plant ontwikkeld, die bijna een vierkante meter in beslag nam. Schijfopuntia’s 
maakten spruiten ter grootte van een soepbord; Cereussen groeiden dusdanig, dat ik 
spoedig gedwongen was ze in te korten. Bij bolvormige soorten, die ik hier en daar er 
tussen uit had moeten nemen om aan de expansiedrang van enkele Opuntia’s tegemoet 
te komen, constateerde ik evenwel een tamelijk slecht wortelgestel, afgezien van enkele 
Mammillaria’s uit de centricirrhagroep, die 3—5 vrijwel onvertakte, bijna 80 cm lange 
wortels hadden gevormd. Omdat mijn planten op dat tijdstip al vier jaren in de volle 
grond stonden, gaf ik de verbruikte grond de schuld van de slechte wortelvorming; 
in plaats van te bedenken, dat gebrekkige luchttoevoer wel eens de oorzaak kon zijn. 
Vooral Echinocactussen en Mammillaria’s vertoonden een armelijk wortelgestel. Geen 
lichte, frisse wortelhaartjes, maar daarvoor in de plaats lege omhulsels van zieke of 
afgestorven wortels.

Omdat toen juist de leer van de pH-waarden van de grond bij ons, liefhebbers, 
ingang vond en mijn grond te alcalisch bleek te zijn; mengde ik „zure”  turfmolm door 
de aarde, tot de ideale pH-grens van 6—6% bereikt was. Daar kort na het toevoegen 
van de turfmolm een periode van koud weer intrad, schreef ik mijn verliezen daaraan 
toe. Helaas herhaalde zich het gebeurde steeds vaker; planten verrotten of vielen om, 
voor men er uiterlijk iets bijzonders aan had kunnen zien. Opengesneden planten ver
toonden binnenin bruine, draadachtige plekken die zwakker werden hoe verder ik de 
plant naar de top toe afsneed, doch bij sommige planten tot de top doorliepen. Het 
werd mij duidelijk, dat ik met de turfmolm de een of andere zwam, die rotting ver
oorzaakt, had binnengehaald.

Nadat ik in enkele weken wel honderd planten verspeeld had — en natuurlijk plan
ten, die moeilijk te vervangen waren — ben ik begonnen de cactussen uit de grond te 
nemen en weer in potten en schalen te zetten. Ofschoon ik daarbij elke denkbare voor
zorg in acht heb genomen, had ik later toch nog verliezen; vermoedelijk waren de 
rottingsbacteriën reeds tot in het plantenlichaam doorgedrongen. Ik heb de planten 
uit de besmette grond genomen, het wortelgestel onder een krachtige straal water goed 
gereinigd en daarna in een waterbad met anticeptische middelen gelegd en na droging 
in een nieuwe pot met aarde geplaatst, welke ik van buiten had laten komen.

Uit dit gebeuren heb ik de lering getrokken, dat de algemeen gebruikelijke methode 
van de cultuur in potten of schalen beslist de voorkeur verdient. Alleen snel groeiende, 
robuste soorten van Cereus en Opuntia kunnen met goed gevolg uitgeplant worden, 
hoewel de verzorging bemoeilijkt wordt, zoals ik hierboven heb uiteengezet; waarbij 
dan nog het verwijderen van onkruid komt, hetgeen in potten of schalen veel gemak
kelijker is.

Ik ben weer daar, waar ik vroeger was; de kringloop: potten/schalen — planten in 
de volle grond — potten/schalen, is gesloten.

(Vrij vertaald overgenomen uit „Mitteilungen” )

Licht, lucht en water.
door J. VAN BOVEN (vervolg)

I—let eigenaardige van die cellen is dat zij leven en in staat zijn zich te vermenigvul- 
1 *■ digen. Dat gaat, in het kort, als vo lg t: de verspreid liggende chromosomen rang
schikken zich naar het midden van de kern en voegen zich tot een aantal rijtjes aaneen; 
tegelijkertijd vormen zich heel fijne draadjes, welke de chromosomen overlangs in 
twee delen scheuren, waardoor twee nieuwe kernen gevormd worden, die elk weer het
zelfde aantal chromosomen, in precies dezelfde samenstelling vertonen. Daarna vormt 
zich een nieuwe celwand, en uit één cel zijn er twee ontstaan. Deze twee nieuwgevormde 
cellen kunnen zich elk weer in tweeën delen om tesamen 4 cellen te vormen, deze 4 
vormen er dan weer 4, maakt tezamen 8, enz., enz.

Bij de eencellige wezens leidt de celdeling dus tot voortplanting en vermenigvul
diging van de soort. Bij meercellige organismen, zoals dieren en planten, blijven de 
nieuwgevormde cellen met elkaar verenigd. Hier is het dus groei. Bij deze organismen 
merkt men verder nog op, dat de cellen, alhoewel in hun algemene bouw gelijk, toch 
ingericht zijn voor verschillende functies. Celgroepen met een gelijke functie vormen
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weefsels. Zo vormen zich bij de planten verschillende weefsels, elk met een eigen doel. 
Sommige weefsels vormen het steunweefsel, de vaatbundels, het bladmoes etc.

Bij de vaatbundels blijven wij even stil staan. Als we een stengel van een plant 
afrukken, dan bemerken wij dat er binnenin sterkere draden liggen die de stengel in de 
lengte doorlopen: dat zijn de vaatbundels. Zij zijn gevormd van in de lengte uitgerekte 
cellen en dienen voor het vervoer van het sap. Een deel van die vaatbundels, de hout- 
vaten, vervoeren het sap van de wortels naar de bladeren. Een ander deel, de zeefvaten, 
voeren het sap van de bladeren naar de verschillende delen van de plant.

De minerale oplossingen van de grond worden door de zuighaartjes van de wortels 
opgenomen. Vandaar worden deze voedingsstoffen langs de houtvaten, door de blad
steel, en de nerven, naar alle delen vaan de plant vervoerd.

Hoe gebeurt dit transport ? Nemen wij bijv. een varkensblaas, gevuld met suiker
water van 10 %, en we kleuren dit rood met lakmoes en in de opening wordt een glazen 
buisje vastgebonden en dit alles wordt gedompeld in een suikeroplossing van 5 %. Na 
korte tijd zal het water in het buisje stijgen, en het water in de vaas neemt langzamer
hand een rode tint aan. Wat is er gebeurd ? Het suikerwater van 5 % is door het vlies 
in de blaas gedrongen, en het suikerwater in de blaas is door het vlies naar buiten 
gegaan.

Dit is een natuurlijk verschijnsel dat eigen is aan zekere vliezen of membranen, om 
zich, als ze twee vloeistoffen van verschillende dichtheid scheiden, door die vloei
stoffen te laten doordringen. Dit verschijnsel noemt men „osmose”. Maar de oplossing 
van 5 %, die dunner is, dringt sneller door dan de oplossing van 10 %, en daardoor 
komt er meer oplossing binnen in de blaas, en stijgt dus het water in het buisje.

Hetzelfde gebeurt in de cellen van onze planten. De eerste cellen, waarin dat 
gebeurt zijn dus de cellen van de haarwortels. Alleen maar van de haarwortels, en niet 
de cellen van de andere gedeelten van de wortels, want deze zijn reeds te oud en zoals 
hiervoor reeds werd gezegd, zijn ze hard en weerstandbiedend geworden. Bij het ver
planten dient men er dus op te letten die haarwortels zoveel mogelijk te behouden, om 
de plant in staat te stellen onmiddellijk voort te gaan met het opslorpen van voedings
stoffen uit de grond. Zo niet dan zou de plant eerst nieuwe haarwortels moeten maken, 
wat natuurlijk een stilstand in de groei ten gevolge zou hebben.

Nu zult ge ook begrijpen dat de voedingsstoffen in de grond, om door de plant 
opgenomen te worden, ’t is te zeggen om door de celwanden te kunnen doordringen, 
moeten opgelost zijn in water. Tussen haakjes moet nog gezegd worden dat het ver
schil van dichtheid tussen de oplossingen in de grond, en de inhoud van de cellen, zeer 
groot is. Het is daardoor dat het opnemen van die oplossingen zeer snel gebeurt. Ze 
worden dan op dezelfde manier ook onmiddellijk opgenomen door de cellen die dieper 
in de wortels liggen. Het grote verschil van dichtheid tussen de celinhoud van de 
haarwortels en de oplossing in de grond wordt aldus behouden, en dit opnemen door 
de haarwortels kan aldus voortdurend gebeuren. Die osmose, of osmotische druk, kan 
men eigenlijk vergelijken met de werking van een perspomp.

Van de buitenste cellen van de haarwortels gaan die sappen dus naar de vaatbun
dels. Deze vaten zijn zeer fijn. Hier is het dus de haarbuiskracht, of capillariteit, die 
de sappen doet stijgen.

Verder zullen wij later spreken van de verdamping in de bladeren. Deze verwekt 
in de vaten een negatieve druk, en werkt dus als een zuigpomp. Het zijn deze krachten, 
die bij sommige planten meer dan 300 atm. kunnen bereiken, die de sappen in de plant 
doen stijgen. Hier zouden zich, naarmate het water door verdamping uit de bladeren 
verdwijnt, stijgende kolommen vormen, die het sap naar de bladeren van de hoogste 
bomen kunnen doen stijgen. De Sequoia gigantea bereikt 100 m, de Eucalyptus kan 
150 m hoog worden.

Wij weten dus, dat de plant minerale voedingsstoffen uit de grond opneemt en 
wel in sterk verdunde oplossingen. Deze oplossingen worden door de plant opgezogen 
langs de haarwortels, vandaar gaan ze door de stengels, langs de houtvaten, naar de 
bladeren en komen daar in de cellen van het bladmoes terecht. Deze oplossingen zijn 
zeer dun, ze bevatten per liter slechts een zeer kleine hoeveelheid voedingsstoffen. Dus, 
om zich behoorlijk te voeden, dit is te zeggen om de nodige hoeveelheid voedsel te 
krijgen, moet een plant een grote hoeveelheid water opnemen. Doch ge zult wel begrij
pen dat van dan af de plant al dat water niet meer nodig heeft. Een klein gedeelte 
ervan speelt verder nog wel een rol, maar het grootste gedeelte ervan moet verdwijnen. 
Dit verdwijnen van het overtollige water gebeurt door verdamping, en voornamelijk (ik 
zeg voornamelijk en dus niet helemaal) langs de bladeren, en wel langs kleine openingen 
in de huid: de huidmondjes. Daarover later meer.
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Notocactus müller-melchersii
Fric ex  Backebevg et Knuth

door A. F. H. BUINING (lid I.O.S.)

Notocactus müller-melchersii Fric 1929 in Möllers Deutscher Gartner- 
Zeitung XLIV, p. 23.

Notocactus müller-melchersii Fric, in Index Kew Suppi. VIII 1926/30, 
p. 160, „in obs. nomen” .

Notocactus müller-melchersii Fric (nomen nudum), Backeberg et Knuth, 
1936 (Febr.) Kaktus ABC, p. 415.

Notocactus müller-melchersii, Weingart 1936 (Mei), Kaktusar 7, p. 35 36.
Notocactus müller-melchersii Fric, Werdermann in Blühende Kakteen und 

andere sukkulente Pflanzen, Tafel 152, 10 December 1938.
Notocactus müller-melchersii (Fric ex Werd.) Herter, Rev. S. Am. Bot. 7, 

216, 1943.

D e naam van deze plant werd door A. V. Fric in 1929 zonder nadere 
beschrijving gepubliceerd. Backeberg heeft in zijn in Februari 1936 

verschenen „Kaktus A. B. C.” de plant op pag. 415 als volgt beschreven: 
„Notocactus müller-melchersii Fric 1928 (nomen nudum). Species parvior 
aculeis flavis, plus minusve adpressis, centrali plerumque solitario, divari-

Notocactus müller-mölleri n.n.; daarvoor links de originele door Fric geïmporteerde 
Notocactus müller-melchersii naast een zaailing van deze plant; 

rechts: Frailea gracillima.
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cato, ad 5 mm longo. Uruguay: prope Montevideo”. Een dergelijke diag
nose zegt weinig, er werd ook geen afbeelding bij gepubliceerd. Volgens 
de nomenclatuurregels is hiermede de plant echter geldig beschreven. Een 
uitvoerige beschrijving gaf Weingart (1936) in het Tsjechische maandblad 
„Kaktusar” .

Backeberg en Knuth handhaafden de reeds eerder gepubliceerde naam 
en verbonden er bovendien nog de naam aan van Fric, buiten diens mede
weten.

Het type-exemplaar van de soort, welke Fric voor ogen had toen hij 
de naam publiceerde, is niet bewaard gebleven, echter wel een foto van de 
oorspronkelijke plant. Backeberg en Knuth, noch Weingart of Werdermann 
hebben later een typeplant aangewezen.

De plant waaraan ik onderstaande beschrijving ontleen is afkomstig 
van Fric, bij wie ik haar, in 1937, uit een groep van ongeveer 50 exempla
ren uitzocht. Volgens Fric toont zij veel overeenkomst met het importtype. 
Ik zou daarom dit exemplaar als lecto-type van de soort Notocactus müïler- 
melchersii Fric ex Backeberg et Knuth willen kiezen. Deze plant bevindt 
zich thans nog in mijn verzameling, later zal zij echter aan het Botanisch 
Museum in Utrecht worden afgestaan. Onderstaande beschrijving is reeds 
vóór de tweede wereldoorlog opgesteld in onderling overleg met A. V. Fric 
en ir. K. Kreuzinger. Op verzoek van Kreuzinger is toen voorlopig van 
publicatie afgezien, omdat een serie artikelen over zeldzame Notocactussen 
in bewerking was. Fric is inmiddels gestorven en het contact met Kreuzin
ger is helaas verbroken. Ik meen thans deze beschrijving te moeten publi
ceren uit respect voor beide genoemde personen.

De plant, die door Werdermann in 1938 werd beschreven, is zeer 
beslist n i e t  gelijk aan Notocactus miiller-melchersii Fric; de bedoorning 
wijkt sterk af, de plant kan men hoogstens beschouwen als een langdoornige 
variëteit.

Krainz beschreef in Kakteenkunde 1943, p.p. 33/35 een variëteit, nl. 
var. gracïlispinus. Door de fijnere bouw en de fijnere bedoorning wijkt zij 
in geringe mate af van de typeplant. Kennelijk is Krainz van de veronder
stelling uitgegaan, dat Werdermann het type van de soort beschreven heeft, 
hetgeen geenszins het geval is. Krainz kende toen blijkbaar de beschrijving 
van Weingart niet. Het wil mij voorkomen dat het nauwelijks zin heeft, 
de var. gracïlispinus als een afzonderlijke variëteit te beschouwen.

Hierbij volgt de beschrijving van de eerder vermelde plant van Fric, 
welk ongeënt werd gekweekt.

PLANT kogelvormig, later iets zuilvormig, tot 8 cm in doorsnede, kleur licht
groen, de gehele plant is als het ware met fijne dorentjes omgeven. — RIBBEN onge
veer 21, verticaal lopend, verdeeld in knobbeltjes die, vooral op latere leeftijd, tus
sen de areolen kinachtig naar voren steken, de ribben zijn ongeveer 4 mm van elkaar 
verwijderd en ongeveer 3 mm hoog. — AREOLEN even boven de knobbeltjes ge
plaatst (niet in de groef tussen de knobbels), doorsnede 2-3 mm, ongeveer 5-6 mm 
van elkaar verwijderd, aan de top met witte wol (waardoor de kop van de plant 
witwollig is en de middendorentjes nauwelijks uit de wol steken), die later bruin 
wordt en vrijwel verdwijnt. — RANDDORENS 18-20, de bovenste zwak en gewoon
lijk iets gebogen, tot 3 mm lang, de overige stijf, priemvormig, tot 8 mm lang, tegen 
het lichaam gedrukt, alle aan de top glashelder, later meer barnsteenkleurig en aan 
de voet dan roodachtig. — MIDDENDORENS 2-(3), de ene schuin naar boven, de 
andere schuin naar beneden gericht, beide stijf priemvormig, rood, later meer bruin
rood en zwakker wordend, 4-5 mm lang; bij 3 middendorens zijn er twee schuin 
naar boven en één schuin naar beneden gericht. Volgens Weingart zouden de twee
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naar boven gerichte middendorens dezelfde kleur hebben als de randdorens; op de 
afbeelding van de importplant van Fric zijn met een loupe duidelijk twee donker- 
getinte middendorens te onderscheiden.

BLOEM dicht bij de top, 3-4 cm lang, 4-5 cm in doorsnede, vruchtbeginsel zeer 
dicht bekleed en bloembuis dicht bekleed met witte wol, die met de tot 1 cm lange 
roodbruine haren groeit uit de schubjes; buitenste bloembladen tot 3 mm breed en 
25 mm lang, naar de spits lancetvormig, lichtgeel met donkerder middenstreep; bin
nenste bloembladen van dezelfde afmetingen en vorm, glanzend, zilverachtig geel, 
langs de bovenrand vrijwel doorschijnend, naar het midden iets donkerder. — STAM
PER 1,5-2 cm lang, 1 mm dik, lichtgeel, ongeveer 5 mm boven de meeldraden uitste
kend; stempels 8-10 delig, violetachtig rosé, zulks in tegenstelling met de gewoonlijk 
rode stempels van Notocactussen. — MEELDRADEN vele, helmdraden dicht rondom

Notocactus müller-melchersii Fric ex Backeberg et Knuth.

de voet van de stamper, gezamenlijk dicht aaneengesloten opwaarts gericht, in om
vang iets nauwer wordend en vervolgens de helmknoppen in een dichte bundel uit
staand rond de stamper; helmdraden ongeveer 7 mm lang, geel; helmknoppen lang
werpig, lang 1 mm, breed 0,5 mm, lichtgeel. De bloemen openen zich bij zonneschijn 
in de voormiddag. — VRUCHT eivormig, groenachtig, bezet met witte wol.

Groeiplaats: Volgens Fric in Uruguay, Siërra de los Animos; volgens Werder- 
raann in Uruguay in de omgeving van Montevideo; volgens Herter in Uruguay, Paso 
Valegas. Zij is verwant aan soorten als Notoc. floricomus en N. mammulosus. Fric 
deelt haar dan ook in bij zijn groep „mammulosi” , Backeberg brengt ze onder bij 
Neonotocactus.

* *
*

Evenals de meeste Notocactussen groeit en bloeit deze plant in onze kassen 
gemakkelijk. Zij vraagt een goede, luchtige, voedzame aarde en moet in de volle zon 
gekweekt worden. Indien men moeilijkheden met de groei ondervindt kunnen de 
jonge plantjes geënt worden op Trichocereus spachianus of Trich. pachanoi.
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Cactus producten

W oestijnplanten zijn vaak niet alleen merkwaardig door hun zonderlinge verschij
ning en de schoonheid van hun bloemen. Sommige lieden verhogen het inkomen 
van de Amerikaanse staten door het verwerken van de vruchten en het ruwe materiaal

van deze planten. „  , .,
Zoals bijna iedereen weet, wordt het sap van de „maguey , de Agave, gebruikt om 

mescal, pulque en teguila te maken, alcoholische producten die vooral door de Mexi
canen op prijs gesteld worden. Van de Yucca, een lelieachtige plant, wordt een substantie

Mijnheer Hood vervaardigt van cactushout sou
venirs voor de toeristen. Hier is hij bezig een 

saguaro te vellen.

Het hout van de cactus, dat voor meubelen 
gebruikt wordt, moet goed droog zijn. Een 
speciale zaag is nodig om door de taaie ribben 

van de saguaro heen te komen !

Hij maakte het hier afgebeelde fraaie buffet. 
Dit werk doet hij nu al 20 jaar; hij verkoopt 
doosjes voor een paar gulden maar ook ameu
blementen voor niet zo’n klein beetje geld.

Mej. Haley maakt kandij van cactussen en 
suiker. Een zaak in Tucson verscheept hiervan 

elke maand ’n ton naar vele streken.

gewonnen, die wordt omgezet in zeep, van de vezels van beide planten worden matten,
touw en sandalen gemaakt. ,

De reusachtige bolcactussen leveren een pulp, overeenkomend met het vlees van 
de watermeloen, waarvan suikergoed wordt gemaakt, dat zo populair is, dat een firma 
in Tucson hiervan meer dan een ton per maand uitvoert.

De saguaro, de bekende reuzencactus (Carnegiea gigantea) en de cholla s, volksnaam 
voor diverse Opuntia’s, brengen ruwe materialen voort voor verbazingwekkende hand- 
werkproducten : zowel eenvoudige als fantastische snuisterijen alsook meubelen. Deze 
werkstukken variëren van doosjes, die verkocht worden voor een of twee gulden tot 
eetkamerameublementen voor ongeveer twaalfhonderd gulden. Het hout wordt s zomers
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gekapt, als de plant heel droog is. Sommige artikelen zijn werkelijk mooi, andere slechts 
vreemdsoortig. Een eigenaar van een lamp, die hij in Tucson had gekocht, zuchtte „Die 
lamp is aardig als curiositeit maar verder nergens goed voor” .
(Overgenomen en vrij vert. uit „Holiday” ) A . F A N C IE R .

„Uit de Cactuswereld"
Enkele afdelingen verspreiden onder 

haar leden maandelijks een mededelingen
blad waarin, behalve berichten die de 
afdeling betreffen, soms ook interessante 
artikelen en nuttige raadgevingen voor het 
kweken van onze planten voorkomen. Van 
deze, meestal gestencilde blaadjes, die een 
goed en gezellig contact tussen de leden 
bevorderen, noem ik slechts — omdat ik 
deze vaker gezien heb — die van de afde
lingen Den Haag (de Kringpost), Haarlem 
en dat van Cactusweelde (België); het 
laatste doet terecht Succulenta bijna con
currentie aan!

*  *
*

De speciale liefhebbers van de cactus
sen hebben, zou ik zeggen, de laatste tijd 
niet te klagen over het aantal cactusartike
len in Succulenta. Sinds enige tijd worden 
weer cactussen geïmporteerd. Men mag 
over het kweken van importplanten den
ken hoe men wil, er gaat van importen 
een grote bekoring uit, ze verlevendigen 
onze belangstelling en ze vormen vaak 
jaren lang in onze collectie een speciale 
attractie. Per saldo is ook de niet-impor- 
ten geen eeuwig leven beschoren.

* **
W e krijgen in de afdelingen tegenwoor

dig nogal eens kleurenplaatjes te zien. De 
kleurenfotografie komt dan ook hoe langer 
hoe meer in zwang, hoewel het een vrij 
kostbare liefhebberij is. Een artikeltje — 
natuurlijk geen cursus — over het fotogra
feren van onze planten zou voor verschil
lende leden misschien aanleiding kunnen 
zijn om hun kostbaar bezit op de fotogra
fische plaat vast te leggen. Een foto is een 
document, ook al is die maar zwart-wit. 
Het reproduceren van kleurenfoto’s is nog 
zo kostbaar, dat bijna geen enkel tijdschrift 
met een kleine oplage, zoals Succulenta, 
zich de weelde van gekleurde afbeeldin
gen kan veroorloven.

*  *
*

Iets over onze vervolgartikelen. Het 
artikel van de heer Meesters mag velen 
erg technisch voorkomen, onderwerpen als 
het bouwen van een kas en de verwar
ming mogen toch wel eens grondig behan
deld worden. Goede, gedegen voorlichting 
werpt altijd veel nut af. De heer van

Boven wijdt ons in de plantkunde in. Wil 
men de gedragingen van zijn planten ver
staan, dan is enige botanische kennis 'ab
soluut vereist, gewapend met deze kennis 
zal men ook meer genoegen van zijn plan
ten beleven. Belangstelling voor bepaalde 
zaken houdt meestal gelijke tred met de 
kennis daarvan.

* **
Het is dit jaar al het tiende jaar na de 

laatste wereldoorlog, dat Succulenta elke 
twee maanden bij u wordt bezorgd.

*  **
Wij kregen brieven van liefhebbers die 

schreven, dat hun petroleumverwarming 
hen zelfs in de afgelopen strenge winter 
met de koudste Februarimaand sinds het 
jaar 1700 — heel goed heeft voldaan. Na
tuurlijk waren hun kasjes gedekt met riet
matten of ander beschermend materiaal.

* **
Volgens de aller-allernieuwste spelling 

zou men „filo”  mogen schrijven in plaats 
van Phyllocactus. Is dat nu eigenlijk niet 
een beetje te mal? Onder welke letter moet 
men nu straks deze plant in een catalogus 
opzoeken ? Cactus en Kaktus, onder de c 
of de k? W e kunnen daarom de aanbeve
ling van de commissie voor de naamgeving 
van gekweekte planten ten volle onder
schrijven, nl. voor plantennamen zo veel 
mogelijk de oorspronkelijke spelling te 
handhaven.

* *
*

Over Phyllocactus gesproken: indertijd is 
een voorstel gedaan om deze geslachts
naam boven de voor dit geslacht wettige 
naam Epiphyllum de voorkeur te geven. 
Dit voorstel is evenwel niet door het Int. 
Bot. Congres aangenomen, zodat we dus 
Epiphyllum dienen te zeggen en te schrij
ven.

*  **
Uit „Mitteilingen” : De eigenaars van 

tuinderijen en collecties van succulenten 
in de vrije natuur in Spanje en Zuid- 
Frankrijk, nl. Monaco en aan de Rivièra, 
berichtten catastrophale vorstschade. Nieu
we kassen stortten in elkaar onder de 
zware last van de sneeuw, die soms 175-



48 SUCCULENTA

200 kg per vierkante meter bedroeg. In 
Monaco daalde de temperatuur tot -5 gr. 
C, bij vocht en sneeuw; in de Alpes-Mari- 
tirnes daalde de temperatuur tot -9 gr. C.! 
In Antibes lag de sneeuw tegen Februari 
50 cm hoog.

* *
*

Planten, welke in een kas gekweekt, al
licht te veel worden opgejaagd, vooral bij 
te veel voedingsstoffen en vocht, maar die 
overigens onder normale condities verke
ren wat licht en temperatuur betreft, 
groeien vaak te weelderig en bloeien 
meestal traag. Met niet te grote hoeveel
heden voedingsstoffen en vocht blijven de 
planten gedrongener en bloeien ze ook 
vroeger. Dit heeft de mening post doen

vatten, dat men de bloeibaarheid kan 
bevorderen door de planten geen water te 
geven. Een ontoereikende hoeveelheid 
water remt echter niet alleen de groei maar 
vertraagt ook de bloei. De bloei is van 
velerlei factoren afhankelijk, niet alleen 
van de leeftijd van de plant, van dag- en 
nachtlengte, enz. maar ook moet de plant 
bepaalde hormonen hebben kunnen vor
men, die de overgang van de vegetatieve 
status naar die van de vruchtbaarheid be
werkstelligen. Een te veel aan voedings
stoffen en vocht bevorderen het eerste en 
vertragen het laatste, normale hoeveelhe
den bevorderen deze ontwikkeling en te 
geringe hoeveelheden voedingsstoffen en 
vocht vertragen de normale gang van 
zaken.

Hoe ik goed groeiende planten kweek
/  etenschappelijk staat vast, dat planten minstens twaalf chemische elementen 

kunnen opnemen n.1. stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium, zwavel, ijzer, 
mangaan, borium, koper, zink en malybdeen. Belangrijke factoren voor het goed 
groeien en bloeien zijn: de assimilatie en het vormen van bladgroen.

Onder gunstige omstandigheden zal elke goede kweekbodem aan alle eisen vol
doen. Voor het samenstellen van 
een goed grondmengsel moeten 
wij ons enige moeite getroosten. 
Een goed grondmengsel is naar 
mijn mening 3 delen tuingrond, 
2 delen scherp zand, 1 deel klei, 
1 deel turfstrooisel en 1 deel ge
malen rode baksteen. Het zand 
en het steengruis bevorderen een 
goede structuur van de grond. 
Men dient te weten, dat mijn tuin
grond compost, korrelmest en wat 
kippenmest bevat. Alvorens het te 
gebruiken, laat ik het grondmeng
sel een jaar buiten liggen, zodat 
de zon, de wind, de regen en de 
vorst hun invloed kunnen doen 
gelden.

De snelle groeiers verpot ik 
elk jaar, de langzame groeiers om 
de twee jaar in deze grond. Grote 
planten in de volle grond, zoals 
Cereus en Opuntia laat ik wegens 
hun uitgebreid wortelgestel vele 
jaren ongestoord staan, zo nodig 
krabbel ik wat grond weg en voeg 
wat nieuwe aarde toe.

Verleden jaar bloeiden mijn 
planten bijzonder goed, sommige 
bloeiden zelfs twee of driemaal. 
De eer hiervan komt de zon toe, 
die zich verleden jaar ongewoon 
vaak heeft laten zien.

Hierbij treft u een foto aan van Lob. famatimensis, ik bezit deze plant onder die 
naam. De plant tooide zich met 35 bloemen; de gele, in doorsnede 5 cm grote bloe
men blijven ongeveer twee dagen open. De plant mag misschien geen uitzonderlijke 
soort zijn, uitzonderlijk is gewis het grote aantal bloemen dat ze heeft voortge
bracht. A. DOORGEEST.

Meer bloem dan plant!
foto : Doorgeest.
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telefoon 3 3 2 5 5 6  F• Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 24 46  's-Gravenhage

Financieel Overzicht Succulenta 1955.
ONTVANGSTEN :
Saldo per 1 Januari 1955 f  3.146,44
Geïnde contributies 1954 f 298,70
Geïnde contributies 1955 f  4.265,15
Geïnde contributies 1956 f 160,00
Geïnde contributies 1957 f 5,00
Verkoop oude jaargangen f 50,02
Advertenties f 157,00
Verkoop insignes f 52,00
Verkoop boekjes C. en V. f 250,00
Afdelingsbijdragen f 4,50
Rente Boerenleenbank f 61,97

f  8.450,78

Bestuursmededelingen. 
ALGEMENE VERGADERING.

Mededelingen over de Algemene Verga
dering zullen in verband met de Jubileum
tentoonstelling te Den Haag, in het vol
gende nummer worden bekend gemaakt.
DE GRASHEUVEL.

Zondag 13 Mei n.m. 2 uur op de Gras
heuvel vergadering van het Hoofdbestuur, 
samen met leden en fellows van de I.O.S., 
in verband met het uiteindelijk opzetten 
van de plannen voor het Congres in 1957.

De daaropvolgende Hoofdbestuursverga
dering zal waarschijnlijk in Juni in Ant
werpen worden gehouden.

Aangifte van deelneming voor de Gras
heuvel kan slechts tot uiterlijk 9 MEI a.s. 
geschieden. Voor verdere gegevens zie 
Succulenta nr. 2.
VRIENDELIJK VERZOEK.

Evenals vorige jaren worden in 1956 aan 
alle nieuwe leden in Nederland en in Bel
gië gratis enkele plantjes verstrekt. Om 
deze propaganda te verwezenlijken wordt 
men vriendelijk verzocht, zoveel mogelijk 
plantjes te zenden aan: Mevrouw BRA
VENBOER, Kethelweg 116, Vlaardingen, 
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 Belgische leden. 
Door aller medewerking kunnen wij vele 
nieuwe leden winnen.
Bij voorbaat hartelijk dank !

UITGAVEN :
Druk- en verzenkosten Succ. f 2.801,54
Verenigings drukwerk f 293,20
Copiëerinr. Spido Amersfoort f 36,05
Jubileumgift Kring Haarlem f 25,00
Kring Haarlem, gegrav. krans f 13,91
Onkosten secretariaat f 152,26
Onkosten 2e secretariaat f 38,06
Onkosten redactie f 30,19
Onkosten penningmeester f 30,32
Onkosten bibliotheek f 21,70
Recht postkwitanties f 22,29
Restitutie afdelingsbijdragen f 4,50
Saldo 31 December 1955 f 4.981,76

f  8.450,78

CONTRIBUTIE 1956.

