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CACTUSm esttabletten

MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.
ETISSO,
samengestelde
CACTUS - mesttabletten
bevatten deze voedings
stoffen in practische en
reukloze vorm.

m e s t - K E G EL T J E
dat s p o r e n elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloemvorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !
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Dat brengt onó 1958 ?
at de illusie, die wij voor het jaar 1957 hadden ten aanzien van het

D maandelijks verschijnen van ons orgaan Succulenta, werkelijkheid is
geworden, stemt ons tot grote voldoening.
Wij zijn er van overtuigd, dat naast het hoofddoel van ons orgaan een
voorlichtend blad te zijn voor al onze leden, het bindend element van dit
periodiek, door het vaker verschijnen, belangrijker is geworden. Over dit
laatste kunnen wij echter niet tevreden zijn, daar Succulenta voor afdelingsberichten beslist nog te weinig gebruikt wordt. De gezonde verhouding
tussen centralisatie en decentralisatie dreigt hier verloren te gaan en onze
vereniging is toch nog niet zo groot, dat er een zo sterke decentralisatie
noodzakelijk is. Onze zusterverenigingen in de buurlanden Engeland, Frank
rijk en Duitsland hebben hieraan zelfs geen behoefte.
Wij willen daarom nogmaals een beroep doen op onze afdelingen om
in het nieuwe jaar Succulenta meer te beschouwen en te gebruiken als
bindend en voorlichtend orgaan van onze vereniging. De proef om maan
delijks te verschijnen zal worden voortgezet, voor zover dit financieel
mogelijk zal blijken.
De zware taak van onze redacteur werd verlicht door enige nieuwe
vaste medewerkers o.a. uit de afdelingen Cactusweelde, Cactusvreugde en
Pereskia.
Voor de goede wensen, die wij van vele succulentenvrienden in bin
nen- en buitenland ontvingen, danken wij u ook uit naam van Succulenta
en wij wensen onze vereniging en deze vrienden een zeer voorspoedig
1958 toe.
A happy and prosperous New Y ear!
Une bonne année !
Ein glückliches neues Jahr !
Deseamos un próspero y feliz Ano Nuevo !
A. F. H. BUINING, Voorzitter.
* *

VAN D E REDACTIE.
Ik dank alle medewerkers hartelijk voor hetgeen zij in het belang van
Succulenta in 1957 deden en dat ook in 1958 zullen doen. Grote dank ben
ik verschuldigd aan mej. J. J. E. v. d. Thoom en de heer G. J. Mol, voor
hun werkzaam aandeel aan Succulenta verricht.
RED.
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Lithops christinae

de ‘B o e r

sp. nov.

door Dr. H. W. DE BOER, lid I.O.S.
C o rp u scu lu m o b co n icu m , la te rib u s p a llid e c o e r u le o -g r is e is v e l p a llid e
v io la c e a -g r is e is , a p ic e s u b c o n v e x o p a llid e lu teo n u nc b r u n eo - nu nc
c in e r e o -s u ffu s o , r e tic u la tio n e e x lin eis e t p u n ctis ru fis in ru gis p a u llo
p r o fu n d is p ra ed itu m , fe n e s t r a destitu tu m , fis su ra n on d eh isc en te . F lo r e s
lu tei.

Habitat: Zuid West Afrika, 50 km ten Westen van Maltahöhe, coll. Dr.
A. L. Geyer en mevrouw A. E. Geyer-Joubert, juni 1957.

eze geelbloeiende Lithopssoort werd in juni 1957 door Dr. A. L. G eyer

gevonden ± 5 0 km ten Westen van het
D en Mevr. A. E.
dorp Maltahöhe, in zoverre, dat het voorkomen er van bekend was bij de
G e y e r - J oubert

bewoners van de desbetreffende „plaats” (farm of boerderij).
De plant groeit op de Noordelijke helling van een lage heuvel; ter
plaatse komen overal vaste kalksteenformaties aan de oppervlakte, terwijl

L ith o p s c h ris tin a e de Boer sp. n ov. (% X ).

foto: Dr. de Boer.

het terrein schaars bezaaid is met kleinere kalksteenbrokken en begroeid
'm et enkele lage struiken. Door Dr. G e y e r werden mij enige exemplaren
van deze Lithopssoort toegezonden.
De omgekeerd kegelvormige corpuscula hebben een hoogte van 1,2 a 2
cm; het licht gewelfde bovenvlak heeft een lengte, dwars op de spleet, van
1,4 a 2,2 cm en een breedte van 0,9 a 1,3 cm. De spleet is niet gapend en
3 a 5 mm diep. Het zijvlak is licht grijsachtig blauw tot licht grijsachtig
paars van kleur, terwijl het bovenvlak licht grijsachtig geel is, met een
bruine tint bij sommige en een enigszins blauwachtig grauwe tint bij
andere exemplaren.
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Het bovenvlak is geheel bedekt met een nagenoeg samenhangend net
werk van zich in de hoekpunten dikwijls verbredende lijnen en stippen,
welke zich in ondiepe groeven bevinden. Bij de licht grijsachtig geel ge
kleurde planten bevinden zich in of bij deze groeven bovendien enkele
duidelijke blauwgroene stippen, terwijl op sommige exemplaren bij nauw
keurige beschouwing met een loupe ook enkele wazige, diepliggende
blauwgroene stippen e n /o f niet scherp begrensde vlekken zichtbaar zijn.
Er is geen doorzichtig venster aanwezig. De bloemen zijn geel.
Hoewel, gezien de bij enkele exemplaren voorkomende wazige, diep
liggende, blauwgroene stippen en vlekken, er verwantschap schijnt te be
staan tussen deze Lithops en een aantal andere, in Groot Namaland voor
komende, geelbloeiende soorten, zoals Lithops kuibisensis, kunjasensis,
schwantesii, triebneri, rugosa en urikosensis, verschilt L. christinae van
de genoemde soorten duidelijk, zowel in kleur als in tekening; ook is er
schijnbaar enige verwantschap met de in de kleine Karasbergen gevonden
Lithops gulielmi.
Deze nieuwe Lithopssoort is genoemd naar Mevrouw C h bistin a du
T o it —R e it z , echtgenote van de eigenaar van de „plaats”, op het terrein
waarvan de plant voorkomt.

Men schreef ons o ve r--Zaaien I

*T i

De tijd van zaaien is voor de cactusliefhebber weer aangebroken en de meesten
hebben het zaad hiervoor weer in hun bezit. Gaarne wil ik hier een steentje bijdra
gen om het zaaien zo goed mogelijk uit te voeren. Om goede soorten voor zijn ver
zameling te krijgen is er maar een manier en deze is : zaaien !
We nemen hiervoor lichte tuingrond en verwarmen dit in een pan, tot de grond
goed stoomt en laten die daarna afkoelen. Een beetje regenwater - en elke
goede liefhebber heeft dit altijd bij de hand - wordt gekookt en daarna aan de aarde
toegevoegd, zodat deze goed vochtig is. De zaaitesten worden uitgekookt en daarna
gevuld met een laagje zuiver grint, dat van te voren ontsmet is en een laagje grof
maaszand; vervolgens komt er een laagje aarde overheen en we kunnen gaan zaaien,
na eerst de zaaitest in zoveel veldjes verdeeld te hebben als er nodig zijn.
Voor degene, die op warmte willen zaaien is het meest geschikt de z.g. ozurietkabel, die in verschillende lengte en dikte verkrijgbaar is en zonder meer op het
lichtnet aangesloten kan worden. Deze kabel komt in het zaaibakje, bedekt door een
laagje grond, want daarop komen de potjes met zaden te staan onder een warmte
van plm. 70 a 80 graden Fahrenheit. De potjes bedekken met een stukje glas, maar
zo dat er altijd nog wat verse lucht kan toetreden. Van te voren heb ik elke soort
te zaaien zaad op een lijstje geschreven met een nummer, dat nummer komt ook op
elk potje te staan, zodat vergissingen uitgesloten zijn.
A KAHLMANN

Zaaien II
Even een paar woorden over mijn proeven met het zaaien van cactussen en de
verwarming door middel van een verwarmingslamp. De resultaten waren bevre
digend, de opkomst was groter dan zonder verwarming, van schimmel hebben de
zaailingen geen last gehad, de ontwikkeling van algen was niet zo groot als onder
glas. Nadelen heb ik ondervonden omdat ik de temperatuur nog niet voldoende onder
controle had. Enige soorten vielen weg door een te lage of een te hoge temperatuur;
andere soorten waren goed bestand tegen temperatuursschommelingen.
In het kort komen mijn bevindingen hier op neer, dat deze manier van kweken
zal voldoen, indien men het geheel in een verwarmde kamer plaatst. De lamp moet,
ondanks de meer gelijkmatige temperatuur, door het aanbrengen van een thermostaat
te regelen zijn.
R. CREMERS.
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Biologische cultuur
der cactussen
door Prof. Dr. FRANZ BUXBAUM

ls ik uw cactussen zie, dan erger ik mij

A altijd. Bij u zien zelfs de moeilijkste

E en a a r d ig g r o e p je : C leisto ca ctu s
strau sii, E c h in o p sis s p e c ie s en
G a ste ria v e r r u c o s a

G y m n o ca ly ciu m d en u d a tu m

O pu n tia m ic r o d a s y s a lb is p in a

soorten er uit als importen, en ik heb bij
al mijn moeite en zorg altijd weer verlie
zen”, zei mij een cactusliefhebber, toen hij
eens mijn 2000 koppige cactusverzameling
bekeek, die ik jammer genoeg door de oor
log bijna totaal verloren heb. Ik geloof, dat
dit oordeel mij recht geeft ook eens, inplaats
van over cactusonderzoek, over het behan
delen van cactussen te schrijven.
Er zijn zeer veel leidraden voor het
behandelen van cactussen en andere succu
lenten. Elk nog zo klein handboek geeft zo’n
leidraad en in de vaktijdschriften worden
aldoor weer nieuwe ervaringen gepubli
ceerd. Echter stemmen deze maar gedeel
telijk met elkaar overeen. Eén ding hebben
ze echter alle gemeen: dat ze steeds slechts
onder bepaalde voorwaarden juist zijn, voor
andere daarentegen totaal verkeerd kunnen
zijn. Ik moest mij, bij de behandeling van
mijn cactussen, herhaalde malen omschake
len, toen ik uit het warme Oost-Stiermarken
met zijn lange zomer, naar het ruwe OpperStiermarken, op een hoogte van 750 meter
boven de zeespiegel verhuisde, waar de
zomer zeer kort en zelden warm is.
Wij kunnen de cactussen — en hetzelfde
geldt voor de andere succulenten — nooit
die levensomstandigheden geven, welke zij
in hun vaderland krijgen. Wat wij echter
doen kunnen is, de voorwaarden van het
vaderland, resp. de eisen, die de planten
stellen, zo dicht mogelijk benaderen, wat,
al naar gelang het klimaat, waarin wij ze
kweken, geheel verschillend te bereiken is.
Daarom lijkt het mij bij voorbaat al ver
keerd een „leidraad” te willen geven. Het
is juister en belangrijker, de levensomstan
digheden, die in de typische cactusgebieden
heersen, te leren kennen en zich daarnaar te
richten. Dat is het, wat ik onder biologische
cactuscultuur versta.
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Het milieu van een plaats, waar leven
mogelijk is, bestaat uit verschillende onder
delen, waarvan de volgende de belangrijk
ste zijn :
1.
2.
3.

bodemgesteldheid (physisch, chemisch,
de ruimte);
licht en temperatuur.
lucht- en bodemvochtigheid.

Reeds de eerste factor doet ons zien,
dat wij in de cactuscultuur twee totaal ver
schillende groepen te onderscheiden heb
ben: bodembewonenden cactussen en epiphytische cactussen (boombewoners). Ik wil
mij hier slechts tot de veel belangrijker eer
ste groep beperken.
De verhoudingen in de bodem

Verreweg de meeste bodembewonende
cactussen zijn uitgesproken woestijn- en
steppenbewoners. De oorzaken, die tot het
ontstaan van een woestijn of steppe voeren,
zijn alleen van het klimaat afhankelijk en
dus overal gelijk. Dit besef maakte het mij
mogelijk, de ervaringen van een 25 jaar
geleden gemaakte studiereis naar NoordAfrika voor de cactuscultuur aan te wenden.
Natuurlijk zijn de afzonderlijke verhoudin
gen in de verschillende gebieden in het
vaderland totaal anders, maar de kennis van
de algemeen geldende factoren — eventueel
verbonden met gegevens over de eisen die
bepaalde soorten aan de bodem stellen, zo
als zij bijv. in Taylor-Marshall & Bock’s uit
stekende boek gegeven worden - geeft reeds
de mogelijkheid aan, cultuurfouten te ver
mijden.

O pu n tia p a ila n a

O pu n tia b ra s ilien sis

Physische bodemgesteldheid

Droge gebieden kennen geen humus.
Deze kan zich slechts vormen, wanneer de
voor de groei van de humusbacteriën be
vorderlijke vochtigheid aanwezig is. In
droge gebieden blijven organische resten
vaak zeer lang behouden, om tenslotte door
verwering in anorganische bestanddelen uit
elkaar te vallen. Door de verwering worden
ook de stenen steeds verder verbrokkeld en
er ontstaat zand en stof. Woestijnen en step
pen bestaan daarom uit grof en fijner zand
en leem — zonder humus! Zo’n grond zou

P e le c y p h o r a a s e llijo r m is
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G y m n o ca ly ciu m m ih a n o v ic h ii

G y m n o ca ly ciu m m u ltiflo r u m

L o p h o p h o r a w illia m s ii

in de cultuur veel te zwaar zijn, daar de
fijne delen (leem) samenkoeken en bij de
wortels de lucht onthouden, bovendien zal
de grond de voedingsstoffen te snel afge
ven, als wij, door toevoegen van grof zand,
hem luchtig zouden willen maken. Daar
om voegen wij dan ook een derde deel bladgrond aan ons leem- en zandmengsel toe. In
ieder geval moet de grond los en grof zijn,
want de grondsoorten in de droogtegebieden bevatten veel lucht. Ontbreekt dit aan
de cactuswortels, dan verstikken ze en
sterven af.
De cactussen, welke in grasgebieden
leven (natuurlijk droge grasgebieden!) kun
nen al wat meer bladgrond krijgen, daar
deze formatie ook in het vaderland op een
grotere bijmenging van organische stoffen
wijst.
Vooral waard om op te letten — en
waar helaas echter zelden op gelet wordt —
is de factor ruimte. In het Europese kli
maat strijdt de plant om ruimte. Zij moet
zich tussen vele concurrenten haar plaats
veroveren en kunnen behouden. In steppen
en woestijnen is er geen concurrentie om
ruimte. Hier strijdt de plant tegen de ruim
te. Deze strijd tegen de ruimte, en tegelijk
om een geringe neerslag te benutten, voert
vele cactussen en andere succulenten tot een
ongelooflijke uitbreiding van de wortels.
Zeer lang zijn b.v. de wortels bij Melocactus, waarbij aangetoond werd, dat de slechts
5 cm onder het oppervlak lopende wortels
een lengte van 7 m bereiken! Ook Haworthia’s willen hun wortels graag uitbreiden
en groeien daarom veel slechter in potjes
dan in bakken.
De Japanners kweken hun beroemde
dwergboompjes in nietige potjes — maar
van de cactussen willen wij toch geen dwer
gen maken ! Het beste is dus een bak,
zo groot, dat men hem nog gemakkelijk
dragen kan. Dit heeft nog meer voordelen
tegenover de bloempot. Het belangrijkste is,
zoals reeds gezegd, dat de plant daarin zijn
wortels kan uitbreiden en daardoor beter
groeit. Verder wordt de bak door de zon
door en door verwarmd, zonder uit te dro
gen en behoudt ze de warmte en de „warme
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voet” langer. Daar houden, zoals bekend is,
alle planten uit de warmere gebieden van.
De bak behoudt bovendien een gelijkmati
ger vochtigheid, wat daarom van belang is,
omdat elk uitdrogen tijdens de groeitijd de
fijnste wortels door de schrompeling van de
gronddeeltjes kapot trekt en zo de groei
stagneert. Tenslotte besparen wij ons in de
bak, vaak voor meerdere jaren, het verpot
ten, dat de beworteling toch altijd meer of
minder beschadigt. In tegenstelling tot de
meeste cactuskwekers verpoot ik ook de
zaailingen eerst in het 2e jaar. Echinocactus
ingens bijv. neemt ons het verpotten altijd
zeer kwalijk!
Natuurlijk mogen in de bakken slechts
planten van dezelfde gebieden of minstens
met gelijke cultuureisen verenigd worden.
Het resultaat ervan is werkelijk verrassend!
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C er eu s p er u v ia n u s m on stru osa