Verspreid wonende leden, d.w.z. leden 
die in plaatsen wonen, waar geen afdelin
gen zijn gevestigd, worden vriendelijk ver
zocht, indien zij nog geen contributie over 
1956 hebben voldaan, een bedrag van 
f. 5,00 te willen storten op postrekening 
no. 133550 ten name van Penningmeester 
Succulenta te Rijperkerk, Friesland.
Over het verschuldigde bedrag zal per 
post, na 1 Juni a.s. worden beschikt, met 
verhoging van 30 cent incassokosten.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
TE KOOP: Belangrijke bibliotheek op 

cactusgebied. Prijslijst te bevragen bij Mr. 
E. JOAKIM, Socrateslaan 10, Zeist, Tel. 
4204.

GEVRAAGD: Jaargangen van Succulen
ta 1919-1928, 1932, 1936-1947. Inhouds
register 1929-1931-1935 door P. ADMI
RAAL. Meezenlaantje 4, Bergen N.H.

GEVRAAGD: Succulenta 1951, no, 4 en 
6, in ruil tegen: 1936, no. 1, 2, 3, 5, 7; 
1937, no. 1, 2, 4, 6 t /m  12; 1938, no. 1, 
2, 3, 5, 9. K. A. STRAATMAN, Uithoorn- 
straat 43hs, Amsterdam-Zuid.

WIE kan mij helpen aan Cactussen en 
Vetplanten, daar door omstandigheden 
(ziekte) ongeveer twee derde van mijn ver
zameling door de vorst is verloren gegaan. 
Aanbiedingen met prijsopgave aan J. J. v. 
d. REIJDEN, Dr. de Bruynestraat 5, Lei
derdorp.



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

het

Vooral aan beginnende liefhebbers geeft het zaaien in Mei vaak zeer goede resul
taten, doch daar een groot deel van de in het Maart-Aprilnummer opgegeven zaden 
uitverkocht is, wordt men verzocht zich te wenden tot Mej. J. J. E. v. d. THOORN, 
Papegaaiweg 6, Wenum, Apeldoorn, die opgave zal verstrekken van de beschikbare 
soorten.

Nieuwe Leden :
Mevr. J. Schreuder-v. d. Berg, Dr. D. 

Bakkerlaan 71, Bloemendaal.
P. Koster, Rollandstraat 37, Haarlem-W.
C. Waalboer, Eemsteijnplein 15, Dor

drecht.
L. Dijkman, Bloemendaalseweg 191, 

Overveen.
Mej. O. Louwerse, Jansweg 2, Haarlem.
H. Pierrot, P. Potterlaan 21, Heemstede.
P. Muntjewerff, Cremerstraat 166, 

Utrecht.
J. M. A. Leeuwenburg, Hendr. Zwaarde- 

kroonstraat 224, Den Haag.
G. de Ceunink v. Capelle, Kijkduinse- 

straat 235, Den Haag.
Mevr. P. C. A. C. van Loon—de Hoog, 

Stuyvesantstraat 171, Den Haag.
H. C. Grosjean, Kraaienlaan 16, Den 

Haag.
H. F. van Oort Jr., van Baerlestraat 66, 

Den Haag.
H. F. van Oort Sr., J. P. Coenstraat 25, 

Den Haag.
Mevr. H. Jans—van Meier, Nic. Tulpstr. 

61, Den Haag.
J. N. van de Burg, Bronckhorststraat 34, 

Noordwijk/Binnen.
R. J. H. Smeets, Crocusstraat 17, 

Wageningen.
J. A. Bauland, W. Eggertstraat 20, 

Purmerend.
Mevr. Havenaar, 1ste Emmastraat 1, 

Haarlem.
J. Grolman, Dennenlaan 93, Zwanenburg, 

post Halfweg.
Mevr. Oudshoorn, Pleiadenstraat 34, 

Haarlem Noord.
J. Th. Westerman Jr., van ’t Hoffstraat 

145, Haarlem.
D. J. de Jong, Adr. de Jongestraat 37, 

Haarlem-N.
Mevr. C. Visser-Brutel de la Riviere, 

Terhofstedeweg 2, Overveen.
A. G. van Hoften, Paul Krugerkade 21rd, 

Haarlem-Noord.
Mevr. M. Klinker-Reynholdt, Spaarn- 

wouderstraat 44, Haarlem.
Mej. G. Klinker, Spaarnwouderstraat 44, 

Haarlem.
BELGIË :
Mare. Cassan, Groenendaallaan 234, 

Antwerpen.
Norb. Montoisy, de Vrièrestraat 13, 

Antwerpen.
Mare. Truyens, Gen. Slingeneyerlaan 16, 

Deurne.
Alf. Valkiers, van Cortbeemdelei 47, 

Deurne.
Vict. ten Hove, Bergveld 37, Zoerle- 

Parwijs.

A. Bosschaerts, Th. Verellenlaan 33, 
Gooreind.

M. Devos, Floraliënlaan 491, Berchem.
Th. Lens, Kapelstraat 6, Mariaburg- 

Ekeren.
P. Stevens, Maantjessteenweg 18, 

Merksem.
Mare. Vets, Pastoor van der Auwera- 

straat 22, Mortsel.
Mej. Maria Verhelst, Koornbloemstraat 

185, Wilrijk.
Louis Baras, Ter Boelhage 3, Leuven.
W. Keteleer, Klein Kraaiwijk 14, Ant

werpen.
H. R. de Maesschalk, Begijnenvest 41, 

Antwerpen.
J. Vermaut, Paardenmarkt 88, Antwer

pen.
Ach. van der Meulen, Ramskapelle- 
straat 42, Berchem.

G. Lumbeek, Broomansakker 2, Bras- 
schaat.

H. van der Haegen, Koolstraat 41, Aalst.
Joz. Marien, Kadodderstraat 20, Meche-

len.

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. U ITEW AAL, 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. W AKKA , Heerengracht 58, Zaan
dam.

L. VERHEIJEN, Marterstraat 18, Nijme
gen.

C. BRAVENBOER, Kethelweg 116, 
Vlaardingen.

R. V AN  AVERBEKE, Drakenhofstraat 
70, Deurne, België.

J. VAN  BOVEN, Annadreef 16, St. Ma- 
riaburg, Antwerpen, België.
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Cactus-mesttabletten
zijn kinderlijk eenvoudig in het gebruik.

Met sporenelementen vermengd

De bloeibevorderende voedings- 
oplossing in het gietwater.

ETISSO Cactus-mesttabletten staan 
onder voortdurende controle van de 

Duitse Cactusvereniging.

Bloemenvrienden bevelen wij aan :
ETISSO bemestings p o e d e r
voor vermenging — bij verpotten.

ETISSO bloemen-mestKegeltjes
voor nabemesting - bloeibevorderend.

Alleenvertegenwoordiging : 
Handelsvereniging „EXCELSIOR” ,
Amsterdam, 2e Jan van der Heyden- 
straat 24. - C. DE MOOY & ZONEN,
Rotterdam — Lombardkade no. 21.

Dr. Burchard & Cie

107

Chemische Fabriek — Köln-Zollstock — Duitsland.

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

De ideale zaai- en kweekbodem voor 
cactussen en vetplanten.

Steriel, luchtig en sterk waterhoudend.
Uitzonderlijk hoge opkomst en sterk wortelgestel. NEEMT PROEF! 

Prijs per kilogram (10 liter) ƒ 0,70, excl. emballage.
Prijs per baal (100 Liter) ƒ 5,95, inclusief emballage.
A f magazijn te Dordrecht.

VERMISOL wordt uitsluitend geleverd door :
FIRMA J. J. H. REPPEL

NIEUWE HAVEN 4 —  DORDRECHT —  TELEFOON 4892.
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5n memoriam cJ-. ^U erbeek ‘̂ IDoitkuyó

Op 1 Juni j.1. overleed plotseling de heer 
J. J. Verbeek Wolthuys in de ouderdom van 75 jaar. 
De overledene was erelid van Succulenta en vele 
jaren lang voorzitter van de vereniging en van de 
kring ’s-Gravenhage. Het erelidmaatschap werd 
hem aangeboden bij het dertigjarig bestaan van 
Succulenta, daar hij een der oprichters was en zeer 
veel heeft bijgedragen tot de uitbreiding en popu
larisering van de liefhebberij in het kweken en 
bestuderen van succulenten. Een groot aantal arti
kelen van zijn hand is in het maandblad van de 
vereniging verschenen.

De heer Verbeek Wolthuys had in een tijd, 
toen het verzamelen van cactussen en andere vet
planten een zeldzaamheid was, een kas, toentertijd 
ook iets bijzonders, waarin hij succulenten kweekte 
en waar iedere belangstellende welkom was. Met 
het geven van stekken was hij zeer gul; te koop was 
er niets, hij was blij te kunnen geven.

Hij had een voorliefde voor de ,,andere” vet
planten, hetgeen blijkt uit de artikelen in de eerste 
jaargangen van Succulenta, waarbij o.a. een 12-tal 

over Crassulaceae, en uit een originele foto geplakt op pag. 48 in een gedeelte van de 
oplaag van 1928, waarop 47 vetplanten uit zijn verzameling zijn afgebeeld.

In 1923 verschenen de boekjes Vetplanten en Cactussen, waarvan verschillende 
herdrukken het licht zagen. Een exclusie naar de kwekerij van de Laet te Contich was 
een stimulans voor veel beginnende liefhebbers; de tentoonstelling in 1924 was een 
evenement. Deze tentoonstelling, geheel op eigen initiatief en voor eigen risico georga
niseerd, was de eerste in Nederland gehouden tentoonstelling van vetplanten. De redac
tie van Floralia gaf voor die gelegenheid een extra vetplantennummer uit, waarvan 
gratis exemplaren tijdens de tentoonstelling werden uitgereikt. Er waren inzendingen 
ook van leden buiten Den Haag, er was een inzending van de Botanische tuin te Delft, 
van het Amerikaanse departement van landbouw en een verkoopstand van de firma 
Haage. De voorbereiding van dit alles was het werk van de heer Verbeek Wolthuys 
geweest.

Door de vaste bezoekers van de kas in de Molenaarstraat en later in de van 
Heurnstraat, werd in 1925 de Kring ’s-Gravenhage opgericht. Twee lichtbeeldenavon
den in de aula van het Gymnasium, waarvoor op aanvraag kosteloos toegangsbewijzen 
werden verstrekt, bezorgden de kortelings opgerichte kring een groot aantal nieuwe 
leden.

De heer Verbeek Wolthuys correspondeerde geregeld met buitenlandse cactus
kenners, zo ook met de heren Britton en Rosé. Hij was er met recht trots op, dat de
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schrijvers van The Cactaceae hem dit werk als geschenk aanboden. Hij was enthousiast 
over het systeem Britton en Rosé, dat hij in Succulenta bekend maakte in de jaren 
1924—26 en waarvoor hij de oorspronkelijke cliché’s beschikbaar kreeg. Op Kringbijeen- 
komsten leverde het systeem van Britton en Rosé een onuitputtelijke bron van kleine 
voordrachten op.

Ik leerde de heer Verbeek Wolthuys kennen op een cursusavond van de V. U. 
Bij het vertonen van lantaarnplaatjes van vetplanten en bij het beantwoorden van vra
gen bleek hij beter op de hoogte van het onderwerp te zijn dan de spreker. Het enthou
siasme, waarmede hij de lichtbeelden besprak, was de oorzaak dat ik lid werd van Suc
culenta, hoewel ik geen enkele cactus bezat.

Ik zal altijd dankbaar blijven en ik durf zeggen met mij veel van de Haagse leden 
voor het feit, dat de heer Verbeek Wolthuys ons belangstelling gaf voor het wondere 
rijk der succulenten, waarvoor hij zelf zulk een grote liefde en bewondering koesterde.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

O rthopterum  waltoniae L. Bol.
door Dr. H. W. DE BOER.

In haar „Notes on Mesembryanthemum and some allied genera”, Part. I, 
1928, wordt door Mevr. L. Bolus op blz. 130 een Latijnse diagnose van 

deze plant gegeven en zij wijdt op blz. 70 in het Engels een 30-tal regels 
aan de beschrijving van de bloem en de zaaddoos. In deel III, d.d. Aug. 
1937 van hetzelfde werk, komt onder de titel: „Note on Faucaria and 
Orthopterum” een artikel voor over de overeenkomst, welke tussen deze 
twee geslachten bestaat. De naam „Orthopterum” (rechtvleugelig; ortho =  
recht en pterux =  vleugel) heeft betrekking op een onderdeel van de bouw 
van de zaaddoos.*)

Niettegenstaande het feit, dat deze plant reeds lang bekend is, komt 
zij weinig in verzamelingen van liefhebbers voor en toch verdient zij, zowel 
door de gemakkelijke cultuur en door het fraaie uiterlijk, als door de 
verwantschap met het geslacht Faucaria, de aandacht en de belangstelling 
van de meer gevorderde Mesembryanthemumkweker.

Het geslacht Orthopterum  omvat slechts twee soorten, nl. O. walto
niae L. Bol en O. coegana L. Bol. Van deze twee staat, volgens Mevrouw 
Bolus, O. coegana het dichtst bij het geslacht Faucaria, hetgeen zou blijken 
uit de bouw van de zaaddoos.

Uit een in Part I van genoemde „Notes on Mesembryanthemum” op 
blz. 77 voorkomende foto blijkt, zoals dikwijls het geval is, dat de groei 
van de in Zuid-Afrika gekweekte planten, welke meestal in volwassen sta
dium zijn verzameld, veel gedrongener is, dan de bij ons gekweekte exem
plaren. De nu volgende beschrijving heeft betrekking op planten, die ik uit 
Zuid-Afrika heb ontvangen en welke op nevensgaande foto zijn afgebeeld, 
zoals ze er gedurende de groei- en bloeitijd in het voorjaar bij ons in cul
tuur uitzien.

v De planten vormen enige zeer korte stammetjes, welke ieder 6—8 zeer 
dicht opeen geplaatste, kruisgewijs tegenover elkaar staande bladeren dra
gen. Van elk bladpaar is het ene blad iets langer dan het andere, hetgeen 
vooral bij de jonge bladeren duidelijk te zien is; het verschil in lengte is bij 
de oudere bladparen echter vrij onduidelijk. De volwassen bladeren, welke 
in de groeitijd een meer liggende, in de rusttijd een enigszins opgerichte

*) We hopen later eens in staat te zijn, in een serie artikelen een overzicht te 
geven van de bouw van de zaaddoos bij de verschillende geslachten van de familie der 
Mesembryanthemaceae.
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Orthopterum waltoniae L. Bol (ongeveer ware grootte) foto: D r. de Boer

stand hebben, zijn 3 a 4 cm lang, 0,6—0,8 cm breed en 0,4—0,5 cm dik; de 
grootste dikte bevindt zich aan de bovenhelft van het blad. De breedte van 
het platte bovenvlak is van de helft tot drie kwart van de lengte dezelfde, 
naar de top toe wordt het bovenvlak echter smaller, de bladeren eindigen 
in een punt, welke meestal van een korte naald is voorzien; in de rustperiode 
is het bovenvlak niet plat, doch enigszins concaaf. De rugzijde van het blad 
is rond en voorzien van een kiel, welke meer naar de basis toe vrij ondui
delijk is, doch naar de top toe duidelijker en scherper wordt. Op ongeveer 
twee derde van de lengte of iets hoger vertonen de randen van sommige 
bladeren aan één of aan beide kanten een onduidelijke verdikking, welke 
soms van een klein, naar beneden gericht tandje is voorzien. De kleur van 
de bladeren is helder groen en met een loupe zijn een groot aantal kleine, 
ronde, donkergroene stipjes te onderscheiden op een zeer lichtgroene ach
tergrond; in de rustperiode is de top van het blad dikwijls roodachtig ge
kleurd. De bloemen, welke bij ons vroeg in het voorjaar verschijnen en zit
tend of zeer kort gesteeld zijn, hebben een diameter van 2%—3 cm en zijn 
geel van kleur; aan de onderzijde zijn de bloemblaadjes echter geelachtig 
rood. *)

Bij Orthopterum coegana zijn de bladeren iets breder (1—1,4 cm), 
waarbij elk tegenover elkaar staand bladpaar over een lengte van ongeveer 
V2 cm is vergroeid; ook is er volgens Mevr. L. Bolus verschil in bouw van 
de zaaddoos.

O. walthoniae wordt gevonden in de Kaapprovincie bij Grahamstown 
(Fort Brown), Albany-district, terwijl O. coegana voorkomt in het Uiten- 
hage-district bij de Coega-kop, in de buurt van de Algoa-baai.

*) Terwijl ik dit schrijf, midden Februari ’56, zijn in twee planten de bloemknop
pen reeds zichtbaar.



52 SUCCULENTA

Importplanten.

j arenlang heeft men geen cactussen kunnen importeren, de laatste tijd zien we ze 
echter weer opdagen en daarom lijkt het mij nuttig, iets over de behandeling van 

importplanten te vertellen. Over de kweekwijze is in oude jaargangen van Succulenta 
vaak het een en ander gepubliceerd, o.a. in Succ. 1930 een goed artikel van Dr. K. M. 
Knip, dat het lezen overwaard is.

De ouderen onder ons herinneren zich zeker de cactusmode, die omstreeks 1925 
heerste, massa’s planten zijn toen geïmporteerd om aan de grote vraag naar cactussen 
te kunnen voldoen. Zeg nu niet dadelijk: van al die importen is niets overgebleven. Zeker, 
van de planten, die louter als ornament op de vensterbanken gestaan hebben, zal wel 
niets meer over zijn, maar heel veel serieuze cactusliefhebbers kunnen u nog importen 
tonen, die uit die tijd stammen.

Laat ik voorop stellen, dat de bij ons uit zaad gekweekte cactussen over het alge
meen gemakkelijker te kweken, dus groot te brengen zijn dan geïmporteerde soort
genoten. Uit zaad gekweekte planten zien er ook frisser uit dan importen, althans als 
pas geïmporteerde importen. Geen wonder want zaailingen groeien bij ons weelderig 
vergeleken bij de groei in de natuurstaat; ze krijgen echter zelden of nooit de gedrongen 
habitus, of de sterke bedoorning of beharing van de planten op de natuurlijke groei
plaatsen. Is dat een bezwaar? Neen, doch ook weer ja, vooral als we van de cactus- 
systematiek een speciale studie maken en voornamelijk wanneer het verwante vormen 
betreft. Weliswaar pogen we onze cactussen zó te kweken, dat hun uiterlijk zo veel 
mogelijk met de oorspronkelijke habitus overeen stemt, een loffelijk pogen, doch het 
blijft in de meeste gevallen bij pogingen, want bijna altijd zijn er duidelijke verschillen, 
wanneer we uit zaad gekweekte planten met importen van dezelfde soort vergelijken. 
Overdrijven we, d.w.z. kweken we onze planten extra hard, geven we ze dus zo veel 
mogelijk licht en zo weinig mogelijk water en voedingstoffen, alles met de bedoeling de 
overeenkomst met de toestand waarin de geïmporteerde soortgenoten verkeerden zo groot 
mogelijk te doen zijn, dan is het resultaat meestal slechts een verzameling armetierige 
planten, die op mummies gelijken. Geef mij dan maar liever importplanten! We hebben 
toch zeker planten om er plezier van te beleven en dat hebben we er slechts dan van, 
als de planten een behoorlijke groei vertonen, er gezond, fris en fleurig uitzien en onze 
moeite eventueel met een bloemetje belonen. Als vanzelfsprekend is overdrijving naar 
de andere kant uit den boze, in geen geval mogen we onze planten opjagen, de groei 
forceren zodat de karakteristieke kenmerken verloren gaan, want dat leidt tot teleur
stelling, misschien tot nog meer dan teleurstelling.

Waarom kweken we importen, als uit zaad gekweekte cactussen bij ons beter 
groeien? Wie zal het zeggen? De voornaamste reden is het feit, dat importplanten een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op ons uitoefenen. Daarvoor behoeft men slechts een 
collectie goede, gave importplanten gezien te hebben. Cactussen hebben op ons een 
fascinerende invloed maar met importen is dit nog sterker het geval; ze zijn bepaald 
verleidelijk, dus we kunnen niet laten het eens met hen te proberen, ondanks de minder 
goede roep, die er van het kweken van importen uitgaat. Met verschillende importen 
zullen we niet eens zo heel veel moeite hebben, andere daarentegen zullen blijken zich 
bij ons moeilijk en soms in het geheel niet te kunnen aanpassen. Zijn we met deze laatste 
dus bekocht? Och, dat zou ik nu niet bepaald willen zeggen, want ondanks het feit, 
dat het ons niet wil gelukken sommige soorten behoorlijk aan de groei te krijgen, zijn 
deze planten vaak jarenlang een sieraad van onze verzameling. Zulke lastige klanten als 
Ariocarpus en Leuchtenbergia b.v., och, ze horen er in een uitgebreide collectie nu een- 
njaal bij vanwege hun uitzonderlijk en daardoor aantrekkelijk uiterlijk. Overigens: onze 
uit zaad gekweekte planten zijn evenmin onsterfelijk en we beleven onze grootste teleur
stelling als we een zelf jarenlang, moeizaam opgekweekte en eindelijk tot volle wasdom 
gekomen zaailing plotseling door een ons vaak onbekende oorzaak verliezen.

Hoe moeten we importen behandelen ? De beantwoording van die vraag is niet zo 
heel erg moeilijk, doch de kans op succes is van allerlei bijkomstige factoren afhankelijk. 
De planten moeten niet al te lang onderweg zijn geweest en niet te lang bij de kweker 
hebben gelegen, zonder dat deze de moeite en de tijd heeft genomen ze te laten wortelen. 
Het is zonder meer duidelijk, dat pas geïmporteerde cactussen gemakkelijker zullen wor
telen dan planten, wier krachten daartoe reeds grotendeels verloren zijn gegaan. De 
gunstigste tijd voor het aan de wortel brengen is het voorjaar; is het seizoen al te ver
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gevorderd, dus in het najaar of in de winter, dan kunnen we beter tot het komende voor
jaar wachten en de plant zolang in een lege bloempot laten overwinteren. Een moeilijk 
punt is dit: de kweker heeft zijn importen laten wortelen, nu koopt men zo’n plant en de 
nieuw gevormde wortels verdrogen of zijn beschadigd tijdens het transport, hetgeen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen soms niet te voorkomen is. Zo’n plant moet dus 
opnieuw bij ons wortelen en hoe vaker zich die noodzaak voordoet, des te slechter zal 
die plant weer opnieuw wortelen. Ook bij het verplanten dienen we daarom het wor
telgestel uiterst voorzichtig te behandelen. Dit is een van de redenen, waarom wij aan 
een nog betrekkelijk jonge, aan de voet nog weinig verhoute import de voorkeur geven; 
een andere reden is, dat het haast onvermijdelijke verschil van bedoorning of beharing 
bij de nieuwe groei niet zo sterk zal opvallen als bij oudere exemplaren het geval zal 
zijn. Ook wanneer we een import zouden willen enten is de kans op succes bij jonge, 
nog volsappige planten het grootst.

Importplanten moeten nauwkeurig op ongedierte worden onderzocht; verdroogde 
wortels snijden we af, beschadigde of gebroken wortels korten we in, waarna we de 
wonden een paar dagen laten drogen. Voor het oppotten gebruike men liefst een nieuwe 
pot. De aarde, dat kan goed verteerde bladgrond zijn, vermengen we met ongeveer een 
even grote hoeveelheid scherp zand en kleine stukjes houtskool of potscherven. Ook kun
nen we de plant op de volgende manier oppotten: op de bodem van de pot leggen we 
een aantal potscherven, daarop een laag zandige bladgrond, dan een laagje scherp zand 
en weer daarop een laagje van kleine stukjes houtskool. Deze manier van oppotten is niet 
de eenvoudigste wanneer de plant nog wortels heeft en we dus alle ingrediënten om het 
wortelgestel moeten strooien. De potten met de planten zetten we tot bijna aan de rand 
in vochtige turfmolm op een warme, doch beschaduwde plaats. Gieten doen we slechts 
uiterst spaarzaam, liever nevelen we zo nu en dan. Ook wanneer de plant tekenen van 
nieuw leven vertoont, mogen we niet royaler gieten, want de aarde mag slechts matig 
vochtig zijn. Later, wanneer de planten intussen ook weer aan het zonlicht gewend zijn, 
kunnen we meer water geven, maar bij importen kan men daarmede beter te zuinig 
dan te royaal zijn. Wanneer we het volgende iaar de plant verpotten, mag de aarde iets 
zwaarder ziin, d.w.z. we kunnen wat leem of zandige kleigrond toevoegen, en niet te 
vergeten ook wat fijngeklopte kalk. Een goede drainage blijft geboden.

Over de resultaten van het enten van importplanten was ons slechts weinig bekend. 
Ik schrijf was, want een schrijven van de heer B. M. Schomper, Den Haag, waaruit bleek 
dat hij een enthousiast liefhebber is van importplanten, heeft ons over het enten nader 
ingelicht. Hij doet al vijf jaar proeven met het enten van importen, welke proeven hij 
uitvoert met de hulp van de heer Kroon te Voorschoten, die trouwens zo vriendelijk is 
zijn verzameling ook onderdak te verlenen. Ik zal nu vrij citeren, wat de heer Schom- 
ner ons schreef.

„H et was mijn bedoeling de soorten, die ik gaarne wil bezitten, als kleine plant aan 
te schaffen of, liever nog, zelf te zaaien. Doch er zijn nu eenmaal planten, waarvan 
slechts importen te krijgen zijn. Nu vind ik een imDortplant een gevaarlijk bezit, ik had 
er, gekweekt op eigen wortel, weinig succes mee; de nlanten groeiden niet. ze kwijnden. 
Dat kwam ook, omdat ik nu niet bepaald de gemakkelijkste soorten had aangeschaft. 
Momenteel bezit ik evenwel importen van een 6-tal Neolloydia’s. 9 Thelocactussen, 4 
soorten Ariocarpus, 1 Escobaria, 1 Lophophora, 5 Mammillaria’s, 2 soorten Echinomas- 
tus, 2 Coryoliantha’s en 1 Strombocactus. Oo Coryphantha en Strombocactus na, die 
ik eerst verleden jaar heb aangeschaft, zijn alle genoemde olanten geënt. Ik kwam n.1. 
tot de ontdekking, dat importnlanten in het algemeen betrekkelijk gemakkelijk te enten 
zijn en als men de juiste onderstam kiest, ook mooi blijven. Het liefst gebruik ik een 
stevige, goed aan de groei zijnde Harrisia jusbertii, de planten groeien hierop niet te 
vlug en blijven gedrongen. Thelocactus schtvarzii. waar de heer Fancier het in no. 2 
van ons blad over had, staat bij mij geënt op Trichocereus pachanoi. Het verschil tussen 
het importstuk en de nieuwe groei is niet te zien en het vorig jaar bracht de plant zes 
bloemen voort. Ariocarpussoorten zijn gemakkelijk te enten, men ente ze oo Harrisia 
hishertii. want alleen op deze onderstam bliift de plant zijn gedrongen vorm behouden. 
Ook zaailingen van Ariocarpus, geënt op jusbertii, worden mooie plantjes. Met het enten 
van importen van Ariocarpus moet men oppassen, want men zit dadelijk met het mes 
in het verzonken veeetatiepunt. Men mag in het algemeen niet hoger doorsnijden dan 
ongeveer W i cm onder het inplantingspunt van de laagste tuberkels; dit geldt voor een 
volwassen import, waarvan de neenvormige wortel een doorsnede heeft van 4 a 5 cm. 
Imnorten van Ariocarpus. die al een naar jaar in de verzameling vertoefd hebben, kan 
men niet gemakkelijk enten, d.w.z. die planten, die tussen de andere cactussen bebben
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gestaan en dezelfde behandeling genoten hebben als deze. Importen die apart behandeld 
zijn en tamelijk droog en zonnig werden gehouden, kunnen nog vrij goed geënt worden. 
Typisch is, dat van een import van dit geslacht, zo verschrompeld als ze soms hier aan
komt, de peenvormige wortel meestal zeer sappig is, en dat daarentegen planten van 
dit geslacht, die al een jaar af wat in cultuur zijn en er vaak mooier uitzien, meestal 
een wortel hebben, die bij doorsnijden voos blijkt te zijn, hoewel zich nieuwe, kleine 
zijworteltjes gevormd hebben.”

Tot zover de heer Schomper over zijn importplanten en ik kan niet anders zeggen, 
dan dat, wat hij schrijft, werkelijk interessant is en navolging alleszins verdient.

Een punt van overweging is verder dit: zouden groeistoffen ook de wortelvorming 
bij importplanten stimuleren? Dat lijkt ons allerminst uitgesloten, proefnemingen zouden 
echter daarvoor het bewijs moeten leveren.

Ten slotte het volgende: het kweken van geïmporteerde planten kan ik de begin
neling niet aanraden. W il hij het toch proberen, dan neme hij een proef met een Mam. 
rhodantha of een Mam. heyderi, dit zijn planten die tamelijk gemakkelijk wortelen, zoals 
trouwens veel Mammillaria’s. Deze planten hebben veelal een vrij sterk vertakt, nogal 
draderig wortelgestel, planten met een peenvormige wortel, zoals Ariocarpus, zijn daar
entegen zeer lastig en daarom zeker voor de beginneling niet aan te bevelen.

A. J. A. UITEWAAL.

Licht, lucht en water.
door J. VAN BOVEN (vervolg)

e huidmondjes zijn zeer klein en zeer talrijk. Het blad van een koolplant heeft
L '  ongeveer 11 millioen huidmondjes, in een notelaarsblad vindt men er 300 per 
vierkante mm.

De hoeveelheid water die de planten door verdamping verliezen is zeer groot. Een 
ha kool verdampt in 4 maanden tijds 8 millioen liter water is 800 liter per m2 in 4 maan
den is 6i/2 liter per dag per m2. Een alleenstaande berk kan in de loop van een warme 
dag 500 liter verdampen (Höhnel).

De grootte van die verdamping hangt natuurlijk af van verschillende omstandig
heden : le. het licht: gedurende de dag is de verdamping groter dan des nachts; 
2e. de droogte van de lucht: hoe droger de lucht, hoe meer water ze kan opnemen, dus 
hoe meer de planten kunnen verdampen; 3e. de warmte: warme lucht kan meer water 
opnemen dan koude. Wij zouden dus eigenlijk omgekeerd moeten redeneren: hoe meer 
licht en warmte, en hoe drogere lucht we onze planten geven, hoe meer water deze 
kunnen verdampen, dus hoe meer nieuw water ze kunnen opnemen, om met dit nieuwe 
water weer nieuw voedsel uit de grond te halen.

Het water geven is dus eigenlijk een kwestie van evenwicht.
Maar, ik hoor een paar hardop denken: een cactus is niet gevormd zoals een andere 

plant, hij heeft bijv. geen bladeren. Cactussen hebben geen bladeren, om een reden, 
die we allen reeds kennen en die we direct nog beter zullen begrijpen.

De rol die bij gewone planten vervuld wordt door de bladeren, wordt bij stam- 
succulenten vervuld door de andere groene delen van de plant. Er is slechts dit ver
schil, juist omdat ze soms lange periodes van droogte moeten doormaken, dat ze spe
ciaal gebouwd zijn: le. om zoveel mogelijk water te kunnen inhouden, vandaar de 
opgezwollen vorm van hun stengels; 2e. om de verdamping zo klein mogelijk te maken. 
Ik veronderstel dat ze gedurende hun groeiperiode, dus in de periode van overvloedige 
regens, zoveel water, met de daarin opgeloste voedingstoffen, opnemen als ze maar 
kunnen en dat ze die voedingsstoffen wel verwerken, en dus groeien, maar het overtollige 
water grotendeels in zich houden, en dit pas later verdampen gedurende de droogte- 
periode. Dit zou het inkrimpen van onze cactussen gedurende de winter verklaren.