Chemische bodemgesteldheid

Terwijl in het regenachtige gebied van
Europa losse minerale grond snel uitge
loogd wordt, waarbij de voedingszouten ge
leidelijk in de diepte verdwijnen, treedt in
de droge gebieden precies de tegenoverge
stelde gang van zaken op. De capillaire
zuigkracht brengt regelmatig uit de diepte
water naar het oppervlak, waarin een rijk
mengsel van voedingszouten opgelost is,
welke bij de verdamping van het water in
de oppervlaktelagen afgescheiden worden.
Ik was over de ongehoorde zoutrijkdom —
waaronder natuurlijk vaak ook veel natriumchloride — in het tunesische gebied
ronduit verrast. In het Matmatagebergte is
deze opstijging van mineraalzouten zo sterk,
dat over de leem-zandige grond kalkplaten
ontstaan van meerdere centimeters dik.
Waar ’t mogelijk is, de grond te bevloeien,
ontwikkelde de plantengroei zich tot een
ongekende weelde.
Uit deze feiten valt te concluderen, dat
de planten van zulke gebieden in staat zijn,
veel hogere voedingszoutconcentraties te
benutten, dan die uit vochtiger gebieden.
Onderzoekingen over de osmotische waar
den van de wortelhaarcellen van xerophyten
hebben dit intussen bewezen.
Tengevolge van het gebrek aan humus
zijn de woestijn- en steppengronden echter

M a m m illa ria elo n g a ta

A stro p h y tu m m y rio s tig m a
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A stro p h y tu m o rn atu m

E ch in o p sis e y r ie s ii

L e m a ir e o c e r e u s c h ic h ip e

naar verhouding arm aan stikstof. Door de
sterke verwering van de gesteenten bevat
ten ze echter relatief veel fosfor en kalium,
evenals verschillende mineralen, die geen
voedingszouten zijn, echter toch een stimu
lerende - groeibevorderende - werking heb
ben.
Ik heb naar aanleiding van deze kennis
en op grond van as-analysen, voor mijn
privédoeleinden een uit zuivere chemica
liën samengesteld voedingszoutmengsel
samengesteld, waarvan ik de werking nu
sedert 25 jaar beproef en met werkelijk ver
rassend gevolg gebruik. Dit mengsel is nu
in Zwitserland en in Engeland in de handel.
De bloeibaarheid steeg onwaarschijn
lijk hoog, de bedoorning werd gelijk aan die
van originele importplanten en prachtig
bont — vooral in zeer humusarme grond —
en het bleek dat hetzelfde voedingszout
mengsel voor alle potplanten, die rijk moe
ten bloeien, een uitstekende uitwerking ver
toonde. De grootste verrassing bracht ech
ter de proef om het meest nuttige mengsel
van dit voedingszout toe te passen. Ik gaf
in enige gevallen er zoveel van, dat het
tegen de bloempot aan de buitenkant begon
neer te slaan en bereikte daarmede onge
kende krachtige en niet uit elkaar gegroeide
planten.
De oorzaak van de steeds weer ver
melde mislukkingen bij de bemesting van
succulenten met „bloemenmest” moet dus
ergens anders liggen. En dat is inderdaad
het geval. Voor alles bevat vrijwel alle
z.g.n. kamerplantenmest uit de handel een
te groot percentage stikstof. Daardoor wordt
de vegetatieve groei veel te sterk bevorderd,
wat ook bij andere kamerplanten niet altijd
gewenst is, daar men van hen bloemen en
geen reuzenplanten wil zien; bij succulen
ten leidt het echter tot een „uit elkaar”
groeien en daarmede meestal tot een cata
strofe. De tweede oorzaak van mislukkingen
bij bemesting ligt hierin, dat ook mijn meng
sel slechts dan zijn volle werking naar voren
kan brengen, als de succulenten ook de be
nodigde sterke zonnebestraling krijgen.
Wij mogen niet vergeten, dat bijna alle
cactussen, die op de grond leven, uit een
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geographische breedte stammen, waarin de
zonnestralen veel steiler invallen dan in onze
breedten en dat bovendien de mooiste cac
tussen uit hoge bergstreken komen. Slechts
de alpinist weet van de werkzaamheid van
de zon in het hooggebergte, zelfs in onze
alpen. Hoeveel sterker is zij dan nog in de
tropische en subtropische bergstreken! Zo’n
lichtsterkte kunnen wij onze planten nooit
bieden; behalve dan misschien nog de in
steppen en struikgewas levende soorten, die
ook enige schaduw verdragen. Wij moeten
daarom niet onze toch al te zwakke zon nog
meer verzwakken door glas, dat, zoals be
kend, juist de zeer werkzame ultraviolette
stralen sterk absorbeert. Dus weg met het
glas, behalve om de planten in het voorjaar
en de late herfst voor kou te beschutten! Dit
heeft ook nog een andere reden: de cac
tussen willen een sterke stralingswarmte —
maar de warmtestuwing bij volle zon onder
glas verdragen ze niet. Men zal mij nu
antwoorden: „Ja, maar dan worden bijv.
vele Gymnocalyciums bruinviolet inplaats
van groen!” Ja, dat moeten ze toch ook! Dat
is hun natuurlijke kleur! Daarom heet bijv.
Gymnocalycium mihanovichii de zebra on
der de cactussen, omdat ze zulke mooie
violetbruine banden laat zien. Het witte
doornkleed van vele hooggebergtesoorten
wordt slechts bij de sterkste zonnestraling
zo mooi en de „schededorens” van de
mooie Cylindropuntia tunicata zijn in onze
— zo zwakke — zon bijna geheel niet te
kweken.
Het is waardevol, afbeeldingen van
vindplaatsen en beschrijvingen er van te
leren kennen, waardoor men te weten komt,
of een bepaalde soort in het vaderland in
het open land of onder struikgewas of in de
steppe leeft. Echter in het algemeen heb
ben mijn cactussen alle ook de hete zon
van Ooststiermarken tegen de zuidelijke
kant van een huis glansrijk doorstaan.
Slechts bij zaailingen in het eerste jaar en
in de eerste tijd na de winter moet men
voorzichtig met de middagzon zijn.
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Echinocereus caespitosus

M am m illaria m agnim am m a

A riocarpus kotschoubeyanus

Lucht- en bodemvochtigheid

Dat cactussen „geen water” of „weinig
water” verdragen, is onzin. Alle cactussen

A riocarpus fissuratus
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F e r o c a c tu s elec tr a c a n th u s

M am m illaria p a rk in so n ii

hebben tijdens d e groei een tamelijk grote
behoefte aan vochtigheid. Echter is een
ding ju ist: vele zijn bijzonder gevoelig
voor voortdurende nattigheid, vooral bij
koel weer. Dat zijn in het bijzonder de
Neder-Californische soorten, terwijl bijv. de
Chileense soorten tamelijk ongevoelig zijn.
Houdt men nu de cactussen buiten zonder
glasbedekking, en in grote bakken, dan kan
voor zulke gevoelige soorten lang slecht
weer gemakkelijk tot een wisse dood lei
den. Ik heb een zeer eenvoudig middel ge
vonden, om een te lange nattigheid af te
weren. Voor vochtgevoelige soorten komt
in de bak, zoals altijd, een goede drainage,
dan volgt een meerdere centimeters dikke
laag met de eigenlijke cactusaarde, en dan
worden de planten tussen grotere en klei
nere natuursteentjes zo geplaatst, dat slechts
de toppen van de wortels in de aarde ste
ken en de gevoelige wortelhals slechts tus
sen de grote stenen is ingebed. De ruimten
tussen de stenen vulde ik dan met biggelzand aan — en dan kan de grootste wolk
breuk komen, een uur later is de wortelhals
droog. De wortels echter hebben de nodige
gelijkmatige vochtigheid, daar de steenslag
een te snelle uitdroging er van verhindert.
Ook de gevoeligste soorten hielden het zo
zonder glasbedekking en zonder bijzondere
maatregelen zelfs in regenrijke zomers uit.
D e rusttijd

E ch in o ca ctu s gru son ii

M a m m illa ria w ild ii

De rusttijd in de cactusgebieden wordt
niet door koude, maar door droogte veroor
zaakt. Daarom moeten cactussen in de win
ter absoluut droog staan. Vanaf september—
october krijgen ze geen water meer, hoog
stens nevel, en in de winter heb ik ze uit
gebrek aan ruimte zelfs vaak uit de potjes
gehaald en in open dozen op planken opge
slagen — vanzelfsprekend niet in een ver
warmde ruimte, integendeel koel. Zo had
ik slechts uiterst geringe verliezen in de win
ter. In de vroege lente kregen ze slechts
wat nevel. Ik verstuif dan heet water met
een nevelspuit en eerst geleidelijk, als ze
weer tekenen van groei vertonen, worden
ze weer begoten.
Nevel is voor cactussen n.1. uiterst ge-
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wichtig, daar zij juist een karakteristieke
eigenschap van de woestijngebieden is,
waar tengevolge van de nachtelijke uitstra
ling de relatieve luchtvochtigheid ’s nachts
enorm toeneemt. Dat bewijst bijzonder dui
delijk de luchtvochtigheidsmetingen, die
Volkers in de egyptisch-arabische woestijn
uitvoerde. Hij vond, dat ’s nachts van on
geveer 2 uur tot zonsopgang, de relatieve
luchtvochtigheid in de maanden mei tot
september 94—97 % , october tot februari en
april 100 % en zelfs in maart, de maand van
de drooghete Chamsin ongeveer 80% be
droeg. Dat betekent, dat in bijna alle maan
den de verzadiging bereikt wordt. Het dak
van zijn huis in het woestijngebied van
Heluan was steeds ’s morgens om 8 uur nog
zo nat als na een overvloedige regenbui en
zelfs in juni was buiten liggend vloeipapier
’s morgens volkomen nat. Precies zo kon ik
in Tunis opmerken, dat in augustus het
asfalt der straten nat was. Daarbij komt
nog Knoche’s vaststelling, dat de cactusdo
rens, tengevolge van electrische capaciteitswerking in staat zijn, water uit de lucht te
condenseren. Wanneer de natuurlijke dauw
bij opstelling buiten niet genoeg is, zal
nevelen en spuiten — het beste met warm
water en wel ’s avonds — buitengewoon tot
de groei van de cactussen bijdragen.
Er zijn dus eigenlijk maar weinig facto
ren, die een cactusliefhebber als grondregels
in acht moet nemen. Desondanks wordt er,
jammer genoeg, zeer vaak tegen gezondigd.
De liefhebber echter, die ze in acht neemt
en zijn planten ook met betrekking tot
hun specifieke behoeften gadeslaat, zal,
hoewel hij verliezen ook niet zal kunnen
vermijden, omdat daaraan nu eenmaal niet
te ontkomen valt, steeds sterke, gezonde en
dankbaar bloeiende cactussen bezitten.

Parodia X m icrosp erm a

H am atocactus setisp in u s

Vert.: B. M. SCHOMPER.
U it „K ak teen und andere Sukkulenten” .

Tot onze grote spijt hebben we de vorige keer
verzuimd te vermelden dat de cliché’s welke het
artikel „Bloeiende vetplanten” sierden, evenals de
afgedrukte cliché’s in dit artikel, welwillend door
de heer Edelman in bruikleen zijn afgestaan. De
foto's zijn van de heer A. J. A. Uitewaal. Red.

C ep h a lo ce r e u s sen ilis
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Kleinia kleiniaeformis (Süsseng.) comb. nov.
d oor B . K . B O O M .
Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, Wageningen.

n Succulenta 1956, pag. 17, heb ik een Kleinia beschreven onder de naam
M r . R o w l e y heeft me er evenwel in een brief op attent
gemaakt, dat ik toch nog een naam voor deze plant over het hoofd heb
gezien, hij schreef namelijk, dat deze reeds veel eerder werd beschreven
als Senecio kleiniaeform is. Daar ik nog steeds van mening ben, dat het
juist is het geslacht Kleinia te handhaven, moet de plant nu dus omgedoopt
worden in Kleinia kleiniaeform is. Het is jammer, dat er destijds deze soort-

I Kleinia cucullata;

K le in ia k le in ia e fo r m is

Fotoarchief: I.V .T . Wageningen.

naam aan gegeven werd, want nu krijgen we bij de combinatie met de
geslachtsnaam Kleinia een naam, die eigenlijk wat onzinnig is: letterlijk
vertaald is het immers nu: de Kleinia-vormige Kleinia.
Intussen hebben we in de afgelopen zomer wederom zaailingen gekweekt
en de foto laat duidelijk zien, dat het lepelvormige karakter der bladen zich
reeds aan de zaailingen openbaart. Oudere zaailingen vertonen een vrij
grote variatie in de bladvorm, terwijl de kleur der bloemen varieert van
bijna wit tot geel.
De benaming van deze Kleinia is nu als volgt:
Kleinia kleiniaeformis (Süsseng.) comb. nov.
syn. Senecio kleiniaeform is Süsseng. in Fedde, Repert. 42, 45 (1936).
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Senecio cuneatus Jacobsen , Hand. Sukk., 2, 1023, Abb. 912 (1954).
Kleinia cucullata B o o m in Succulenta, 1956, 17.
Summary:
The plant described by me as Kleinia cucullata has to be renamed in
Kleinia kleiniaeformis, because I unfortunately overlooked the name Senecio
kleiniaeformis Süsseng ., as M r R o w l e y wrote me. Last summer we got
seedlings of this plant and as the foto shows clearly even the first leaves
are concave. Older seedlings vary in the form of the leaves and in the
colour of the flowers (white to yellow).

Als de winter kom t....
door G. D. DUURSMA.
ik dit schrijf — december — vriest het dat het kraakt, en het laat zich
T erwijl
aanzien, dat wij voorlopig niet op milder weer behoeven te rekenen. De herfst
was lang mooi geweest, en op de tafel voor een raam op het Zuiden stonden onze
cactussen en vetplanten zich dag aan dag nog heerlijk in het bleke najaarszonnetje te
koesteren.. Maar met de vorst komt ook de tijd van zorgen voor de vetplanten-verzamelaar. Zolang het niet zo heel hard vriest, en alleen des nacht de thermometer
beneden het vriespunt daalt, vereisen de planten betrekkelijk weinig zorg. Zij maken
de zo noodzakelijke winterrust door en verlangen niets anders dan zo rustig mogelijk
te blijven staan. Maar als de snerpend koude wind snijdend om de muren blaast, en
het water in sloot en plas stollen doet, als de grimmige Noordervorst met zijn kille
adem dikke ijsbloemen op de ruiten tovert, dan moet de liefhebber op zijn hoede zijn.
Gelukkig is hij. die een kas met centrale verwarming heeft en deze geheel of
gedeeltelijk voor zijn cactuscollectie heeft ingericht. Terloops merken wij hierbij
op, dat de succulenten, vooral in de winter, niet tussen andere, vochtiger atmosfeer
vereisende planten thuis behoren. Als de ketel naar behoren functioneert en alle
ruiten zo dicht zijn, dat het nergens kan tochten, behoeft men zich niet zo ongerust
te maken. Teneinde een te sterke afkoeling langs de kanten te voorkomen, kan het
liggende glas ten overvloede nog door riet- of stromatten en het glas langs de zij
wanden door houten luiken zo goed mogelijk worden afgesloten.
De meeste succulentenliefhebbers zijn evenwel niet zo rijk. dat zij zich de weelde
van een warme kas kunnen veroorloven. De meesten moeten hun planten ’s winters
in de huiskamer overwinteren. Bij strenge vorst kan men desnoods de kachel des
nachts een weinig aanhouden.

Niet op de vensterbanken laten staan.
Men late de potten evenwel niet in de vensterbanken of op een tafel dicht bij
het raam staan, daar hier, zelfs overdag, de afkoeling veel te groot is, vooral, wan
neer de ijskoude wind tegen de vensters blaast. Heeft men losse glasruiten tussen
het raam en de planten staan, dan kunnen deze wel iets meer verdragen, maar
toch doet men er verstandig aan, de planten ’s nachts bij strenge vorst meer naar
het midden der kamer te brengen. Bovendien leggen we nog een laagje couranten
over de planten heen, waardoor ze de nacht wel goed doorkomen.

Planten in een onverwarmde kamer.
Heeft men de planten niet in een verwarmde kamer, maar in een afzonderlijke,
geheel onverwarmde kamer, dan moet men meer voorzorgmaatregelen nemen. Staan
de potten in kamerkasjes, en is de aarde in de potten behoorlijk droog, dan valt het,
zelfs bij tamelijk strenge vorst, nog wel mee. Men moet niet vergeten, dat vele
cactussen op haar natuurlijke groeiplaatsen dikwijls ook wel enige graden vorst, ja
soms zelfs sneeuw, moeten doorstaan. En dit kunnen deze planten verdragen, omdat
ze dan tamelijk sterk uitgedroogd zijn, zodat het aanwezige water in de planten niet
kan bevriezen en dientengevolge de tere plantenweefsels niet stukscheuren. Want het
sterven van een plant, tengevolge van vorst, heeft geen andere oorzaak, dan dat het
aanwezige vocht in de plantencellen bevriest, daardoor zet de plant uit en zo scheu-
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ren de celwanden uiteen. Zorgt men dus in de winter zijn planten steeds aan de
droge kant te houden, dan kunnen ze zelfs wel een paar graden vorst verdragen.
Meermalen hebben mijn planten in een vertrek, waar ’s avonds en ’s morgens de
thermometer soms 4 graden Celsius beneden het vriespunt stond, het er nog goed
afgebracht, maar dan had ik een dikke laag couranten, oude kleden en stukken
karton om de planten heengepakt. Vooral courantenpapier keert verbazend goed
koude af. Zolang het hard vriest, laat men ook overdag alles maar stil ingepakt staan.
Het is een heel werk, alles uit en in te pakken, en wordt het eens een keer vergeten
de planten weer af te dekken, dan kan het wel eens te laat zijn. Heeft men er echter
ruimschoots de tijd voor, dan kan men midden op de dag, b.v. van elf tot twee uur,
bij zonnig weer gerust de beschermingslaag verwijderen. De planten vinden het
heerlijk even door het winterzonnetje beschenen te worden, doch zodra de zon niet
meer voldoende op de planten schijnt, begint men de planten weer in te pakken,
er vooral voor zorgende, dat op de hoeken geen tochtgaatjes open blijven.

Naar de vorstvrije kelder.
Wordt de vorst zo hevig, dat men de planten niet langer in het onverwarmd
vertrek durft te laten staan, dan brenge men bij voorkeur de kleine en tere soorten
het eerst in veiligheid. Heeft men een kamerkasje, dan kan men dit met de planten,
welke ons het meest dierbaar zijn, in de huiskamer brengen. Beschikt men over
een vorstvrije kelder, dan is het geen bezwaar, de grotere en sterkere planten daar
heen te transporteren. Toen ik nog in het bezit was van een uitgebreide collectie,
heb ik jarenlang de meeste Opuntia’s, grote Echinopsissen, zuilvormige Cereussoorten, Aloe’s, Echeveria’s, benevens vele andere vetplanten, welke ik minder interes
sant vond, in een vorstvrije kelder op het noorden ondergebracht. De planten wer
den daarin dikwijls reeds begin november opgeborgen en bleven er tot half maart
staan. Ik geef direct toe, dat het geen ideale bewaarplaats was, maar wanneer men
veel planten heeft en weinig geschikte ruimte, dan moet men in de gegeven omstan
digheden van twee kwaden de minste kiezen.

Zorg dat de planten niet bevriezen.
Zo moeten bewoners van bovenwoningen, die geen kelder hebben, zich vaak weer
anders - en vaak nog minder - behelpen. En voor enkele dagen, zelfs voor een paar
weken, is het zo erg niet, dat de grootste en sterkste soorten een overigens stiefmoe
derlijke behandeling krijgen. Als ze maar niet bevriezen, want dan zijn ze zonder
pardon verloren. Daarom behoeft men, als de nood aan de man komt, niet zo angst
vallig met de keuze ener vorstvrije bewaarplaats te zijn. Desnoods pakt men, als
men zich de weelde van een kamerkasje niet kan veroorloven, of als de beurs het
niet toelaat, ter wille van de planten ’s nachts de kachel te stoken, of als men geen
vorstvrije kelder heeft, de planten in een oude kist of donkere kast, welke door dikke
lagen courantenpapier, zakken of oude kledingstukken, zo kan worden afgedekt, dat
de planten niet kunnen bevriezen. In zo’n donker hoekje mogen onze gedoornde vrien
den, die zoveel behoefte aan licht hebben, evenwel niet langer vertoeven dan beslist
noodzakelijk is. Laten de weersomstandigheden het na korte of lange tijd toe, dat
de planten uit hun benarde positie verlost kunnen worden, dan moeten zij geleidelijk
weer aan het volle daglicht worden gewend, anders is de overgang, vooral wanneer
ze dan ook nog direct naar een warme kamer gebracht worden, veel te groot. Ziekte
en groeistoornis, en in de komende zomer weinig of geen bloemen, is hiervan het
gevolg.

H ans K ra in z door een auto overreden.
Uit Zwitserland ontvingen wij de ontstellende mededeling dat de heer
Hans Krainz enkele dagen voor Kerstmis door een auto werd overreden.
Helaas heeft hij daarbij enkele vrij ernstige verwondingen opgelopen en
is hij in het Kantonspital te Zürich opgenomen. Vanzelfsprekend hopen ook
de Nederlandse en Belgische succulenten vrienden op een gunstige afloop
van dit ongeval, een onzer beste cactuskenners en cactusvrienden over
komen. Dat hij weer spoedig geheel moge herstellen is aller innige wens.
A. J. A. UITEWAAL.
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Afdeling Nijmegen:

CONTRIBUTIE 1958

H. WOLF, Akkerlaan 30, Nijmegen.

Men wordt verzocht de contributie, ten
bedrage van f. 5.00 te storten op post
rekening no. 833550 ten name van de Alg.
Penningmeester van Succulenta te Rijperkerk, Friesland.

G. J. KOPPERS, Molenwei 38, Rotterdam-Zuid.

Leden, die aangesloten zijn bij een
afdeling, worden verzocht de contributie,
en de afdelingsbijdrage, te voldoen aan
de penningmeester(esse) van hun afde
ling (zie hieronder) :
Afdeling Amersfoort:

F. MEYER, Goudsbloemstraat 23, Amers
foort.
Afdeling Amsterdam:

Afdeling Rotterdam:

Afdeling Utrecht:

J. WOLTERSEN, Bollenhofsestraat 89,
Utrecht.
Afdeling Zaanstreek:

Mevr. VAN BEEK—THIEL,
kersstraat 84, Zaandam.

Botenma-

Afdeling Zwolle:

Mevr. E. J. WURTZ—BLIKKENDAAL,
Brederostraat 77, Zwolle.

BELGIË :

J. B. JANSEN, Mr. P. N. Arntzeniusweg
70 huis, Amsterdam-Oost, Gem. Giro
J. 1647.

Belgische leden van Succulenta worden
verzocht de contributie van B.frcs. 75.00
en de afdelingsbijdrage te voldoen aan:

Afdeling Arnhem:

Afdeling Cactusweelde:

I. LAGEVEEN, Utrechtsestraat 18, Arn
hem. Postrekening 811511.
Afdeling Den Helder:

Mevrouw KOOGER-LIMBURG, Violen
straat 45, Den Helder.
Afdeling Dordrecht:

H. VROON, Vinc. van Goghstraat 106rd,
Dordrecht.
Afdeling Eindhoven:

P. BUST, Frederiklaan 58, Eindhoven.

C. VAN LOOY, Jules Steurstraat 76,
Deurne, Antwerpen, postrekening
no. 531699.
Afdeling Kaktusvreugde:

A. LEMAN, Poekestraat 2, Ruiselede,
W. VI., postrekening 443260, t.n.v.
Kaktusvreugde, Poekestraat 2, Ruise
lede, W.V1.
Afdeling Pereskia:

GUST. SPRENGHERS, Gillegomstraat 47,
Boechout (Lier), postrekening 585177.

Afdeling Gooi- en Eemland:

Geen opgave ontvangen.

Nieuws uit de Afdelingen

Afdeling 's-Gravenhage:

AMERSFOORT

L. C. KOREVAAR, Kramsvogellaan 6,
Den Haag, postrekening 655000 t.n.v.
Penningm. Succulenta, Afd. ’s-Gravenhage, Kramsvogellaan 6, Den
Haag.

De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 13 januari des
avonds acht uur ten huize van de heer
F. J. Meijer, Goudsbloemstraat 23.
Behandeling van het geslacht Mammilria met vertoning van dia’s.

Afdeling Groningen:

H. G. DE GROOT, Pr. Bernhardlaan 50,
Veendam.
Afdeling Haarlem:

J. A. A. JONCKBLOEDT, Lange Heren
straat 22, Haarlem, postrekening
503704.
Afdeling Leiden:

Mevr. R. L. DALLINGA—MAHLER,
Calandstraat 54, Leiden.

F. J. MEIJER, Secretaris.

ARNHEM EN OMSTREKEN
De eerste kringbijeenkomst in 1958
hopen wij te houden op donderdag 16
januari te 20.00 uur ten huize van Dr. L.
C. Breebaart, Zypendaalseweg 1B te
Arnhem, (bij Park Sonsbeek).
Op deze avond hopen we o.a. de plan
nen voor 1958 te bespreken zoals excur
sies, zaadaankoop, ruilbeurs, enz.
J. SCHUT, Voorzitter.

SUCCULENTA

16
CACTUSWEELDE - ANTWERPEN
Algemene vergadering van 18 nov. 1957.
De vergadering werd geopend met
voorlezing door de voorzitter van het
verslag der bestuursvergadering van 8
november 1957. Daarna hield de heer A.
Wilboorts zijn aangekondigde lezing: Wat
is Rebutia violaciflora en wat Rebutia
carminea? De voordracht welke op zeer
begrijpelijke en leerzame wijze werd
ten gehore gebracht, genoot veel bijval.
De voorzitter deed een beroep op de
leden om een groep te vormen welke met
hem enige zaaiproeven zouden doen, met
één en dezelfde Rebutiasoort, om na te
gaan hoe deze planten na verloop van
tijd zouden evolueren van Rebutia over
Mediolobivia, Pygmeolobivia, Aylostera
naar Lobivia, zoals door de heer Hoeckx
naar voren werd gebracht.
Na de gebruikelijke tombola werden
dia’s van de verzamelingen onzer leden
vertoont. Cactusweelde mag fier zijn op
de verzamelingen van zijn leden, wat we
te zien kregen bewees dat de beste ver
zamelaars en kwekers nog altijd in onze
rijen vertoeven.
De prijskamp „Welke plant is dat” ? had
tot uitslag: beginners: de heren R. Ternier, G. Ternier, Mertens, Faes, Ceuppens.
Gevorderden: de heer Fr. Kayet; Specia
listen: de heren Van der Heyden, Jacobs,
Guldemont. Na prijsuitreiking dankt de
voorzitter de aanwezigen voor hun aan
wezigheid.
A. WILBOORTS,
Voorzitter.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
De jaarvergadering vindt plaats op
woensdag 15 januari a.s. in het K.A.B.gebouw aan de Doelstraat no. 9.
Agenda: 1. Opening door de voorzitter;
2. Notulen vorige vergadering; 3. Ingeko
men stukken; 4. Jaarverslag secretaris;
5. Idem penningmeester; 6. Bespreking
jaarprogramma; 7. Verkiezing nieuwe be
stuursleden; 8. Rondvraag; 9. Plantenverloting; 10. Sluiting.

Afdelingssecretarissen worden vrien
delijk verzocht, kopij voor aankondigin
gen van vergaderingen en korte versla
gen daarvan, voor de 20ste van elke
maand, aan de redactie te zenden.
Alle leden van de afd. Dordrecht en
Omstreken, donateurs en donatrices, als
mede hoofdbestuur en afdelingen wensen
wij een voorspoedig 1958.
De secr. A. DENTINGER.

DEN HAAG
Vergadering van 16 december 1957.
De laatste kringvergadering in 1957 werd
door de voorzitter geopend. Hij sprak
over het aantrekkelijk programma van
deze avond, waaronder een gratis plan
ten verloting en een wedstrijd waaraan
alle aanwezigen mee konden doen.
De heer Vromen kreeg na de pauze
gelegenheid tot het vertonen van een
door hem vervaardigde film over zijn
buitenlandse reizen. Na de Keukenhof
kwamen Indonesia, Siam, Birma, India,
Kenia, Oeganda en de Belgische Congo
aan de beurt. Het was een zeer inter
essante film: De voorzitter bracht de heer
Vromen hartelijk dank voor deze mooie
filmvertoning. Als attractie zorgde mevr.
Beijersbergen van Henegouwen voor zelf
gebakken boterkoek, die de goedkeuring
van de aanwezigen weg kon dragen.
Mevr. G. M. HARDONK.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De jaarvergadering zal plaats vinden
op 23 januari 1958. Op deze avond zullen,
zoals gebruikelijk, de jaarverslagen van
penningmeester en secretaresse worden
uitgebracht; ook de bestuursverkiezing is
dan aan de orde.
Volgens art. 10 van het Huish. Regl.
treden in het komende jaar drie leden
van het bestuur af te weten de 2de voor
zitter, secretaris en 2de penningmeester.
Deze leden stellen zich herkiesbaar.
CHR. MEIJER.

D. BOUWMAN

Binnenl. Groothandel
Export

Grote sortering Cactussen
en prima Vetplanten
DIJKW EG 56a

-

HONSELERSDIJK

-

TELEFOON K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8

directie en medewerkers van
d r u k k e r i j a. n. g o v e r s n.v.
wensen hoofdbestuur, redactie
en alle leden een

gelukkig en een
voorspoedig 1958

Ruil- en verkoopaanbiedingen.
GEVRAAGD: Crassula alstonii, arta
(deltoidea), barbata, columnaris, deceptrix, dubia, haemispherica, justus corderoyi, pyramidalis, in ruil tegen zaailin
gen van: Crassula mesembrianthemopsis,
Lithops divergens, deboerii, dorothea, gesinae, gracilidelineata, karasmontana, gulielmi, localis, mennellii, optica, optica
var. rubra, marthae, Ophthalmophyllum
friedrichiae, herrei, fulleri, maughanii,
Conophytum concavum, nevillei, pillansii,
placitum, Conophyllum compactum, re
pens, conradii, Mitrophyllum grande.
Gaarne bericht aan Dr. H. W. DE BOER,
Molenweg 3, Haren (Groningen).
TE KOOP: enkele nummers van Cac
tussen en Vetplanten. Jaargang 1935: 6 x

import
export
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Cotyledon ladysmithiensis

^ P o e iin U z

door B. K. BOOM
Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, Wageningen.