Dit tegenhouden van de verdamping gebeurt door verschillende middelen: a. af
schaffen van de bladeren, en het vervangen hiervan door doornen, dus een kleinere 
verdampingsoppervlakte; b. om te vermijden dat de stengels te veel zouden verdampen 
hebben deze een speciale vorm, zodat steeds slechts een gedeelte van de oppervlakte 
aan de zon blootgesteld is; c. de huid is veel dikker dan bij gewone planten; d. de 
huidmondjes kunnen zeer goed gesloten worden.

Anderzijds moeten wij niet vergeten dat onze cactussen meestal onder of achter
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glas gekweekt worden, dus met veel licht, droge lucht en warmte; drie factoren, die 
de verdamping begunstigen. Er zijn dus wel verschillen in vorm, maar in principe is 
die verdamping dus helemaal hetzelfde als bij gewone planten, alleen gebeurt dit op 
een andere plaats. We zullen trouwens later zien, dat de andere functies, die bij de 
gewone planten door de bladeren vervuld worden, bij onze cactussen eveneens in die 
andere groene delen, dus in de stengels, gebeuren.

Wij kunnen dus, omdat het gemakkelijker uit te leggen is, voortgaan met onze 
gewone planten. Doch allereerst zou ik hieruit, voor planten in het algemeen, en voor 
cactussen in het bijzonder, enige practische toepassingen willen noemen.

Wat het verpotten betreft, deze bewerking brengt onvermijdelijk met zich mede, 
dat de wortels min of meer beschadigd, en de haarwortels afgerukt worden. Als we 
dit nu in de volle groeiperiode doen, dan kunnen we voor het feit komen te staan dat 
de plant langs de bladeren, of andere groene delen, water verdampt, maar geen water 
kan opzuigen om dit te vervangen, omdat hij geen haarwortels meer heeft. Gevolg: uit
drogen van de plant. Dus zoveel mogelijk verplanten met een aardkluit.

Als tijdstip voor het verpotten zouden wij op het eerste zicht het beste de rust
periode kunnen nemen. Maar nog beter is dit tijdstip zodanig te kiezen dat de plant 
nog de tijd heeft om nieuwe haarwortels te maken, en dit is vooral het geval voor 
planten met blijvende bladeren, en dus ook voor cactussen en vetplanten, die zelfs in 
de winter nog water verdampen. Die planten moeten verpot worden, ofwel bij het ein
digen van de winter, of in de nazomer, einde Augustus begin September. Dit laatste 
zou zelfs het beste zijn, want op dit ogenblik vertraagt de groei, de jongste organen 
zijn reeds goed ontwikkeld en reeds voorzien van een harde huid die de verdamping 
tegenhoudt, en de plant heeft dan nog een paar weken tijd om nieuwe haarwortels te 
vormen en dus onder betere voorwaarden de winter door te brengen. Verder, onmid- 
dellijk na het verpotten moet de plant gedurende enige dagen, hetzij in de schaduw 
gezet, hetzij bijv. door een stuk papier bedekt worden, eveneens om de verdamping 
tegen te gaan.

Het a.s congres van de
r~N e mededeling, elders in dit nummer, dat „Succulenta” zich tot een bedrag van

maximaal 1000 gulden garant wil stellen voor het welslagen van bet in bet 
a.s. voorjaar te houden congres van de I.O.S. (Intern. Organisatie voor de studie der 
succulente planten), behoeft wellicht een korte toelichting.

De doelstellingen van deze internationale organisatie op ons gebied zijn duidelijk 
uiteengezet in het artikel „De I.O.S. en U” in nummer 2 van jaargang 1956. Ten 
overvloede willen wij er nog eens op wijzen dat alles, wat de leden van de I.O.S. en 
de „Fellows” van de landelijke secties van deze internationale organisatie doen, aan 
alle liefhebbers van succulente planten ten goede komt. Het is dus alleszins begrijpelijk 
en het moet ons zelfs verheugen, dat „Succulenta de doelstellingen van de I.O.S., zo 
ver als onze vereniging meent zulks te kunnen verantwoorden, behalve morele ook 
geldelijke steun wil verlenen.

Mocht overigens op een of meer van onze leden in bet bijzonder een beroep wor
den gedaan om tot het welslagen van dit congres in de een of andere vorm het zijne 
te willen bijdragen, zo verzuime hij vooral niet aan dat verzoek gevolg te geven. Voor 
ons, Nederlandse liefhebbers, is het welslagen van een I.O.S. congres, dat in ons land 
zal plaats vinden, een erezaak.

Namens d e  sectie „Nederland" van d e I.O.S., 
A. J. A. UITEWAAL.

VRAAG i Wat is het essentiële verschil tussen cactussen en vetplanten ? Zeg het 
in 5 woorden.
(Eerst serieus proberen deze vraag goed te beantwoorden; lukt u dat niet, dan kunt u de oplossing 
vinden op pagina 57).
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Aylostera Speg.
I n Succulenta 1955, no. 6, hebben wij de Rebutia’s de revue laten passeren, nu komt 
* een andere groep van de Rebutinae, nl. het geslacht Aylostera aan de beurt. Inder
tijd noemde Fric de planten die tot dit geslacht behoren Echinorebutiae.

De verschillen in de bouw van de bloemen zijn in Succulenta 1955, no. 4 beschre
ven, daar behoeven we het dus niet opnieuw over te hebben. De opsomming van de 
planten, die tot het geslacht Aylostera behoren, beginnen we met een vrij uitvoerige 
beschrijving van de typeplant, Aylostera pseudominuscula. Hoewel deze soort door 
Backeberg als een variëteit van Ayl. deminuta wordt beschouwd, willen we haar toch 
afzonderlijk behandelen, te
meer daar Spegazzini in 1923 
deze plant als de typeplant 
van het geslacht Aylostera 
heeft aangewezen. Voordien, 
in 1905, was ze door Spegaz
zini als Echinopsis pseudo
minuscula beschreven.

De onderscheidende ken
merken, waar we de nadruk 
op willen leggen, zijn in de 
tekst van de soortbeschrijvin
gen gespatieerd.

Ayl. pseudominuscula (SPEG.)
BCKBG. (syn. Reb. pseudo
minuscula Br. et R.). Plan- 
tenlichaam enigszins gelij
kend op Reb. minuscula, 
ca. 30 mm breed, 50 mm 
hoog, opperhuid donker
groen, met violette weer
schijn; areolen bedekt met 
wit viltachtig haar; ca 7—10 
randdorens, geel, dun, onge
veer 4 mm lang, met bruine 
spits; middendorens 1—4, 
ongev. 4 mm lang, geel met 
bruine punt; bloemen 30 
mm lang en 35 mm breed, 
vuurrood, bloembuis zeer 
smal, ongev. 2%  mm breed en 10 mm 
lang, licht purperkleurig met groenach
tig purpere schubjes; meeldraden en 
stamper wit; vrucht groenachtig pur
per; zaden zwart.

Ayl. deminuta (W EBER) BCKBG. (syn.
Echinopsis deminuta W EBER; Echino- 
cactus deminuta GÜRKE; Rebutia de- 
\ninuta Br. et R.) Plantenlichaam bol
vormig tot kort cylindervormig, opper
huid donkergroen, met violette weer
schijn; dorens ongeveer 10—12, 5—8 
mm lang, wit, met bruine punten; geen 
verschil tussen rand- en middendorens; 
bloem 30 mm lang en breed, helder 
rood; meeldraden r o s é ;  vrucht olijf
groen.

Ayl. pseudodeminuta BCKBG. (synoniem 
Rebutia pseudodeminuta BCKBG.)

Aylostera deminuta (foto: Uitewaal)

Plantenlichaam bolvormig tot kort cy
lindervormig, 55 mm hoog, tot 40 mm 
breed, opperhuid: h e l d e r  g r o e n ;  
ongeveer 11 dorens, 3—7 mm lang, wit, 
1 middendoren korter dan de andere, 
2—3 dorens langer dan de andere, on
geveer 13 mm; bloemen 30 mm lang 
en 30 mm breed, roodachtig oranje 
bloembladeren m e t  d o n k e r d e r  
m i d d e n n e r f  e n  p u n t .

Ayl . pseudodeminuta var. albiseta — 
BCKB, onderscheidt zich van de soort 
door l a n g e r e  w i t t e  d o r e n s ,  
en d o n k e r e  m i d d e n d o r e n s .

Ayl. pseudodeminuta var. grandiflora — 
BCKBG.; bloemen 40 mm lang en 45 
mm breed.

Ayl. pseudodeminuta var. schneideriana - 
BCKBG onderscheidt zich van de soort
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door ongeveer 3 5  m m  l a n g e ,  
f i j n e r e  d o r e n s .

Atjl. pseudodeminuta var. schumanniana - 
BCKBG. (syn. Rebutia schumanniana — 
BCKBG; bloemen a l s  h e t  w a r e  
m e t  s t o f g o u d  b e s t r o o i d ,  do
rens langer, ongeveer 25 mm donker
bruin en buigzaam.

Ayl. fiebrigii (GÜBKE) BCKBG (syn. 
Echinocactus fiebrigii (GÜBKE); Rebu
tia fiebrigii — Br. et R.); plantenlichaam 
bolvormig tot kort cylindervormig, 60 
mm breed en 60 mm hoog. Epidermis 
heldergroen; d o r e n s  ca . 3 0  — 4 0, 
wit, 10—20 mm lang, ongeveer 2—6 
middendorens, ongev. 20 mm lang, wit, 
met bruine punt; bloem 35 mm lang, 
30 mm breed, oranje-rood; vrucht 
groenachtig rood. De dichte, door elkaar 
geweven bedoorning bedekt het gehele 
plantenlichaam.

Ayl. kupperiana — BCKBG (syn. Rebutia 
kupperiana BOED.) , plantenlichaam 
p e e r v o r m i g ,  60 mm hoog en 40 
mm breed, opperhuid donkergroen met 
rood-violette glans; dorens ca. 13—15, 
ongeveer 15 mm lang, wit, gepunt, 
bruin, 1—3 middendorens, d o n k e r 
b r u i n ,  d i k k e r ,  1 0  — 2 0  mm 
l a n g ;  bloem: 40 mm lang en 35 mm 
breed, rood-oranje; vrucht: groenachtig- 
rood, Figuur 1.

Ayl. spegazziniana — BCKBG. (syn. Reb. 
pectinata FRIC, n.n.); plantenlichaam 
c y l i n d e r v o r m i g  30 mm breed 
en 60 mm hoog, opperhuid g e e l 
a c h t i g  g r o e n ;  areolen bedekt met 
bruinachtig wit vilt; 2 middendorens, 
2 mm l a n g ,  geel met bruine punt; 
ongev. 14 randdorens, ca. 4 mm lang, 
aanliggend en kamvormig; bloem: 35 
mm lang en 40 mm breed, bloedrood; 
vrucht: groenachtig rood. Figuur 2.

Ayl. speg. var. atroviridis — BCKBG, on
derscheidt zich van de soort door een 
d o n k e r d e r  g r o e n e  o p p e r 
h u i d ,  w i t t e  d o r e n s  en areolen 
met wit vilt.

Ayl. spinosissima — BCKBG.; planten
lichaam bolvormig, top van de plant 
afgeplat, opperhuid licht groen; areo
len dicht op één, ca. 2 bij 3 mm, met 
wit-geel vilt bedekt; dorens z e e r  
t a 1 r ij k, midden- en randdorens ver
tonen g e e n  d u i d e l i j k  v e r 
s c h i l ,  hoornkleurig, min of meer 
brune punt, 2 zijn ca. 10 mm lang, de 
overige 4 mm lang; bloem 30 mm lang

en breed, licht steenrood, de buitenzijde 
der bloem is bruinachtig oranje; vrucht 
groenachtig bruin; klein, ongev. 4 mm 
in doorsnede.

Ayl. spin. var. brunispina — BCKBG, n.n. 
onderscheidt zich van de soort door 
b r u i n e r e  d o r e n s .

Naschrift: In afwijking van de soort, komt 
er in verschillende verzamelingen een 
Aylostera deminuta voor die, inplaats van 
rosé meeldraden, rode meeldraden heeft; 
ze is bekend onder de naam „Hahn’s 
Faden Rot”, het is echter een vorm die 
nog niet officieel beschreven is.

BREDEROO.

OPLOSSING: Cactussen bezitten areo
len; vetplanten niet.



58 SUCCULENTA

Geglazuurde potten en schalen

Het is zonder meer duidelijk, dat onze planten onder geheel andere omstandigheden 
verkeren, wanneer de potten zijn ingegraven in het tablet van de kas, dan wanneer 

ze al dan niet op schotels in de huiskamer moeten vertoeven. In de huiskamer is de 
lucht, vooral ’s winters, meestal tamelijk droog.

Dat potten, in turfmolm ingegraven, poreus dienen te zijn, liefst zo poreus mogelijk, 
behoeft nauwelijks een uitvoerig betoog. De watervoorziening via de potten werkt een 
gelijkmatige vochtigheid van de potgrond in de hand, waarbij de kans op snel of geheel 
uitdrogen uiterst gering is.

Wanneer we onze planten in potten in de huiskamer kweken, staan de zaken

Schaal van gebakken klei met succulenten; rechts Cleistocactus strausii, de 
nieuwe groei steekt duidelijk af; in het midden G asteria verrucosa, een der 
meest geliefde Gasteria’s; links onderaan Adromischus cooperi, het Kievitseitje, 

een plant die elkeen bekoort.
foto: Uitewaal.

enigszins anders. In ons boekje hebben we het aangedurfd om in dat geval het gebruik 
van minder poreuze potten, dus van geglazuurde potten niet af te raden, eerder aan te 
bevelen. Dat was een beetje in tegenspraak met de categorisch in vrijwel alle boekjes 
gegeven wenk, geen geglazuurde potten te gebruiken en ook in tegenspraak met in 
andere landen — meestal warme landen — vaak gebruikte conservenblikken of zelfs 
oude emmers.

Marsden blijkt in zijn werkje „Grow Cacti”, gerecenseerd in Succulenta 1955, 
p. 96, dezelfde mening te zijn toegedaan. Het is zeer zeker juist, dat de wortels van een 
cactus in een niet voldoende lucht doorlatende grond de lucht opzoeken en zich in de
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kleine ruimte tussen grond en potwand nestelen en/of door het gaatje in de pot zullen 
groeien. Slaan we zo’n plant uit de pot, dan zullen we gewoonlijk zien, dat zich in de 
grond in het midden weinig of geen wortels bevinden, en deze grond dus ongebruikt 
gebleven is. Is onze potgrond daarentegen goed en poreus, dan vertonen de wortels 
niet die sterke neiging om de potwand op te zoeken en blijft het wortelgestel beter 
door de grond verspreid en wordt dus ook de in de pot aanwezige grond beter benut.

In het hierboven aangehaalde werkje worden de voor- en nadelen van poreuze 
en geglazuurde potten opgesomd.

De gewone potten en schalen van gebakken klei zijn vrij goedkoop. Hoewel geschikt 
om in kassen gebruikt te worden, zijn ze niet erg aantrekkelijk voor degene, die zijn 
planten in de huiskamer kweekt, vooral als de potten ouder worden. De eigenschap, Hat 
de potten poreus zijn, bevordert de drainage van de potgrond en ook de luchttoevoer 
naar de grond, aan de andere kant heeft een goed samengestelde, goed doorlatende pot
grond deze hulp niet nodig.

Bij warm weer helpt de verdamping van water uit het poreuze oppervlak van de 
pot deze koel te houden, hoewel bij koud en droog weer ditzelfde gebeuren aanleiding

Een mooi opgemaakte schaai met succulenten, de Rotscactus over
heerst het geheel, de hoge plant links is Aeonium arborescens.

foto: Vakbl. v. d. Bloemisterij.

kan geven tot een te sterke afkoeling. Wanneer trouwens ’s zomers deze verdamping 
ook al het vocht aan de buitenkant van de grond in de pot onttrekt, zullen de zich 
daar voornamelijk bevindende wortelspitsen gemakkelijk verdrogen, of zelfs kunnen 
verbranden. Het is algemeen bekend, dat de planten beter groeien als de potten in 
zand of mos — of turfmolm — geplaatst zijn, waardoor de potwand geïsoleerd is en het 
zich in dat materiaal aanwezige vocht door de poreuze potwand tot de potgrond kan 
toetreden. Voor de beginneling is het raadzaam poreuze potten te gebruiken, totdat hij 
voldoende ervaring heeft gekregen in het samenstellen van een geschikt grondmengsel 
en in het gieten van de planten.

De voor- en nadelen van niet-poreuze, zoals geglazuurde, potten, zijn o.a. dat 
smaakvol geglazuurde schalen voor de huiskamer mooier zijn, hoewel ze natuurlijk meer 
kosten. Er is een kardinaal punt: ze moeten vrij grote gaatjes in de bodem hebben voor 
afvoer van overtollig vocht en de potgrond moet goed doorlatend zijn, zodat het water 
nooit tot aan de oppervlakte van de grond blijft staan.

Het ondoordringbare oppervlak van zulke potten of schalen laat geen water door,
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noch kan het aan de buitenlucht verloren gaan door verdamping, zodat men minder 
vaak water behoeft te geven. De potgrond bij de potwand droogt niet uit, zelfs in de 
hete zon blijven de kleinere wortels en wortelhaartjes vochtig en worden ook niet 
gemakkelijk beschadigd. Ook dringt hitte minder snel in geglazuurde dan in onge
glazuurde potten door.

Nu ik ook in het Vakblad voor de Bloemisterij van 24 Febr. j.1. in een uitgebreid 
artikel over „Het gebruik van bloempotten” door Ir. G. H. Germing, werkzaam aan het 
Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen, iets over dit onderwerp aantrof, was 
dit eigenlijk voor mij aanleiding dit punt nog eens in Succulenta te bespreken. Het is 
ondoenlijk, het voornoemde artikel, hoe interessant ook, in zijn geheel te plaatsen.

Een feit is, dat de wortels in een niet poreuze pot of bak zich gelijkmatiger over 
de potkluit verdelen, dan dit bij poreuze potten het geval is.

De kluiten in poreuze potten, die in de droge lucht staan, drogen sterk uit, wat tot 
gevolg heeft, dat de zouten zich concentreren in de potrand. De plantenwortels groeien 
naar deze potwand toe en vormen een mantel rond de potkluit; de wortels bevinden 
zich dus juist op die plaatsen waar de uitdroging het sterkst is. Dit zou dus aanleiding 
kunnen zijn om potplanten voor schotelteelt in minder poreuze of zelfs geheel dichte 
potten te plaatsen. De mate van uitdroging zal dan aanzienlijk minder worden en de 
kans op goede resultaten wordt vergroot. Ook het aanzien van een pot zou fraaier kunnen 
worden, al was het maar dat het „uitslaan” achterwege blijft.

De vraag die zich nu voordoet is, hoe de planten in dichte potten groeien, ver
geleken bij die in poreuze potten. Verschillende onderzoekers vonden, dat er bij een 
zo goed mogelijk gelijk vochtgehalte geen groeiverschillen optraden bij de teelt in 
poreuze of dichte potten. Zoals gezegd is, vertonen de wortels echter een verschillende 
structuur. Verschillende mislukkingen bij de groei in dichte sierpotten zijn veelal een 
gevolg van „verdrinking”  door te veel gieten en het ontbreken van voldoende afvoer 
in de vorm van een potgaatje. Bij het gebruik van dichte potten moet men er dus zorg 
voor dragen, dat overtollig water vlot afgevoerd kan worden.

Een en ander van hetgeen wij hier uit het Vakblad v. d. Bloemisterij hebben aan
gehaald betreft voornamelijk sierplanten als Begonia’s en dergelijke, maar we kunnen 
er m.i. ook lering uit trekken voor het kweken van succulente planten. Vooral voor de 
liefhebbers, die hun planten binnenshuis kweken, niet in het een of andere substraat 
ingegraven, is het bovenstaande zeer waard om in overweging te nemen.

A. J. A. UITEWAAL.

oe koud het waó! c~B>rrr___ƒ
Natuurlijk herinnert u zich nog de afge

lopen winter, toen de ijspegels aan onze plan- 
tenkasjes hingen en we de strenge koude, be
halve door middel van de kachel of een of 
twee petroleumstellen met kranten, kartons en 
wat dies meer zij, uit het kasje trachtten te 
weren. Februari 1956 was de koudste maand 
sinds 1700, d.w.z. sinds de tijd, dat de Com- 
melins leefden en verschillende Zuidafrikaanse 
succulenten in hun bekende werken voor het 
eerst beschreven.

W e leven in een tijd van records; laat ons 
hopen, dat het kouderecord van de afgelopen 
winter niet wordt gebroken. Ondanks het ook 
zeer koude voorjaar is het gelukkig eindelijk 
zomer geworden en we hopen nu op een „wer
kelijke” zomer, ’s Zomers moeten we onze plan
ten zo mogelijk van elke zonnestraal laten pro
fiteren en daarbij ramen en deuren openzetten. 
Van frisse lucht in de zomer is nog nooit een 
succulent dood gegaan, integendeel, onze plan
ten verzamelen daardoor de kracht om de in 
ons land lange rusttijd met weinig licht bij een 
lage temperatuur te kunnen doorstaan. A. U.
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O n z e  kas (II)
door D. R. MEESTERS

Eerst wil ik de verschillende brandstoffen bespreken, welke we in onze kas kun
nen gebruiken. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de meest gebruikte 
brandstof met enkele getallen, welke voor ons van belang zijn.
De tweede kolom geeft de verbrandingswaarde, dus het aantal kcal, dat vrijkomt 

als 1 kg van de brandstof volledig verbrandt. De derde kolom laat de prijzen (seizoen 
1954/55) zien met de eenheden, waarin de brandstof verhandeld wordt. Hieruit volgt 
de vierde kolom met de prijs per kg. Wat voor ons het belangrijkste is, toont kolom 
vijf met de prijs per 1000 kcal. De getallen in dit overzicht zijn gemiddelden, want 
de prijzen zijn aan schommelingen onderhevig.

De antraciet, welke ik voor ƒ 7,05 per mud kocht, zijn huisbrandnootjes 4, welke 
mij van de kolensoorten voor de verwarming het beste voldoen. Van de drie hier 
genoemde soorten geeft n.1. antraciet het minste stof en heeft de laagste verbran- 
dingstemperatuur, d.w.z., dat bij deze brandstof de minste warmte door de schoor
steen verloren gaat. Bij de huisbrandnootjes zijn de afmetingen van de kolen klein,

B R A N D S T O F

V E R B R A N D IN G S 
W A A R D E
k c a l / k g

H A N D E L S -
P R U S

c e n t  p e r

P R 'J S
p e r
kg

ce n t

P R 'J S
p e r

1000 kca l  
cent

1 N O O T J E S  nr 8 0 0 0 705 h l= 7 3 kg 9,66 1,21

2 M U N C O K E S 7 0 0 0 390 h l= 4 8 k g 8,12 1,16

3 E IE R K O L E N 6 5 0 0 610 h l= 7 1 k g 8,59 1,32

4 H U IS B R A N D O L IE 9 80 0 13 1=0,85 kg 15,29 1,56

5 P E T R O L E U M 10000 21 1=0,8 kg 26,25 2,63

6 B U T A G A S 10920 900 fl=13kg 69,23 6,35

7 P R O P A A N G A S 11070 725 f 1=10 kg 72,50 6,56

8 E L E C T R IC IT E IT 860  k c a l / k W h 5 cen t  p e r k W h 5,81

9 G A S 4 0 0 0  k c a l /  m 3 15 cen t  p e r  m 3 3,75

zodat het vuur homogeen is en daardoor niet zo vlug uitgaat als bij cokes, eierkolen 
of grovere antraciet.

Bij gebruik van een salamanderkacheltje met een roosterdoorsnede van 23 cm 
en een vulhoogte van 35 cm, kan ik mijn kas boven 5° C houden en wel tot 5° C 
vorst met het minimum verbruik van deze kachel. Eens per dag maak ik het rooster 
schoon en 2 maal per week vul ik het kacheltje bij. Het verbruik is dan 1 hl per 
7 weken, waardoor de kosten dus ƒ 1,— per week zijn.

De prijs der electriciteit heb ik op 5 cent gesteld. Dit is een gemiddelde van dag
en nachtprijs bij vastrechttarief. Het vastrechtbedrag heb ik buiten beschouwing 
gelaten, daar dit bij gebruik van electriciteit in een woning toch betaald wordt.

Bij de keuze van het type verwarming moet met diverse factoren rekening 
gehouden worden. Ik kan moeilijk adviseren welke verwarming voor ons allen het 
beste of het meest voordelige is, daar de omstandigheden waaronder een succulen
tenvriend zijn planten verzorgt zeer uiteenlopen. Een zakenman, die 14 dagen van 
huis moet, kiest electrische verwarming, zet als hij vertrekt de thermostaat op 
+  10° C en gaat gerust op reis met de overtuiging, dat zijn kas verwarmd wordt. Een 
huismoeder, die gewend is alles zo zuinig mogelijk te doen, kiest als brandstof cokes 
en gaat enkele malen per dag naar haar kachel kijken.

De bedoeling van mijn artikel is u te wijzen op factoren, waarmede we rekening 
moeten houden. Een zeer belangrijke factor is het rendement of nuttig effect van
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Fig. 3 Schakeling verwarmingskabels
de verwarming en de plaats van het verwarmingstoestel in de kas. Om u dit duide
lijk te maken, bespreek ik eerst enkele principes van de verschillende soorten ver
warming. Ik begin met de electriciteit.

Bij electrische verwarming leggen we de verwarmingskabel rondom in de kas 
bij de ramen, wij hebben daardoor een mooie warmteverdeling en kunnen met min
der calorieën volstaan dan wanneer we één electrisch element van kleine afmeting 
midden in de kas plaatsen. In het laatste geval zijn de verliezen bij de warmtecir- 
culatie groot voordat de warmte de meest kwetsbare plaats, n.1. de buitenkant van 
het tablet, bereikt. Electriciteit heeft geen schoorsteen nodig voor afvoer van de 
verbrandingsgassen, waardoor geen verliezen optreden. Het nuttig effect is dus 
nagenoeg 100 %.

Daar ik voor mijn kas 2075 kcal per uur nodig heb en 1 kWh 860 kcal oplevert,
2075

kan ik volstaan met de kas te installeren m e t ------- =  2,5 kW. Dit is dus voor 25° C
860

verwarming bij — 20° C buiten- en + 5 °  C binnentemperatuur. Bij 5° C vorst dus
10

10° C verwarming heb ik echter slechts —  X 2,5 kW of 1 kW nodig. Bij electrische
25

verwarming wordt de bediening overgelaten aan een thermostaat, dit is een apparaat, 
dat de temperatuur meet en bij een ingestelde waarde, in mijn geval + 5 °  C, het 
verwarmingselement inschakelt. Doordat het element de kas verwarmt, of doordat de 
buitentemperatuur stijgt, wordt de temperatuur in de kas hoger en de thermostaat 
schakelt de verwarming weer uit. De temperatuurwaarde van deze uitschakeling is 
afhankelijk van een vaste instelling en het type van het apparaat, de z.g. spreiding. 
Bent u in het bezit van een thermostaat, dan kunt II deze spreiding zelf bepalen 
door de instelwijzer zeer langzaam heen en weer over de schaal te bewegen, dan 
hoort u bij twee waarden een tik van het schakelaartje in de thermostaat. De hoogste 
waarde komt dan overeen met de instelling van de thermostaat, terwijl het verschil 
tussen hoge en lage waarden de spreiding is. Deze spreiding kan meestal versteld 
worden met een schroef aan de achterzijde van het apparaat. Met een goede thermo
meter kan men dus met bovenstaande proef de thermostaat ijken. Stelt men de
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temperatuur in op 5° en heeft de thermostaat een spreiding van 2° dan schakelt ze 
in bij 5° C en uit bij 7° C. Hoe groter u de spreiding maakt, hoe meer u verwarmt 
boven het gevraagde en des te duurder wordt de liefhebberij. Maakt U de spreiding 
te klein, dan schakelt de thermostaat te veel in en uit en raakt hierdoor eerder defect. 
Van het benodigde vermogen, hier dus 2,5 kW, moeten achter de thermostaat enkele 
gedeelten afschakelbaar zijn, zodat u al naar gelang de geaardheid van het weer en 
de verwachtingen meer of minder vermogen kunt bijschakelen. Zetten we n.1. bij 
zacht vriezend weer het volle vermogen in dan moet de thermostaat vaker schakelen 
en de temperatuurschommelingen worden heviger, waardoor meer verlies ontstaat.

(Wordt vervolgd).

W ie niet sterk is, moet slim zijn.
H et gebeurt dikwijls, dat plantenliefhebbers, bij het zien van een verzameling cac

tussen zich plotseling tot deze uitheemse plantengroep aangetrokken voelen; dat 
noemt men „liefde op het eerste gezicht”. Een klein aantal planten wordt meestal kort 
daarna aangeschaft, dat aantal wordt vaak een groot aantal en als men op een boven
huis woont dan komen de moeilijkheden wat de ruimte betreft. De vensterbank waar 
genoeg plaats is voor een aantal kleine plantjes, is niet meer geschikt wanneer dat aan
tal zich uitbreidt en de kleine plantjes groter worden, en dan zint de liefhebber op 
middelen om voor zijn succulentenverzameling meer plaats te vinden.

foto: Wurtz

De heer Westerhof, sinds 1954 lid van Succulenta, moest ook na korte tijd zorgen 
voor gebiedsuitbreiding. Hij bezat geen tuin en ook geen plat dak, maar wel een klein 
balkon. Dit was echter een terrein, dat zijn vrouw niet wilde verliezen, doch na rijp 
beraad tussen man en vrouw vonden zij tenslotte de ruimte voor een cactuskasje aan 
de linkerzijde van het balkon en konden aan de rechterkant de verkorte waslijnen hun 
plaats behouden. Er is een heel aardige cactusverblijfplaats gemaakt, zoals op de foto 
duidelijk te zien is. Het kasje steekt ongeveer een halve meter buiten het balcon, en 
het biedt een mooie ruimte voor de verzameling. Er is ook een flinke plank gemaakt 
voor de zaailingen, daar de heer Westerhof graag zijn planten uit zaad kweekt. Het 
kasje staat ideaal wat de zon betreft, de eigenaar kan zijn liefhebberij intensief bot
vieren.

Wij menen, dat wij deze tip de liefhebbers niet mogen onthouden. Voor hen die 
ruimte te kort komen, en ook voor hen die geen kas kunnen bouwen, al hebben zij 
daarvoor ruimte genoeg, is het hangende kasje een uitkomst.

E. J. W URTZ-BLIKKENDAAL.
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DE „CIGRESIOTERIJ ’ 1957
Enige tijd geleden verscheen in „Succulenta” een kort artikel over het werk en de 

doelstellingen van de „I.O.S.” , de Internationale Organisatie voor de Studie der Suc
culente Planten en tegelijkertijd werd daarbij aangekondigd, dat de I.O.S. in 1957 haar 
vierde internationale congres hoopt te organiseren.

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat de I.O.S. verwacht met dit congres de reeks 
van voorafgaande congressen te Zürich, Monaco en Londen op waardige wijze te kun
nen voortzetten, doch er moet op gewezen worden, dat dit nauwelijks mogelijk zal zijn 
zonder de medewerking van alle leden van Succulenta.

Tijdens de bijeenkomst op de Grasheuvel, te Amersfoort, hebben het hoofdbestuur 
van „Succulenta” en de Nederlandse leden van de I.O.S. hierover uitvoerig gesproken 
en is besloten; dat om de nodige geldmiddelen voor dit congres te verschaffen een 
loterij zal worden gehouden, welke de naam „Congres-Loterij zal dragen.
Deze loterij zal 10.000 loten uitgeven van ƒ 0.50 per stuk, een klein bedrag dus, terwijl 
zeer fraaie prijzen in uitzicht gesteld worden. Wij zijn het er namelijk over eens, dat 
deze loterij slechts dan kans van slagen heeft als de prijzen werkelijk zeer waardevol zijn. 
Een totaalbedrag van ƒ 1500,— is dan ook voor de prijzen vastgesteld en wel verdeeld 
als volgt :

Hoofdprijs een televisietoestel ter w aard e  van f 7 5 0 ,— 
Tw eede prijs 1 0 0  Succulenten ter w aarde van f 2 5 0 ,—
D erde prijs elk ter w aarde  van f 1 0 0 , —
V ierd e  prijs elk ter w aard e  van f 5 0 , -
5e tot 8ste  prijs elk ter w aarde van f 2 5 , -
9 e  tot 3 3 ste  prijs elk ter w aarde  van f 1 0 , -

Een vergunning om deze loterij te mogen houden is inmiddels bij de bevoegde instan
ties aangevraagd en zodra deze zal zijn verkregen komen de loten in circulatie.
Het ligt in de bedoeling de trekking van de verloting te houden op 31 JANUARI 1957 
ten overstaan van Notaris Dr J. R. H. Buining te ’s-Gravenhage.

Wij mogen U allen opwekken deze loterij zo krachtig mogelijk te willen steunen, 
teneinde de zo dringend noodzakelijke geldmiddelen voor ons 4de congres bijeen te 
brengen en wel door zoveel als uw geldmiddelen toelaten zelf loten te kopen en door 
loten aan anderen te verkopen. Wij twijfelen er niet aan dat de mooie en waardevolle 
prijzen, die U hierbij kunt winnen, een stimulans zullen zijn.

Let op de berichten, die in ons blad zullen verschijnen.

De Loterij-Commissie :

C. BOMMELJÉ 
J. BONEFAAS 
C. BRAVENBOER 
J. A. JANSEBennebroek, 7 Juni 1957



Algemene Vergadering en Tentoonstelling 
te 's-Gravenhage.

De ALGEMENE VERGADERING zal worden gehouden op

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1956.
In verband met het 30-jarig jubileum van de afd. ’s-Gravenhage wordt door deze 
afdeling een internationale tentoonstelling, genaamd „Cactus” , georganiseerd in het 
Venduhuis der Notarissen, Nobelstraat 5 te ’s-Gravenhage, waarvan de opening die dag 
zal plaatsvinden.
9 uur: Keuring van de inzendingen, door de Vaste Keurings Commissie van de

Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, waaraan tevens zal worden deel
genomen door de heer A. F. H. Buining.
10.30—11 urn: Aankomst der genodigden, het ere-comité, het hoofdbestuur en de leden 
van Succulenta.
11 uur: Ontvangst door de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, met een kort 
overzicht van het 30-jarig bestaan der afdeling.

11.30 uur: Opening van de tentoonstelling door Z.E. Kol. P. I. HOOGENHOUT, 
Ambassadeur van de Unie van Zuid-Afrika.
Hierna rondgang op de tentoonstelling.
12.30 uur: Gezamenlijk diner in het Koninklijk Paleis, ingang Molenstraat 27. De kosten 
bedragen 3 gulden incl. Leden van Succulenta, die hieraan willen deelnemen, worden 
verzocht dit kenbaar te maken vóór 25 Juli a.s. door storting of overschrijving op post
rekening no. 65110 van de heer L. C. Korevaar, Kramsvogellaan 6, s-Gravenhage, pen
ningmeester der afdeling.

Leden van Succulenta worden uitgeno
digd vóór de opening der tentoonstelling 
aanwezig te willen zijn. Zij hebben gratis 
toegang. Na 12 uur moet de toegangsprijs 
worden betaald.

De Algemene Vergadering zal plaats 
vinden om 2 uur des middags in de Indi
sche zaal van het Koninklijk Paleis Noord- 
einde te ’s-Gravenhage. Ingang Molen
straat 27.

A G E N D A :

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

afgelopen jaar.
4. Rekening en verantwoording van het 

financieel beheer over 1955 en van 
de inkomsten en uitgaven van het 
Clichéfonds.

5. Benoeming van drie periodiek aftre
dende hoofdbestuursleden (zie Succ. 
1956, no. 2).

6. Begroting voor het jaar 1956 (zie 
Succ. 1956, no. 2).

7. Vaststelling contributie 1957.
8. Benoeming commissie van twee leden 

voor het nazien der rekening en ver
antwoording over 1955.

9. Vaststelling plaats volgende Algemene 
Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen. 
Voorstel van het hoofdbestuur, een 
bedrag van max. ƒ 1000,— als garan
tie beschikbaar te stellen voor het 
volgende jaar in Nederland te hou
den congres van het I.O.S.

11. Rondvraag en sluiting.
De afdelingen, de leden der afdelingen 

en de verspreid wonende leden, hebben 
het recht om voorstellen te doen voor de 
Alg. Vergadering. Deze voorstellen moeten 
worden ingediend vóór 29 Juli a.s. bij het 
secretariaat, Hereweg 19, Lisse.

Iedere afdeling heeft het recht een af
gevaardigde en plaatsvervangend afge
vaardigde te benoemen. De namen van 
de afgevaardigden worden gaarne inge
wacht bij het secretariaat vóór 29 Juli a.s.

export Qactussen en andere Succulenten
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LEDEN VAN SUCCULENTA
B E Z O E K T  MET FAMILIE EN VRIENDEN „ C A C T U S ” 
de internationale tentoonstelling van Cactussen en andere Vetplanten,

welke door de afdeling ’s-Gravenhage in de prachtige 
zalen van het Venduhuis der Notarissen, Nobelstraat 5 

te ’s-Gravenhage is ingericht.
Geopend van Zaterdag 4 Augustus tot en met Zondag 12 Augustus, dagelijks 
van 10 tot 22 uur. — Het Venduhuis is van af het Staatsspoor te bereiken met 
lijn 3. — Van het Hollandse Spoor met bus K. Uitstappen bij de grote kerk.

TOEGANGSPRIJS 60 CENT — KINDEREN 25 CENT.

Bestuursmededelingen.

Lidmaatschap halfjaar 1956.
Nieuwe leden kunnen met ingang van 

1 Juli 1956 worden ingeschreven. De kos
ten tot het einde van de lopende jaargang 
(31 December 1956) bedragen ƒ 2.50 en 
voor België, Belg. frcs. 37.50. Men ont
vangt in dit geval de drie laatste num
mers van het tijdschrift in 1956.

Inschrijving per 1 Januari 1956 blijft 
mogelijk, daar voldoende tijdschriften aan
wezig zijn.

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

Een afdeling in Groningen.
Het verheugt ons mededeling te kun

nen doen dat in Groningen een nieuwe 
afdeling van Succulenta is opgericht. Een 
voorlopig bestuur is samengesteld als 
volgt: G. J. Eilander te Groningen, voor
zitter; H. Bult, Pr. Bernhardlaan 24, Veen- 
dam, secretaris en J. de Groot, Veendam, 
penningmeester.

De oprichting van deze nieuwe afdeling 
vond plaats ten huize van Dr. de Boer te 
Haren, waaraan als attractie was verbon
den de bezichtiging van de kas met 
Mesembryanthemumsoorten.

Wij wensen de afdeling Groningen veel 
succes toe en hartelijk welkom als 19de 
afdeling van Succulenta.

Afdeling Gooi en Eemland.
De afdeling Gooi en Eemland heeft 

enkele maanden met bestuursmoeilijkhe- 
den te kampen gehad. Naar wij vernemen

zijn deze thans opgelost en is de afdeling 
weer even actief als vroeger. Zelfs is een 
tentoonstelling in voorbereiding. Een 
nieuw bestuur is gevormd door H. Ras, 
voorzitter; A. Nonnekens, secretaris en 
Mevr. T. A. van Marle—Coates, Raboes 4, 
Laren N.H., penningmeesteresse.

Grasheuvel 1956.
De bijeenkomst op de Grasheuvel vond 

dit jaar plaats op 12 en 13 Mei. Als van
ouds is het een gezellig samenzijn gewor
den. Uit alle delen van Nederland en uit 
België was men naar Amersfoort gekomen 
in totaal ongeveer 50 personen.

Zaterdagavond sprak ons Belgische lid, 
de heer Goemaes, over Rebutia’s waarna 
eveneens een Belgisch lid, de heer Claeys 
uit Gent, een voordracht hield over zijn 
ervaringen in de succulentenliefhebberij. 
Later op de avond vertoonde de heer van 
’t Vlie uit Zwolle enkele kleurenfoto’s.

Het traditionele bezoek werd gebracht 
aan de verzameling van de heer Buining, 
waar een prachtige nieuwe kas te bewon
deren viel.

In de middaguren kwam de vraag naar 
voren of het voortzetten van de jaarlijkse 
bijeenkomst op de Grasheuvel wenselijk 
is. De aanwezigen gaven echter spontaan 
blijk van hun verlangen deze samenkomst 
te blijven houden. Een commissie, bestaan
de uit de heren Buining, Nonnekens, Ras 
en Rubingh zal in de toekomst de orga
nisatie ter hand nemen. In 1957 zal deze 
vriendschappelijke bijeenkomst wederom 
op de Grasheuvel worden gehouden; het 
jaar daarop hopen wij in de nabijheid van 
Antwerpen bijeen te kunnen komen.

Secretaresse.

Erbitte Angebot
alterer literatur über Kakteen

(Bücher, Zeitschriften u.s.w.)
Auf wunsch in gegenlieferung Kakteen-pflanzen, schone und neue Chilenen 
oder Peruaner.
FRIEDRICH RITTER, a/c Nevermann y Cia Ltda. Casille 47, Arica. Chile.
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E e n  w e e ld e
v o o r  U w  C a c t u s s e n

Met sporenelementen vermengd.
De bloeibevorderende voedings- 
oplossing in het gietwater.

ETISSO Cactus-mesttabletten staan onder voort
durende controle van de Duitse Cactusvereniging. 
Bloemenvrienden bevelen wij aan:
ETISSO bemestingsPOEDER voor vermenging — 
bij verpotten.
ETISSO bloemen-mestKEGELTJES voor nabemes- 
ting — bloeibevorderend. 

Alleenvertegenwoordiging:
Handelsvereniging „EXCELSIOR” — Amsterdam — 2e Jan van 
der Heydenstraat 24.
C. DE MOOY & ZONEN — Rotterdam, — Lombardkade 31.

Itisio
Cactus  - 

mesttabletten

Dr. Burchard & Cie — Chemische Fabriek —• Köln-Zollstock — Duitsland.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
Expor 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

import
export Qactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  F. Jansen Leyweg24
postrekening 1 7 2 4 4 6  's-Gravenhage
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S U C C U L E N T A
Redacteur: A. J .  A. UITEW AAL, Alexander Boersstraat 25huis, Amsterdam-Zuid. 

Medewerkers: Dr. H. W. D E 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.

memoriam <̂ Ploem
De oude garde gaat langzamerhand verdwij

nen. Hoewel niet behorend tot het kleine groepje, 
dat daadwerkelijk aan onze vereniging het aan
zijn gaf, was de heer Ploem, die op 26 februari 
1956 in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade over
leed, toch een pionier; zijn naam komt reeds in 
het tweede nummer van de eerste jaargang van 
Succulenta voor. Onder alle omstandigheden is hij 
tot zijn einde aan onze vereniging trouw gebleven 
en daarom wijden wij gaarne enige regels aan zijn 
nagedachtenis.

Victor Gabriël Ploem werd 6 september 1889 
als oudste zoon van een mijnwerkersfamilie te 
Kerkrade geboren. Daar de vader vroegtijdig aan 
het gezin ontviel en de moeder met zes kinderen 
achterbleef, moest de jonge Victor noodgedwon
gen mijnwerker worden. Door zijn gedegen vak
kennis kwam hij spoedig bij de mijnmeter en hij 
zou zeer zeker als mijnmeter bij de Dominale mijn 

te Kerkrade zijn aangesteld, doch hij wilde liefst zo vlug mogelijk het mijnwer- 
kersleven vaarwel zeggen, vandaar dat hij, na zijn dagtaak, de Kunstnijverheids
school te Aken bezocht en spoedig zijn diploma verwierf.

De heer Ploem werd een bekwaam amateur-kunstschilder en ook gevoelde 
hij zich tot de wondere cactuswereld aangetrokken. In 1901 had hij zijn eerste 
cactussen uit zaad gewonnen. Het was geen wonder, dat zijn lievelingsplanten 
hem inspireerden tot het maken van natuurgetrouwe afbeeldingen. Een sprekend 
bewijs daarvan is de prachtige gekleurde plaat van Echinocactus myriostigma, 
op 31 juli 1924 door hem op ware grootte vervaardigd en in het nummer van 
29 juli 1925 opgenomen.

De heer J. M. van den Houten schreef aan het begin van zijn bij deze plaat 
geschreven artikel; „De heer V. G. Ploem uit Kerkrade, die niet alleen een 
groot liefhebber en kundig succulentenkweker is, doch met even vaardige hand 
tekenstift en penseel hanteert, heeft ons geheel belangeloos toegestaan uit zijn 
keurige verzameling tekeningen voor onze vereniging te laten reproduceren en 
zo besloten wij tot de reproductie van Echinocactus myriostigma”.

Wonend in de streek van de Limburgse klei (löss) heeft de heer Ploem 
velen aan zendingen van deze aarde geholpen als gewaardeerde aanvulling bij 
het grondmengsel voor cactussen en Zuidafrikaanse succulenten.

Hij ruste in vrede. G. D. DUURSMA.
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T. lüderitzii Tisch. - T. schwantesii (Dtr) Schwant.*)
door Dr. H. W. DE BOER.

I n Succulenta 1927, blz. 157 heeft Dr. Tischer het verschil tussen de door hem be- 
1 schreven Titanopsis lüderitzii en de toen reeds bekende door Dinter als Mes. schwan
tesii beschreven Titanopsis schwantesii, besproken.

Dat ik het waag thans hierop terug te komen, heeft drie redenen : 
le . dat het bijna 30 jaar is geleden, dat Dr. Tischer het artikel in Succulenta 

publiceerde en dat van de lezerskring, welke Succulenta thans bezit, slechts een klein 
aantal dit artikel zal kennen;

2e. dat ik het niet geheel eens ben met de drie door Dr. Tischer genoemde pun
ten van verschil;

3e. dat in het bedoelde artikel Dr. Tischer de verschillen alleen met een tekening

Titanopsis lüderitzii Tisch. (ware grootte) foto: Dr. de Boer.

aangeeft, terwijl ik in staat was, van beide planten een foto te nemen en deze hierbij 
te publiceren.

Titanopsis calcarea, Schwant. wordt in vele verzamelingen van Mesemliefhebbers 
aangetroffen, dit is minder het geval met Titanopsis schwantesii. Titanopsis lüderitzii 
komt hoogst zelden voor. Ook een vierde Titanopsissoort, nl. Titanopsis hugo-schlechteri 
Dtr. et Schwant. ziet men niet vaak. Een en ander staat in verband met de moeilijk
heden, welke deze Titanopsissoorten in de cultuur geven.

Om met de laatste te beginnen. T. hugo-schlechteri sterft bij mij geregeld, d.w.z. 
het is mij nog niet gelukt planten langer dan 5 of 6 jaar in het leven te houden; daar 
deze soort bovendien moeilijk en onregelmatig bloeit, levert de zaadwinning ook moei
lijkheden op, zodat het kweken van nieuwe, jonge exemplaren niet vlot gaat. Titanopsis 
calcarea daarentegen is veel gemakkelijker in de cultuur en bloeit geregeld vanaf het 
tweede of derde jaar, zodat men daarvan, indien men wil, een groot aantal jonge exem
plaren kan kweken. Titanopsis schwantesii staat wat de cultuur betreft, tussen T. hugo-

* )  De naam Titanopsis schwantesii (Dtr) Schwant, betekent niet, dat Prof. Schwantes zijn eigen 
naam aan deze plant heeft gegeven; de naam is afkomstig van Dinter, die de plant M esembryanthe- 
m um  Schwantesii Dtr noemde. Later veranderde N. E. Brown deze naam in Verrucaria Schwantesii 
(Dtr) N. E . Br., terwijl tenslotte, toen door Prof. Schwantes het geslacht Titanopsis in het leven werd 
geroepen, de naam Titanopsis Schwantesii (Dtr) Schwant. werd.
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schlechteri en T. calcarea in; de planten hebben blijkbaar bij ons meer weerstandsver
mogen en sterven dus lang zo gemakkelijk niet, maar ze bloeien veel minder dan 
T. calcarea, zodat ook hier de zaadwinning moeilijkheden oplevert. Van Titanopsis 
lüderitzii tenslotte zijn weinig planten in cultuur en er wordt slechts zelden zaad ge
ïmporteerd. Dr. Tischer heeft indertijd twee exemplaren in zijn bezit gehad; 15 jaar 
geleden ontving ik één plant en eerst in 1955 gelukte het mij door bemiddeling van 
een goede kennis een flinke dosis zaad van deze fraaie, zeldzame plant te krijgen, zodat 
ik thans eindelijk in het gelukkige bezit ben van een flink aantal zaailingen van 
T. lüderitzii.

Op de twee foto’s ziet men, dat T. schwantesii en T. lüderitzii ongeveer dezelfde 
habitus hebben. Bij beide soorten zijn de bladeren in de groeiperiode 2—3 cm lang, aan 
de bovenzijde vlak, soms iets concaaf, aan de beneden- of rugzijde afgerond, aan de 
basis ongeveer rond in doorsnee (diam. 4—5 mm), meer naar boven toe geleidelijk breder 
en dikker en in doorsnee de vorm aannemend van een sterk afgeronde, aan één kant 
platte driehoek, de bladeren eindigen in een knotsvormig gedeelte, dat, van boven 
gezien, de vorm van een halve cirkel tot een afgeronde driehoek heeft, met een breedte

Titanopsis schwantesii (ware grootte) foto: Dr. de Boer.

van 0,8—1,2 cm en een dikte van 0,6—0,8 cm. Dit knotsvormige gedeelte is geheel 
bedekt met ronde of veelhoekige wratjes of papillen, welke vrij licht van kleur kunnen 
zijn.

De verschillen, welke nu volgens Dr. Tischer bestaan tussen T. schwantesii en de 
door hem beschreven T. lüderitzii, zouden de volgende zijn:

le. wat betreft de kleur: T. schwantesii is grauwgeel; T. lüderitzii is okergeel;
2e. wat betreft de vorm van de knots, dus het bovenste deel van het blad, 

bij T. schwantesii is de knots breed en driehoekig; bij T. lüderitzii is de bladtop nau
welijks iets meer gezwollen dan de rest van het blad en meer afgerond;

3e. wat betreft de vorm en het aantal van de wratjes: bij T. schwantesii bevinden 
zich naast een aantal grote, tot ruim 1 mm brede wratjes ook heel kleine, bijna puntvor
mige verhevenheden; bij T. lüderitzii zijn daarentegen de afzonderlijke wratjes bijna alle 
van dezelfde grootte en wat minder dan 1 mm in diameter. Verder zouden de wratjes 
bij T. lüderitzii alleen op het uiteinde van het blad, de eigenlijke knots, voorkomen; bij

*) Volgens H. Jacobsen: Handbuch der sukkulenten Pflanzen, Band III, Mesembryanthemaceae, 
blz. 1702, verbreedt bij T. schwantesii het blad zich plotseling, dus niet geleidelijk tot een knots- 
vormig gedeelte..
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T. schwantesii zouden de wratjes zich ook uitstrekken tot over een V2 cm van de rug
zijde *) der bladeren en dus veel groter in aantal zijn.

Wat nu deze door Dr. Tischer en gedeeltelijk ook door Jacobsen, (zie noot blz. 67) 
aangegeven verschillen betreft, kan ik het onder 1 vermelde, gedeeltelijk, het onder 2 
vermelde niet, en het onder 3 vermelde grotendeels onderschrijven.

Inderdaad is de kleur van het blad van T. lüderitzii enigszins okergeel, van T. 
schwantesii echter meer grijsgroen, grijsgeel of zelfs grijsrose. Verschil in vorm en grootte 
van de knots, van het topgedeelte van het blad, is bij de planten, welke ik in cultuur 
heb, niet te onderkennen.

Het duidelijkste verschil bestaat in de grootte der wratjes; wat Dr. Tischer hierom
trent mededeelt, kan ik geheel onderschrijven en dit verschil is op de foto’s duidelijk te 
zien. Bij T. schwantesii zijn de wratjes zeer verschillend van grootte; bij T. lüderitzii is 
dit verschil in groette veel minder opvallend. Dat de wratjes zich bij T. lüderitzii niet, 
bij T. schwantesii wel meer dan een % cm over de rugzijde van het blad uitstrekken is 
m.i. minder duidelijk, hoewel er bij sommige bladeren wel enig verschil te zien is. 
Daarom citeerde ik slechts enkele gedeelten, ondanks het feit dat we daarbij in her
haling vallen.

*) Dr. Tischer schrijft: „de eigenlijke boven- of rugzijde der bladeren” , de rugzijde is echter 
de onderzijde.

O nze kas (III)
door D. R. MEESTERS.

De 2,5 kW in mijn kas zijn schakelbaar in 2 eenheden van 1 kW en 1 eenheid 
van 0,5 kW. Figuur 3 geeft aan hoe de schakeling is uitgevoerd.

De thermostaat plaatsen we daar waar de afkoeling het sterkst is, dus in de 
meeste gevallen bij de deur van de kas. U moet vooral oppassen, dat deze thermostaat 
niet door straling of directe confectiewarmte getroffen kan worden, dus in het alge
meen het apparaat niet naast of boven de verwarmingselementen plaatsen. De scha
kelaar in fig. 3 heb ik enkelpolig getekend i.v.m. de duidelijkheid van het schema, 
doch ze zijn dubbelpolig i.v.m. de installatievoorschriften.

Wilt u het lot van uw planten niet aan één thermostaat overlaten dan laat fig. 4
u zien, hoe een tweede

Batterij
V V

gebruikt

Thermo II
Thermo H

n

thermostaat 
kan worden.

In fig. 4A heeft 
thermo I dezelfde func
tie als in fig. 3 en 
thermo II doet als 
reserve dienst en wordt 
een of enkele graden 
lager ingesteld. Wei
gert I dan komt II 
even later in en doet 
hetzelfde werk op iets 
lager temperatuur- 
niveau. Thermo II kan 
ook gebruikt worden 
voor signalering zoals 
fig. 4B aangeeft en 
wanneer u dan als voe
ding van deze alarm- 
kring een batterij 
neemt, hebt u controle 
op lage temperatuur

door het uitvallen van het voedende electrische net. Deze alarminstallatie kunt u 
natuurlijk ook bij iedere andere verwarmingsmethode gebruiken. We moeten dan wel 
regelmatig de alarminstallatie beproeven door de thermostaat aan te doen spreken, 
door verschuiven van de instelling, waardoor dan tegelijkertijd alle onderdelen 
beproefd worden.

Schel

B

Fig. 4 Schakelingen 2e thermostaat
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Over de uitvoering van een electrische verwarming het volgende. De verwar- 
mingskabel geeft de mooiste warmteverdeling en kan in vergelijking met andere 
elementen gemakkelijk aangelegd worden op plaatsen, die slecht toegankelijk zijn. 
Deze kabel is in verschillende uitvoeringen in de handel, blank, gewapend en om
vlochten, voor ons is de blanke uitvoering de beste. Ze bestaat uit een weerstands- 
draad voorzien van hittebestendige isolatie, beschermd door een loodmantel. De twee 
andere uitvoeringen hebben hieromheen nog enkele lagen beschermingsmateriaal, 
wat slechts nodig is bij gebruik in de grond voor bodemverwarming, die wij niet 
kunnen toepassen. Onze verwarming heeft als hoofdtaak bescherming van de gehele 
plant tegen te lage temperatuur, terwijl bodemverwarming voor het drijven van 
gewassen benut wordt. Passen wij bodemverwarming toe, dan moet meer gegoten 
worden om uitdroging te voorkomen met als gevolg wintergroei en verlies van de 
gedrongen vorm van de planten.

We leggen de kabel op kleine porceleinen isolatoren, waarop ze, niet te strak, 
wordt vastgebonden. Voor dit vastbinden kan het beste goed vertind koperdraad 
genomen worden, echter geen blank koperdraad of gegalvaniseerd ijzerdraad, die de 
loodmantel aantasten. Tevens moet bij het aanbinden voorkomen worden, dat de 
kabel door strak aanhalen van het bindmateriaal ingesnoerd wordt.

De gebruikte kabellengte wordt enerzijds bepaald door fabrikage-lengten, ander
zijds door de afname in Watts per m. Bij luchtverwarming mogen wij niet meer dan 
±  20 Watt per m afnemen. Nemen we een hogere waarde, dan wordt de kabel te 
heet, wat nadelig is en een kortere levensduur ten gevolge heeft.

2500
De 2,5 kW in mijn kas vraagt een lengte van ------ =  125 m; daar ik 2 eenheden

20
van 1 kW en een van 0,5 kW gekozen heb, worden de kabellengten resp. 2 X 50 m 
1 x  25 m. De fabriek levert kabels, die bij 220 V en een verbruik van 20 Watt/m 
23,5 m lang zijn, dus een totaalverbruik van 23,5 X 20 =  470 Watt hebben. Voor de 
30 Watt te weinig aan vermogen per kabel heb ik dus per 5 kabels 150 Watt te weinig 
geïnstalleerd. Waar dit slechts een gering percentage van het totaal is, heb ik hier 
geen extra kabel voor bijgelegd. Bij 25° vorst heb ik hierdoor wel kans, dat de tem
peratuur iets te ver daalt, wat door een betere dekking van de kas of bijplaatsing van 
een electrisch kacheltje voorkomen moet worden.

Om u een idee te geven van de kosten wil ik bij de besproken soorten verwar
ming tevens enkele globale prijzen geven van de hoofdbestanddelen voor een kasje 
van de besproken maat. Montagekosten en hulpmaterialen betrek ik hier niet in„ 
daar deze plaatselijk en ook door verschillende omstandigheden te sterk verschillen 
en dit mij bovendien te ver zou voeren.

Enkele prijzen van een electrische verwarming: 5 verwarmingskabels blank 470 
Watt ƒ 100,—; 2 thermostaten ƒ 100,—; 250 isolatoren ƒ 25,—; 3 schakelaars dubbel- 
polig ƒ 1;—; 20 m. aansluitkabel ƒ 64,—.

(Wordt vervolgd).

Licht, lucht en water.
door J. VAN BOVEN (slot).

Als men die kwestie van de verdamping verder nagaat, dan zou men tot de vol
gende conclusie kunnen komen: Hoe droger de lucht waarin men een plant kweekt, hoe 
meer water die plant kan verdampen, dan kan hij ook meer water opslorpen, en met 
dit water weer voedingsstoffen uit de grond halen, dus beter groeien. Dit schijnt inder
daad het geval te zijn voor vele planten. Vetplanten o.a. kan men best in een betrek
kelijk droge lucht kweken. Dit zou bijv. de reden kunnen zijn waarom men met vele 
van deze planten, zoals bijv. Agaven, Echeveria’s, Crassula’s enz. betere resultaten 
bekomt met ze gedurende de zomer buiten te zetten, liever dan in de serre. Met plan
ten die afkomstig zijn uit tropische wouden is dit natuurlijk een heel ander geval. Deze 
planten moeten dus dikwijls begoten worden en opgekweekt worden in een zeer voch
tige lucht. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de Phyllocactus en ' de Rhipsalis. 
De vochtigheid van de lucht kan men best onderhouden door herhaalde bespuitingen, 
en door water in de serre te verdampen.
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Wat gebeurt er nu met het overschot van het water dat niet verdampt is? Hier
voor moeten wij even terugkeren naar onze cellen. In de cellen die aan de opper
vlakte van de plant liggen, vindt men groengekleurde korrels, die het z.g. bladgroen 
(chlorophyl) bevatten. Deze bladgroenkorrels zijn het die, onder de invloed van het 
zonnelicht, de verbinding bewerkstelligen van het koolstof uit het koolzuur van de lucht 
en met het water tot koolhydraten, dat zijn suikers (glucose) en zetmeel, twee stoffen 
die, zoals we gezien hebben, in het protoplasma voorkomen, en dus voedsel vormen 
voor onze cellen.

Opdat dit zou kunnen gebeuren zijn de volgende elementen nodig: water, zonne
licht, bladgroen en koolzuurgas. Het grootste gedeelte van het water, dat door de 
planten opgenomen wordt, verdwijnt door verdamping, maar een gedeelte ervan blijft 
in de plant en wordt in voedsel omgezet. Wat het bladgroen betreft, dit vormt zich 
enkel onder de invloed van het licht en verdwijnt uit de organen die van licht beroofd 
zijn. Zie b.v. de asperges, die spierwit zijn in de grond en groen worden zodra ze boven 
de grond uitkomen, zie ook het witlof en de uitlopers van aardappelen in de kelders. 
Dus weerom : geen zonlicht geen bladgroen, geen voedselvorming.

Men heeft wel, met een zeker succes, proeven genomen met kunstmatige belich
ting bijv. met neonlicht, maar dat zal voor ons, amateurs, vrees ik, nogal duur in onze 
portemonnaie komen. Het zou nochtans de moeite waard zijn indien een van ons hier
mede eens proeven zou kunnen nemen. Zulke proeven zijn reeds, op grote schaal, uit
gevoerd voor gewone planten, o.a. door Philips en ACEC, met werkelijk verbluffende 
resultaten, maar het betrof steeds gewone planten en het beoogde doel was in de 
meeste gevallen, om door snellere groei de bloei te vervroegen. Dit doel werd bereikt, 
hetzij door extra belichting, hetzij door dagverlenging, vooral in de wintermaanden. 
Deze tijd is echter voor onze cactussen juist de rustperiode. De vraag is nu of zulk een 
extra belichting gedurende de groeiperiode, dus in de zomer, voor cactussen van enig 
belang zou kunnen zijn. Een feit nochtans, dat voor ons interessant zou kunnen zijn, is, 
dat uit proeven o.a. gebleken is dat het vooral de blauwe en de rode stralen van het 
spectrum zijn, die een invloed uitoefenen op de groei van de planten. Voor zulk een 
extra belichting worden dan ook speciaal daarvoor geconstrueerde lampen gebruikt.

Verder is er nodig koolzuurgas. Bij dag halen dus de planten het koolzuurgas 
uit de lucht. Als wij onze cactussen kweken in een gesloten ruimte, zoals een serre, 
dan zou de voorraad koolzuurgas, hierin aanwezig, gauw uitgeput kunnen geraken; dus: 
de lucht in onze serre dikwijls verversen. Dat heeft men ook geprobeerd te verhelpen 
door kunstmatig koolzuur in de serre te brengen. Een kleine overmaat van koolzuur 
bevordert inderdaad de groei zeer veel, doch er schijnt een grens te zijn, en boven 
een zeker gehalte zou de invloed van het koolzuur meer en meer schadelijk werken. 
Dit is dus een proefneming die niet voor amateurs geschikt is. Nogmaals: geen frisse 
lucht, dan geen koolzuur, dan geen vorming van voedsel.