C. ladysm ithiensis Poelln. in Jahrb. Deutsche Kakt. Ges., 1, 94 (1931).
C. h eterop h y lla Schönl. in Ree. Albany Mus., 2, 150 (1907), niet Roxb. (1832).

nige jaren geleden zond Mr. H. J I erre , de onvermoeibare curator van

E de botanische tuin te Stellenbosch (Kaapstad), mij enkele stekjes van
een Cotyledon. Uit de stekjes groeiden voorspoedig een aantal plantjes op,

die vorig jaar bloeiden, zodat we in staat waren ze te determineren.
De plant werd in 1906 ontdekt door Mr. E. P illa n s langs de weg tus
sen Ladysmith en Laingsburg; er is klaarblijkelijk van deze vondst nooit
materiaal in cultuur genomen, want we hebben er nooit plantjes van gezien.
Maar in 1947 vond Mr. H. H all de plant terug en wel nabij Kleinpoort
in de Kleine Karroo; hij bracht materiaal naar Stellenbosch, waar het nu als
no. 5935 en 5936 in cultuur is. Beide nummers zijn in ons bezit en de
bijgaande foto toont duidelijk, dat we hier beslist te doen hebben met een
belangrijke aanwinst. De plantjes zijn namelijk gemakkelijk te kweken en
bloeien iedere winter willig. Ze blijven bovendien maar klein, zodat lief
hebbers met kleine kassen er een mooi object aan hebben.
De planten zijn bijzonder gemakkelijk te herkennen : de bladen zijn
namelijk wit en ruig behaard en langs de bovenrand zitten meestal twee
stompe tanden. Soms zijn deze tanden afwezig en ik vermoed, dat daarom
S chönland de plant aanvankelijk C otyledon heterophylla noemde, een
naam, die niet mag worden gebruikt, omdat er reeds een plant van die naam
bestond. Onze beide exemplaren zijn niet geheel identiek, maar ze komen
toch zoveel overeen, dat ze ongetwijfeld tot dezelfde soort behoren.
Men kan de planten al hier en daar in cultuur vinden en voor zo ver
ik weet, zijn deze alle afkomstig van Mr. H e r r e .
De beschrijving is als volgt:
Sterk vertakte, tot 20 cm hoge plant, met aanvankelijk sappige, later
houtige stengels; bladen aan de top van de stengels bijeen, af staand, dik en
vlezig, 3—5 cm lang, omgekeerd eirond-langwerpig, voet wigvormig en zeer
kort gesteeld tot zittend, nabij de top met 2(-4) stompe tanden, gehele opper-
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vlakte wit en ruig behaard; bloeiwijze eindstandig, behaard, met een tot
15 cm lange stengel en op de top daarvan een klein aantal, kort gesteelde
bloemen; kroon 1—2 cm lang, afstaand of iets hangend, bruinachtig rood,
met teruggebogen lobben, die half zo lang zijn als de kroonbuis.
De planten lijken wel wat op C. tom entosa H a r v ., maar deze laatste

C o ty le d o n la d y sm ith ien sis
Foto: I.V.T. Wageningen.

groeit veel hoger, de bladen zijn meer langwerpig, niet of zelden getand en
veel fijner behaard.
Zij, die gaarne stekmateriaal willen hebben, kunnen dit bij ons aanvra
gen. In dit opzicht wil ik even opmerken, dat er niet veel belangstelling
schijnt te zijn voor dergelijke nieuwigheden; ik heb wel eens meer materiaal
aangeboden, doch er zijn hoogstens 2 of 3 personen, die hiervan gebruik
gemaakt hebben.
\

Summary.
Discussed is C otyledon ladysmithiensis P o e l l n .; this plant was discovered by Mr. E. P i l l a n s near Ladysmith in 1906, rediscovered by Mr. H.
H a l l near Kleinpoort (Little Karroo) in 1947; from these plants Mr. H.
H e r r e sent 2 specimens to us and all specimens in cultivation are originated
from those. It is one of the most distinet species of the Crassulaceae, characterised by the blunt teeth of the white tomentose leaves.
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Een c a c tu s p ra a tje
door G. D. DUURSMA.

e winter, de schrale tijd voor de cactusliefhebber, is bijna voorbij. Het

D voorjaarszonnetje komt al wat hoger, haar warme, koesterende stralen
doen bos en wei, veld en hei herleven en ook wij hebben onze pleegkinderen
uit hun winterkwartieren gehaald. We zetten ze voorlopig op een tafel voor
een raam op het zuiden, zodat ze van elk zonnestraaltje kunnen profiteren.,

Een aardig groepje cac
tussen; boven (v.l.n.r.):
Op. m ic r o d a sy s (wit),
L e m a ir e o c e r e u s m a r g i
natus, O reo c er eu s tro llii (geënt); onder A str.
m y riostig m a , E ch in o p sis e y r ie s ii en E rio c a c tus len in g h au sn .
foto: Uitewaal.

Midden op de dag wordt echter de eerste tijd de sterke invloed van de
zon wat getemperd door een stuk matglas of dun papier voor de eerste rij
potten te zetten. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat de planten
door de vrij plotselinge overgang tot het volle licht brandvlekken krijgen.
Wat waren onze planten vermagerd, verschrompeld en verdroogd, na
enige maanden zonder water gestaan te hebben! Langzamerhand worden ze
weer aan wat meer vocht gewend. Wij gebruiken bij voorkeur regenwater,
dat een weinig lauw warm gemaakt wordt, zodat de temperatuur enige
graden hoger is dan die van het vertrek waarin de planten staan. In de aan
vang is het voldoende de potten eens per week flink te bevochtigen. Wij
doen dat echter uitsluitend op een zonnige voormiddag, zodat de planten
des avonds weer droog zijn. Blijft het weer aanhoudend goed en krijgen wij
enige zonnige dagen achtereen, dan kan men de planten op een zonnige
voormiddag ook wel eens flink besproeien met wat lauw water. Het kamer
staf gaat dan verdwijnen en na een paar zonnige dagen kan men zien, dat
de dorens weer gaan glinsteren, een teken, dat de planten de groei hervat
ten. Vroege soorten maken in het hart reeds nieuwe dorenbundels, en een
teer groen, vaak door een helderblauw waslaagje bedekt, vertoont zich.
Met het hernieuwde leven onzer cactussen komen straks ook haar schit-
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terende bloemen. De Epiphyllums hebben reeds gebloeid, evenals sommige
Rhipsalissoorten; wij zetten'deze op een wat meer beschaduwd plaatsje en
geven ze, zo nodig, nieuwe aarde. Ook planten, die niet goed willen groeien,
verplanten wij in kleine potjes met zandige bladaarde. De andere planten
laten wij echter zoveel mogelijk tot na de bloei op dezelfde plaats staan.
Na de bloei kunnen ze verplant worden.
Knoppen vertonen nu zo zoetjes aan: Aporocactus flagelliform is, de voor
de kamer als hangplant zo geschikte „zweepcactus”, met haar helderrode
bloempjes, evenals de prachtig en rijkbloeiende C ham aecereus silvestrii,
waarvan de korte, heldergroene stengeltjes veel op kleine augurkjes gelij
ken. Ook enige bolcactussen beginnen knoppen te krijgen, zoals Rehutia
minuscula, N otocactus ottonis, Notoc. concinnus, H am atocactus setispinus,
Gymnocalycium platensis en N eolloydia knuthiana. Hoewel niet met zulke
grote bloemen prijkend, zijn de regelmatig gevormde Mammillaria’s er
in een zonnig voorjaar ook heel vroeg bij met haar kleine, meest geelachtig,
witte of rosé bloempjes, welke als een krans de top der plant omringen,
bijv. Mam. coronaria, Mam. tvildii, Mam, bocasana en Mam. multiceps.
De Phyllocactussen beloven dit jaar weer veel bloemen, sommige exem
plaren hebben twintig en meer knoppen. Men zette ze na de bloei buiten op
een beschaduwd, warm plekje, met pot en al in de volle grond en late ze
daar tot de herfst staan, terwijl zo nu en dan wat vloeimest en wat roet-

E n ig e g e m a k k e lijk te
k w e k e n so orten . V a n
l.n.r.: N oto cactu s su b-

m am m u losu s, R h ip sa lid o p sis ro se a , M am w il
d ii; on d er: G y m n o ca ly ciu m g ib b o su m en R eb .
k ra in z ia n a .
foto: Uitewaal.

of steenpuin wordt toegediend. Dit zal de planten ongetwijfeld ten goede
komen.
Straks, als de mooie soorten bloeien, brengen wij ze voor het raam in
de huiskamer. Wij zetten er een paar grillig gevormde, andere soorten tus
sen, bijv. de grijs behaarde Opuntia vestita, of een rotscactus, Piptanthocereus peruvianus var. monstruosus, en krijgen dan een heel aardig groepje,
dat ongetwijfeld de belangstelling van menige voorbijganger zal trekken.
Als wij daartoe in de gelegenheid zijn, maken wij een praatje met een
liefhebber over onze planten en geven een stekje aan hem of haar, die er
belang in stelt, wellicht kunnen wij daarmee nog een liefhebber er bij
winnen, die ook een verzameling aan gaat leggen. En dan trachten wij
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hen tevens lid te maken van „Succulenta”, zodat de leden door onderling
ruilen hun collectie met nieuwe aanwinsten kunnen uitbreiden.
Velen menen, dat zij een collectie oude planten moeten hebben, alvo
rens zich tot de cactusverzamelaars te mogen rekenen. Men verlieze echter
niet uit het oog, dat elke verzamelaar met slechts enkele planten begonnen
is, terwijl een kleine verzameling jonge plantjes ook reeds haar bekoorlijk
heid bezit.

De pH van de grond
V ele facto ren zijn van invloed op de
groei en de bloei van onze planten; de
sam enstelling van de potgrond is w el een
van de belangrijkste.
W erd vroeger alleen aandacht besteed
aan de grondsoorten die m en gebruikte,
in de laatste ja re n is vooral de zuurgraad
(pH) van de grond een punt van discus
sie geweest.
Voordat Dr. Buxbaum in K akteen und
andere Sukkulenten 1953, zijn artikel
„A lkalitat - U rsache des Sam lingssterbens” en in Sukkulentenkunde 1954 „pH8 L eben sgefah r” schreef, was aan de pH
van de grond weinig of geen aandacht
besteed.
Dr. Buxbaum w ekte voor deze zaak de
belangstelling van de serieuze succulen
ten liefhebbers op en als gevolg daarvan
werd er heel wat over geschreven.
V ooral het zeer goede artik e l van Dr.
de B o er in Succulenta 1953, no. 3, pag.
38—42, die in het bijzonder de invloed
van de zuurgraad van de grond op
Mesems behandelde, is zeer instructief.
Toch bem erken we telkens, dat vele
van onze leden het nog steeds te ingew ik
keld en te geleerd vinden en dat zij,
daardoor terugschrikkend, niet tot ’t b e 
grip kom en w aar het om gaat. M et een
voudige m iddelen kunnen wij de zuur
graad van de grond bepalen.
D aardoor wordt het m ogelijk dat wij
allen m edew erken aan het onderzoek,
w elke zuurgraad de beste levenskans
biedt voor de vele geslachten d er succu
lenten. Indien w ij w at m eer vertrouwd
geraken met deze begrippen, kunnen wij
allen aan dit belan grijk e onderzoek een
bijdrage leveren.
De opneem baarheid van alle voedings
stoffen is afh an kelijk van de pH. D aar
door zijn vele stagnaties in de groei toe
te schrijven aan de lage en nog m eer
aan te hoge pH van de grond.
Op zeer eenvoudige w ijze w il ik hier
om schrijven w aarover het bij de pH in
hoofdzaak gaat.
De pH -form ule geeft aan de concen
tratie van de w aterstofionen. De w aar
debepaling wordt uitgedrukt in cijfe rs

m et een schaal van 1 tot 14. N aarm ate
het c ijfe r lager is, is de grond zuurder.
Wij onderscheiden dan tw ee groepen.
Men noem t de grond zuur als de pH
lager is dan 6, alkalisch of basisch als
deze hoger is dan 7. M et pH7 wordt het
neu trale punt aangegeven.
E r bestaan verschillende methoden om
de pH van de grond vast te stellen. De
m eesten zijn voor ons ech ter te inge
w ikkeld. H et gem akk elijkst kan het
vaststellen geschieden m et behulp van
indicatoren (aanw ijzers).
D it zijn stoffen w elke b ij een zekere
pH een bepaalde k leu r aannem en. Voor
ons kom en het m eest in aanm erking de
ind icatorpapiertjes, strookjes papier die
in een un iversele vloeistof gedrenkt zijn.
Op de omslag van het bun deltje indi
catorpapier is een kleurenschem a afge
drukt, w elke de pH van 1 tot 10 aan
geeft. De ind icatorstrookjes zijn v e rk rijg 
baar bij apothekers en firm a’s op het
gebied van laboratorium m aterialen.
B ij het m eten van de pH gaan wij als
volgt te w erk. Op een kleine hoeveelheid
aarde wordt wat w ater gegoten en goed
dooreengeroerd. Een strookje indicator
papier wordt er in gestoken, dat spoe
dig van kleu r veranderd. Op het om
slagje zoekt m en de k leu r op die over
eenkom t m et de k leu r van het indicator
papier en we kunnen dan de ju iste pH
aflezen.
De strookjes m ogen in geen geval met
de handen worden aangeraakt, daar dit,
vooral bij vochtige handen, verkeerde
reacties teweeg brengt.
In het algem een zal m en voor onze
cactussen de zuurgraad niet hoger dan
pH6 mogen stellen. V olgens Dr. B uxbaum
betekent pH8 voor zaailingen levensge
vaar. Door toevoeging van kalk kan men
de pH verhogen. Kalkhoudend gietw ate r verhoogd de pH op den duur ook b e 
langrijk. G iet dus uitsluitend m et regen
w ater. V erlagen kan m en de pH door
het toevoegen van bepaalde zure grond
stoffen zoals turfm olm , bosgrond en
sommige soorten bladaarde.
C. Bom m eljé.
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Bouw zelf uw kamerkas voor cactussen
Daar de winter voor onze cactussen een
moeilijke periode is, heb ik drie jaar gele
den een kamerkasje gebouwd, waarin de
gevoeligste en behaarde exemplaren, zoals

Cephalocereus senilis, Cleistocactus strausii

boekt door in een dergelijk kasje reeds
vroeg in het voorjaar zaad te zaaien in
bloempotten, die dan in vochtig turfstrooisel werden ingegraven.
Wat de prijs en materialen betreft,

etc., hun onderkomen vinden tijdens de
wintermaanden.
Dit kasje heeft verschillende voordelen,
onder andere :
a. de planten staan stofvrij;
b. de planten staan tochtvrij;
c. de temperatuur is niet aan hevige
schommelingen onderhevig. Deze faktor is
verder nog te beïnvloeden door het kasje
binnen, behalve aan de lichtzijde, te be

hoeft er niemand te zijn, die zo’n kasje
niet kan bouwen.
Het gefotografeerde kasje is gemaakt
van een fruitkistje van 30 x 40 cm, dat ik
voor f 1,— bij de groenteboer heb ge
kocht. Verder hebben we dan nog wat
oud glas en een plaatje zink van 40 x 24
cm nodig. Uit dit plaatje zink knippen we
8 repen van 3 om breed en wel zo, dat de
langste reep 40 cm wordt. Deze repen zink

Bovenaanzicht

spannen met plastic, waardoor de lucht
laag tussen glas en plastic een zeer goede
isolatie vormt;
d. bij gunstig weer kan het kasje ge
makkelijk buiten in de zon worden ge
plaatst, hetgeen voor de bloei van zo groot
belang is.
Verder heb ik zeer goede resultaten ge-

worden vervolgens rechthoekig omgebo
gen, dus zo I_, daar deze straks als glas
houder of glasgeleider dienst zullen doen.
Uit bijgaande tekeningen blijkt dus, dat
we nodig hebben;
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bovenaanzicht
opst. zinkstaaf

zinkstaaf van 40 cm
solderen

2 staafjes lang 40 cm; 4 staafjes lang
30 cm en 2 staafjes lang 20 cm.
Bij de constructie beginnen we de vooren achterstaafjes aan het kistje te timme
ren. Daarna nemen we een staaf van 40
cm en solderen deze volgens bijgaande
tekening aan de opstaande zijden.
Van beide staven van 40 cm wordt aan
elke kant een stukje van plm. 5 mm afge

knipt en wel van de zijde van de staaf
zink, die horizontaal komt te liggen. Hier
door krijgt men de ruimte waardoor het
glas naar beneden kan glijden. D e gete
kende hoek is de rechterachterhoek van
het kasje. W at voor deze hoek geldt, geldt
natuurlijk ook voor de andere hoeken.
Daarna nemen w e de twee resterende
staafjes en solderen deze zoals duidelijk
op de foto is waar te nemen.
Nu is verder het glassnijden maar een
peuleschilletje en uw plantenkasje is klaar.
Ik verwacht vast en zeker dat er velé cac
tusliefhebbers zich zo’n kasje zuljen aan
schaffen en ik hoop, dat ze er evenveel
plezier van zullen hebben als ik.
F. J. EVENHUIS.
Foto en tekeningen van de schrijver.