Het water, dat door de plant opgezogen wordt, moet dus ook zekere minerale voe
dingstoffen bevatten, maar juist zoals bij de mensen moeten die voedingstoffen ver
teerd worden. Dit verteren gebeurt met een zeker verbruik van energie, en juist zoals 
bij de mensen deze energie geleverd wordt door de ademhaling, wat wil zeggen 
opneming van zuurstof, zo ook gebeurt dit bij de plant door ademhaling, dit is opne
men van zuurstof. Deze ademhaling gebeurt grotendeels langs de huidmondjes en 
dus wederom: geef veel frisse lucht, want als de bladeren vuil zijn, dan zijn de huid
mondjes verstopt, en dan kan de plant niet ademen, in de open lucht zorgt de regen 
er voor, dat de bladeren regelmatig afgewassen worden, maar in de serre moeten wij 
hiervoor zorgen door dikwijls te bespuiten.

Ook de wortels ademen: de grond moet dus zodanig samengesteld zijn, dat hij die 
ademhaling toelaat. Bij potcultuur dient vooral ook gelet te worden op een goede 
drainering, want te natte grond laat geen lucht door. Geen geverniste potten gebruiken: 
die laten geen lucht door. Reine potten, ze wassen als ze vuil zijn, om de onreinheden 
weg te nemen die de poriën verstoppen. Hier moet ook opgemerkt worden dat ook 
de zaden ademen, men mag ze dus niet gesloten bewaren.

Wij hebben reeds gezien, dat het licht noodwendig is voor de voedselvorming 
door bemiddeling van de bladgroenverrichting, maar het licht speelt nog een andere 
rol. Men heeft de laatste tijd ontdekt, dat ook in het leven der planten bepaalde hor
monen een belangrijke rol spelen. Er bestaat onder andere een hormoon dat de groei der 
planten regelt en daarom groeistof genoemd wordt. Deze groeistof wordt voortdurend 
gevormd in de allerbovenste cellen van de groeiende plant, trekt vandaar omlaag en
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brengt de lager gelegen cellen tot groei. Het licht heeft een remmende invloed op die 
groeistoffen, daarom ziet men dat planten, die aan een zijde belicht worden, zo gezegd 
naar het licht groeien. Dit komt eigenlijk daardoor, dat de zijde in de schaduw sneller 
groeit dan de belichte zijde, en de plant daardoor krom groeit in de richting van het 
licht. En dit is ook de reden waarom slecht belichte planten zo gezegd doorschieten, 
d.i. spichtig worden.

De groei staat ook onder de invloed van de warmte: een te lage en een te hoge 
warmtegraad verhinderen de groei. Deze minima of maxima zijn niet dezelfde voor alle 
planten. De planten uit het noorden hebben een minimum tegen het vriespunt en het 
minimum van de tropische planten is ongeveer 10 gr. C. Het maximum varieert van 
40 tot 50 gr. C. Tussen het minimum en het maximum ligt een optimale temperatuur, 
die varieert al naar gelang van de soort plant, van 22 tot 37 gr. C.

De ideale temperatuur voor cactussen ken ik niet, die zal ook afhangen van de 
soort, maar men kan veronderstellen dat ze voor sommige soorten zeer hoog zal zijn.

Als we nu dat alles samenvatten dan zien wij: water: nodig voor oplossing voe
dingstoffen in de grond; transport voedingstoffen naar bladmoes; voedselvorming in 
verbinding met koolzuur van de lucht, lucht: nodig voor levering van koolzuur voor 
voedselvorming; zuurstof voor ademhaling, licht: nodig voor bladgroenversterking; 
remming van groeihormonen, warmte: nodig voor de groei.

Hier dient opgemerkt te worden dat, evenals voor de voedingselementen, de mini- 
mumwet ook toepasselijk is voor deze vier elementen. Als wij een zekere plant, laat 
ons zeggen, van drie van die factoren de nodige hoeveelheden geven, maar van de 
vierde factor slechts een gedeelte van de benodigde hoeveelheid, dan zal van de toege
paste hoeveelheden van de eerste drie factoren ook slechts een gedeelte zijn invloed uit
oefenen en de rest zonder uitwerking blijven.

Als we dat alles op onze cactussen willen toepassen, dan zien we dat het 
verschil tussen de gewone planten, ik versta hieronder de planten zoals wij gewoon 
zijn ze in ons land te zien, en de cactussen in feite zeer klein is. Het is vooral een 
kwestie van vorm: de stengels zijn veel dikker en hebben andere vormen dan die 
wij gewoon zijn, en in de plaats van bladeren hebben ze doornen, maar buiten deze 
verschillen in vorm is hun structuur helemaal dezelfde. Wat hun werking betreft, die 
is ook weer dezelfde: ze nemen in hoofdzaak dezelfde bestanddelen uit de grond om 
zich te voeden. En hiertoe hebben ze ook veel water nodig. Ze verwerken dat sap op 
dezelfde manier; ook bij hen moet het dienen tot de opbouw van hun cellen. Evenals 
bij de gewone planten hebben zij hiertoe bladgroenkorrels nodig, dus veel licht en 
evenals de gewone planten hebben zij hiertoe koolzuur nodig, dus veel frisse lucht. 
Evenals de gewone planten ademen ze: dus alweer veel frisse lucht. Het werkelijke 
verschil is dus hoofdzakelijk een gevolg van het milieu, waarin ze groeien.

Cactussen leven in andere omstandigheden dan andere planten. Wij moeten dus 
onze behandeling er naar richten en trachten ze zoveel mogelijk in dezelfde omstan
digheden te plaatsen als die, waarin ze in de natuur leven. Zoveel licht als ze op hun 
groeiplaatsen hebben zullen wij ze nooit kunnen geven. We moeten dus zoveel licht 
geven als maar enigszins mogelijk is, want zelfs dat zoveel mogelijk zal nog altijd te 
weinig zijn. Zo staat het ook met de frisse lucht: om hun de nodige warmte te geven 
zijn wij verplicht ze in serres te kweken, dus wederom minder frisse lucht dan ze ge
woon zijn. Dus luchten en nog eens luchten. Doch hoe staat het met het water? Hierin 
bestaat eigenlijk het enige grote verschil. Vele cactussen zijn gewoon in hun groei
periode, dus in de zomer, veel water te krijgen. In de winter nochtans krijgen ze 
doorgaans gedurende zeer lange periodes geen druppel water. Wat moeten wij nu 
doen? Heel eenvoudig, hetzelfde: gedurende de zomer heel veel water, gedurende de 
winter laten rusten en droog houden.

Ik moet er op wijzen dat ik tot hiertoe uitsluitend over cactussen gesproken heb. 
Ik heb er wel voor opgepast ook maar een enkel woord te reppen over „vetplanten” 
in de enge zin van het woord en zeker niet over ultrasucculente planten. Dat zijn nu 
eenmaal planten die zich koppig aan hun seizoenen proberen vast te houden en zich 
zeer moeilijk aanpassen. Beter gezegd, het is voor ons veel moeilijker onszelf en onze 
kweekwijze aan hen aan te passen. Ik ten minste heb in alle geval de juiste kweekwijze 
nog niet te pakken, en heb dan ook op het einde van elke winter met meer verlies af 
te rekenen dan mij lief is, en dan ik hier publiek zou willen bekennen. Dit hoofdstuk 
zal ik dus maar overlaten aan iemand die meer bevoegd is.

Ja, ik weet, ik heb al heel de tijd rond de pot staan draaien, en heb u nog altijd 
niet klaar en duidelijk, positief, gezegd: hoeveel water. Dat is het hem juist, dat hoe-
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veel is niet in kilo’s of in liters uit te drukken, omdat het van zoveel factoren afhangt, 
want het is een kwestie van gevoel.

Er zijn mensen die een verzameling van iets aanleggen om de waarde ervan, in 
geld uitgedrukt, en om anderen te kunnen zeggen: ik heb dit en ik heb dat. Anderen 
leggen een verzameling aan van iets, dat ze schoon vinden, alleen maar om die schoon
heid, die niet in geld kan uitgedrukt worden. Dus enkel en alleen omdat het schoon is, 
en omdat ze begrip en gevoel hebben voor die schoonheid, en er een zuiver en abstract 
genot uit kunnen halen. Om die schoonheid te kunnen genieten, moet men een bepaalde 
kennis hebben van dat wat men heeft, men moet weten wat het is, vanwaar het komt, 
hoe het groeit, en hoe het bloeit, en hoe het leeft. Die intieme kennis kan men slechts 
verkrijgen door zich de moeite te getroosten te trachten, langzaam en geduldig, deze 
kennis te verwerven.

Ik heb meer respect voor een liefhebber die mij een plantje laat zien, dat misschien 
geen 100 % is, maar waarvan hij met liefde zegt: zie dat heb ik zelf gekweekt, dan voor 
een ander die komt pronken met een pracht van een plant, die hij daags ervoor voor 
duur geld gekocht heeft.

Geraadpleegde literatuur: Plantkunde: Jos Seghers; Gij en het Leven: Dr K. von Frisch.

Een onbekende Crassula.
I I  oewel de juiste benaming van de op onderstaande foto afgebeelde plant mij 
I * onbekend is, heb ik u toch de afbeelding er van niet willen onthouden. Hoofd
zakelijk omdat het zo’n mooi en interessant plantje is, hetgeen u, wanneer de repro
ductie van de foto goed tot zijn recht komt, ongetwijfeld zult beamen. Doch vele malen 
mooier nog zoudt u deze Crassula vinden, als u ze zelf zoudt zien, en dan liefst onder 
een loupe, want zo moeten we zulke kleine plantjes ook eens bekijken. Eerst dan ziet 
men bij deze Crassula duidelijk, hoe fraai de randen van de blaadjes met haast door
zichtige, kleine, fijne borstelvormige wimpertjes zijn versierd. Ook ziet men dan eerst 
recht duidelijk de vele donkerder, enigszins paarsachtig rood gekleurde vlekjes — ten
minste als de plant zonnig is gekweekt — die op de blaadjes voorkomen. Let daarbij

Een bijzonder mooi getekende, rijkbloeiende Crassula. foto: Uitewaal.
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vooral op de rij van haast regelmatig geplaatste, gekleurde, puntvormige vlekjes rond
om het bladvlak nabij de rand. Wist u, dat men zo’n vrij regelmatige rand van kleine 
vlekjes of puntjes bij de bladeren van vele Crassula’s aantreft? Bij Cr. arborescens ziet 
men dat duidelijk; bij sommige valt het minder goed op, maar tegen het licht gehouden 
zijn ze soms min of meer doorzichtig. Ik heb me al eens afgevraagd, wat het doel 
daarvan zou zijn, doch de geheimen van de natuur zijn niet gemakkelijk te door
gronden.

Met enkele andere onbekende Crassula’s kreeg ik ook deze plant van de heer 
Marnier-Lapostolle. Naar verluidt, zou deze de echte Crassula bolusii zijn; zoals u 
misschien weet wordt deze beschouwd identiek te zijn met Cr. cooperi. We moeten 
aan de experts overlaten te bepalen, wat hiervan waar is en misschien is dit korte 
stukje voor hen een aansporing, dit eens uit te zoeken. Zo oppervlakkig gezien lijkt dat 
niet zo heel moeilijk. Cr. cooperi Regel is afgebeeld in Gartenfl. 1886, t. 876 en in 
Rümpler, Sukk., fig. 53, Cr. bolusii Hook f. werd voor het eerst afgebeeld in Bot. Mag., 
t. 6194; tot zover de bronvermeldingen door Berger. Dat het lang niet altijd zo een
voudig is als het lijkt om de juiste naam van een plant uit te zoeken, weten we maar 
al te goed. Zelfs al hebben we de originele beschrijvingen en de afbeeldingen bij de 
hand, dan nog is ons omtrent de variatiebreedte van zo’n plant veelal nog te weinig 
bekend om haar juiste plaats te kunnen bepalen.

A. J. A. UITEWAAL.

Men schreef ons over....
Rijke cactusbloei in Soestdijk

De heer Rubingh (Soestdijk) schreef ons d.d. 17 Juni :
Dank zij de mooie zomer van het vorige jaar bloeiden mijn planten rijk, zoals trou

wens vermoedelijk ook bij veel andere liefhebbers. Op. clavarioides heeft momenteel 
15 bloemknoppen; de plant is geënt op Tr. spachianus. Een plant van laatstgenoemde 
soort, ca. 20 cm hoog, verrijkte me met twee bloemen. Een cristaat van Parodia macran- 
cistra heeft een rij bloemknoppen en een cristaat van Mam. zeilmanniana bloeit al ge
ruime tijd. Ik heb aan de aarde vrij wat kali en fosfor toegevoegd en denk, dat dit van 
invloed is op de bloeibaarheid van onze planten.

Behalve de Mammillaria’s ent ik de meeste planten, de samenstelling van de grond 
kan daardoor voor de meeste planten dezelfde zijn. De grond bevat vrij veel klei, 
weliswaar rot er wel eens een plant, vooral in het najaar, doch mijn planten vertonen 
overigens een stevige, gedrongen vorm. Dat de kas rondom vrij staat en de planten dus 
het gehele jaar al het beschikbare licht krijgen, draagt natuurlijk hiertoe bij.

Het enten van zaailingen
De heer Schomper (den Haag) gaf ons de volgende uiteenzetting van diens ent- 

proeven :
De vorige zomer heb ik een proef genomen met het enten van zaailingen van een 

half jaar oud op tweejarige Phiptanthocereus peruoianuszaailingen. Ik moest voor
zichtig te werk gaan, maar het resultaat was verbluffend goed, plantjes, die in februari 
gezaaid waren, hadden in september al de grootte van een knikker en sommige waren 
zelfs al groter. Ik had Mam. mainae, Mam. zacatecasensis, Mam. jaliscana, Arequipa 
leucotricha, Copiapoa cinerarea, Gymn. cardenasii, Eclünomastus durangensis, Matu-, 
cana heijnei, Mat. ritteri en enige Horridocactussoorten geënt. Ik ben enthousiast over 
het resultaat.

De verliezen, die ik bij deze manier van enten had, werden veroorzaakt door het 
feit, dat ik de tere zaailingetjes met een elastiekje op de entstammetjes moest vast
zetten. Een betere manier is om naast het entstammetje een stokje in de grond te ste
ken en daartegen een plankje stroef schuivend te bevestigen, nl. door van te voren 
een gat in het plankje te boren, zodat een regelmatige druk op het geënte plantje uit
geoefend kan worden. De druk behoeft slechts zeer licht te zijn. Op zulk een entstam
metje kunnen de plantjes het jarenlang uithouden. De entstam doet op de duur dienst 
als wortel.

Deze entproeven heb ik kunnen nemen door de hulp van de heer Kroon te Voor-
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schoten, die bovendien zo vriendelijk is mijn verzameling onderdak te verschaffen. De 
heer Kroon staat mij ook altijd terzijde bij het zaaien en hij bezorgt mij het materiaal 
voor het enten.

Bloeiende „negerhand”
De heer van Marle deelde ons mede: In 1954 hebben wij een negerhandje, Opuntia 

clavarioides, geënt op Opuntia mieckleyi en nu bloeide deze plant bij de heer Diks, 
Hoven, Deventer, met n.b. 51 bloemen. De bloemen ontstonden alle op de ronde, boven
aan afgeplatte leden en niet op de „vingers” . Als bewijs van de ongewone bloeibaarheid 
kregen we een handvol bloemresten toegezonden.

* e o
Noot van de redacteur: Ook wanneer de heer van Marle mij geen handvol bloem

resten gestuurd had, zou ik hem op zijn woord geloofd hebben, ondanks het inderdaad 
verbazingwekkend grote aantal bloemen. Anders verging het indertijd de heer P., die 
in Kakteenkunde, maart 1935, een afbeelding van een bloeiende negerhand geeft, met 
één bloem. Naar hij in het korte artikeltje bij die afbeelding zegt, was bij zijn weten 
tot die tijd nog nergens een afbeelding van een bloeiende Op. clavarioides in vaklite
ratuur verschenen. Twee van zijn cactusvrienden hebben de plant in bloei gezien.

De redacteur van genoemd tijdschrift maakte bij het artikeltje van de heer P. de 
volgende opmerking: Nadat ik van dit bericht (over de bloeiende negerhand) met het 
grootste wantrouwen had kennis genomen, overlegde de heer P. de volgende bewijzen: 
I) de heer K. W. heeft de verwelkende bloem gezien; 2) de heer F. D. bevestigt het 
bloeien van de plant onder ede; 3) de heer W. F. bevestigt onder ede, dat de bloem 
met de plant vergroeid was; 4) alle voornoemde verklaringen zijn door de plaatselijke 
politie bekrachtigd, bovendien voegt deze hieraan toe, dat P. „als betrouwbaar, gewe
tensvol en waarheidslievend bekend staat” . Derhalve is er voor mij geen reden meer, 
nog wantrouwen te koesteren, al liet de heer P. na, de bloeiende plant op te sturen 
omdat hij wilde trachten er zaad van te winnen.

„Lobivia grandiflora”
De heer van Marle schreef ons het volgende: „In het Franse tijdschrift staat be

schreven als Helianthocereus grandiflorus (Br. et R.) Backbg de plant, die bij ons nog 
steeds voorkomt als Lobivia grandiflora (syn. Chamaecereus grandiflorus Fric). Dit laat
ste lijkt mij heel juist, want de bewuste plant is geen Lobivia. In hetzelfde geslacht 
hoort ook Helianthocereus huascha (Web.) Backbg [syn. Lobivia huascha (Web.) Marsh., 
en Trichocereus huascha (Web.) Br. et R.], benevens de var. rubriflorus (Web.) Backbg, 
die wij nog steeds Trichocereus and algensis noemen” .

Zonder dieper op deze kwestie van naamgeving in te gaan, zouden wij de boven
staande mededeling alleen iets willen aanvullen, voornamelijk wat de bronvermelding 
betreft. W e hebben het Franse tijdschrift „Cactus” opgeslagen en vonden in de nrs 45 
(juli ’55) en 46—47 (oct.—dec. ’55) een synopsis (dat is overzicht) van het geslacht 
Helianthocereus door C. Backeberg; het artikel is vergezeld van vele afbeeldingen. Het 
geslacht Helianthocereus wordt door Backeberg genoemd in het Amerikaanse tijdschrift, 
The Cact. and Succ. Journ. of America, 1950, p. 153, tegelijk met twee nieuwe onder- 
geslachten. In een noot wordt opgemerkt, dat „door een tot nu toe niet bevredigende 
systematische rangschikking, deze tot dit geslacht te rekenen Cereussen bij vergissing 
door verschillende auteurs voor Lobivia’s zijn gehouden. In werkelijkheid nemen deze 
een plaats in tussen de nachtbloeiers van Trichocereus en de overdag bloeiende 
Lobivia’s.”

Kort geleden zagen we in de kassen van de heer Edelman een bij ons als Lobivia 
grandiflora o f als Chamaecer. grandiflorus voorkomende plant in bloei staan, met rode 
bloem; de juistheid van deze benaming werd twijfelachtig genoemd.

Het komt ons zeer gewenst voor dat een expert, die over ervaring van het kweken 
van planten uit deze groep beschikt en deze bestudeerd heeft, onze lezers eens nader 
inlicht.
Een niet alledaags verschijnsel

De heer E. T. Claeys (Gent) meldde ons het volgende: In 1933 heb ik een cristaat 
van Cleistocactus strausii geënt op een onderstam van dezelfde soort. De plant groeide 
normaal, de onderstam nam geregeld in omvang toe en heeft nu een doorsnede van 
7% cm. Verleden jaar was ik verplicht de plant in een pot van 20 cm doorsnede te
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planten. Al de wortels zitten opnieuw rondom tegen de pot en komen zelfs naar de 
oppervlakte. De cristaat is momenteel snel en buitengewoon goed aan de groei. Tot 
hier is dus alles normaal. Nu komt echter uit de grond, op 5 cm afstand van de onder
stam, een scheut te voorschijn. Ik heb rondom en tot aan de basis de aarde voorzichtig 
losgemaakt en constateerde dat de nieuwe scheut ontstaat uit een zware wortel (hoofd
wortel) van ongeveer 1 cm doorsnede.

Sommige soorten Echinocereus geven doorgaans uitlopers van uit de wortels; bij 
een Cleistocactus zal het zeker wel zeldzaam zijn.

Ervaringen bij het zaaien
De heer A. F. R. Smoorenburg (Heemstede) schrijft ons het volgende:
Veel is er reeds geschreven over het zaaien van succulenten; zaaibodems, verschil

lende methoden van verwarming en allerlei voorzorgsmaatregelen werden beproefd; de 
beschrijvingen hiervan en de resultaten vulden vele bladzijden van ons orgaan. Ook 
ik heb vele proeven genomen en ik zal dat waarschijnlijk nog blijven doen.

De vraag is gerezen, of wij ons over deze materie niet veel te druk maken ? Wij 
stomen de grond om deze te steriliseren en doden daarbij de meeste kiemen en sporen 
van onwelkome woekeralgen en zwammen, maar gooien wij hierdoor niet het kind 
met het badwater weg? Vernietigen wij daardoor niet andere voor de groei wel belang
rijke factoren, welke deze ook mogen zijn ?

Ik heb de grond voor mijn zaaipannen altijd gesteriliseerd, totdat ik door onvoor
ziene omstandigheden midden in het jaar nog wat Lithopszaad wilde zaaien. De zaai- 
bodem, een voor het verpotten voorhanden mengsel, bestaande uit 25 % löss, 35 % 
scherp zand en 40 % bladgrond heb ik gezeefd, het zaadbakje werd in een schotel 
water geplaatst en met glas afgedekt.

Binnen een week kwamen de eerste kiemplantjes op maar tegelijkertijd volop 
groene algen, wat later voegde zich daarbij nog een bruine algensoort en na zes weken 
verscheen er zelfs mos in de zaaipan. Ik vreesde het ergste voor de Lithopszaailingen, 
maar de natuur deed haar werk goed, het zaad bleef rustig doorkiemen en de zaai
lingen vulden spoedig de gehele oppervlakte van de zaaibodem en maakten het leven 
van de algen onmogelijk.

Van dit zaaisel versDeende ik het vorige jaar ongeveer 600 zaailingen, ik liet de 
rest op hun plaats. De kleine plantjes, plotseling van „Lebensraum” voorzien, groeiden 
voorspoedig, niettegenstaande de inmiddels weer opgekomen algen en het mos. Er 
ontkiemden zelfs nog achtergebleven zaden, en het werden goede plantjes. Na enkele 
maanden stond de pan zo vol, alsof er nog nooit zaailingen uitgenomen waren. Ruw 
geschat had ik ongeveer 1500 zaailingen, zodat ik vele liefhebbers met deze Lithops
zaailingen een genoegen heb kunnen doen.

Aangemoedigd door het succes heb ik later verschillende malen dezelfde zaai- 
methode gevolgd met hetzelfde resultaat. De cactussen bleven niet achter bij de 
Mesems, Astroohytum, Notocactus, Rebutia, Mammillaria, alles kiemde zonder glas in 
ongesteriliseerde grond vlug en goed en beslist beter dan bij een variant op de methode 
Versteeg, die ik onlangs ook heb toegepast.

De gewijzigde methode bestaat uit een zaaipan met aarde gevuld, die au bain 
Marie wordt gekookt en na afkoeling met het zaad wordt bestrooid en daarna lucht
dicht met glashelder plastic wordt afgedekt. Rij deze methode had ik last van zeer 
traag kiemen en van smeulen, hetgeen bij mijn methode in een open zaaipan niet 
voorkwam.
, Ik wil niet beweren, dat het laatste woord op zaaigebied hiermede geschreven is, 
integendeel, maar ik meen wel geconstateerd te hebben dat een gespannen lucht voor 
het kiemen van de meeste soorten beslist niet nodig is. Vocht is uiteraard nodig doch 
de zaaibodem zuigt voldoende op als hij in zijn geheel circa 3 a 4 cm in water wordt 
geplaatst. Water geven op de aarde is hierdoor overbodig en misschien zelfs schadelijk.

De niet gespannen lucht voorkomt het sterk voortwoekeren van schimmels en dat 
is het punt, dat onze meeste aandacht verdient. Vele zaailingen en zelfs grotere planten 
heb ik geregeld verspeeld als de draadschimmels zich vertoonden, deze kunnen ware 
slachtingen aanrichten; zelfs de sterkste soorten zijn er niet tegen bestand. Een afdoend 
middel tegen draadschimmels heb ik nog niet kunnen vinden, hoewel proeven met 
Dusep, een product van Philips Roxane, toch hoopgevende resultaten laten zien.

Draadschimmel treedt plaatselijk op en grijpt snel om zich heen maar sterker naar
mate de lucht meer gespannen is, dit gebeurt in het tablet net zo goed als in de open
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zaaipannen. Plantjes uit een zaaisel van enkele jaren geleden, waarin vorig jaar deze 
cactusvijand no. 1 optrad, werden met Chinosol gedesinfecteerd, niettemin vielen er dit 
jaar weer planten weg. Na de eerste bespuiting met Dusep heb ik geen verdere slacht
offers gevonden. Een zaaisel Lithops werd gedeeltelijk bespoten — van verminderde 
groei- en kiemkracht heb ik tot op heden niets geconstateerd. Algen en zwammen kun
nen ons veel last bezorgen; wie publiceert eens iets over zijn ervaringen bij het bestrij
den van draadzwammen ?

o o o

Sssrrrtt. . . . hoor ik in de kas en het stoort mijn succulentenoverpeinzingen. Wat 
is er aan de hand ? Een exemplaar van mijn amfibie-inventaris, een van de vele pad
jes in mijn kas, trachtte over te stappen van de ene Astrophytum naar de andere en 
struikelde daarbij, want het kwam terecht in de verdroogde bladeren van een uitge
bloeid en ten dode opgeschreven Gibbiflora metallica. De padjes zijn mijn „levende 
parathion” !

Laat de natuur haar werk doen, is mijn advies aan elke plantenliefhebber, zet een 
aantal padjes in de kas; zij zullen u van veel ongedierte verlossen en zij maken de 
levende natuur in uw verzameling levendiger, ongeacht het feit, dat zij ongewenste 
gasten verdelgen. A. F. R. S.

Ervaring bij het gebruik van Vermisol
De heer G. J. Eilander schrijft ons; Reeds enige jaren kweek ik op bescheiden 

schaal cactussen. Ieder jaar zaai ik verschillende soorten, waarmede ik tot dit jaar altijd 
succes heb gehad. Het grondmengsel bestond uit goede tuinaarde met scherp zand; het 
bovenste laagje werd extra gezeefd, de opkomst was steeds zeer goed.

In Succulenta no. 2 van 1956 las ik een advertentie, waarin het gebruik van Ver
misol werd geprezen; de voordelen; sterk water houdend, uitzonderlijke hoge opkomst 
en een sterk wortelgestel wezen op de ideale zaaibodem. Zonder aarzelen bestelde ik 
een proefpakket en zaaide ik ongeveer twintig soorten in twee zaaibakken gevuld met 
Vermisol. De voorschriften werden precies opgevolgd. De bakken werden in een oplos
sing van Pokon geplaatst, hetgeen enkele malen werd herhaald.

De opkomst was zeer slecht, van Stapelia gigantea kwam geen enkel zaadje op, 
van de overige soorten varieerde de opkomst van 4 tot 15 zaden. De mogelijkheid 
bestaat, dat de kiemkracht van het zaad slecht was, daar zou Mej. v. d. Thoorn mis
schien over kunnen oordelen.

Enige weken te voren had ik een 16tal Lithopssoorten gezaaid in bladaarde met 
scherp zand, hiervan was de opkomst zeer goed Gaarna zou ik vernemen, welke erva
ringen andere liefhebbers hadden met Vermisol, want met Vermisol had ik ook last 
van algengroei.

* o *

Noot : Mej. v. d. Thoorn hoopt, dat zij, die dezelfde soorten zaaiden als de heer E., 
zo goed zullen zijn hun uitkomsten wereldkundig te maken, zij ontving tot nu toe slechts 
lof en geen blaam over het zaad.

De heer E. bestelde op 19 maart 1956: Stapelia gigantea, Astrophytum capricorne 
var. aureum, Aporocactus flagriformis X flagelliformis. Cor. andreae, Etus concinnus, 
Echinopsis gemmata, rubriflora en aurea, Gynoc. denudatum en platense, Lob. fama- 
timensis, Mam. elongata en rhodantha, Notoc. apricus en ottonis, Oreocereus celsianus, 
Rebutia violaciflora en Rebutia species Winter.

Nieuw C actusboek .
Wij ontvingen van de uitgever, J. B. Baillière et fils, 19 Rue Hautefeuille, Paris, VI, 

bericht, dat einde van dit jaar een circa 100 pagina’s tellend werk, voornamelijk plaat
werk, groot 25 X 32,5 cm zal verschijnen met afbeeldingen van bloeiende cactussen, 
waarvan 17 in kleur en vele in zwart-wit. De titel van het werk is Les Fleurs de Cactées 
en eouleurs, de auteur is Guy Richard. Prijs bij inschrijving 3800 fr. (door de auteur 
gesigneerde exemplaren 6000 fr.)



SUCCULENTA 77

Tentoonstelling „Cactus" te 's-Gravenhage.
Op Zaterdagmorgen 4 augustus jl. werd onder grote belangstelling de cactustentoon

stelling, welke gehouden werd in het Venduhuis der Notarissen in de Nobelstraat, 
door de vice-voorzitter van de afd. Den Haag, de heer C. Bommeljé ingeleid. Hij 
memoreerde in zijn toespraak het feit, dat de afdeling Den Haag, haar dertigjarig 
bestaan vierde met deze tentoonstelling. De hoogtepunten in deze dertig jaar zijn steeds 
de tentoonstellingen geweest. De eerste, in 1924, had plaats kort na de oprichting van 
de afdeling, als eerste van Succulenta. Hierna werd de heer Verbeek Wolthuys her
dacht, die deze tentoonstelling, waaraan hij veel voorbereidend werk heeft verricht, ddor 
zijn onverwacht overlijden niet mocht beleven.

Reeds 22 jaar zijn voorbijgegaan sinds de laatste tentoonstelling van de afdeling 
’s-Gravenhage. Na jaren van bloei, heeft de afdeling in de oorlogsjaren grote verliezen

5' i * p i ]X i i i «

V.r.n.1.: Z.Exc. Kol. P. I. Hoogenhout, J. Bonefaas en Wethouder J. van Zwijndregt.
foto: Meijer.

geleden door brandstofgebrek, waardoor vele grote verzamelingen verloren zijn gegaan. 
Na de oorlog is de afdeling weer moeizaam op gang gekomen en thans mag onze afde
ling zich verheugen in een grote bloei door de activiteit van haar leden.

Het zou ons onmogelijk geweest zijn, aldus spreker, deze tentoonstelling zulk een 
prachtig aanzien te geven als deze nu heeft zonder de gewaardeerde hulp en steun van 
de Stichting Den Haag—Bloemen—Zee, in de persoon van de heer Riemens en van de 
Gemeentelijke instellingen w.o. Openbare Werken, het Gemeentelijke Electriciteitsbe- 
drijf en de Plantsoenendienst. Aan al deze instanties en personen een woord van harte
lijke dank voor de bewezen diensten, evenals aan de Ned. Ver. voor Herpetologie en 
terrariumkunde „Lacerta”. Voorts bracht spreker dank aan de Commissie voor Stads
versiering, die toestond op het Buitenhof een groep fraai beplante bloembakken te 
plaatsen, gearrangeerd door de heer F. Hoogvliet te Naaldwijk. Zonder tekort te willen 
doen aan het vele werk dat door de Commissie en door leden van Succulenta is verricht, 
wilde spreker toch de naam releveren van de heer J. Bonefaas, die hij de spil van de 
tentoonstelling noemde.
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Het doel van deze tentoonstelling is op leerzame wijze te laten zien, dat de suc
culentenliefhebberij een boeiende hobby is. In de laatste twintig jaar zijn in de natuur 
vele nieuwe succulente planten ontdekt en naar Nederland en België overgebracht, zowel 
uit Amerika als uit Afrika. Vele van deze nieuwigheden waren op deze tentoonstelling 
te zien.

Vooral voor de stedeling, ontworteld aan en afgesneden van de natuur, is de tijd, 
die hij doorbrengt met het verzorgen of bestuderen van zijn planten een gestadige ver
binding met de natuur, die hij leert bewonderen en waarbij hij tot rust komt. Voor de 
serieuse cactusliefhebber is nog veel wat bestudeerd moet worden en op het gebied 
van de nomenclatuur is nog veel werk te doen. Elk lid van Succulenta kan hieraan 
medewerken en zijn vrije tijd nuttig besteden, daar door de I.O.S. gaarne opdrachten 
aan de leden van Succulenta worden gegeven. De I.O.S. is vier jaar geleden opgericht 
door botanici en experts, die zich speciaal op het gebied van cactussen en vetplanten 
verdienstelijk maken.

De grote inzendingen van beroepskwekers op deze tentoonstelling laten zien, dat 
de succulente planten een economische factor van belang gaan vormen in de tuinbouw 
van Nederland en België.

Het doel van deze tentoonstelling is het publiek de onuitputtelijke rijkdom van 
soorten, vormen en kleuren in de succulentenwereld te laten zien. Succulenta wil het 
verzamelen en kweken hiervan bevorderen; een gezonde, frisse en fleurige liefhebberij, 
een vrije-tijdsbesteding van kulturele betekenis, een nimmer eindigende studie van 
vele wonderlijke bladzijden uit het boek der natuur.

Het verheugt ons zeer dat Z. Exc. Kolonel Hoogenhout, ambassadeur van Zuid- 
Afrika zich bereid verklaard heeft onze tentoonstelling te openen. Wij zijn u dankbaar 
voor het sympathieke voorwoord, dat u schreef voor onze katalogus, wij hopen dat 
de wens, die daarin is vervat, werkelijkheid zal worden en dat door de succulente 
planten de vriendschap tussen uw en ons land moge groeien, evenals wij zulks hopen 
voor de landen waar de cactus inheems is, en waarvan ook hier vele vertegenwoordigers 
aanwezig zijn. Wij hopen, aldus spreker, dat de cactus het middel zal zijn voor een 
ongedoornde vriendschap.

Daarna verzocht spreker Z. Exc. Kolonel Hoogenhout, als vertegenwoordiger van 
een der rijkste succulentengebieden, de tentoonstelling te willen openen, doch hij over
handigde hem eerst een prachtige schaal met succulente planten.

De ambassadeur van Zuid-Afrika, hierna het woord nemend, zeide verheugd te 
zijn deze tentoonstelling te mogen openen, hoewel hij erkende geen kenner te zijn van 
cactussen en „die vetplante” wenste hij deze tentoonstelling veel succes, waarna een 
rondgang werd gemaakt door de beide zalen.

Het is de gewoonte om de inzendingen stuk voor stuk onder de loupe te nemen, 
helaas zou dit teveel ruimte in Succulenta vergen, daarom wil ik hier en daar een greep 
doen zonder de andere inzenders in het geringste te kort te willen doen.

Van de inzending van de heer Bommeljé waren het de Astrophytums die de 
boventoon voerden, er waren juweeltjes te zien van goed gekweekte „stercactussen” , 
o.a. een pracht van een A. myriostigma v. nudum, A. ornatum in vele variatie’s even
als pronkstukken van A. myriostigma. Het is opmerkelijk welke fraaie resultaten de heer 
Bommeljé in een reeks van jaren met zijn Astrophytum-kruisingen heeft bereikt.
Van een geheel andere aard was de inzending van de heer Bonefaas, bestaande 
uit een grote verscheidenheid van cactussen en vetplanten. Het was deze inzending aan 
te zien, dat het nog een jonge verzameling is, doch die met kennis van zaken gekweekt 
werd.

De heer Kahlmann zocht het in een grote groep goed gekweekte Echinopsissoor- 
ten. Wat zijn daar toch mooie planten onder! Vooral een bijzonder fraaie E. ritteri trok 
de aandacht. Bovendien was er een pronkstuk van een Mam. schiedeana met drie kop
pen. Een kundig liefhebber met een jarenlange staat van dienst.

De heer Ligtvoet had een aantal Chilenen ingezonden die er mochten zijn, benevens 
een fraaie groep Gymnocalyciums. Enige goed gekweekte Mammillaria’s o.a. Mam. car
nea, Mam. camptotricha en Mam. hahniana vielen op.

De heer J. J. van Keppel had een bijzondere inzending vetplanten waarvan we 
Pleiospilos bolusii, P. nelii, P. simulans, noemen, benevens een groepje Crassula lycopo- 
dioides in diverse vormen. Enige Stapelia’s w.o. Stapelia gigantea, St. hirsuta, St. pul
vinata geflankeerd door een fraaie groep Opuntia’s waarbij een mooie Opuntia basilaris, 
Op. leptocaulis, Op. pailana en vele andere.
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Overzicht van een deel der amateur-inzendingen. foto: Wilkes.

De heer Theil had o.a. een aantal Euphorbia’s ingezonden, w.o. een pracht exem
plaar van Euph. obesa cristaat, Euph. meloformis en Euph. bupleurifolia. Bij de cac
tussen stonden Lophophora williamsii, Neoporteria nidus, Notoc. haselbergii, grote 
planten met een eerbiedwaardige ouderdom. Een liefhebber met een goede, deskundige 
kijk op zijn planten.

De heer van Buuren had enige eternitbakken met Parodia’s, Mammillaria’s, Noto- 
cactus en Astrophytumhybriden ingezonden. De ereprijs van Succulenta voor de best 
gekweekte cactussen was volkomen verdiend.

De heer Noteboom was er met een keurige inzending „bloeiende steentjes”. We 
zagen schalen met zaailingen, doch ook bakken met volwassen exemplaren van Lithops 
francisci, L. bella, L. fülleri, L. marmorata, L. optica, e.a. Verder Conophytums en 
Argyroderma’s in vele soorten. Een inzending die veel aandacht trok.

De heer A. E. Janssens toonde een deel van zijn verzameling. Een vijftal kistjes — 
hij is een vollegrondskweker — met mooie planten w.o. Malacocarpus sellowii, de vrij 
zeldzame Echinopsis ducis-pauli en vele andere merkwaardige planten.

De heer Schomper had een mooie collectie nieuwigheden ingezonden. Deze lief
hebber specialiseert zich in het enten van importen en het moet gezegd worden dat hij 
er veel succes mee heeft. We zagen enige planten van Turbinicarpus schmiedekianus, 
Turb. m acrochele, Thelocactus potsii, Mam. sphacelata, Mam. densispina e.a., alle 
geënte exemplaren.

Voorts waren er goed gekweekte planten van de heren Geertsema en Scheffer, 
twee oudgedienden in de cactuswereld, die uit ondervinding weten hoe een plant ge
kweekt moet worden. Heel goed was overigens ook de inzending van de heer v. d. Hou- 
ven, die o.a. een fraai groepje Chilenen liet bewonderen; zijn Mammillaria’s en Lobi- 
via’s mochten er ook zijn.

Niet alleen de kasbezitters, maar ook zij, die op het kweken in de kamer zijn aan
gewezen, toonden wat zij achter een raam kunnen bereiken. Een voorbeeld ervan was 
de inzending van de dames Hardonk en Rensink, die keurige vetplantjes en cactussen, 
alle voorzien van een etiket, instuurden.
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Mevr. v. d. Wal—Bolt verstaat de kunst om haar plantjes in de huiskamer tot 
bloei en groei te brengen, zij had een aardig sortiment ingezonden.

De heer Van der Wees liet verschillende bakjes met cactussen zien die er zijn 
mochten. Goed gekweekte plantjes en weer werd het bewijs geleverd dat cactussen, in 
bakken uitgeplant, mooie resultaten opleveren.

Een aantal beroepskwekers waren op de tentoonstelling vertegenwoordigd, zij sier
den het geheel op met prachtige stands, die een lust voor het oog waren. Grote groe
pen oude planten hadden zij opgesteld, planten die men bij de doorsnee liefhebber niet 
vaak tegenkomt.

Veel belangstelling was er ook voor de oude cactusliteratuur van de heer Janse uit 
Bennebroek. Zeer zeldzame boekwerken met originele, handgekleurde afbeeldingen. 
Een kostbaar bezit.

H. v. d. VELDE.

Bekroningen:
De jury, bestaande uit de Vaste Keuringscommissie van de Kon. Ned. Mij. voor 

Tuinbouw en Plantkunde, waaraan was toegevoegd de heer A. F. H. Buining, kende de 
prijzen toe.
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Dr. C. Banning en ereprijs voor de mooist 
gekweekte cactussen; J. K o o y m,a n s, 
verguld zilveren medaille en med. van de 
afd. Zwolle; A. K a h 1 m a n, verguld zil
veren medaille en beker van de Nieuwe 
Haagse Courant; A. E. J a n s s e n  s, ver
guld zilveren medaille en zilveren med. 
van de afd. Zaandam; J. J. L i g t v o e t, 
zilveren medaille en planten t.w.v. ƒ 10,— 
van de afdeling Eindhoven; P. Geertsema, 
zilveren medaille en verz. med. van de 
afd. Amersfoort.

Amateurs niet-kasbezitters :
Mevr. G. M. H a r d o n k en Mej. H. 
R e n s i n k, gouden medaille, kleine gou
den med. van de Haagse Bond van Volks- 
tuinders en met de hand bewerkte houten 
schotel van de afd. Peresika te Antwerpen 
voor de meest artistieke opstelling door 
niet-kasbezitters: Mevr. C. P. v. d. W a 1 - 
B o l t ,  verguld zilveren medaille en zilve
ren beker van Drs. A. Th. Bogaardt, bur
gemeester van Rijswijk; J. v a n  d e r  
We e s ,  zilveren medaille en lauwertak 
van Mej. J. J. E. van den Thoorn; J. W a l 
r a v e n ,  zilveren medaille en verg. zilv. 
medaille van de gezamenlijke Westlandse 
cactuskwekers; W. H. L e e n a r t, zilve
ren medaille en verg. embleem Succulen
ta van de heer J. J. Ligtvoet; C . P . L a n s -  
b q (r g e n, Honselersdijk, bronzen med. 
en verz. med. van de afd. ’s-Gravenhage; 
L. C. K o r e v a a r ,  asbak van Delfts aar
dewerk van het Algemeen Dagblad, Rot
terdam.



Bestuursmededelingen.
KORT VERSLAG
der Algemene Vergadering 1956.

De Algemene Vergadering werd te 
’s-Gravenhage gehouden op zaterdag 4 
augustus 1956 in de Indische zaal van het 
Koninklijk Paleis Noordeinde. In de mor
genuren vond de opening van de tentoon
stelling (zie elders in dit nummer) plaats, 
gehouden ter gelegenheid van het 30- 
jarig bestaan der afdeling ’s-Gravenhage.

Des middags om 2 uur opende de voor
zitter van Succulenta, de heer Buining, de 
vergadering. In zijn openingswoord prees 
de voorzitter het initiatief van de afde
ling ’s-Gravenhage en de buitengewone 
organisatie van de tentoonstelling. Men 
herdacht het overlijden van de voorzit
ter van de afdeling, de heer J. J. Verbeek 
Wolthuys met een minuut stilte.

Vervolgens ging men over tot de agen
dapunten. De notulen der vorige Algem. 
Vergadering alsmede het jaarverslag en 
het financieel verslag van de penningmees
ter konden onveranderd worden goedge
keurd, alsmede het verslag van het cliché- 
fonds.

De periodiek aftredende hoofdbestuurs
leden, de heren A. F. H. Buining en L. 
Verheijen, werden herkozen. De begroting 
voor het jaar 1956 kon na enkele opmer
kingen worden goedgekeurd. Naar aan
leiding van dit agendapunt en gezien het 
gunstig batig saldo van de vereniging, 
doet de voorzitter het voorstel, met in
gang van 1 januari a.s. naast het tijdschrift 
Succulenta, een Bijblad uit te geven in 
de maand waarin Succulenta niet ver
schijnt. In dit Bijblad zullen voorname
lijk populaire artikelen, raadgevingen, 
vragenrubriek enz. worden opgenomen. 
Na enige discussie gaat de vergadering 
geheel accoord met dit voorstel.

Bij het volgende agendapunt wordt de 
contributie voor het jaar 1957 gehand
haafd op ƒ 5.00. Tot het nazien van de 
rekeningen en verantwoordingen worden 
benoemd de heren Korevaar en Note- 
boom van de afdeling ’s-Gravenhage. Als 
volgende plaats van de te houden Algem. 
Vergadering wil de afdeling Rotterdam in 
aanmerking komen in verband met het 
30-jarig bestaan van die kring. Hiertoe 
wordt besloten.

Het voorstel van het hoofdbestuur, max. 
ƒ 1000,— als garantie beschikbaar te stel
len voor het in 1957 in Nederland 
te houden congres van het I.O.S., inge
leid door de heren Buining en Janse, 
wordt opengesteld voor discussie. De ver
gadering is door de uitvoerige inlichtin
gen van beide hoofdbestuursleden tot het 
inzicht gekomen, dat het bedrag ter be
schikking kan worden gesteld. Alle aan
wezige afgevaardigden der afdelingen

gaan accoord met het voorstel, waarna de 
voorzitter zijn dank uitspreekt voor het 
gestelde vertrouwen.

Bij de rondvraag, die nu wordt behan
deld, komt de vraag naar voren, de lid
maatschapskaarten blanco ter beschikking 
te stellen aan de afdelingspenningmeesters. 
Besloten wordt hiermede het volgend jaar 
een proef te nemen. Nadat aan de admi
nistrateur toestemming wordt gegeven tot 
het vervaardigen van adresplaatjes ter 
verzending van het tijdschrift, sluit de 
voorzitter te circa 4 uur deze vergadering.

SECRETARESSE.

Met vacantie !
De secretaresse van Succulenta, Mevr. 

J. Grullemans-van Berghem te Lisse, zal 
van 20 september—20 october a.s. met 
vacantie in het buitenland zijn. In die 
tijd binnengekomen correspondentie kan 
eerst na 20 october worden beantwoord. 
Voor opgave van nieuwe leden kan men 
zich wenden tot mej. J. J. E. van den 
Thoom, Papegaaiweg 6, Wenum, Apel
doorn.

Verzoek.
De Afd. Zwolle verzoekt corresponden

tie, toezending van berichten van andere 
afdelingen enz., niet meer te richten aan 
de heer Bonke te Zwolle, doch aan de 
secretaris van deze afdeling, de heer G. 
J. VAN ’T  VLIE, Tesselschadestraat 9, 
Zwolle.

Afdeling Den Haag.
De afd. Den Haag verzoekt mededeling 

te doen, dat met ingang van I september 
1956 het gironummer van haar afdeling 
is gewijzigd in no. 655000 ten name van 
Penningmeester afd. Den Haag van de 
Ned. Belg. Ver. v. Liefh. v. Cactussen en 
en andere Vetplanten Succulenta.

Clichéfonds 1956-’57.
Het Clichéfonds hoopt, dat zijn trouwe 

begunstigers ook in 1956-’57 zaad be
schikbaar zullen stellen, het bedankt bij 
voorbaat allen, die zaad zullen sturen aan 
het Clichéfonds, Papegaaiweg 6, Wenum, 
Apeldoorn.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
GEVRAAGD: Blatter für Kakteenfor- 

schung, vanaf 1936. A. J. A. UITEWAAL, 
Alexander Boersstraat 25huis, Amsterdam- 
Zuid.

TE KOOP GEVRAAGD: „Succulenta” , 
jaargang ’51 de nrs. 4 en 6. DENTIN- 
GER, Hoge-Nieuwstraat 13, Dordrecht.

RUILEN. Vetplantenliefhebber wil 
Crassulacea ruilen (eventueel kopen), ook 
voor geënte cactussen en zaailingen (o.a. 
Stenocactussoorten). Ruilaanbiedingen te



zenden aan: J. C. VAN KEPPEL, Jon- 
kerlaan 14, Wassenaar.

TE KOOP of in ruil gevraagd zaailingen 
uit zaad Winter en wel FR: 307, 203, 
224B, 231, 238A, 243, 244, 249, 252, 
258, 260, 261, 268, 199, 240, 32, 9, 211, 
246, 208A, 174 en andere. R. H. SIE- 
PERDA, Voorstraat 51, Harlingen.

GEVRAAGD: jonge planten of stekken 
van alle soorten cactussen en vetplanten, 
in ruil voor gemengde beukenbladaarde, 
Limburgse klei, slakken, kali, kalk, koe
mest, houtskool, al naar wens klaarge
maakt. P. J. M. RADEMAKERS, Philip- 
straat 10, Hoensbroek, Limburg.

TE KOOP AANGEBODEN: Succulen
ta 1930-1931-1932-1934 gebonden, 1935- 
1936 in afleveringen, 1947-1951 gebon
den, 1952-1955 gebonden; Cactussen en 
Vetplanten 1955—1937 gebonden, 1938— 
1943 gebonden. F. F. VENEMA, Zee- 
croft 9, Wijk aan Zee.

GEVRAAGD: Succulenta 1951 no. 3 
in ruil voor zaailingen van Lob. aurea, 
Mam. compressa, M. polythele, M. auri- 
hamata(P) Oreocereus celsianus, Lob. mar- 
soneri, Lob. drijveriana, Mediolobivia en 
Lobivia, allen soortecht en op naam.
E. J. HELDERMAN, Eschdoomlaan 52, 
Wormerveer.

Nieuwe Leden :
G. H. Smit, Abr. Kuyperstraat 22, Almelo. 
B. C. H. Derksen, Jac. v. d. Borchstraat 4, 

Utrecht.
M. Tol, Piersonstraat 51, Maassluis.
P. de Zee, Hertzogstraat 38, Den Helder. 
J. F. C. van Leeuwen, van Boetzelaarlaan 

109, Den Haag.
R. Humer, Kluyskenslaan 27, Santpoort. 
Mevr. O. M. Hardonk, Willemstraat 40, 

Rijswijk.
Mej. H. G. J. Rensink, Willemstraat 40, 

Rijswijk.
G. W. Plank, Lunettenstraat 13, Zutphen. 
G. Werkema, Aylvastraat 58, Leeuwarden. 
P. Ratsma, Gravenstraat lOrd, Dordrecht. 
Rob. Kasteel, Jan Luykenstraat 111, 

Haarlem.
B. van der Schuit, Acaciastraat 14, 

IJmuiden.
R. Homan, Diepenbroekstraat 57, Haar

lem.
J. van Wijk, Jac. Marisstr. 65, Dordrecht.

W. Olivier, Acaciastraat 16, IJmuiden.
A. Schoorl, Saenredamstxaat 52zw., Haar

lem.
P. Meuwissen, Bredeweg 119, Maasniel.
Ph. Loevendie, Acaciastraat 17, IJmuiden.
L. C. Triller, N. B. 53, Oldenzaal.
Kr. Roza, Heemraadstraat 9, Vlaardingen.
E . Berfelo, Kastanjeweg 2, Hengelo.
A. H. N. Schaap, Wilgenlaan 34, Delft.
H. Vroon, Vinc. van Goghstraat 106 rood, 

Dordrecht.
L. Lammerschop, Aartshertogenlaan 348, 

Den Bosch.
C. F . A. Adams, Com. Wittestraat 28, 

Tilburg.
H. J. van Woensel, P. Breughelstraat 98, 

Den Bosch.
Mevr. M. Th. Paape—van Mourik, Scar- 

lattilaan 4, Apeldoorn.
Mevr. D. Graefing—Koelman, Leliestraat 

53, Koog a. d. Zaan.
Mevr. van Hemert, Com. de Wittstraat 33, 

Dordrecht.
Mevr. van ’t Hoff, Com. de Wittstraat 30, 

Dordrecht.
J. Verhoeff, Koningspleinhof 4zwart, 

Dordrecht.
F. L. L. Hoeks, Haagweg 145, Monster.

BELG IË :
Aug. Sevenants, Philadelphiastraat 7, 

Antwerpen.
Aug. Hofman, Maurits Sabbelaan 22, 

Antwerpen.
A. Masson, Krekelstraat 41, Hoboken.
J. van der Linden, Trompstraat 38 A., 

Kemzeke.
A. de Herdt, Liersesteenweg 27, Duffel.
Mevr. Comelis, Platanenlaan 45, Wilrijk.
J. Simons, Herderstraat 26, Antwerpen.
J. den Ouden, Steenweg Withof, St. Job 

in ’t Goor.
P. Verbist, De Neufstraat 34, Deume.
Mej. M. Joossens, St. Lutgardisstraat 20, 

Merksem.
Mej. I. van Bladel, Boekstraat 108, Wilrijk.
Cam. Declercq, Ten Nessenstraat 12, 

Deume.
S. J. Smet, Museumstraat 38, Antwerpen.
H. Krieger, Schulstraat 61, Antwerpen.
Jor. Baats, Stationstraat 9, Essen.
G. Martens, van Luppenstraat 28, Ant

werpen.
Arm. Leten, Schoolstraat 3, Ranst. 

Antwerpen.
Lud. Bockstijns, Vlaame Kunstlaan 40,

Erbitte Angebot
alterer Literatur über Kakteen

(Bücher, Zeitschriften u.s.w.)
Auf Wunch in Gegenlieferung Kakteen-pflanzen, schone und neue Chilenen 
oder Peruaner.
FRIEDRICH RITTER, a/c Nevermann y Cia Ltda. Casille 47, Arica. Chile.
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Cactus-mesttabletten

Dr. Burchard & Cie — Chemische Fabriek — Köln-Zollstock

Met sporenelementen 
vermengd.
De bloeibevorderende op
lossing in het gietwater.
ETISSO Cactus-mestta
bletten staan onder voort
durende controle van de 
Duitse Cactusvereniging.
Bloemenvrienden bevelen 
wij aan:
ETISSO bemestingsPOE- 
DER voor vermenging — 
bij verpotten.
ETISSO bloemen-mest- 
KEGELTJES voor nabe- 
mesting, bloeibevorderend
Alleenvertegenwoordiging: 
Handelsver. „Excelsior” , Am
sterdam, 2e Jan van der Hey- 
denstraat 24. C. DE MOOY & 
ZONEN, Rotterdam — Lom - 
bardkade 21.

-  Duitsland.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p or 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

im port
export Gactussen en andere Succulenten

te lefoon 3 3 2 5 5 6  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  s-Gravenhage
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Cerochlamys pachyphylla (L. Bol.) L. Bol.
door Dr. H. W. DE BOER.

In het tijdschrift „Journal of Botany”, vol. 66 (1928) zijn door twee verschil
lende auteurs twee planten beschreven, nl.: op blz. 11 door Mevr. L. 

Bolus : Cerochlamys pachyphylla, en op bladz. 171 door N. E. Brown : 
Cerochlamys trigona.

Deze twee beschrijvingen bleken later van dezelfde plant te zijn en 
aangezien de op blz. 11 van voornoemd tijdschrift voorkomende beschrij
ving eerder door de redactie zal zijn ontvangen dan de op blz. 171 gepu
bliceerde, heeft de plant tenslotte de naam gekregen, welke door Mevr.

Cerochlamys pachyphylla foto: Dr. de Boer.
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Bolus was gegeven (Cerochlamys =  wasmantel, dus met een laagje was 
bedekt; pachyphyllus(a) =  met dikke bladeren).

Het eigenaardige is, dat men, deze twee beschrijvingen lezende, niet 
direct op het denkbeeld komt, dat dezelfde plant wordt beschreven en dat 
het jaren heeft geduurd, voordat het duidelijk is geworden, dat de door 
Mevr. Boius en door N. E. Brown gepubliceerde beschrijvingen op een en 
dezelfde plant betrekking hebben.

De in mijn bezit zijnde, uit zaad gekweekte planten, waarvan op 
vorenstaande foto één exemplaar is afgebeeld en welke thans 17 jaar oud 
zijn, bestaan uit een aantal (5 a 7) korte, 1 a 2 cm lange vertakkingen, welke 
ieder 4 a 6 bijna rechtopstaande bladeren dragen. De bladeren zijn kruis
gewijs geplaatst en van elk tegenover elkaar staand bladpaar is het ene 
blad iets langer dan het andere; de bladeren zijn ongesteeld, 5 a 7 cm lang, 
1,2 a 2 cm breed en bijna even dik; in doorsnee zijn ze aan de voet bijna 
rond, verder naar boven echter driehoekig; het bovenvlak is soms onder
aan even breed als bovenaan, soms ook zijn de bladeren meer knotsvormig 
en is het bovenvlak van boven breder dan van onderen; de driekantige 
tot iets knotsvormige bladeren, welke op meer of minder duidelijke wijze 
met een waslaagje zijn bedekt, zijn aan de benedenkant scheef gekield 
en de gekielde, scheve onderkant steekt aan de top van het blad soms iets 
kinvormig naar boven. De kleur van het blad is bij ons dof zeegroen, aan 
de beneden binnenkant (vesicula) overgaand in bruinrood; ook de jonge 
bladen zijn, als ze te voorschijn komen, min of meer bruinrood, niet getint 
doch gekleurd. De bladeren van geïmporteerde planten zijn over het alge
meen korter en plomper van vorm dan die van de bij ons uit zaad gekweekte 
exemplaren. De fraaie, purperrode bloemen, die in oktober verschijnen, 
zijn 3 a 4 cm in doorsnee en voorzien van een 3 a 4 cm lange bloemsteel.

De plant wordt in Zuid-Afrika gevonden in de Kaapprovincie en wel 
bij de Kliprivier nabij Oudtshoorn en in het Bokkeveld in de Kleine Karroo.

Echinofossulocactus
door H. VAN DER VELDE

Er zijn onder de cactussen maar weinig geslachten die kunnen bogen op 
zulk een groot aantal ribben als het geslacht Echinofossulocactus; er 

zijn er zelfs die een 100-tal ribben bezitten. Op enkele uitzonderingen na 
worden de planten van dit geslacht niet groot, wel zijn o.a. E. tricuspidatus 
en E. anfractuosus, geneigd een slanke vorm aan te nemen. Het is bij de 
Echinofossulocactussen een eigenaardig verschijnsel, dat de areolen tame
lijk ver van elkander af staan en er soms niet meer dan een of twee, zelden 
drie areolen op een rib voorkomen. Ook merkte ik op, dat bij sommige 
soorten niet alle ribben geheel doorlopen, doch ter halverhoogte de rib 
plotseling stoppen, dan een diep kerfje maken om vervolgens naar de top 
van de plant te lopen.

In het geslacht Echinopsis komen tal van hybriden voor, waardoor het 
heel moeilijk, zo niet ónmogelijk is de planten zuiver op naam te stel
len; bij onderzoek bleek mij, dat dit met het geslacht Echinofossulocactus 
eveneens het geval is. Het grote aantal van plm. 30 „soorten” zou gevoeg
lijk tot 6 of 7 teruggebracht kunnen worden, de overblijvende vormen zijn 
waarschijnlijk niet meer dan variëteiten.
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Het is een bekend feit, dat Echinofossulocactussen ook op de natuur
lijke groeiplaatsen aan hybridisatie onderhevig zijn, waardoor zowel in de 
bedooming als in het aantal ribben sterke variabiliteit optreedt. De eerste, 
die dit geslacht ter plaatse heeft onderzocht, was de bij uitstek goede kenner 
van de Mexicaanse flora, Dr. Albert Weber, arts bij het Franse leger, die 
veel Mexicaanse cactussen verzamelde en beschreef. Hij overleed in 1903. 
Deze auteur bracht alle Echinofossulocactussen onder de verzamelnaam 
Echinocactus crispatus D.C. [Stenocactus crispatus (D.C.) K. Sch., Echino- 
fossulocactus crispatus (D.C.) Lawr.] met variëteiten. De toevoeging D.C., 
ook wel P. D.C., heeft betrekking op de naam van de auteur Auguste 
Pyramex De Candolle, een bekend onderzoeker, die in 1841 te Genève, 
Zwitserland, overleed.

Reeds in 1841 werd door Lawrence (London Gardeners Magazine,

Echinofossulocactus cadaroyi foto: J. van Buuren.

Band 17, art. VII) het geslacht Echinofossulocactus Lawr. van Echinocactus 
Link en Otto gescheiden. Lawrence gaf daarbij een korte diagnose van het 
door hem ingedeelde geslacht, hij verdeelde het in drie secties. De eerste 
sectie, Gladiatorus, omvatte 7 soorten met 3 variëteiten. Deze 7 soorten 
behoren naar de tegenwoordige opvatting tot de groep „Stenocactus”, het
geen van de beide andere secties niet gezegd kan worden. Later bleek, 
dat Lawrence enkele soorten bij het geslacht Echinofossulocactus had inge
deeld, die daar echter beslist niet bij behoren.

Hoewel de lange naam Echinofossulocactus door latere auteurs meestal 
werd veronachtzaamd en Schumann de hiertoe behorende soorten in zijn 
subgenus Stenocactus tezamen bracht, blijkt Lawrence’s naam toch volle
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geldigheid te bezitten, alleen al, omdat Lawrence’s type (Ech. coptonogo- 
nus, Lem.) bij deze groep behoort.

Britton en Rosé herontdekten omstreeks 1920 de naam Echinofossulo- 
cactus Lawr. Zij waren terecht van mening, dat Lawrence reeds in 1841, 
dus reeds veel eerder dan Schumann (1898), enige soorten van genoemd 
geslacht beschreven had.

Alwin Berger neemt in „Die Entwicklungsliniën der Kakteen” 1926, 
pag. 71, de door Britton en Rosé herontdekte geslachtsnaam Echinofossulo- 
cactus over, maakte op pag. 98 van genoemd werk onder Lepidanthi Ber
ger de volgende synoniemie: Echinofossulocactus Lawrence (1841), Britton- 
rosea Spegazzinii (1923), Stenocactus K. Sch. (1903).

Veel is er nadien over beide geslachtsnamen geschreven en gestreden, 
doch wij zullen ons om bovengenoemde redenen aan de door Lawrence 
opgestelde geslachtsnaam Echinofossulocactus houden.

Niet alleen de bedoorning en het aantal ribben, ook de bloemen zijn 
zeer variabel, dat is onder meer bewezen door Tiegel en Oehme, die een 
uitvoerige beschrijving hebben gegeven van het geslacht Echinofossulo
cactus en zijn vele variëteiten. De bouw van de bloem is, ondanks vele 
jaren studie en waarnemingen, nog niet volledig bekend. Zo constateerden 
zij, dat bij de bloembladeren van E. phyllacanthus, welke als geelwit met 
rode middenstreep beschreven werd, deze rode middenstreep geheel ver
dwenen was en de bloem slechts een witachtige kleur bezit, zodat een 
bloembeschrijving van de plant niet de minste aanspraak kan maken op 
volledigheid. Daarom heeft Tiegel een zestal Echinofossulocactusplanten 
beschreven, welke als goede soorten aangemerkt kunnen worden, zodat de 
overige als variëteiten beschouwd moeten worden.

De voornaamste soorten van het geslacht Echinofossulocactus zijn : 
E. coptonogonus, E. pentacanthus, E. phyllacanthus, E. crispatus, E. wip- 
permanni en E. multicostatus.

Het is ongetwijfeld nuttig om hier een beknopte beschrijving van een 
aantal soorten van dit geslacht te geven, zodat men door bestudering der 
dorenbundels al een goed eind op weg kan komen, om eventueel onbe- 
naamde Echinofossulocactussen in de verzamelingen van een naam te voor
zien.