Boekbespreking.
E. Aubert de la Rüe, F. Bourlière, J. P. Harroy: DE WONDER
WERELD DER TROPEN. H. J. W. Becht, Amsterdam (1957), 208
pag., 128 zw. foto’s, 36 gekl. foto’s en 20 tekeningen. Oorspronke
lijke titel „Tropiques” .
Er verschijnt momenteel een serie prachtige boeken onder de gezamenlijke titel
„De levende natuur” , waarvan het hier besproken werk ook de lezers van Succulenta
interesseren zal. Immers zeer vele succulenten zijn bewoners der tropische en sub
tropische gebieden en een beschrijving van het zeldzaam gevarieerde milieu kan
niet anders dan verhelderend werken. De schrijvers rekenen reeds direct af met het
vaak geheel onjuist geïnterpreteerde begrip „tropisch klimaat” , dat dikwijls gelijk
gesteld wordt met regenrijk en warm en zij wijzen erop, dat zowel de hoogste tem
peratuur in de schaduw - nl. 56° C. - als de grootste regenval - nl. 1600 cm/jaar beide buiten de tropengordel gemeten zijn. De tekst geeft een uitmuntende beschrij
ving van de verschillende klimaatstypen en de plantengezelschappen, die wij binnen
de tropengordel kunnen aantreffen en hun boeiend betoog wordt ondersteund door
een haast even origineel afbeeldingsmateriaal, zowel de ongekleurde als de gekleurde
afbeeldingen. Naast de plantenwereld komen ook de dieren aan de orde. Ons succu
lentenliefhebbers interesseert vanzelfsprekend vooral het gedeelte, dat over de
regenarme tropengebieden gaat. Hiervan worden o.a. het droge en stekelige tropische
bos (thorn forest), de woestijn en de tropische steppe behandeld. Prachtige afbeel
dingen treffen wij o.a. aan van Aloë in Zuid-Afrika, Euphorbia’s in Frans-Somaliland,
Adeniums in Senegal, Huernia en Stapelia in Zuid- en Oost-Afrika en cactussen van
de caatinga in Zuid-Brazilië. Dit zijn slechts enkele van de vele interessante en nog
nooit te voren afgedrukte afbeeldingen van de succulenten in dit bijzonder aanbe
velenswaardige boek.
J. A. JANSE.
H. Gaussen, P. Barruel: HET GEBERGTE LEEFT. H. J. W. Becht,
Amsterdam (1957), 208 pag., 121 zw. foto’s, 60 gekl. foto’s en
8 tekeningen. Oorspronkelijke titel „Montagnes” .
In dezelfde serie verscheen bovenstaand boek, dat handelt over de levende
natuur op grote hoogten. Het staat op hetzelfde hoge peil als het hiervoor besproken
boek. Planten- en dierenleven komen achtereenvolgens aan de orde en de schrijvers
beperken zich daarbij niet tot de Europese gebergten, doch geven ook een schets
van de gebergten in Azië, Noord- en Zuidamerika, Afrika en Oceanië. Vanzelfspre
kend komen hierdoor ook de succulenten aan de beurt. Interessante afbeeldingen zijn
in dit werk opgenomen van Opuntia floccosa in Peru op 3300 meter hoogte, van ver-
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schillende cactussen in Argentinië en een zeer fraaie kleurenfoto van Euphorbia
resinifera in Marokko, een berghelling dicht begroeid met deze lage, kussens vor
mende soort, bezet met gele cyathia. Een zeer aanbevelenswaardig boek, ook al om
dat de meesten onzer toch ook belangstelling hebben voor andere planten dan succu
lenten.
J. A. JANSE.
D. van Raalte: HANDBOEK DER BLOEMISTERIJ, ten dienste
van het Middelbaar Tuinbouwonderwijs en de practijk. Deel lila.
Speciale cultures en exotische planten. Archegoniatae, Gymnospermae en Monocotyledonae. 1ste druk, Doetinchem (1957).
Van Raalte’s bloemisterij-handboek is voor oud-Frederiksoorders, zoals de bespre
ker er een is, onwillekeurig een werk, dat men vergelijken gaat met Bleeker’s
Handboek voor de bloemisterij. In vele opzichten is van Raalte’s werk verbeterd en
aangepast aan de eisen, die momenteel aan zulk een leerboek worden gesteld. Er is
naar gestreefd het eveneens nomenclatorisch geheel te doen aansluiten aan de grote
handboeken en speciale werken. Bij de behandeling van sommige plantengroepen
wordt zelfs naar andere literatuurbronnen verwezen, zodat de lezer zijn kennis nog
verder kan uitbreiden.
De beschrijvingen en cultuuraanwijzingen zijn duidelijk en nauwkeurig, alhoe
wel wij natuurlijk niet mogen en kunnen verwachten met zulk een boek planten te
kunnen determineren. Wat ons wel stoort is het over het algemeen zeer slechte foto
materiaal, dat voor het boek gebruikt is. Bij een latere druk moet hier toch wel
verbetering in te brengen zijn. Vele foto’s zijn voor afbeelding door hun onscherpte
volkomen ongeschikt.
Ook het korte inleidinkje over „Het Systeem” kan ons niet bijzonder bekoren.
Allereerst hoort zoiets in een plantkundeboek thuis en dan kan men dit onderwerp
niet in één pagina afdoen, zonder een verwrongen beeld van het geheel te geven. Aan
de grote betekenis van Tournefort’s „Institutiones” wordt tekort gedaan, de grote
voorloper John Ray (1627-1705) wordt niet genoemd. Liever hadden we iets meer
gelezen over de geschiedenis van de bloemisterij zelf en over de grote schrijvers op
het gebied der sierplanten, waardoor de leerling ook beter voorbereid wordt op de
literatuurstudie van dit zo grote gebied.
J. A. JANSE.

Grasheuvel 1 9 5 8
Tot onze vreugde is het gelukt om het weekeinde Grasheuvel 1958 te
bepalen op zaterdag 26 en zondag 27 april.
Prof. Dr. Rauh, uit Heidelberg zal dan een voordracht houden over
zijn expedities naar Peru, waar hij een schat aan cactussen vond. Zijn voor
dracht zal worden verlucht met prachtige kleurendia’s die hij tijdens zijn
expeditie maakte.
Voorts zal de heer W . Andreae uit Bensheim, Duitsland, kleurendia’s
vertonen van zijn zeer mooie en uitgebreide verzameling. Het mag wel
bekend worden geacht, dat de heer Andreae een der mooiste verzamelingen
van Europa bezit. Reeds vele leden van onze vereniging hadden contact
met hem.
Houdt dus dit weekeinde vrij, het zal iets zeer bijzonders worden.
Nadere berichten over kosten en aanmeldingen komen in het volgende
nummer.
A. F. H. Buining.

Firma K. EDELMAN
S p e c ia lite it C a c tu s s e n en a n d e re
V e tp la n te n .
G ro te v o o rra a d .
U ITS LU ITE N D
Handelskwekerij

-

Bestuursmededelingen.
De secretarissen van de afdelingen
worden vriendelijk verzocht, indien dit
nog niet is geschied, het secretariaat de
navolgende gegevens te willen verstrek
ken :
1. Een ledenlijst 1958 van de afdeling.
2. Het jaarverslag over 1957.
3. Namen en functies van het afdelings
bestuur in 1958.
4. Mededeling of een afdelingsbijdrage
wordt gevraagd en opgave van dit
bedrag.
5. Onverwijld nadat dit bekend is, op
gave te doen van nieuwe leden, af
schrijvingen en adreswijzigingen.
Secretaresse Succulenta,
Hereweg 19, Lisse.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 17 februari des
avonds om acht uur ten huize van de
heer Buining, Burg. Beaufortweg 10,
Hamersveld.
Leden, dit belooft weer een mooie
avond te worden, o.a. vertoning van dia’s,
bezichtiging van de planten en misschien
nog een kleine verloting !
F. J. MEIJER,
Secretaris.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op de laatst gehouden vergadering
werd het bestuur herkozen. Op voorstel
van de voorzitter, die bijna een jaar het
secretariaat heeft waargenomen, werd
besloten dat de voorzitter en de secreta
ris van functie zullen verwisselen. De
heer Meesters, die thans weer geheel her
steld is, zal voortaan de voorzittershamer
hanteren, terwijl het secretariaat nu de
finitief zal worden behartigd door de hr

GROOTHANDEL
Reeuwijk

- Tel. 334

J. Schut, Bronbeeklaan 55 te Arnhem.
Een uitnodiging van de afdeling Nij
megen om op 12 februari a.s. de kring
vergadering aldaar te komen bijwonen
werd gaarne aangenomen. De reis gaat
per auto, vertrek half acht vanaf het sta
tion. Verzamelpunt achter het flat.
De volgende vergadering is vastgesteld
op donderdag 20 februari a.s. te 20 uur
ten huize van mevrouw Wansink, Prümelaan 59 te Arnhem.
Leden, komende uit de richting Dieren
reizen per G.T.M. tot de halte Huygenslaan. De leden uit Wageningen en Bennekom komen zoals gewoonlijk bijeen bij
de heer Lodewijks, alwaar de heer Lageveen aanwezig hoopt te zijn met zijn auto
om voor verder vervoer zorg te dragen.
Op deze vergadering zullen de heren
Boers uit Nijmegen en Meesters ons ver
tellen hoe we cactussen moeten zaaien.
Voorts worden de leden verzocht steeds
het laatst verschenen exemplaar van
Succulenta mede te brengen ter verga
dering.
Mag ik ten slotte nog even herinneren
aan onze afspraak om op de februarivergadering de ruillijsten mede te bren
gen ?
J. SCHUT,
Secretaris.

CACTUSWEELDE - ANTWERPEN
Het adres voor de voorzitter van „Cactusweelde” , Antwerpen is thans: Arm.
Wilboorts, Klerkenstraat 10, Berchem,
Antwerpen. Men neme van deze adres
wijziging goede nota.

DEN HAAG
Vergadering van 20 januari 1958.

Nadat de voorzitter de plm. 40 aan
wezigen welkom heeft geheten, wordt het
formele gedeelte van de avond in een
snel tempo afgehandeld. De notulen van
de vorige vergadering en het jaarverslag
worden zonder commentaar goedgekeurd;
de kascommissie zal worden gevormd

V ra a g t nu bnze

prijscourant van cactuszaden.
H andelskw ekerij „Su cculen ta” - Firm a K. Mantel & Zoon
G ro te P oellaan 31

—

A alsm e e r

door de heren H. Beyersbergen v. Hene
gouwen en van der Velde. De heer J. H.
J. Wigt stelt zich beschikbaar om de
scheidende penningmeester, de heer Korevaar, die om gezondheidsredenen zijn
functie neer moest leggen, te vervangen.
De heer Wigt werd met algemene stem
men als zodanig benoemd. Daar zich voor
de functie van tweede secretaris geen
candidaten hebben gemeld, blijft deze
plaats voorlopig vacant.
Vervolgens krijgt ons lid, de heer J. C.
van Keppel uit Wassenaar, het woord.
Als inleiding van zijn onderwerp: „De
wondere wereld der Succulenten” gaf
spr. allereerst een kort overzicht van het
karakter, de geografische verbreiding en
botanische indeling van succulenten in
het algemeen.
Tijdens de pauze vonden de plantenkeuring en de gebruikelijke verloting
plaats.
Na de pauze besprak de heer van Kep
pel voor zijn aandachtig gehoor enkele
meer specifieke eigenschappen van de
verschillende geslachten en soorten; een
en ander aan de hand van kleurendia’s,
opnamen van planten uit zijn verzame
ling. De vertoonde dia’s waren niet al
leen zeer interessant voor iedere plan
tenliefhebber of succulentenkenner, vele
opnamen muntten bovendien uit door fototechnische en esthetische kwaliteiten.
Bij de rondvraag kwamen nogmaals de
ter keuring meegebrachte planten ter
sprake. Gevraagd werd ter plaatse enige
toelichting te geven betreffende bijzon
dere exemplaren en eventuele op- of
aanmerkingen. Als de beschikbare tijd
het toelaat hoopt de voorzitter hier in het
vervolg gehoor aan te geven. Hij voegt
de daad bij het woord en besluit de ver
gadering met een korte bespreking van
de ingezonden planten.
VAN VUGT, Secr.

—

Telefoon 4 9 3 2

INZENDING KOPIJ
Kopij bestemd voor het volgende no.
moet uiterlijk de 20ste van deze maand
in het bezit zijn van de Redactie.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
De eerstvolgende ledenvergadering zal
gehouden worden op 12 februari a.s. in
het K.A.B.-gebouw, Doelstraat 9, Dor
drecht. Aanvang 19.30 uur.
De agenda bevat de volgende punten:
Opening door de voorzitter — Notulen
van de vorige vergadering — Ingekomen
stukken — Vraag- en antwoordspel —
Wat verder ter tafel komt. — Plantenverloting — Rondvraag en sluiting.
Het vraag- en antwoordspel gaat alleen
door bij voldoende deelname. Als prijs is
een bakje met mooie succulenten be
schikbaar gesteld.
In 1957 hebben we 4 nieuwe leden kun
nen boeken, helaas zijn er 2 afgeschre
ven, zodat het ledental met 2 vermeer
derde. Er werden 36 donateurs inge
schreven. De contributie, zoals vorig jaar
was vastgesteld, kon gehandhaafd blij
ven. Er werden in 1957 9 bijeenkomsten
gehouden waaronder drie dia-avonden
met sprekers (sters). Het afgelopen jaar
is voor onze afdeling geen slecht jaar
geweest, het vergaderingbezoek was in
verhouding tot andere verenigingen, niet
slecht te noemen en de kas is door de
donateursactie versterkt, zodat wij het
jaar 1958 met vertrouwen tegemoet gaan.
A. DENTINGER, Secr.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
Vergadering op 20 februari a.s. in het
Ned. Herv. Jeugdhuis, Schoterweg 83,
Haarlem. Noteer deze datum, opdat u
de avond vrij kunt houden.
CHR. MEIJER, Secr.esse.

Clichéfonds.
De zaadaanbieding moet deze maand vervallen, wegens te veel bestel
lingen en te weinig zaad. Er is opnieuw zaad in het buitenland besteld.
D e leden worden dringend verzocht, als zij zaad kunnen missen, dit
ten bate van het Clichéfonds te sturen aan: Mej. J. J. E. v. d. THOORN,
Papegaaiweg 6, Wenum, Apeldoorn.
A. N. S O V E R S N . V . , DEN H AA G
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Voorzitter: A. F. H. BUINING, Hamersveld (U.).
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLE MANS—VAN BERGHEM,
Hereweg 19, Lisse.
Penningmeester: G. D. DUURSMA, „Vijversburg”, Rijperkerk (Fr.).
Postrekening no. 833550.
Redacteur: H. VAN DER VELDE, Hofwijckstraat 17, Den Haag.

e x p o rt

Gadussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6

F. JsnSSFl

postrekening 1 7 2 4 4 6

’s-Gravenhage

Bestuursmededelingen.
Volgens artikel 11 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 rooster
zijn in 1958 aan de beurt van aftreding :
1. De heer G. J. MOL te Amsterdam.
2. De heer G. D. DUURSMA te Rijperkerk, Friesland.
3. De heer J. A. JANSE te Bennebroek.
4.