E. wippermannii Mühlenpf., werd gevonden in Hidalgo, Mexico, bij 
Estanjias. Als jonge plant is deze soort bolvormig, op latere leeftijd zuil
vormig, donkergroen, tot plm. 15 cm hoog met een doorsnede van plm. 5—6 
cm. De ribben zijn dun en scherp gebogen, 30 tot 40 in aantal, de areolen 
staan tamelijk dicht bij elkaar. De randdorens, variërend van 18 tot 20, zijn 
wit en borstelachtig, de onderste wat langer dan de bovenste; midden
dorens drie, niet zelden vier, eerst donkerbruin, maar later zwart. De bloem 
is niet groot, slechts IVz cm; vuilgeel van kleur met een bruine midden
streep.

E. vaupelii (Werdermann) is een bolvormige plant, matgroen van 
kleur en onder de zeer weelderige bedoorning telde ik 35 ribben. De dorens 
staan zeer dicht bij elkaar en de 12 dunne witachtige dorens, die ongeveer 
1,5 cm lang zijn, staan gespreid, 4 er van, de langste, zijn schuin naar boven 
gericht, enkele bereiken een lengte van plm. 5—6 cm en een breedte van 
2 mm, ze zijn roestbruin van kleur. De crèmekleurige bloem heeft een don
kere middenstreep.
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E. coptonogonus Lem. (Law.) is afkomstig uit de omgeving van San 
Luis Potosi, een prachtige bolvormige plant, blauwgroen van kleur, die in 
cultuur evenwel niet gemakkelijk is. Zij bezit 10 tot 14 ribben, die vrij 
dik, driehoekig in doorsnee en vrij diep gekerfd zijn, (coptonógonus = diep 
gekerfd). Tussen deze kerven zitten de heel fijne, enigszins ingezonken 
dorenbundels, 5 in totaal, waarvan er vier als randdorens geplaatst zijn, 
terwijl de bovenste als middendoren fungeert, die vrij plat is, naar boven 
gericht en plm. 4 cm lang. De dorens zijn eerst geelbruin, van onder rood
achtig en naar boven gekromd; bij oudere planten zijn de dorens als het 
ware van een ring voorzien en hoornachtig. De bloemen, welke vrij gemak
kelijk verschijnen, zijn 3 cm groot, de bloembladeren zijn vrij smal, van 
buiten bruinachtig, aan de randen wit, door het bloemblad loopt in het 
midden een karmijnrode streep.

E ch in ofossu locactu s v au p elii foto: Uitewaal.

E. albatus (Dietr.) Br. en Rosé is eveneens een fraai gevormde verte
genwoordiger van het geslacht Echinofossulocactus, ze is blauwgroen en 
bolvormig, met vele, scherp golvende ribben die als het ware samengedrukt 
zijn. De dunne randdorens zijn stralend gesteld, 10 in aantal, de 4 midden
dorens zijn veel groter en langer, de bovenste, de grootste, is plm. 4,5 tot 
5 cm lang, een weinig gebogen en rond van vorm. De bloemen van E. alba
tus (albatus =  wit) zijn wit. Een dankbare bloeier.

E. hastatus (Hpffr.) Br. en Rosé, stamt uit Hidalgo, noordelijk van 
Pachua. Deze plant is breed bolvormig, donkergroen van kleur met 
ingezonken, witviltige bedoornde top. De ribben, 25 tot 30, zijn vrij 
dik en bovendien scherp gekerfd. De 7 randdorens staan gespreid, zijn plm.
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2V2 cm lang en geel van kleur. De middendoren die plm. 4 cm lang wordt, 
staat recht vooruit. De bloemen van hastatus (=  speervormig), zijn 3 cm 
lang en geelachtig wit van kleur. Een goede groeier, die het ongeënt ook 
heel goed doet.

E. xiphacanthus (Link en Otto) bezit een 25 tal ribben, de plant is 
bleekgroen van kleur. De dorenbundels, 7, staan gespreid, vier er van, die 
niet groter zijn dan plm. 1 cm, zijn wit van kleur, dun en rond, twee dorens 
van ruim 2 cm lengte staan schuin naar boven gericht. Een grote platte 
middendoren, die een lengte van ruim 6,5 cm heeft, is grijsachtig van kleur, 
doch naar het eind overgaand in bruin, recht naar boven staand, dun, niet 
breder dan 3 mm en perkamentachtig aanvoelend. Deze grote doren ont
staat even boven het dorenkussen, dus niet zoals bij de meeste Echinofos- 
sulocactussen uit het midden van de dorenbundel. Zeer merkwaardig zijn 
de witwollige kussentjes, die aan de top van de plant ontstaan. Bloemen 
heb ik aan deze plant nog niet gezien, doch volgens een beschrijving van 
Schelle zijn de bloemen twee cm groot, wit met een rode middenstreep.

E. multicostatus (Hildm.) Br. en Bose komt voor in Saltillo. Het is een 
bij de meeste liefhebbers bekende soort; multicostatus betekent veelribbig. 
In de jaren 1930 werd deze soort bij grote hoeveelheden geïmporteerd, im
porten bezitten een krachtige bedooming. In de loop der tijden, toen wij 
deze planten verder kweekten, zagen we echter jaar na jaar de bedooming 
minder worden, een euvel dat zich bij importplanten natuurlijk wel vaker 
voordoet. Van de 6 tot 7 dorens zijn er vier klein en naar beneden gericht, 
de overige drie vallen sterker op, ze zijn plm. 3 cm lang, hoornachtig, krom, 
smal en dun, als het ware herinnerend aan een partij visgraatjes, ze zijn 
vierkant en wit. De bloemen zijn helaas niet bekend, doch dat mag zeker 
geen bezwaar zijn om zich deze fraaie plant aan te schaffen.

E. zacatecasensis Br. en R. stamt uit het noordelijk deel van Zacatecas. 
Het plantenlichaam is bolvormig en groen van kleur. De ongeveer 55 ribben 
zijn zeer dun. De 10-12 randdorens zijn naaldvormig, wit en slechts 8—10 
mm lang; de drie middendorens zijn bruin, twee er van zijn rond, de derde 
is iets afgeplat en naar de plant gebogen langer dan de eerstgenoemde twee, 
nl. 3 tot 4 cm. Bloemen wit, met bleekviolette randen.

E. tetraxiphus (Otto) Oehme wordt gevonden in Mexico, bij Real del 
Monte Pachuca en Zacatecas. Deze plant is zuilvormig en licht groen van 
kleur. Ribben 30, soms meer, gegolfd, scherp in de hoeken, met ronde, dicht 
vlokkige, witviltige dorenbundels, bestaande uit ongeveer 15 stijve, fijne 
borstelachtige, IV2 cm lange, witte randdorens, verder vier tot plm. 4 cm 
lange sabelachtig gevormde, geringde, geelbruine middendorens, waarvan 
er drie naar boven en een horizontaal is gericht. De van buiten witte, 3—5 
cm grote bloem heeft een rode keel en een violette middenstreep op de 
bloembladeren.

E. ochotereanus (Tieg.) Oehme c.n. is een der fraaiste soorten van dit 
geslacht, ze is door de heer Tiegel in Möller’s Deutsche Gartnerzeitung 1933 
beschreven. Deze soort is blauwachtig groen, heeft een 30-tal ribben die 
echter door de zeer rijke bedooming nauwelijks zichtbaar zijn. Het is vooral
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de fraaie bedoorning, die deze plant zo mooi maakt. De randdorens, 22 of 
meer, zijn naaldvormig en staan een weinig tegen de plant aangebogen, ze 
zijn slechts 10-12 mm lang; van de 4 middendorens zijn de bovenste twee 
vlak, 5—6 cm lang en 2 mm breed en spits toelopend, de onderste twee zijn 
veel dunner en in de meeste gevallen 1 cm langer; alle middendorens zijn 
strogeel van kleur, in de nieuwe groei goudgeel. Over de bloemen schrijft 
deze auteur alleen, dat ze witachtig rosé van kleur is.

We zullen het hierbij laten, het zou al te veel ruimte in Succulenta 
vergen, om alle meer of minder bekende soorten gedetailleerd te beschrij-

E ch in ofossu locactu s a lbatu s  foto: Uitewaal.

ven. Ik wilde derhalve volstaan met een opsomming te geven van al de 
soorten en variëteiten die — voor zover mij bekend — beschreven zijn.

De Echinofossulocactussen vragen alle een goed doorlatende, goed 
gedraineerde grond, zodat de watertoevoer niet al te lang de wortels te nat 
houdt, want daarvoor zijn ze zeer gevoelig. Een goede grond, met grof 
zand, z.g. biggelzand, dus geen maaszand en een weinig oude kalk is voor 
de planten van dit geslacht noodzakelijk.

Wie Echinofossulocactussen in zijn verzameling wil kweken, kan deze 
het beste zaaien. De heer J. C. van Keppel heeft zich twee jaar geleden alle 
in de zaadlijst van Succulenta aangeboden zaden van Echinofossulocactus 
aangeschaft, het resultaat was fantastisch. Een zaaitest vol met prachtige 
zaailingen is thans in zijn bezit. Beproef dus uw geluk als u Echinofossulo- 
cactuszaad kunt bemachtigen.
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Kalanchoe pumila Bak.
eze fraaie Kalanchoësoort zag ik indertijd voor het eerst in de bekende
succulentenverzameling van de heer Marnier-Lapostolle, in Zuid- 

Frankrijk; ik werd met een stek verblijd. Toen deze stek voor de eerste keer 
bij mij bloeide, heb ik onderstaande foto gemaakt. In bloei was de plant 
natuurlijk nog fraaier; de bloemen hebben violetkleurige slippen. Intusssen 
is de op de foto afgebeelde plant tot een veel vertakte, bossige, nogal laag 
blijvende plant uitgegroeid en is ze vele malen groter en mooier geworden

Kalanchoe pumila foto: Uitewaal

dan op de foto. Veel mooier ook, dan een gewone zwart-wit foto u zou 
kunnen tonen; een goede kleurendruk zou u de vele, zachte kleurschake
ringen van de bladeren kunnen laten zien, van helder wit en groenachtig 
wit tot een ietwat paarsachtig mat rood. Terwijl ik tracht deze laatste tint 
zo goed mogelijk aan te duiden, merk ik, hoe moeilijk zulk een fijne, matte, 
tere tint te beschrijven is.

Berger geeft als synoniemen voor deze soort K. multiceps Bak. en K. 
brevicaulis Bak.; nota bene twee synoniemen van dezelfde auteur.

K. pumila is werkelijk een juweel van een plant, elke liefhebber die 
ze ziet, is enthousiast. Daar ze zich van stek vrij gemakkelijk laat vermenig
vuldigen, zullen we ze mettertijd ongetwijfeld vaker in onze collecties 
tegenkomen.

A. J. A. UITEWAAL.
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Petroleumkachel voor kleine kasjes
oor bezitters van kasjes, waarin gedurende de winter de planten blijven

V staan, is de verwarming nog dikwijls een moeilijk probleem. Vooral 
als men pas begint met een kasje, staat men voor de moeilijkheid welke 
verwarming nu de meest geschiktste is. Een belangrijke rol speelt hierbij de 
grootte van het kasje. Van deze grootte hangt de aard der verwarming af. 
Heeft men de beschikking over een niet te groot kasje zoals velen van ons, 
b.v. van 2 a 2,5 bij 3 meter, dan lijkt mij de beste, gemakkelijkste en voor
deligste verwarming die met petroleum. Ondergetekende past deze verwar
ming nu 5 jaar toe in een kasje met een inhoud van circa 7 m3 boven en 
circa 5 m3 onder het tablet en heeft ondervonden, dat deze verwarming 
ook bij zeer strenge vorst, voldoet. Nog nooit is er bij strenge koude één 
plant verloren gegaan, omdat de temperatuur steeds voldoende boven 
het vriespunt bleef. Zo is het ook deze winter geweest, toen de temperatuur 
tot —20 gr. C. daalde.

Het kasje is gedekt door rietmatten, terwijl het staande glas eveneens 
beschermd wordt door rietmatten, die op houten ramen zijn bevestigd en 
afneembaar zijn. Bij de felste koude werden van binnen langs de ramen 
stukken karton geplaatst en de planten met kranten afgedekt, opdat er 
zo weinig mogelijk tocht zou zijn. In ons land met zijn wisselvallig klimaat 
hebben wij zelden langdurige vorst, zodat de planten bij volledige afdek
king van het kasje, nooit zo heel lang in het donker staan. Mindert de vorst, 
dan kan men de matten weer verwijderen. Het gebeurt toch ook vaak, dat 
er alleen maar nachtvorst is en het overdag helder weer is. Dan kan men 
meestal de kachel uitdraaien om zodoende brandstof te sparen. Heeft men 
kolenverwarming, dan gaat dit niet en blijft de kachel doorbranden, het
geen natuurlijk duurder is. Ondergetekende gebruikt een AGA-vergasser, 
dus een blauwbrander met radiator. De kachel brandt nooit op zijn maxi
mum hoogte, wel blauw, terwijl voor de afvoer der verbrandingsproducten 
gezorgd wordt door een stel buizen (minstens 3 meter lang met een door
snede van 6 cm.) die dan tevens dienst doen als verwarmingsbuizen. In het 
kasje worden grotendeels cactussen gekweekt, weinig vetplanten. Van 
schadelijke invloed op de planten is weinig gebleken. Een enkel vet- 
plantje liet zijn blaadjes wat vallen. Voor zover ik weet, gebruiken enige 
leden onzer afdeling, Haarlem, ook een petroleumvergasser en hebben 
dezelfde resultaten.

Nu iets over de kosten. Bij het aan één stuk doorbranden gedurende 
24 uur is het gebruik ca. 2% liter olie. Brandt de kachel alleen ’s nachts, 
b.v. van ’s avonds 9 of 10 uur tot ’s morgens 8 uur, dan is het verbruik circa 
II/2 liter. Het gebeurt ook meermalen, dat men in het geheel niet hoeft te 
stoken. De weerberichten van 7 en 11 uur bewijzen ons daarbij grote dien
sten.

Ik hoop dat dit stukje voor sommigen van ons zijn nut mag hebben. 
Mocht iemand nog nadere bijzonderheden willen weten of het geheel eens 
willen zien, dan is hij, na afspraak, van harte welkom.

J. C. v. d. BILT.
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Lithops annae de K o e r  sp. nov.
door Dr. H. W. DE BOER (member I.O.S.)

Corpusculum obconicum, 2-3 cm altum, apice 1,5-2 cm latum et 2-2,5 cm 
longum, fissura 8-10 mm alta, lateribus subpurpureo-ochraceum, apice 
leviter convexum, ochraceum vel roseum; fenestra atrorosea vel obscure 
brunnea, fasciis multis, irregulariter ramosis, connexis, vix confluen
tibus, maculis crebris vix conspicuis, atroglaucis, fenestrellis subnullis, 
margine exteriore multo bifurcato, margine interiore plano; flos ignotus, 
luteus verisimilis.
Habitat: Z. W. Afrika, 20 km ten oosten van Tirashoogvlakte; coli. A. E. 
Geyer-Joubert, mei 1956.

e omgekeerd-kegelvormige, éénhoofdige corpuscula zijn 2—3 cm hoog;
L '  het enigszins convexe bovenvlak is 1,5—2 cm breed en 2—2,5 cm lang en 
wordt door een 8—10 mm diepe, weinig geopende spleet in twee bijna 
gelijke delen verdeeld; de kleur van het corpusculum is aan de zijkant licht 
paarsachtig okerkleurig; de top is bij de geïmporteerde planten rosé tot 
diep okerkleurig; in de cultuur wordt de kleur iets fletser. Het venster 
bestaat uit een vrij groot aantal onregelmatig en grillig vertakte, onderling 
samenhangende donkerrose tot vuilbruine banden, welke slechts weinig

Lithops annae de Boer; exem- Lithops annae de Boer; exemplaar
plaar met bruin venster (x  1). met donkerrose venster (1 X).

neiging tot samenvloeiing vertonen; de buitenzoom bestaat uit een groot 
aantal hertegeweiachtige bifurcaties, welke voor een deel eindigen in een 
klein rond of ovaal vlekje. De binnenzoom is onvertakt en bestaat uit een 
aantal min of meer samenhangende strepen en stippen. In de vertakkingen 
van het venster zijn een vrij groot aantal donkerblauw-groene, wazige, niet 
scherp begrensde, ronde stippen te zien, welke een doorsnee hebben van 
±  Vi mm en die zich gedeeltelijk juist op de grens der door de vertakkin
gen van het venster ingesloten eilanden bevinden en daarin halvemaan
vormige of nog grotere insnijdingen maken. In de eilanden zijn bij de 
meeste planten geen of zeer weinig ronde miniatuurvensters (fenestrellae) 
aanwezig; slechts één der vier mij toegezonden exemplaren vertoont in zo
verre een uitzondering, dat deze in de eilandjes enige miniatuurvensters 
vertoont, welke niet met het venster in verbinding staan.
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Lithops annae de Boer; in het 
bruine venster zijn vrij duidelijk 
de wazige, ronde, blauwgroene 

stippen te zien. (X 2).

Lithops annae de Boer; in het 
donkerrose venster zijn op de 
foto de wazige, ronde, blauw
groene stippen minder duidelijk 

te zien (X 2).
foto’s: de Boer.

De kleur van de bloem is onbekend; waarschijnlijk is deze geel, aan
gezien alle andere Lithops, welke in dezelfde landstreek worden aangetrof
fen (Lithops gesinae, L. kunjasensis, L. qulielmi, L. schwantesii, L. rugosa, 
L. triebneri, L. franciscii) gele bloemen hebben.

Deze nieuwe Lithopssoort is in Mei 1956 gevonden door Mevr. A. E. 
Geyer-Joubert en wel ±  20 km ten Oosten van de Tirashoogvlakte, 45 km 
ten Oosten van de vindplaats van L. gesinae, welke laatste in de Namtib- 
bergen worden aangetroffen en is door mij genoemd naar de vindster.

De plant groeit op een lage heuvel met een rode, rotsachtige bodem, 
welke bezaaid is met grote los liggende stenen, z.g.n. „klippe” .

Dr. Geyer zond mij 4 planten, die, toen zij wortels gevormd hadden 
en aan de groei waren gekomen, duidelijk van Lithops gesinae waren te 
onderscheiden en wel door de navolgende eigenschappen :

L. gesinae: vuilgroen.
L. annae: donkerrose tot vuil
bruin.
L. gesinae: talrijk, vooral langs de 
buitenzoom.
L. annae: spaarzaam of afwezig.
L. gesinae: ongeveer afwezig.
L. annae: talrijk.
L. gesinae: ongeveer afwezig, al
thans slechts enige grovere vertak
kingen.
L. annae: zeer talrijk aanwezig.

Bovendien bestaat het venster bij L. annae uit een aanmerkelijk fijner 
netwerk van vertakkingen dan bij L. gesinae.

De talrijke hertegeweiachtige vertakkingen van de buitenzoom van

Kleur van het venster

Miniatuurvensters in de eilandjes 
en langs de buitenzoom

Blauwgroene wazige ronde stippen 
in het vertakte venster

Hertegeweiachtige bifurcaties van 
het venster (buitenzoom)
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het venster deden mij eerst denken aan L. aucampiae, waarbij deze bifur
caties ook sterk op de voorgrond treden, doch bij L. aucampiae, waarvan 
de vindplaatsen in West-Grigualand en Bechuanaland zich trouwens op 
750—1000 km ten Oosten van die van L. annae bevinden, ontbreekt elk 
spoor van wazige blauwgroene stippen in het venster.

Ik aarzel niet, deze door Mevrouw Geyer gevonden Lithops als een 
nieuwe, zelfstandige soort te erkennen, welke echter aan L. gesinae (en 
misschien ook aan L. aucampiae) verwant is.

Mediolobivia Bckbg 1934 

(syn. Setirebutia Fric
ondergeslacht: Eumediolobivia Bckbg 1942)

W e zijn thans genaderd tot het derde geslacht der Rebutinae, namelijk 
Mediolobivia. In het systeem Backeberg worden de Mediolobivia’s 

gesplitst in de ondergeslachten Eumediolobivia en Pygmaeolobivia. Het 
eerstgenoemde ondergeslacht omvat de planten, die we ditmaal willen 
bespreken.

We herhalen hier nog even de voornaamste kenmerken der Eumedio- 
lobivia’s om verwarring met de Pygmaeolobivia’s te voorkomen.

Plantenlichaam bolvormig, met ingezonken top. Ribben opgelost in 
kleine, ronde, vrij platte tuberkels; areolen bedekt met dik wit of geelwit 
viltig haar; dorens talrijk en buigzaam; opperhuid grijsgroen tot donker
groen, door felle zonbestraling soms brons-violet getint; bloemen breed- 
trechtervormig, bloembuis voorzien van vele schubjes en wollig haar, 
(figuur 1), de bloemkleur varieert van geel-oranje tot rood; bloembuis 
meestal witachtig. Vrucht: een kleine, ronde besvrucht; zaden dof bruin, 
rond.

Evenals vorige malen zijn bij de nu volgende opsomming van de 
soorten en de variëteiten van het ondergeslacht Mediolobivia de onderschei
dende kenmerken, waar we de nadruk op willen leggen, in de tekst gespa
tieerd.

Typeplant: Mediolobivia aureiflora — BCKBG (syn. Rebutia aureiflora 
BCKBG, Rebutia aureiflora MARS.-BOCK). Plantenlichaam plat bolvor
mig, top ingezonken, ±  50 mm hoog en breed, opperhuid donkergroen met 
violette gloed; areolen met viltig bruinachtig haar bedekt; dorens ±  15—20, 
zacht en buigzaam, randdorens ±  6 mm lang, middendorens 3—4, ±  10 
mm lang, g e e 1 - b r u i n van kleur; bloemen: 30 mm lang, 40 mm breed, 
goud-geel, vruchtbeginsel met groenachtige, driehoekige schubjes, in de 
oksels van deze schubjes bruin wollig haar; vrucht groenachtig rood ±  5 a 
6 mm in doorsnede, zaden dofzwart, ±  1 mm groot.

Med. aureiflora var. albiseta — BCKBG (syn.: Med. aureiflora var. albis- 
pina BCKBG, nom. nud.; Reb. aureiflora var. albiseta MARS.-BOCK) ver
schilt nauwelijks van de soort, onderscheidt zich door buigzame, dunne, 
w i t t e  d o r e n s ,  die alle ±  10 mm lang zijn.

Med. aureiflora var. brevispina — BCKBG nom. nud.; een zeer kort- 
doornige variëteit.
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M edio lob iv ia  duu rsm aian a  foto: Uitewaal

Med. aureiflora var. brunneispina — BCKBG nom. nud.; een variëteit 
met bruine dorens. Waarschijnlijk synoniem met Med. aureiflora var. lon- 
giseta BCKBG.

Med. aureiflora var. leucolutea — BCKBG nom. nud.; variëteit met 
lichtgele bloemen.

Med. aureiflora var. lilacinostoma — BCKBG nom. nud.; variëteit met 
lilakleurige bloemkeel.

Med. aureiflora var. variegata — BCKBG nom. nud.; een geel-bonte 
variëteit.

Med. longiseta — BCKBG (syn.: Med, aureiflora var. longiseta — 
BCKBG); plantenlichaam kort cylindervormig, opperhuid donkergroen; 
areolen, bedekt met bruine wol; dorens 15—20, buigzaam, tot 40 mm 
l a n g ,  b r u i n  tot g o u d b r u i n ,  nauwelijks verschil tussen rand en 
middendorens; bloem 30 mm lang, 45—50 mm breed, helder oranje, bloem
keel wit; vrucht: een groen-rode bes, van wolhaar voorzien.

Med. longiseta var. albilongiseta — BCKBG (syn.: Med. aureiflora var. 
albilongiseta — BCKBG); verschilt alleen van de soort door l a n g e ,  
w i t t e ,  buigzame dorens.

Med. blossfeldii — (WERD.) BUIN. (syn.: Reb. blossfeldii — WERD.; 
Med. rubriflora var. blossfeldii — (WERD.) KRAINZ); plantenlichaam plat 
bolvormig, 40 mm breed, 30 mm hoog, opperhuid h e l d e r  g r o e n ;  areo
len wit of grijsachtig wit, dorens ±  2 5 — 30 , wit en doorschijnend, de 
dorens van het bovenste areolengedeelte dikwijls licht bruin of geelachtig, 
de langste dorens 5—6 mm lang, de overige 3—4 mm lang; bloem 50 mm 
lang, van binnen helder rood, van buiten blauwachtig rosé, bloembuis ±  25 
mm lang, onderste helft olijfkleurig, bovenste helft blauw-rose, bloemkeel 
geelachtig tot blauwachtig rosé.
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Med. blossfeldii var. com pactiflora — WESSN. (syn.: Med. rubriflora 
var. compactiflora — (WESSN.) KRAINZ); deze variëteit komt veel overeen 
met de soort, enkele verschillen zijn de volgende: kleur van de opperhuid

dof groen; dorens ±  15—17, waarvan 
1—2 geheel bruin zijn en naar buiten 
gericht; bloem: oranje-rood, buitenste 
bloembladeren en bloembuis groen
achtig rood.

Med. blossfeldii var. nigrilongi- 
seta — WERD. (syn.: Med. rubriflora 
v. nigrilongiseta (WERD) KRAINZ); 
onderscheidt zich van de soort door 
±  25 mm lange, d o n k e r b r u i n e  
d o r e n s .

Med. boedekeriana  — RCKBG; 
plantenlichaam bolvormig, 30—40 mm 
in doorsnede, opperhuid g r ij s - tot 
g e e l g r o e n  van kleur; dorens 11- 
13, randdorens dun, wit tot 5 mm 
lang, doren aan de rand van het are- 
ool 8 mm lang, 2—3 middendorens, 
korter, lichter bruin van kleur; bloem 
50 mm breed, 40 mm lang, helder 
oranje, bloemkeel helder wit.

Med. duursmaiana — BCKBG; 
plantenlichaam bolvormig, 40 mm dia
meter, opperhuid donkergroen, rood
achtig violet bij felle zonbestraling; 
dorens 10—11, dun, wit, randdorens 
±  5 mm lang, 1 m i d d e n d o r e n ,  
3—4 mm lang, wit met gele punt; 
bloem 30 mm lang en 35 mm breed, 
oranje-geel, bloemkeel wit.

Med. elegans — BCKBG; planten
lichaam bolvormig, 40 mm in diame
ter, opperhuid bleekgroen; 14 rand
dorens, witachtig geel 3 mm l a n g ,  
3—4 middendorens, donkerder aan de 
voet, ±  5 mm lang; (figuur 2) bloem 
25 mm lang en 40 mm breed, helder 
geel, bloemkeel, lichtgeel.

Med. elegans var. gracilis — 
BCKBG; verschilt van de soort, door
dat ze in alles kleiner is.

Med. kesselringiana — CULLMANN; plantenlichaam bolvormig tot 
kort cylindervormig, ±  50 mm in doorsnede, opperhuid donkergroen tot 
blauw-groen; ±  14—18 dorens, weinig verschil tussen rand- en midden-
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dorens, echter verschillend in lengte, de onderste dorens 2—5 mm lang en 
glashelder, de bovenste 5 mm lang en bruin, waarvan 2—3 donkerbruin en 
één doren 1,5 mm lang; bloem 18 mm l a n g  en 7 mm b r e e d ,  r o s e 
ro o d, met d o n k e r d e r  m i d d e n n e r f ,  bloemkeel licht rosé tot bijna 
wit.

Med. rubelliflora — BCKBG, plantenlichaam kort cylindervormig, ca. 
50 mm hoog, opperhuid groen, met donkerlila weerschijn, 10—14 ribben; 
areolen met wit vilt bedekt; dorens ±  10-12, k o r t en wit, 1 -2  mm 1 a n g, 
1 stevige middendoren; bloem 30 mm lang en 40 mm breed, r o o d 
o r  a n j e, de onderkant der buitenste bloembladeren met een donkere, lila 
middennerf, bloemkeel licht rosé tot wit, waarschijnlijk een natuurlijke 
hybride tussen Med. aureiflora en Med. rubriflora.

Med. rubriflora — BCKBG; (syn. Med. carminata — BCKBG, Med. ery- 
thrantha — BCKBG); plantenlichaam bolvormig, ca 40 mm hoog en breed; 
opperhuid dof groen; dorens 12—15, wi t a c h t i g met b r u i n e  p u n 
t e n ,  of geheel b r u i n ,  ±  10 mm lang; bloem 40 mm lang en breed, 
k a r m i j n r o o d ,  de onderzijde der buitenste bloembladeren met o l i j f 
g r o e n e  n e r v e n ,  bloemkeel rosé of groenachtig rosé.

Med. sarothroides (WERD.) BUIN. (syn.: Rebutia sarothroides 
WERD.); plantenlichaam bolvormig of kort cylindervormig, ca 70 mm 
hoog en 50 mm breed, opperhuid licht groen; 15-16 randdorens, wit, de 
onderste geel gepunt, d i k w ij 1 s g e b o g e n ,  4 -6  mm lang, 3 -4  midden
dorens, r o e s t b r u i n  of z wa r t ,  o n r e g e l m a t i g  g e b o g e n ,  
±  20 mm lang (figuur 3); bloem 40 mm lang en breed, kersrood, bloem-
k e e l  W it  R R E D E R O O .

Overpeinzingen in de Succulentenkas.
t .  et wilde maar geen zomer worden dit jaar en de planten bloeiden dan ook later dan 
H  00it. Soorten, die anders, wat het bloeien betreft, nooit verstek laten gaan, vonden 
nu aanleiding om eens een jaartje over te slaan en soorten die voorgaande jaren slecht 
bloeiden, tooiden zich nu met een nooit verwachtte bloemenweelde. Alleen de Mam- 
millaria’s deden aan de ongewone gedragingen van de andere geslachten niet mee. Ik 
geloof, dat zij van nature gedwongen zijn met hun kleine bloemetjes tegen de anderen 
op te zien, anders zouden zij beslist dit jaar van verwaandheid naast hun potten zijn 
gaan staan. Toch zijn o.a. de bocasana’s, die zich elk jaar vele maanden lang met 
bloemen tooien, een genot voor het oog.

Bocasana’s; ik bezit er verscheidene, maar zijn het wel bocasana’s? Mijn boca
sana’s vertonen haren in de axillen en daarom moeten zij volgens Craig de naam longi- 
coma dragen.

Hoe gelukkig waren mijn schooljaren, toen mijn verzameling slechts enkele exem
plaren telde en de namen voor mij geen problemen schiepen. Gelukkig waren wij ook, 
toen wij ons in Heimans, Heinsius en Thijsse’s geïllustreerde „Flora van Nederland 
verdiepten, waarin Nederlands plantengroei netjes in hokjes verdeeld is en wel zo, 
dat elke plant in een hokje past. Het samenstellen van een herbarium was een genoe
gen en de naamgeving geen probleem. Met weemoed zie ik mijn oude „Flora in het
zelfde boekenrijtje staan als de nieuwe succulentenlitteratuur, waar niet door en niet
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uit te komen is. Toch heeft deze laatste ook zijn bekoorlijkheden. Al is het niet mogelijk 
voor elke soort het hem passende hokje te vinden, het braakliggende onderzoekingster
rein is voor de systematicus groot en interessant; en de verrassingen zijn soms enorm.

Sinds jaar en dag staan bij mij twee exemplaren van Rehutia marsoneri broederlijk 
bij elkaar, het is mij nog nooit gelukt er zaadbessen aan te krijgen. In de buurt staat 
een Reb. senilis, ik trachtte deze te bestuiven met stuifmeel van marsoneri en hoewel 
alle andere bloemen zaadbessen gaven, lieten de met marsoneristuifmeel bestoven bloe
men verstek gaan. Enkele minuscula’s, ook bestoven met marsoneristuifmeel, maakten 
wel bessen. Het is goed, dat wij niet in de toekomst kunnen kijken, het kruisen zou 
zijn aantrekkelijkheid verliezen.

De tegenstanders van kruisingsproeven behoeven zich geen zorgen te maken, geen 
liefhebber of leek zal van mij een plantje krijgen, dat door mijn kruisingsproeven is 
ontstaan. Ik wil alleen trachten mijn „soorten” in hokjes onder te brengen, tenzij mocht 
blijken, dat de natuur dit onmogelijk heeft gemaakt en door de tussenkomst van insec
ten de schotjes dusdanig heeft afgebroken, dat er geen stap of sprong meer is van de 
ene soort naar de andere, maar een geruisloze, glijdende overgang.

H. F. R. SMOORENBURG.

Boekbespreking.
„DIE KAKTEEN”  dooi- H. Krainz, met 
medewerking van Prof. Dr. F. Buxbaum 
en W. Andreae; uitgegeven door de 
Franckh’sche Verlagshandlung, te Stutt- 
gart.

Voor ons ligt de eerste aflevering van 
het reeds eerder in ons blad aangekon- 
digde werk: „Die Kakteen” .

Het verheugt ons bijzonder, dat einde
lijk de belofte van de verschijning van 
dit werk is ingelost. Bij de ordening en 
bij het opbergen van deze eerste 42 blad
zijden bemerken wij, hoe belangrijk een 
losbladige uitgave van de bezitters zijn 
kan. Prof. Buxbaum begint met de be
handeling van de morphologie van de 
Cactaceae en geeft daarna een overzicht 
van de systematische indeling. Deze op
zet is zeer interessant en kan op afde- 
lingsvergaderingen aanleiding geven tot 
zeer belangrijke discussies.

Van het geslacht Dolichothele is een 
uitVoerige beschrijving met een zeer dui
delijke detailtekening van mevr. Bux
baum opgenomen. Verlucht met foto’s 
worden de soorten surculosa en baumii 
beschreven, verder worden de volgende 
soorten behandeld: Heliocereus specio
sus, Oroya peruviana, Parodia chrysa- 
cantha, Ariocarpus kotschoubeyanus, 
Echinocactus grusonii, Mammillaria

woodsii en Mam. longiflora.
Bij iedere beschrijving is een goede 

foto gevoegd, waarvan twee in kleuren 
zijn opgenomen. De behandeling van elke 
soort omvat twee bladzijden, zoals in de, 
bij dit nummer gevoegde prospectus, 
wordt aangegeven. De medewerking van 
Prof. Buxbaum garandeert een goede 
wetenschappelijke behandeling, terwijl 
de heer Krainz zorg draagt, dat de prac- 
tijk van het kweken der planten niet 
wordt vergeten.

De volgende aflevering zal bij het ver
schijnen van dit nummer reeds ontvan
gen zijn, hierna zullen de volgende afle
veringen regelmatig ieder kwartaal ver
schijnen.

Alhoewel de prijs van 4.80 DM per af
levering niet laag te noemen is, zouden 
wij toch iedere serieuse liefhebber w il
len aanraden zich dit interessante mooie 
werk aan te schaffen. Uit ervaring weten 
wij, dat later het niet direct nemen van 
een abonnement op dergelijke publikaties 
meestal betreurd wordt, terwijl de kos
ten van de volledige uitgave veel hoger 
zijn.

Met belangstelling zien wij uit naar 
de volgende afleveringen, die wij even
eens in ons blad zullen bespreken.

A. F. H. BUINING.



Erbitte Angebot
alterer Literatur über Kakteen

(Bücher, Zeitschriften u.s.w.)
Auf Wunsch in Gegenlieferung Kakteen-pflanzen, schone und neue Chilenen 
oder Peruaner.
FRIEDRICH RITTER, a /c  Nevermann y Cia Ltda. Casille 47, Arica. Chile.

Bestuursmededelingen.
Rekening en Verantwoording 1955.
Ondergetekenden, Kascommissie 1956, 
verklaren de rekening en verantwoording 
van de Penningmeester van Succulenta, 
over het jaar 1955, met de daarbij beho
rende bescheiden, te hebben gecontro
leerd en accoord bevonden.

w.g. L. C. KOREVAAR, Den Haag.
W. H. NOTEBOOM, Voorburg.

Lidmaatschap.
Leden van Succulenta in Nederland, 

die hun lidmaatschap niet wensen te ver
lengen, worden, om moeilijkheden te 
voorkomen, er aan herinnerd, dat het 
lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 
1 december, schriftelijk aan het secreta
riaat, Hereweg 19, Lisse, of aan het be
stuur van de afdeling, waartoe zij beho
ren.

Belgische leden van Cactusweelde, die 
hun lidmaatschap niet wensen te verlen
gen, worden verzocht vóór 1 december 
hiervan mededeling te doen aan de secre
taris, de heer A. Wilboorts, Diksmuide- 
laan 296, Berchem, Antwerpen, België.

Belgische leden van Kaktusvreugde, 
die hun lidmaatschap niet wensen te 
verlengen, worden verzocht vóór 1 de
cember hiervan mededeling te doen aan 
de heer A. van Imschoot, Gebr. De Smet- 
laan 64, Gentbrugge, Gent, België.

Belgische leden van Pereskia, die hun 
lidmaatschap niet wensen te verlengen, 
worden verzocht vóór 1 december hier
van mededeling te doen aan de secreta
resse mevr. Gonnissen, Edm. Thieffry- 
laan 52, Mortsel, Antwerpen, België.

Even noteren !
Ter voorkoming van stagnatie wordt 

men vriendelijk verzocht kopij, kring- 
bladen, bestemd voor de redactie, te zen
den aan H. VAN DER VELDE, Hofwijck- 
straat 17, Den Haag.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
TE KOOP GEVRAAGD: Broeikas je 

van 2 x 3  meter, liefst uitneembaar, des
noods zonder ramen. Brieven met inlich
tingen en prijsopgave aan Mej. CHR. 
MEIJER, Heemsteedsedreef 67 te Heem
stede.

GEVRAAGD: Succulenta 1951 no. 3; 
aangeboden: zaailingen van Lob. aurea,

Mam. compressa etc. in ruil voor zaai
lingen of stekken van Mediolobivia en 
Lobivia, soortecht en op naam. E. J. 
HELDERMAN, Eschdoornlaan 52, Wor- 
merveer.
IN RUIL AANGEBODEN diverse soor
ten winterharde succulenten (Sedum, 
Sempervivum, Chiastophyllum oppositi- 
folium). Ruillijsten zenden aan M. KROL, 
Crocusstraat 12, Terneuzen.

Nieuwe Leden :
W. van Gelderen, Wielantstraat 25, Eind

hoven.
B. W. Selles, Albr. Kuiperstraat 22,

Utrecht.
A. F. Kee, Hoflanderweg 260, Beverwijk. 
J. H. Klein Velderman, Langestraat 14, 

Stenenkamer, post Deventer.
G. Reijnen, Gelderlandplein 25, Eind

hoven.
R. van Miert, L. Giststr. 23, Middelburg. 
Dr. A. A. Messing, Westersingel 103, Rot

terdam.
R. Dijkxhoorn Jr., Prinses Irenelaan 4, 

Maasland.
R. de Nooy, Hoofdstraat 32, Veenendaal.
H. Bosch, de Heemstraat 438, Den Haag.
S. Wilken, van Landsbergenstraat 12,

Den Haag.
Mevr. van Rijn, Prins Hendriklaan 7, 

Rijswijk.
P. van Urk, Marktstraat 45, Meppel.
H. Benthem, Geraniumstraat 15a, Almelo. 
N. Verwoerd, Bodegraafsestraatweg 51, 

Reeuwijk.
R. P. van der Griend, Marknesserweg 17, 

Emmeloord.
Ir. Ch. H. Henkens, Florakade 270, Gro

ningen.
Ir. H. Kuipers, Curagaostraat 169, Gro

ningen.
Mej. L. S. Schuster, Heinzestraat 3, 

Amsterdam.
Chr. Grootveld, Wagenaarweg 30, Den 

Haag.
C. R. Zwerus, Enschedelaan 15, Den Haag. 
H. M. Beyersbergen v. Henegouwen,

Edisonstraat 106, Den Haag.
Mej. D. F. Sissingh, Wingerdstraat 62, 

Den Haag.
Mevr. Visser, de la Reijstraat 52, Den 

Helder.
P. Th. Schenk, Vriezelaan 4, Almelo.
F. Brinkgreve, Rijnlaan 147, Utrecht.
Th. Sneijers, Witheerenstraat 7, Blerick. 
A. Habets, Piuslaan la, Eindhoven.
C. Boer, Geraniumstraat 36, Vlaardingen.



ZAADVERKOOP Clichéfonds

1 Lithops alpina f 0.25 51 Anacampseros rufescens f 0.15
2 — bella f  0.25 52 Artrocereus mirabilis f 0.30 '
3 — deboerii ^ f 0.45 53 Astrophytum myriostigma f  0.35 x
4 — bromfieldii f 0.25 54 — ornatum f 0.35
5 — erniana f  0.25 55 Echinocereus baileyi f  0.35
6 — edithae f 0.25 56 — blanckii f 0.30
7 — farinosa f  0.25 57 Ferocactus melocactiformis f 0.35
8 — fulviceps f 0.25 58 Frailea pulcherrima f 0.30
9 — helmuti f 0.25 59 — pumila f  0.30

10 — insularis f  0.25 60 — schilinzkiana f 0.35
11 — kuibisensis f 0.25 61 Gymnocalycium megalothelum f 0.30
12 — kunjasensis f  0.25 62 — saglionis f  0.30
13 — lactea , f  0.25 63 Harrisia pomanensis var.
14 — mickbergensis f 0.25 grossii f 0.40
15 — opalina f 0.25 64 Mammillaria angularis var.
16 — pulmonuncula f  0.25 longispina f  0.30
17 — pseudotruncatella f 0.25 65 — polythele f  0.30
18 — peersii f 0.25 66 — sheldonii f 0.30 '
19 — triebneri f 0.25 67 Rebutia minuscula f 0.25
20 — venteri f 0.25 68 — dasyphrissa f  0.30
21 Argyroderma roseum f 0.25 69 — senilis f 0.30
22 Dinteranthus pole evansii f 0.25 70 — — var. elegans f  0.30
23 — vanzij lii f  0.25 71 — — — iseliniana f  0.30
24 Delosperma caespitosum f 0.25 72 — — — kesselringiana f 0.30
25 — carolinense f  0.25 73 — — — stuemeriana f  0.30
26 — herbeum f 0.25 74 — — — Sm. 202,
27 — sutherlandii f 0.25 bloem rood f  0.30
28 Glottiphyllum compressum f 0.25 75 — — — Sm. 204,
29 — davinii f  0.25 bloem rood f  0.30
30 — latum f 0.25 76 — — — Sm. 702,
31 — fragans f  0.25 bloem rood f 0.30
32 — framesii f  0.25 77 — — — Sm. 208,
33 — propinguum f 0.25 bloem zalmkleurig f  0.30
34 — regium f 0.25 78 — — — Sm. 209,
35 — nelii f  0.25 bloem oranje f  0.30
36 — salmii f  0.25
37 — starkae f  0.25
38 — surrectum f  0.25
39 Faucaria lupina f  0.25
40 — longidens f  0.25
41 — peersii f 0.25
42 — uniondalensis f  0.25
43 Hereroa dyeri f 0.25
44 — tugwelliae f  0.25
45 — willowmorensis f 0.25
46 Rhombophyllum rhomboideum f 0.25
47 Ruschia nivea f  0.25
48 — orientalis f 0.25
40 Argyroderma, gemengd f  0.20
50 Aloë succotrina f 0.20

Toezending volgt uitsluitend na ont
vangst van het verschuldigde bedrag, 
vermeerderd met f 0.15 voor verzendkos
ten.

Men vergete niet enkele soorten op te 
geven, die als vervangingssoorten dienst 
zullen doen.

Verzoeke het bedrag over te maken per 
postwissel (geen postzegels s.v.p.) of 
door overschrijving of storting op post
rekening 3 9 8 9 7 2 ten name van Mej. 
J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn.

BELGIE:
Mej. C. Eelen, Donck 117, Meir bij Hoog

straten.
Mevr. Sorensen, Mechelsesteenweg 157, 

Antwerpen.
Mevr. Rollenberg, St. Jorisstraat 76, 

Temse.
Rob. Heijnen, Fort 5 straat 158, Edegem.
Alb. WiUemsen, Zandvlietstraat 15, Ant

werpen.
L. Mertens, Rederijkerstraat 70, Wilrijk.
Rob. Lambrechts, Unitaslaan 129, Deurne.
M. Vincent, Leeuwlantstraat 82, Deurne.

Mej. Peeters, Dambruggestraat 294, Ant
werpen.

Kam. van der Biest, Vilainstraat 24, Aalst.
Joz. Verkest, Kettinglei 28, Hemixem.
P. de Nijs, Belgielei 148, Antwerpen.
Mevr. Naessens, Kapelweg 71, St. Job in 

’t Goor.
H. Iers, Amerikalei 82, Antwerpen.
D. de Zitter, Geeraardsbergsestraat 21, 

Aalst.
Mej. Nartus, Belgiëlei 52, Antwerpen.
A. Augustijnen, van Vaerenbergstraat 98, 

Berchem.
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H.  K R A I . N Z :  D I E  K A R T E E N

Dieses Werk bringt eingehende Beschreibungen der eingeführten Arten nach dem 
neuesten Stand der Wissenschaft. Die Beschreibungen werden erganzt durch ein- 
und mehrfarbige Abbildungen. Aufierdem enthalt es Gattungsdiagnosen, denen 
jeweils eine Verbreitungskarte der Gattung beigegeben ist.

Das Werk gibt Auskunft über Heimat, Biologie, Kultur, Synonymie und Literatur 
für jede Art, führt die Originaldiagnose (in der Originalsprache) an und gibt 
genaue Anweisungen für Anzucht und Pflege.

Das Werk stützt sich auf die hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen der 
allseitig anerkannten Herausgeber. Es wird den Wissenschaftlern sowie den Züch- 
tern und Liebhabern in gleichem Malle dienen.

Die Veröffentlichung erfolgt im Lose-Blatt-System. Auf jedem Blatt — im Format 
! 8 X  26 cm — wird eine Art beschrieben. So kann jeder Benützer die einzelnen 
Artbeschreibungen nach seinen Wünschen und Bedürfnissen einordnen. Die Mög- 
lidikeit des Auswechselns und Erganzens der Einzelbesdireibungen schützt das 
Werk vor dem Veralten.

Jeweils 16 Blatter =  32 z. T. bunt illustrierte Drudsseiten bilden eine Lieferung. 
Die Einzelblatter sind gelocht, damit sie gleich in die Ordnermappe eingereiht 
werden können, die zusammen mit der ersten Lieferung (Sommer 1956) ausgegeben 
wird und 16 Lieferungen aufnehmen kann.

Zur Einführung in das Gesamtwerk bringt die Lieferung 1:

Die Morphologie der Kakteen, 1. Teil: Der Sprofi. (Wurzel, Blüte, Frucht und 
Samen folgen in den nachsten Lieferungen.) — Die systematische Einteilung der 
Kakteen (mit Kenn-Nummern). — Die Beschreibung der Gattung Dolidiothele. 
Ferner 9 Tafeln mit Beschreibungen von Arten, erganzt durch 7 ein- und 2 mehr
farbige Abbildungen. Jede Art ist mit der Originaldiagnose (in der ursprüng- 
lichen Spradie) versehen. Zwecks Einordnung der Blatter in das System, das in 
der 1. Lieferung aufgeführt ist, tragt jedes Blatt eine Kenn-Nummer.

Die weiteren Lieferungen sollen in vierteljahrlichen Abstanden herauskommen. 
Die Bestellung gilt jeweils für 4 Lieferungen (ein Jahr) und verlangert sich selbst- 
latig für 4 weitere Lieferungen, falls keine Abbestellung erfolgt.

Bestellungen geiten in der Regel für den Bezug ab Lieferung 1 samt Ordnermappe.

Im laufenden Bezug betragt der
Preis jeder Lieferung DM 4.80 sfr. 5.70
Preis der Ordnermappe DM 4.80 sfr. 5.70

Einzellieferungen sind nach Mafigabe der Vorrate für je DM 5.80 zu haben. 
Einzelblatter können nicht abgegeben werden.

Das Werk kann durch jede Buchhandlung bezogen werden.



PLAN UND ZIELSETZUNG DES WERKES 
erlautern die Herausgeber in der Einleitung:

Bei der Planung des vorliegenden Lieferungswerkes, das eine Monographie der 
Kakteen werden soll, waren die Herausgeber vor eine schwierige und verant- 
wortungsvolle Aufgabe gestellt. Einerseits soll dem Werk eine Einteilung gegeben 
werden, die eine systematische Ordnung der in zwangloser Reihenfolge ersdieinen- 
den Blatter ermöglicht; andererseits mufi die Auslieferungsfolge dem stammes- 
geschichtlichen System soweit wie möglich entsprechen. Aufierdem soll die Mög- 
lichkeit bestehen, die systematische Einteilung dem jeweils erreichten Stand der 
noch im Flusse befindlichen phylogenetischen Forschung anzupassen, ohne grofie 
Umnumerierungen vornehmen zu mussen.

Von den bisher veröffentlichten Systemen konnte keines als vollwertig anerkannt 
werden. Sie entstanden auch meist zu einem Zeitpunkt, in welchem die Entwick- 
lungsdynamik der Kakteen noch völlig ungeklart war. Es wurden damals nur 
schematische Reihen aufgestellt. Sie waren daher, obwohl auch heute noch vielfach 
als Arbeitsgrundlage angewandt, nur ein Notbehelf.

Auch die diesem Werk zugrunde gelegte systematische Einteilung ist nur ein 
Provisorium, das sich mit fortschreitender Forschungsarbeit noch andern wird und 
andern mufi. Ihre wissenschaftliche Grundlage konnte jedoch bereits soweit fest- 
gelegt werden, dafi sie keine grundsatzlidhen Fehler mehr aufweist, die eine 
Berichtigung unmöglich machen würden.

Es wurde daher davon abgesehen, jeder Gattung eine eigene Nummer zuzuteilen. 
Viele der in den letzten Jahrzehnten veröffentlichten Gattungen können einer 
wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten und werden wieder verschwinden, 
teilweise wohl auch lediglich als Untergattungen bestehen bleiben. Soweit die 
Erforschung diese Entscheidung bereits gefallt hat, werden sie hier nicht mehr 
als Gattungen aufgeführt. Neue Gattungen können entdeckt oder bei Durch- 
forschung von Grofigattungen als notwendig erkannt werden. Darum mufi die 
Einteilung derart beschaffen sein, dafi sie auch dem Liebhaber eine einfache Neu- 
ordnung ermöglicht, wenn neue Forschungsergebnisse vorliegen; sie werden den 
Beziehern durch Hinweisblatter mitgeteilt. Dadurch wird das Werk zu jedem 
Zeitpunkt dem durch die gemeinsame Forschungsarbeit der I.O.S. erreichten Stand 
entsprechen.
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das in Papierqualitat, Text- und Bildanordnung am Beispiel Jriocarpus kotsdboubeyanus zeigt, wie 
die ausführlidien Angaben für jede Art auf einem Blatt untergebradit sind. Am Fuft jeder Seite ist 
die Kenn-Nummer des in der Einführung angegebenen Systems.
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zeigt veines der vielfarbig wiedergegebenen Bilder, die nadi ausgesuditen Farbfotoaufnahmen 
reproduziert sind.



A riocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K. Sch.
(Roseocactus)

Wollfruchtkaktus; kolsckoubeyanus, nach dem Fürsten Kotschubey, Förderer des Garten- 
baues. — Einheimische Namen: „Pezuna de venado", „Pata de venado“.

L i t e r a t u r
Anhalonium kotschoubeyanum Lem., Cels. Cat. Buil, du cercle des conf. hort. départ. Seine 

1842, in Hort. univers. VI. 1844, p. 63. — Lem. Cact., 1869, p. 42 et in Illust. hort. 
XVI. Miscell. 1869, p. 72. — Weber, Bois Dict. hort., p. 90.

Anhalonium fissipedum Monv. Cat. 1846, Lab. Monogr. 1858, S. 154.
Anhalonium sulcatum Salm-Dyck, Cat. hort. Dyck, 1850/5, S. 78. — Labour. Monogr. 1858, 

S. 154. — Först.Handb., 2. Ausg. 1886, S. 232. — Schumann, K., Monatsschr. Kakteenk. 
VII, 1898, S. 179.

Stromatocarpus kotschubeyi Karw., Lem. Illustr. hort. XVI, Miscell 1869, p. 72 (nomen solum).
Cactus kotschubeyi Kuntze, Rev. Gen. PI. 1:260, 1891.
Ariocarpus kotschubey anus (Lem.) K. Sch., Monatsschr. f. Kakteenk. VII, 1897. — In Engl. u. 

Prantl, Pflanzenfam. Nachtr. 259, 1897; Bot. Jahrb. XX IV , 1898, S. 550. — Gesamt- 
beschr. 1898, S. 607 u. Abb. — In Thomps., Reports of Miss. Bot. Gard. IX , 1898, 
S. 129, tab. 33. — Schum., K. & Gürke, Blühende Kakteen, Taf. 52 a) u. Text. — Pur- 
pus, J . A., in Monatsschr. Kakteenk. 1911, S. 73. — Britton, N. L. & Rose, J . N., The 
Cactaceae III, 1922, p. 82 u. Abb. — Schelle, E., Kakteen, Tübingen, 1926. S. 339. — 
Marshall, W. T. & Bode, M., Cactaceae, Pasadena 1941, p. 134.

Roseocactus kotschoubeyanus (Lem.) Berg., in Journ. Wash. Acad. Sc. XV, 3, 1925, S. 43. — 
Harms, Zeitschr. f. Sukk. (DKG.) 1925/26, Bd. II, S. 54. — Berger, A., Kakteen, Stutt- 
gart 1929, S. 282. — Backeberg, C. & Knuth, F. M., Kaktus-ABC, Kopenhagen 1935, 
S. 408. — Bravo, H., Las Cact. de Mexico, Mexico 1937, p. 501. — Haage, W., Freude 
mit Kakteen, Radebeul 1954, S. 189.

D i a g n o s e
nach K. Schumann, in Gesamtbeschr. Kakteen, S. 606:

„Simplex serius proliferans et caespitosus cinereo-viridis; mamillis parvis subregulariter
triangularibus acutis ad medium sxdeatis et lanatis carnosis patentibus; areolis inconspicuis;
aculeis nullis; floribus breviter infundibuli!ormibus kermensis; axillis lanatis. “
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B e s c h r e i b u n g
K ö r p e r einfach, spater zum Sprossen geneigt, mit dicker, rübenförmiger Wurzel, niedrig, 

rosettenförmig, oben flach, bis an den Scheitel in den Boden versenkt; am Scheitel etwas ein- 
gesenkt und mit grauem Wollfilz geschlossen, hellgraugrün, bis 7 cm 0 .  W a r  z e n  in den 
Spiralreihen 5 zu 8 angeordnet, sich dachziegelartig deckend, niedrig, kaum bis 7 mm hoch, 
dreikantig, oben flach, bis 7 mm breit, gleichschenkelig, fast rechtwinklig-dreiseitig, an der 
Oberflache gefurcht, nach unten verjüngt; Furche schwach behaart, gegen den Körper zu mit 
dickem Wollbüschel. Die Warze gleicht einem Ziegenfufl. Ohne Stacheln.

B 1 ü t e n aus dem Grunde der Furchen der jungen Warzen, etwa 2,5—3 cm lang. Recep
taculum rötlichweifl, nackt. B l ü t e n h f i l l e  kurz trichterförmig, 2— 2,5 cm im 0 .  A u f i e r e  
H ü l l b l a t t e r  grün, etwas fleischig, oft zweispaltig; i n n e r s t e lanzettlich spatelförmig, 
zugespitzt, rosa bis karminrot, auf dem Rücken blasser, mit dunklerem Mittelstreif. S t a u b -  
f a d e n  weifl, von der halben Lange der Blütenhülle; Beutel klein, kugelförmig, gelb. G r i f -  
f e 1 weifl, mit 5 weiflen, strahlenden Narben, die Staubgefafle überragend. B e e r e zuletzt 
trocken und aufspringend. S a m e n  1 mm lang, umgekehrt eiförmig, schwarz höckerig, punk- 
tiert, matt.

Hiervon zwei verschiedene Varietaten:
A. kotschoubeyanus var. albiflorus Backeb., in Kakteenfreund, Mannheim 1935, S. 66 u. Abb.

D i a g n. lat. in Cactus and Succulent Journ. of the Cact. & Succ. Soc. of America X X III, 
19 5 1 als Roseocactus: „Differt floribus satis, magnis, albis“ . B e s c h r e i b u n g  nach 
Backeb. 1935, 1. c.: „Machtige, 5 cm breite, weifle Bliite, die in der Mitte der Bliitenblatter 
zuweilen schwach rosa angehaucht ist.“

A. kotschoubeyanus var. macdowellii (Backeb.) Krainz comb. nov. (syn. Roseocactus kotschou
beyanus subsp. macdowellii Backeb.) Diagnose nach Backeberg in Blatter f. Sukkul.-Kunde, 
Selbstverl. Hamburg 1 9 4 9, S. 8: „Differt corpore cylindrico minore, tuberculis elegan- 
tibus.“ Der zylindrische Körper kleiner, mit zierlichen Warzen.

H e i m a t

Zentral-Mexiko, nördlidi von Matehuala auf ödem Steppengebiet unter Prosopis-Strauchern; 
bei San Luis Potosi; bei Villa Lerdo am Rio Nazas (Durango). (Bei den Varietaten fehlen 
Fundortangaben).

K u 11 u r

Bei allen Ariocarpus nicht leicht. Nur im Gewachshaus (in Glasnahe), Treibbeetkasten oder 
im Zimmergewachshaus, das vom Friihjahr bis Spatsommer an sonnigem Ort im Freien steht, 
erfolgversprechend. Verlangt lehmige, sehr durchlassige Erde mit etwas Gipszusatz, die zur 
Halfte mit mineralhaltigem Kies- oder Ziegelschrot in einer Körnung von 3—6 mm vermischt 
wird. Auf den Topfboden kommt eine Schicht erbsengrofier Holzkohlenstiicke. Braucht im 
Sommer heiflen, im Winter kühlen Stand und wenig Wasser. Im Winter wird nur das Ein- 
fütterungsmaterial befeuchtet. Der rübige Körper wird bei Importen zu deren Bewurzelung 
nur zur Halfte in die Erde gebracht. Etwas gespannte Luft fördert die Wurzelbildung, sonst 
aber ist Lufttrockenheit erforderlich. W o die notwendige Warme fehlt, ist Pfropfen angezeigt. 
Pfropfungen werden unter Glas meist zu iippig und verlieren dadurch ihr charakteristisches 
Aussehen. Ais Dauerunterlage eignen sich C. jusbertii und C. spachianus.

Anzucht aus Samen, die ihre Keimkraft lange behalten. Samlinge können im ersten Jahr, 
sobald das erste Prisma ausgebildet ist, auf die Triebspitze eines wüchsigen Cereus (jusbertii, 
bonplandii u. a.) gepfropft werden. Nach Erstarkung wird auf C. spachianus umgepfropft.

B e m e r k u n g e n
Im Jahre 1840 erstmals durch Baron v. K a r w in sk y  in 3 Exemplaren nach Europa eingefiihrt 

und an seinen Gönner Fürst Kotschubey gesandt. Dieser verkaufte eine Pflanze an Cels in 
Paris, die mit einem Preis von 200 Dollar einen Erlös von mehr als ihrem eigenen Gewicht 
in Gold erzielte. Nach dem zweiten Weltkrieg in gröflerer Zahl von F. Sc h w a r z  in Mexiko 
gesammelt und in die Schweiz gesandt. Typische Mimikry-Art, die sehr langsam wachst, blüht 
aber bei zweckmafliger Pflege alljahrlich, oft mit 2 Blüten zugleich. Für die Pflege im Zimmer 
ist die Pflanze ungeeignet.
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KOSMOS-VERLAG / FRANCKH’SCHE VERLAGSHANDLUNG / STUTTGART

Kosmos-Lexikon der Naturwissenschaften 
Herausgegeben unter der Mitarbeit namhafter Fachleute.
Redigiert von Dr. phil. habil. W. F. REINIG.
Das umfassende moderne Nadischlagewerk für alle Zweige der Naturwissen
schaften unter besonderer Berücksichtigung der Biologie. Prazise Begriffserklarun- 
gen und die Ganzheitsschau konzentrierter Gesamtdarstellungen sind seine 
besonderen Merkmale. 25 000 Stichwörter, 3400 Textspalten, mehr als 5000 Ab- 
bildungen, 440 Bilder auf Farb- und Fototafeln. 2 Bande. In Leinen DM 65.—, 
in Halbleder DM 78.—.

Pilze Mitteleuropas
Von Dr. Hans HAAS, mit 80 Farbbildern von Gabriele GOSSNER.
Dieses Farbtafelwerk zeigt die einheimischen Pilzarten naturgetreu in allen 
Einzelheiten in den verschiedenen Entwicklungsstadien und in ihrer natürlichen 
Umgebung. Siebenfarbiger Offsetdruck. — Ein Werk, das wissenschaftliche und 
künstlerische Anspriiche befriedigt und dem Sammler praktisch nützt. 2 Bande. 
256 Seiten und 80 Farbtafeln. Band I: Speisepilze I, Band II: Speisepilze II und 
Giftpilze. In Halbleinen je DM 9.80.

Unsere Moos- und Farnpflanzen
Von Dr. Dietmar AICHELE und Dr. Heinz Werner SCHWEGLER.
Eine Einführung in den Bau, die Lebensweise und das Erkennen der einheimischen 
Moose, Farne, Barlappe und Schachtelhalme. Naturgetreu fotografierte Habitus- 
Bilder und exakte Zeichnungen, die alle Einzelheiten deutlich wiedergeben, stehen 
neben den Beschreibungen jeder Art. Für eingehende Beobachtungen und Unter- 
suchungen sind auch die mikroskopischen Merkmale und ökologischen Gesichts- 
punkte erlautert. 170 Seiten mit 332 Abbildungen im Text und auf Kunstdruck- 
tafeln. Kartoniert DM 9.80, in Leinen DM 11.80.

Die Schmetterlinge Mitteleuropas
Von Dr. Walter FORSTER und Prof. Dr. Th. A. WOHLFAHRT.
Eine Gesamtdarstellung in Wort und Bild.
Band I: Biologie der Schmetterlinge, X II, 202 Seiten mit 147 Abbildungen.
In Leinen DM 23.—.
Band II: Tagfalter (Diurna — Rhopalocera und Hesperiidae). Die spezielle Dar- 
stellung von 800 Arten mit 780 Farbbildern. VIII, 126 Seiten mit 41 Textabbildun- 
gen und 28 Bildtafeln nebst 29 Seiten Tafelerlauterungen. In Leinen DM 53.—. 
Band III: Spinner (Bombyces) und Schwarmer (Sphmges) erscheint in etwa 
7 Lieferungen mit je  etwa 40 Seiten Text und 3—4 Tafeln mit insgesamt fast 
1000 Farbbildern.
Band IV: Eulen (Noctuidae) — Band V: Spanner (Geometridae) in Vorbereitung.

Ausführliche Sonderprospekte stehen für diese und weitere Kosmos-Werke gern 
zur Verfügung. Lieferung durch Ihre Buchhandlung.
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