De heer C. SMULDERS te Eind
hoven.

5. De heer C. BRAVENBOER te
Vlaardingen.
De bovengenoemde periodiek aftreden
de leden stellen zich wederom beschik
baar voor hun functie in het Hoofdbe
stuur.
De afdelingen, de leden der afdelingen
en de verspreid wonende leden kunnen
candidaten stellen. De namen der candidaten moeten vóór of op 1 april a.s. bij
het secretariaat worden ingediend.

Leyweg 24

D. R. MEESTERS, Bremstraat 8, Arn
hem.
Dr. H. W. DE BOER, Molenweg 3,
Haren, Gron.
Dr. H. VAN BEEK, Botenmakersstraat
89, Zaandam.
E. T. CLAEYS, De Pintelaan 333, Gent,
België.
A. WILBOORTS, Klerkenstraat 10,
Berchem, Antwerpen, België.
OUDE JAAR G AN G EN V A N
SUCCULENTA.
Nog steeds compleet voorradig :
Succulenta
Succulenta
Succulenta
Succulenta
Succulenta
Succulenta
Succulenta

jaargang
jaargang
jaargang
jaargang
jaargang
jaargang
jaargang

1949.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.

Prijs per jaargang : fl. 3.00.

Adressen Hoofdbestuur.

Aanvragen te richten aan: Mevrouw J.
GRULLEMANS-VAN BERGHEM, Here
weg 19, Lisse. Postrekening 55 12 20.

A. F. H. BUINING, Burg. Beaufortweg
10, Hamersveld, Utrecht, voorzitter.

Ruil- en verkoopaanbiedingen.

G. J. MOL, Mr. P. N. Arntzeniusweg 94,
Amsterdam-Oost, 2de voorzitter.
Mevr. J. GRULLEMANS-v. BERGHEM,
Hereweg 19, Lisse, secretaresse.
Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaaiweg 6, Wenum, Apeldoorn, 2de
secretaresse.
G. D. DUURSMA, „Vijversburg”, Rijperkerk, Friesl., alg. penningmeester.
H. VAN DER VELDE, Hofwijckstraat 17,
’s-Gravenhage, redacteur.
C, BOMMELJÉ, van der Hoopstraat 47,
’s-Gravenhage.
J. A. JANSE, Van Ittersumlaan 32,
Bennebroek.
C. SMULDERS, De Vriesstraat 26, Eind
hoven.
L. VERHEIJEN, Molenstraat 19, Oss, N.B.
C. BRAVENBOER, Kethelweg 116,
Vlaardingen.

BOD GEVRAAGD op de jaargangen
„Succulenta” van 1923 tot en met 1942
en van 1947 tot en met 1954. Aanbiedin
gen te richten aan Mevrouw A. EDEN,
Kromme Elleboog IE , Haren (Gron.).
TE KOOP GEVRAAGD: Rhipsalis en
Epiphyllum o.a. Rhipsalidopsis, Schlumbergera, Hariota, Wittia, Strophocactus,
Disocactus en Pterocactus. Brieven met
prijslijstje zenden aan: L. VAN NIGTEVEGT, Tulpenburg 23, Amstelveen.
GEVRAAGD: Succulenta 1950 en 1951.
Niet ingebonden. Aanbiedingen aan F.
NOLTEE, Voorstraat 47, Dordrecht.
RUILEN: Cactussen, Mammillaria’s,
Lobivia’s, Opuntia’s, Rebutia’s, Echinocereussen, Cereussen, enz., enz. Vetplan
ten in vele soorten, ook ultra’s, winter
harde vetplanten en Opuntia’s. Brieven
met ruillijst aan J. HEMRICA, Gosling
Posthumastraat 17, Dokkum (Friesland).
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M itrophyllum
door Dr. H. W. DE BOER.

itrophyllum grande, de grote bisschopsmijter, is tot dusver in de kas
u i van de gewone succulentenliefhebber een vrij zeldzame verschijning;
misschien is dit te wijten aan het feit, dat de Mitrophyllumsoorten bij ons
nooit bloeien. Toch zijn er alle redenen om meer aandacht aan de cultuur
van dit eigenaardige, fraaie geslacht te besteden.
Alle soorten van het geslacht Mitrophyllum hebben nl. in de winter
een geheel andere habitus dan in de zomer. In de zomer gaan deze planten
een schijnbare rusttoestand in, hetgeen ze bereiken door de vorm van een
kegel aan te nemen. Deze kegel bestaat uit twee bijna geheel vergroeide
bladeren; slechts de uiteinden der beide bladeren zijn vrij, zodat de kegel
aan het boveneind met twee bladtopjes is getooid en het geheel daardoor
de vorm van een mijter aanneemt.
De naam van het geslacht, nl. Mitrophyllum betekent dan ook letterlijk
„mijterbiad”. Door het relatief kleine uitwendige oppervlak van deze kegel
kan de plant de hitte en droogte van de Zuid-Afrikaanse zomer — en van
de zomer in onze succulentenkassen — doorstaan. De Mitrophyllums zijn
echter in de kegel- of mijtervorm slechts schijnbaar in rust; binnen in de
kegel nl. ontstaan in de zomer, onzichtbaar voor ons oog, twee met de
platte bovenvlakken tegen elkaar aangedrukte bladeren, welke ten koste
van de inhoud van de kegel groeien en welke ten slotte de gehele kegel
opvullen; ze zijn dan dus even lang als de kegel hoog is en even breed als
de doorsnee daarvan. Slechts het buitenste gedeelte van het kegellichaam
blijft deze twee bladeren ten slotte nog als een dun, geelachtig-wit vlies
bekleden. Ten slotte kan, in de loop van de maand november, het hoe lan
ger hoe dunner wordende vlies de groeiende kracht van de beide, zich in
het inwendige van de kegel gevormd hebbende bladeren niet langer weer
staan en scheurt het in stukjes uiteen. Dit is het ogenblik, waarop de beide
gevormde bladeren, welke met de bovenvlakken pal tegen elkaar aange
drukt samen een kegelvorm hadden, beginnen uiteen te wijken; dit ge
schiedt meestal eerst iets in het midden, daarna over de gehele lengte; de
toppen worden soms nog enkele dagen tegen elkaar aan gehouden, doordat
daar ter plaatse het vliesje, aan de basis van de beide punten van de mijter,
iets dikker en sterker is, doch weldra kan ook dat de drang van het nieuwe
bladpaar om uiteen te wijken, niet langer weerstaan en is de gehele kegel
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veranderd in twee spreidende, half walsvormige bladeren, welke aan de
basis slechts over een lengte van 3 a 5 mm met elkaar vergroeid zijn. Deze
twee bladeren, welke door N. E. B rown bladeren van de tweede orde wer
den genoemd, in tegenstelling tot de kegel, die uit twee vergroeide bladeren

M itrop h y llu m g ra n d e N .E.Br.
zom er-habitus (% X )
foto: dr. de Boer.

van de eerste orde bestaat, groeien na de spreiding nog iets in lengte en
breedte; zij zijn in tegenstelling met de kegel, welke in de nazomer een
geelachtig uiterlijk heeft gekregen, lichtgroen van kleur. Van november tot
april behoudt de plant deze vorm en is het assimilatieproces in volle gang.
Ondertussen ziet men reeds spoedig na het spreiden der bladeren, aan
hun voet, d.w.z. midden tussen de twee bladeren in, een klein, met twee —
in het begin tegen elkaar aanliggende - bladtopjes versierd, eerst vrij dun,
later in cïikte toenemend kegeltje verschijnen, dat al groeiende omstreeks
maart bijna de vorm en de afmetingen van de kegel van de vorige zomer
heeft bereikt. Dan begint langzamerhand het groene, spreidende bladpaar
te verwelken en te verschrompelen om ten slotte tegen 1 mei als een paar
oude, verdroogde, bijna witte bladeren aan de voet van de nieuwe, eerst
nog groene, doch in de loop van de zomer hoe langer hoe geler wordende
kegel over te blijven.
Dit steeds zich weer herhalend afwisselen van de zomerhabius — de
mijter — in de winterhabitus, de twee groene, assimilerende, half walsVormige, spreidende bladeren en van de winterhabitus weer in de zomerhabitus, is bij alle Mitrophyllumsoorten waar te nemen en maakt deze plan
ten voor ons zo interessant.
Bij M itrophyllum grande N. B . B r o w n komt het niet tot de vorming
van een stammetje; de plant is dus stamloos en de kegel, zowel als het
spreidende bladpaar raken met hun basis de bodem. De kegel is 7 a 10 cm
hoog en heeft aan de voet een doorsnee van ongeveer 2 cm; de twee sprei
dende halfwalsvormige bladeren zijn aan de basis ongeveer 2,5 cm breed
en hebben een lengte van 10 a 12 cm; het eerst volkomen platte bovenvlak
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wordt later duidelijk hol (concaaf) en het half walsvormige benedenvlak is
alleen wat de bovenste helft betreft licht gekield. De twee vrije bladuiteinden, welke de top van de mijter sieren, zijn 1,2 a 2 cm lang.
Mitrophyllum mitratum (M arl .) S chwant . daarentegen vormt korte
stammetjes; de planten, welke onder deze naam doorgaan, schijnen echter
meestal een zeer na verwante soort te zijn, nl. Mitrophyllum pillansii (L.
B ol ) N. E. Br.
Naast het geslacht Mitrophyllum is door Prof. Dr. S chwantes het ge
slacht Conophyllum geschapen en wel op grond van een vermeend verschil
in bouw van de doosvrucht.
Bij het geslacht Conophyllum zouden de hokjes van de doosvrucht
voorzien zijn van vliezige dekseltjes, terwijl bij het geslacht Mitrophyllum
deze „hokdekseltjes” (Facherdecken, cell-wings) afwezig zouden zijn.
Door mij zijn de doosvruchten van enige Mitrophyllum- en Cono-

M itrop h y llu m g ra n d e N.E.Br., winter-habitus (1/3

X)

foto : dr. de Boer.

phyllumsoorten, welke ik uit Zuid-Afrika ontving, onderzocht en ik moet
aannemen, dat bedoelde hokdekseltjes bij beide geslachten aanwezig zijn,
m.a.w dat er geen wezenlijk verschil in bouw van de doosvrucht bij de
geslachten Mitrophyllum en Conophyllum bestaat.
Elke Mitrophyllumsoort, waarvan de bouw van de doosvrucht wordt
gecontroleerd, wordt als het ware automatisch naar het geslacht Cono
phyllum overgeheveld aangezien hokdekseltjes aanwezig blijken te zijn.
(M itrophyllum grande wordt thans ook reeds Conophyllum grande ge
noemd). Daardoor wordt het aantal soorten van het geslacht Mitrophyllum
hoe langer hoe kleiner en dat van het geslacht Conophyllum hoe langer hoe
groter; dit zal, naar ik aanneem, doorgaan, totdat alle soorten van het
geslacht Mitrophyllum naar het geslacht Conophyllum zullen zijn overge
bracht.
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Ariocarpus

(iS ckeiclw .)

- Roscocactus (C
. )
B erger

door M. G. VAN DER STEEG.

la het begin van de 19e eeuw werd door Galeotti in Mexico, nabij San Luis
I Potosi, een merkwaardige plant gevonden. Deze plant, thans bekend als
Ariocarpus retusus, Scheidw. (1838), heeft een rozetachtig bovengronds
plantendeel. Dit bovengrondse deel, dat in de natuur gedurende de lange
droogteperiode voor een groot deel in het, naar verhouding, grote onder
grondse plantendeel kan verdwijnen, doet ons met haar zeer merkwaardige

Ariocarpus retusus, tuberkels scherp driekantig, overwegend afstaand areool klein,
vlak onder de spits soms ontbrekend, wol in axillen, waaruit de bloem ontspri g .
foto: Zweccrs

bladachtige tuberkels op bet eerste gezicht denken aan Aloes of Haworthia’s. Later werden nog meer planten van dit type in Mexico ontdekt.
Hoewel deze merkwaardige planten reeds meer dan een eeuw bekend
zijn, komen ze in onze Europese verzamelingen maar weinig voor, terwijl
toch elke liefhebber ze graag bezitten wil. Waarom deze planten tot nu
toe vrij schaars gebleven zijn, is niet zo moeilijk te verklaren.
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Van het merendeel der algemeen in onze collecties voorkomende plan
ten is de groei relatief snel, gaat de vermeerdering door stekken eenvoudig
en is de productie van goed kiemkrachtig zaad groot. Vooral dit laatste is
er de oorzaak van, dat zeer veel cactussen in West-Europa tegen betrekke
lijk lage prijzen verkrijgbaar zijn.
Bij het geslacht Ariocarpus liggen de genoemde factoren wat ongun
stiger. Toch zullen we deze planten in de toekomst wel wat meer in onze

Ariocarpus furfurac us, let op de klokvorm ige tuberkels w elke
met een zemelige, fijn schilferige waslaag bedekt zijn. S terke
wolvorming vanuit de axillen.

collecties aantreffen. Ten eerste komen de laatste jaren weer grote impoitzendingen van planten en zaden naar Europa, mede dank zij de activiteit
van enkele onzer beroepskwekers, en ten tweede heeft men langzamerhand
wat meer ervaring met de cultuur dezer planten opgedaan, waardooi het
kopen van importplanten minder risico geeft, maar vooral ook het opkwe
ken uit zaad voor velen aantrekkelijk wordt.
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Nomenclatuur
Zoals helaas met zovele planten het geval is, zijn ook deze cactussen
in de loop der jaren onder heel wat namen bekend geworden.
Scheidweiler *), welke de door Galeotti gevonden plant het eerst be
schreven heeft, schiep hiervoor een nieuw geslacht, Ariocarpus, d.w.z. vruch
ten ( = karpós) gelijken op die van het plantengeslacht Aria.
Reeds een jaar later, in 1839, gaf ook Lemaire 1
2) een beschrijving van

Ariocarpus trigonus, met de meer opwaarts gerichte lange tuberkels, zonder uitgesproken scherpe, doch iets meer afgeronde ran
den, veel wol in de axillen, zeer kleine areolen bij de
lange hoornachtige tuberspits.

deze plant. Aan Lemaire was de publicatie van Scheidweiler vermoedelijk
niet bekend. Hij doopte de plant Anhalonium prismaticum. Onder deze
naam is de plant zeer lang bekend geweest en enkele later ontdekte speci
men van dit geslacht hebben aanvankelijk ook nog Anhalonium als
1)
2)

Scheidweiler, Büll. Acad. Sci. Brux. 5, 491, 1838.
Lemaire, Cact. Gen. Nov. Sp. 1839.
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geslachtsnaam gevoerd, n.1.: Anhalonium trigonum en Anh. fui fui ciccum.
Engelmann ') beschreef in 1856 een plant welke door Schott en Bigelow
nabij de samenvloeiing van de Rio Pecos en Rio Grande gevonden was
onder de naam Mammillaria fissurata. Dat Engelmann deze plant bij het
geslacht Mammillaria indeelde is niet zo vreemd. Inderdaad zien wij direct
vrij grote verschillen, doch we moeten niet vergeten, dat we thans een
beter overzicht hebben, doordat veel meer planten van beide geslachten
bekend zijn dan ten tijde van Engelmann. Elke gevorderde cactusliefhebber
zal in de „bladeren” van deze Aloëachtige planten al gauw de tuberkels
van een echte cactus ontdekken. Het geslacht Mammillaria bezit uitgespro
ken tuberkels en ook hiervan is Mexico het vaderland, zodat de indeling
van Engelmann wel enigszins verklaarbaar is. Doch reeds in 1859 kwam
Engelmann hiervan terug en plaatste hij M. fissurata in het geslacht Anhalonium.
In 1890 wordt door Watson 2) nogmaals een dergelijke plant beschreven
en weer bij het geslacht Mammillaria ondergebracht, n.1. Mam. furfuracea.
Reeds in 1894 wordt door Coulter 3) deze plant tot het geslacht Anhalonium
gerekend. Doch tevens komt in 1894 in de literatuur 4) plotseling weer de
naam Ariocarpus voor, welke sindsdien, als enige juiste naam, gehandhaafd
is gebleven.
Berger B) splitst in 1925 een drietal planten van Ariocarpus af en brengt
deze onder in een nieuw geslacht „Roseocactus (naar Dr. Rosé). Bij deze
drie planten, A. fissuratus, A. kotschoubeyanus en A. lloydii ontdekte Ber
ger een verschil met de overige Ariocarpi, overeenkomende met één der
typische verschillen tussen de geslachten Mammillaria en Goryphantha. Bij
het nieuwe geslacht Roseocactus loopt een met wol gevulde groef vanaf
het areool over de bovenzijde van de tuberkels. Bij een nader onderzoek
bleek Berger, dat in het uiteinde hiervan de bloemen ontsproten. Bij de
overige Ariocarpussoorten ontspringt de bloem uit de axillen. )
We zullen nu eerst een korte beschrijving geven van de voornaamste
kenmerken, waaraan we de planten kunnen herkennen. Wie een uitgebreidere beschrijving wenst, raadplege de opgegeven literatuurbronnen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3, 270, 1856.
Watson, Proc. Amer. Acad. 25, 150, 1890.
Coulter, Contr. U.S. Nat. Herb. 3, 130, 1894.
Schumann, Gesamtb. Kakt. 606, 1898.
Berger, Jrn. Wash. Ac. Sc. 15, 43 48, 1925.
Buxbaum heelt in zijn nieuwe phylogenetische indeling het geslacht Roseocactus
Berger weer verenigd met Ariocarpus Scheidweiler.
F. Buxbaum, The Phylogenetic Divison of the Cereodeae, Botanical Society of
California „Madrono”, in druk — H. Krainz, Die Kakteen, Die systematischen
Einteilung, F. Buxbaum, Franckh’sche Verlagshandlung, Stüttgart.
(Wordt vervolgd)

Bezoekt dr bijeenkomst op de Grasheuvel 26-27 april
(Zie verdere bijzonderheden op pagina 40)
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Crassula heterotricha vScA(HZ
B. K . BOOM
Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, Wageningen.

C ra ssu la h e te r o tr ic h a Schinz in Buil. Herb. Boiss., 2, 203 (1894).

In de loop van 1953 kreeg ik van de heer H. H e r r e , curator aan de botani1 sche tuin te Stellenbosch, Zuid-Afrika, enkele stekjes van een in het wild
(Natal) verzamelde Crassula met het etiket: Herre no. 5922, nabij WitUmfolozi rivier, Zoeloeland, Natal, aug. 1946.
De planten, die uit de stekjes zijn gegroeid, bloeiden het vorige jaar, zo
dat ik in de gelegenheid werd gesteld ze te determineren. Van deze deter-

C ra ssu la h e te r o tr ic h a

Foto: I.V.T., Wae.ening.en

minatie wordt hier verslag gedaan, omdat het een mooie soort is, de moeite
waard om te kweken.
H et b leek Crassula heterotricha S c h i n z te zijn, een soort, naverwant
aan Crassula falcata en Cr. perfoliata, beide bij de liefhebbers welbekend.
De planten wijken daarvan echter belangrijk af: de bladen zijn smal
en, althans in cultuur, groen (bij Cr. falcata breed en grijs); de bloemen
zijn wit, en wat het meest bijzondere is, zij verschijnen midden in de winter
(Crassula falcata heeft rode bloemen in de zomer).
S c h ö n l a n d heeft in zijn monographie over het geslacht Crassula (pag. 224)
de naam Crassula heterotricha als synoniem bij Cr. perfoliata geplaatst. Dit
is wel te begrijpen, want herbariummateriaal van Cr. heterotricha lijkt in
derdaad wel veel op dat van Cr. perfoliata; het eigenaardige is namelijk,
dat de groene bladen bij drogen wit worden en dan dezelfde kleur aanne-
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men als gedroogde bladen van Crassula perfoliata. De enige reden, waarom
S chönland dit gedaan heeft kan naar mijn mening slechts zijn, dat hij de

planten nooit levend zag.
Nu is de bladkleur van Crassula perfoliata ook tamelijk variabel, in
zaaisels kan men grijze en bijna groene bladen aantreffen en verder alle
tussenkleuren. Maar in hoeverre hier hybridisatie een rol heeft gespeeld, is
onbekend. Ook in bladvorm kan men in cultuur, en misschien ook wel in de
natuur, tussenvormen vinden en veldstudie zal in de toekomst moeten
uitmaken, hoe deze kenmerken te waarderen zijn.
,
Zolang evenwel Cr. falcata en Cr. perfoliata als afzonderlijke soorten
gehandhaafd blijven (hetgeen in de toekomst niet zo zeker is, daar ze in
bloemkenmerken nauwelijks verschillen), dienen we Cr. heterotricha ook als
afzonderlijke soort op te vatten.
Het typemateriaal van Crassula heterotricha S chinz, dat ik kort geleden
in het Kew Herbarium in Engeland zag, komt zodanig met onze plant over
een, dat er geen twijfel kan bestaan, dat de plant deze naam dient te dragen.
De soort schijnt beperkt te zijn tot Natal, waar hij in onderbegroeiing
van struiken niet zeldzaam is. De variabiliteit schijnt ook al vrij groot te zijn,
want M edley W ood schrijft in Natal Plants t. 2323, dat de bloemen wit zijn
en niet bijzonder mooi; bij ons evenwel zijn de bloemen opvallend, zodat
het zeer de moeite waard is deze plant te kweken.
De beschrijving is als volgt:
Vrij stijve, tamelijk sterk vertakte plant met aan de voet houtige sten
gels; bladen 7—15 cm lang, 1—1,5 cm breed, vrij dik, bandvormig, iets tweerijig geplaatst en uitstaand, zeer fijn en kort behaard, lichtgroen, bij drogen
grijsachtig wit wordend; bloemen in tot 10 cm brede, fijn behaarde tuilen,
in de winter bloeiend; kroonlobben wit, teruggeslagen, stomp.

Summary.
Crassula heterotricha was sent to me from Natal by Mr. H. H erre of
Stellenbosch; S chönland has sunk the name Crassula heterotricha into the
synonymy of Crassula perfoliata, the reason for this procedure is fully
understood owing to the fact that S chönland did not see living material.
We have to regard Cr. heterotricha as a distinet species as long as Crassula
falcata and Crassula perfoliata are treated separately.
Crassula heterotricha has rather narrow, green (in dried state grey)
leaves and white flowers in winter.
W a n n e e r en w aa ro m i en ii ?
Hoe zit dat eigenlijk met die enkele en dubbele i aan het eind van een
soort- of variëteitsnaam ? Deze i is de uitgang van de tweede naamval en
dus betekent graesneri: van Graesner. We moeten dus een naam eerst lati
niseren en vervolgens in de tweede naamval plaatsen. Dit latiniseren ge
schiedt door achter de gebruikelijke naam -ius te plaatsen, in sommige ge
vallen echter -us, b.v. wanneer de naam op -er uitgaat. De tweede naam
val vormt men door -us in -i te wijzigen en dus krijgen we in de meeste
gevallen twee i’s, omdat -ius verandert in -ii. We schrijven dus Notocactus
haselhergii, omdat de Latijnse vorm van Haselberg Haselbergius is; daar
entegen is het Notocactus graesneri, omdat de naam Graesner in het Latijn
Graesnerus is.
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Wat is Rebutia violaciflora
en wat is Reb. carminea ?

door

J- D- donald

\ /I et grote belangstelling heb ik het artikel van de heer U. Kohier in het tijdIV] schrift „Kakteen und andere Sukkulenten” no. 2, 1956, pag. 24 en 25 gelezen en
ben daarom zo vrij enige opmerkingen aangaande eigen studie van deze planten,
welke ik gedurende de laatste 5 jaren zeer nauwkeurig heb gadegeslagen, mede te
delen.
In grote trekken kan ik met de uiteenzetting van de heer Kohier akkoord gaan,
doch ik heb kunnen vaststellen dat deze planten variabel zijn en dat de originele
beschrijvingen niet beslist typisch zijn voor de onder deze naam gekweekte planten;
vooral daar geen nieuwe importplanten van de vindplaats, waar de originele planten
verzameld worden, ingevoerd zijn. Onze planten zijn kultuurvormen en met dit
feit moeten wij rekening houden bij het onderzoek; eveneens moeten we aandacht
schenken aan variaties van de originele vormen.
Als men beide planten, Rebutia violaciflora Bckbg en Rebutia carminea Buin.
met elkaar vergelijkt, dan stelt men vast, dat beide gemakkelijk van elkaar onder
scheiden kunnen worden. Beide Rebutia’s hebben de typische Eurebutia-vorm, een
afgeplat kogelvormig lichaam met ingedrukte schedel, gewoonlijk vrij van dorens,
beide hebben het voor Rebutia senilis en minuscula typische vezelwortelgestel en
niet de verdikte knolwortel welke eigen is voor Rebutia xanthocarpa en haar varië
teiten, waarmede zij in alle andere kenmerken verschillen. Bij de echte Rebutia
violaciflora is de bedoorning zeer krachtig, gewoonlijk bruin tot oranje of kastanje
bruin gekleurd, lichter aan de basis en donkerder aan de punt, dorens tot 20 mm
lang, enige kunnen ook langer zijn; zij staan steeds rechtop, dus nooit aanliggend.
Bij de echte Rebutia carminea is de bedoorning eerder zwak, de dorens zijn minder
talrijk dan bij de vorige plant, zij zijn kort en kamvormig geplaatst, 2 tot 1 mm
lang, wit tot lichtgeel, gewoonlijk met donkere punt. De middendorens zijn zoals de
randdorens, doch het komt voor dat bij sommige planten van deze soort in de
bovenste dorenbundels een bijna zwarte middendoren waar te nemen is. De kleur
van het plantenlichaam is voor Rebutia violaciflora geel- of grauwgroen, voor
Rebutia carminea diepgroen. Er zijn twee verschillende vormen van Reb. carminea
bekend, nl. een met meer opstaande areolen en de andere met meer afgeplatte of
kleine areolen. De beide vormen onderscheiden zich ook in de grootte der bloemen.
Ook de bloem zelf toont een opvallend verschil tussen de twee planten. Rebutia
violaciflora kan als enkelvoudig bloeiend beschreven worden, terwijl Rebutia car
minea als dubbel bloeiend aangezien moet worden. De bloem van eerstgenoemde plant
heeft één enkele krans van kelkbladeren, welke lancetvormig en zeer smal zijn, zodat
zij niet over elkaar liggen. Daarentegen hebben de twee van Rebutia carminea
ofwel 2 kransen van 8 kelkbladeren - bij de niet opstaande areolenvorm - of 3 kransen
van 8 kelkblaadjes bij de tweede vorm; deze blaadjes zijn breed lancetvormig en
liggen gedeeltelijk over elkaar. De kleur van de bloemen is voor beide soorten
violaciflora en carminea zeer overeenstemmend; men kan ze beschrijven als bleek
rose-karmijnrood of lila-rose, evenwel is Rebutia carminea iets donkerder. Beide
vormen van Rebutia carminea zijn ook wat groter van bloeiwijze dan violaciflora.
Daarbij heeft de opstaande areolenvorm van carminea de grootste bloem, gewoonlijk
45 mm lang, soms 50 en 35 mm breed, terwijl de grootte van de in de verzamelingen
onder carminea voorkomende planten 40 mm lang en 35 mm breed zijn. De echte
violaciflora meet 33 mm op 30 mm. Ik wens er evenwel aanstonds aan toe te voegen
dat het punt van de grootte der bloeiwijze enigermate zinloos is, daar deze maten
zeer betrekkelijk zijn en variëren bij de verschillende kultuurmethoden.
De aangegeven maten zijn gemiddelde afmetingen die van normaal gezonde
planten kunnen verwacht worden, welke onder de doorsnee kultuurwijze in Europa
gekweekt zijn.
Tot hiertoe heb ik gesproken over die planten, welke met de originele Rebutia
violaciflora van Backeberg overeenstemmen en, geloof ik, tegenwoordig in de ver
zamelingen als dusdanig voorkomen. Ik heb geen variaties van Reb. violaciflora ver
meld, hoewel zij zonder twijfel bestaan.
De huidige, meest voorkomende plant is deze, welke gewoonlijk Rebutia violaci
flora var. luteispina nom. nuda genoemd wordt Deze naam wordt algemeen aan

SUCCULENTA

35

Backeberg toegeschreven - naar opgave van de heer Kohier in Sonderliste no. 1,
1934-’35, Backeberg), maar deze heelt dit niet in de lijst van benamingen en publikaties bekend gemaakt, verschenen in Cactus and Succulent Journal of America
XXIII, 83, 1951.
Laatstgenoemde plant gelijkt zeer veel op de echte Rebutia violaciflora. Het ver
schil is te zien in de vale kleur van de dorens, die geel of wit zijn, inplaats van oranje
tot bruin. De bloem heeft ietwat bredere kelkblaadjes en een enkelvoudige krans,
en is daarmede goed te onderscheiden van Rebutia carminea. Betreffende de varië
teit luteispina bestaat er enige verwarring of de plant zelfsteriel is of niet. Enige
verzamelaars beschrijven haar als zelfsteriel, terwijl anderen, mijzelf inbegrepen,
deze bleek bedoornde vorm beslist zelfbevruchtend en in staat achten zich goed uit
zaad te vermeerderen. De zelfsteriele vorm heb ik niet nagegaan.
Men vindt soms planten, waarvan het zeer moeilijk is ze te benoemen als Reb.
violaciflora of Reb. carminea. Van deze geloof ik, alhoewel er geen direkt bewijs
voorhanden is, dat het hybriden zijn van deze soorten. Studies van de chromosomen
van beide soorten en hun variaties zou inderdaad doelmatig zijn. Ik vermoed dat de
echte Reb. violaciflora diploïde en de vorm met opstaande areolen van Rebutia car
minea tetraploïde is, waardoor zelfsteriele hybriden kunnen ontstaan.
De enkelvoudige smalle afzonderlijk geplaatste bloemblaadjes van de echte Reb.
violaciflora doen ons herinneren aan Rebutia knuthiana Bckbg, en bij diepgaande
studie van deze twee soorten is het duidelijk, dat ze zeer na verwant zijn. Rebutia
knuthiana valt tussen Reb. violaciflora en carminea in, opstaande areolen-vorm,
wat de vorm van het plantenlichaam en bedoorning betreft, maar is gelijk aan de
variëteit luteispina. De merkwaardige bloem van Reb. knuthiana schijnt een men
geling te zijn van het pigment der violaciflora-groep en het normale rode pigment
van de andere Rebutia’s; evenwel is geen bewijs voorhanden dat het hier natuurlijke
of kunstmatige hybriden zouden zijn van Rebutia knuthiana. In ieder geval heb ik,
op grond van de overeenkomst in lichaamsbouw, de structuur van de bedoorning en
bloeiwijze van Rebutia knuthiana met Reb. violaciflora en carminea, in het Tweede
I.O.S. congres in Monaco, 1953, voorgedragen, dat Rebutia knuthiana als variëteit
van Reb. violaciflora aangezien zou moeten worden en niet als zelfstandige soort
behandeld, (zie ook Cactus 40, 35/6 1954). Eveneens zou ook Rebutia carminea
een variëteit van Reb. violaciflora zijn en geen zelfstandige soort. Deze diagnosen
heb ik in het Derde I.O.S. congres te Londen, 1953, vastgesteld. De verhandelingen
van dit congres moeten nog verschijnen.
De heer U. Kohier vermeldt, dat de andere lila bloeiende Rebutia, nl. Rebutia
senilis var. violaciflora Bckbg nom. nud., gemakkelijk van Rebutia carminea en
violaciflora te onderscheiden is wegens haar witte bedoorning en het verdikte wor
telgestel. Dit is inderdaad juist, maar er zijn verschillende andere gewichtige ken
merken, welke onverwijld vermeld moeten worden. Alvorens deze besproken
worden, is het noodzakelijk de ware identiteit van deze senilis (?) variëteit te bepalen.
Algemeen wordt aangenomen, dat Rebutia senilis var. lilacine-rosea Bckbg, offi
cieel beschreven in „Kaktus ABC 1935, blz. 416, synoniem is met Rebutia senilis
violaciflora nom. nud., en dit is volgens mijn overtuiging volkomen juist. Er zijn
nochtans twee vormen van deze plant waarvan één mogelijkerwijze de Reb. senilis
var. violaciflora is. Beschouwen we deze plant dan rijst spoedig de vraag naar haar
nauwe verwantschap. Backeberg telt ze bij Reb. senilis, doch bij nauwkeurige onder
zoeking schijnen deze planten meer bij Reb. xanthocarpa dan bij Reb. senilis te be
horen. (zie Donald: „Rebutia senilis and its varieties” in Cactus and Succ. Journal
of Gr. Br. 1954, XVI, 2, 16/17 of in Duitse overzetting in Kakteenfreund (Biel) 1954,
8-9-11 resp. 25-30-9.
Deze moeilijkheden zijn gemakkelijk te overzien als wij alle variëteiten van
Reb. xanthocarpa en deze zelf als variëteit van Reb. senilis beschouwen, (zie Bertrand: Rebutia senilis in Cactus 14, '48, 30 en Donald in Cactus 40, 1954, 34/35). Maar
dit antwoord is niet zo lichtvaardig te geven, want het hangt volledig af, of wij als
soortkenteken aannemen voor Reb. xanthocarpa de verdikte wortelstok, de kleine
bloemen met de smalle bloembuis tegenover de vezelwortels en grote bloeiwijze van
Reb. senilis, ja dan neen. Ik geloof dat het foutief is Reb. senilis en xanthocarpa tot
afzonderlijke soorten te rangschikken; het zijn hoogstens extreme variaties van één
soort, bijzonder daar wij bij de studie van deze variëteiten kenmerken waarnemen,
welke willekeurig aan de een of andere soort kunnen toebedeeld worden. De heer
Kohier heeft nochtans geen ongelijk, wanneer hij Reb. senilis var. violaciflora met
Reb. xanthocarpa gelijk stelt, daar beide variëteiten violaciflora en lilacino-rosea
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alle kenmerken van Reb. xanthocarpa bezitten met de verdikte wortelstok, de gele
bloembuis, vrucht en kleine bloeiwijze. De genoemde planten verschillen in bedoorning, welke wit is. De vorm violaciflora heeft ietwat stijvere dorens, welke meer
naar buiten staan dan de lilacino-rosea vorm, waarbij de dorens sterk door elkaar
geweven zijn en het plantenlichaam bijna verbergen. Ze zijn ook veel soepeler. Nog
een onderscheid is de kleur van de bloembuis (schubben). Bij lilacino-rosea is deze
vleeskleurig, doch groen bij violaciflora. De kleur van de bloem zelf is voor beide
planten om zo te zeggen identiek, nl. lila-rose. De kleurtoon is bij violaciflora iets
dieper. De vorm, waarvan ik aanneem, dat hij met deze violaciflora van Backeberg
overeenstemt, valt duidelijk te rangschikken tussen lilacino-rosea en de variëteit
dasyphrissa van Werdermann. Deze laatste plant heeft stijve witte dorens, gele vrucht
en bloembuis, en eveneens groene schubben welke aangetroffen worden bij violaci
flora, doch de bloemkleur is dieper rood, verdonkerd met een blauwe schijn waar
door een rose-purper ontstaat.
De heer Cullmann toonde mij een andere plant welke een variëteit lilacino-rosea
zou zijn; deze plant had een veel helderder rode bloem als een van de voorheen
besproken planten. Deze plant is mij volkomen nieuw, de bloeiwijze is iets groter
dan men zich gewoonlijk voorstelt bij Reb. xanthocarpa en de bedoorning herinnert
meer aan Rebutia senilis. Had deze plant een diepere kleur van bloem, dan zou
ik ze zeker aangezien hebben voor Rebutia senilis var. violaciflora van Backeberg.
Een nader onderzoek is geboden, daar ze in vorm valt tussen Reb. senilis en senilis
var. lilacino-rosea Bckbg zoals ik ze ken.
Andere gewichtige kenmerken van deze senilisfxanthocarpa)variëteiten zijn aan
te tonen in de stamper en meeldraden, welke bij voornoemde planten geel zijn, doch
wit bij de violaciflora-carminea-knuthiana-groep. A l deze soorten zijn enkelvoudig
groeiend of spruitend, maar dan op oudere leeftijd of door beschadiging.
Overzicht van de verschillende kenmerken en onderscheidingskenmerken.
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geel
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Alleen bij de vormen van Reb. violaciflora var. carminea zijn de areolen van
betekenis voor het onderscheiden dezer planten.
De opstaande areolenvorm van Rebutia carminea is duidelijk te herkennen op de
foto, verschenen in Succulenta XXIII, pag. 27, 1941, evenals in Cactus 40, 1954,
pag 39 Ik besluit hieruit dat deze vorm de originele carminea is, terwijl de vorm
met de afgeplatte areolen, welke de heer Cullmann mij gaf, enkel een kultuurvarieteit is. De bloem is bij deze laatste ook verschillend. Zij heeft twee kransen van acht
kelkblaadjes. De bloembuis is meer oranje. Jammer genoeg is in de originele be
schrijving van Reb. carminea niet over de plaatsing der kelkblaadjes gesproken, doch
de afgebeelde foto in Succulenta schijnt ons wel de drievoudige en niet de twee
voudige krans te tonen.
\
Tegen dit oppervlakkig bewijs verzekerde de heer Cullmann mij, dat zijn plant,
of zeker de oorsprong ervan, afstamt van een origineel exemplaar van de heer Buining. Zolang echter de herkomst van de vorm met afgeplatte areolen niet vaststaat, is
het wel onbezonnen deze plant als variëteit van Rebutia violaciflora te beschrijven,
hiermede is alleen maar vastgesteld dat twee vormen van Rebutia violaciflora var.
carminea gekweekt werden.
Tot zover het artikel uit „Kakteen und andere Sukkulenten” van februari 1957.
In Succulenta, jaargang 1941, pag. 27 verscheen onderstaande beschrijving van
Rebutia carminea door de heer Buining.
REBUTIA CARMINEA Buin. nov. spec.
Plat bolvormig niet of zelden sprui
tend, hoog tot 3 cm, breed tot 5 cm,
diepgroen.
Ribben: opgelost in spiraalvormig links
opstaande reeksen van tepels, 7 mm van
elkaar, de tepels 2-3 mm hoog.
Areolen: ovaal, 2 mm lang en 1% mm
breed, tot 7 cm van elkaar, bezet met
1 mm lange witte wol, die vuilwit wordt
en spoedig verdwijnt.
Dorens: straalvormig gesteld, nauwe
lijks in rand- en middendorens te onder
scheiden, kort, borstelig, hyalin. Iedere
dorengroep heeft op de onderste helft
van het areool als randdorens 8-10 glas
heldere dorentjes, waarvan de bovenste
paren licht bruine punten hebben, lengte
van deze dorentjes 2-3 mm, iets kamvormig gesteld. De overige 10-12, als
midden- en randdorens; lang van 2-6
mm, de langste 2-3 (middendorens?) bo
ven op het areool en donkerbruin van
kleur, de andere lichtbruin.
Bloem: slank trechtervormig, lang 4,5
cm, breed 3,5 cm.
Vruchtbeginsel: gedrukt bolrond, hoog
3 mm en breed 4 mm, bezet met lancet
vormige schubjes, lang 2 mm, breed %
mm; in de oksels der schubjes groeien
enkele 2 mm lange wolharen en bruine
dorentjes.
Bloembuis: spaarzaam bezet met lan
cetvormige schubjes, lang 2-5 mm en

breed % mm; ogenschijnlijk niet behaard
en bedoornd.
Buiswand: Vz mm dik; hymen weinig
ontwikkeld, rose-wit. Doorsnede buis bij
hymen 8 mm.
Buitenste en binnenste bloembladen,
lancetvormig, lang ca. 22 mm en breed
ca. 5 mm, lichtviolet-karmijnkleurig.
De meeldraden zijn voor een gedeelte
met de binnenwand van de bloembuis
vergroeid en komen in twee groepen vrij.
Groep I komt vrij op het hymen, lang
6 mm, geel.
Groep II komt vrij op 5 mm vanaf de
bodem van de bloembuis tot enkele mm
onder het hymen, lang 12 jnm, onderaan
wit, naar boven geel.
Helmknopjes: ovaal, 1 mm lang en Vz
mm breed, geel.
Stijl: lang 20 mm, dik 1 mm, zwak wit.
Stempels: 8, lang 3 mm, gespreid,
crème.
Vrucht: 3 mm hoog en 4 mm breed,
kaal.
Zaad: ovaal, 1 mm lang en lk mm
breed, glanzend zwart met pukkeltjes,
navel wit.
Groeiplaats: Noord-Argentinië, provin
cie Salta.
De plant is afkomstig uit de tuin van
A. V. Fric te Praag, welke haar uit Salta
importeerde.

De foto, welke bij dit artikel is afgebeeld, toont een mooie close-up van enkele
fraai openstaande bloemen van de plant.
In het Belgische tweemaandelijkse tijdschrift Cactus, verscheen in vol. 10, 1940
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de volgende korte beschrijving van Rebutia violaciflora (Backbg 1935) door de heer
E. Stevens
staande, diep goud-bruine dorens van
17. — REBUTIA VIOLACIFLORA
3,25 mm lengte. De middelste zijn krach
(Bckbg 1935).
tiger dan de randdorens.
Deze plant is afkomstig uit Noord A r
gentinië (Salta) op de bergtoppen tussen
gesteente en op 3000 m boven de zee
spiegel.
De areolen zijn klein, hebben een door
snede van 1 mm en zijn geelachtig witviltig.
De bedoorning bestaat uit ongeveer 20
borstelvormige, stijve, straalvormig af

De bloemen zijn 3,5 cm lang en 3 cm
breed en blinkend violet-rose gekleurd.
De dunne buisvormige bloembuis ont
staat uit de andere areolen. De meeldra
den en de vijf stempels zijn wit. Het
lichaam is klein tot 2 cm doorsnede me
tend en is krachtig geelachtig groen ge
kleurd. De schedel is ingedrukt en de
plant groeit solitair.

Een volgend artikel handelt over de zienswijze van de heer U. Kohier tegenover
de hierboven aangegeven uiteenzettingen door de heer J. D. Donald.
Vertaling Arm. Wilboorts.

(Wordt vervolgd)

Boekbespreking.
Backeberg, Curt, Hamburg-Volksdorf. „DIE CACTAiCEAE” ,
Handbuch der Kakteenkunde. 5 Bande. — BAND I: Einteilung
und Beschreibung der Peireskioideae und Opuntioideae. Mit 618
zum Teil farb. Abb. in Text und 35 Tafeln. XVI, S. gr. 8°, 1958.
Lederin mit farb. illustr. Schutzumschlag, 74.— DM.
Bij VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, Duitsland, is bovenvermeld werk ver
schenen. Met ongewone belangstelling hebben wij naar dit al vroeger aangekondigde werk uitgezien. In 1956 publiceerde Backeberg zijn „Descriptiones Cactacearum
Novarum” , zijnde beschrijvingen van nieuwe Cactaceae, hoofdzakelijk materiaal uit
de beide expedities van Prof. Dr. W. Rauh, te Heidelberg.
Als men dit eerste deel der Cactaceae van Backeberg doorneemt, komt men
onder de indruk van de wijze waarop hier, na een korte inleiding en een aantal
determineertabellen, de planten behorende tot de Peireskioideae en de Opuntioideae
worden behandeld. Het is onmogelijk om op deze plaats een oordeel uit te spre
ken omtrent de volledige behandeling van de gehele familie der Cactaceae; dit kan
eerst als ook de andere delen verschenen zijn. Gezien de werkkracht van Backeberg
hopen wij dat deze delen spoedig na elkaar zullen verschijnen. Maar alleen reeds
het prachtige fotomateriaal, dat hier is bijeengebracht, zowel de gekleurde als de
zwart-wit foto’s, maakt dit werk tot een kostelijk bezit. Zij die de Cactaceae wen
sen te bestuderen, zullen in dit werk vrijwel alle bekende en nieuwe soorten van
deze familie aantreffen en zonder raadpleging van dit resultaat van Backebergs
kennis dezer planten, zal een studie onvolledig blijven. Ongetwijfeld komt Backeberg
de eer toe, zeer veel tot de ontwikkeling van de kennis der Cactaceae te hebben
bijgedragen. Alleen betreuren wij het, dat het „Descriptiones Cactacearum Novarum”
van 1956 niet tegelijk met dit werk is verschenen. Het was het totale beeld ten goede
gekomen.
Backeberg komt blijkens de klassificatie der geslachten nu tot een totaal van
225 genera — hieronder begrepen enige genera nomina nuda van Fr. Ritter. Ver
gelijken wij hiermede het aantal van ongeveer 172 genera dat Prof. Buxbaum in
„Die Kakteen” noemt, dan schrikken wij toch wel even terug voor dit verschil van
ongeveer 50 geslachten. Vooral waar onder de botanici in Amerika een steeds ster
ker streven waarneembaar is om het aantal geslachten der Cactaceae in te krimpen,
dit onder andere op grond van zeer uitvoerige veldstudies, die in het gehele groeigebied der Cactaceae op het Amerikaanse continent gemaakt worden. Dit neemt
niet weg, dat dit grote werk van Backeberg voor allen, die wetenschappelijk in de
Cactaceae geïnteresseerd zijn en ook voor hen, die in de praktijk met deze planten
werken, van groot belang is, daar raadpleging ervan de kennis omtrent deze merk
waardige planten ongetwijfeld zal verdiepen, al zal men wellicht op meningsver
schillen stuiten.
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Indien wij thans het werk nader bezien, merken wij op, dat de onderfamilie de
P e i r e s k i o i d e a e - Backeberg volgt hier düs niet de schrijfwijze „Pereskioideae” — wordt onderverdeeld in twee groepen, namelijk de P e i r e s k i e a e met
de geslachten Peireskia en Rhodocactus en de M a i h u e n i e a e met het geslacht
Maihuenia.
De onderfamilie de O p u n t i o i d e a e wordt onderverdeeld in drie groepen :
de P h y l l o p u n t i e a e Backbg, de E u o p u n t i e a e Backbg en de P s e u d o p u n t i e a e Backbg. Deze onderverdeling is hoofdzakelijk gebaseerd op de
vorm der bladeren, die, zoals bekend, bij de Opuntioideae in mindere of meerdere
mate voorkomen.
De eerste groep de P h y l l o p u n t i e a e is verdeeld in de twee geslachten ^
Quiabentia en Peireskiopsis, die ons beide nog sterk doen denken aan de ons meer
bekende Pereskia's.
De tweede groep de E u o p u n t i e a e is onderverdeeld in drie ondergroepen
namelijk C y l i n d r o p u n t i i n a e Backbg, S p h a e r o p u n t i i n a e Backbg en
P l a t y o p u n t i i n a e Backbg.
Tot de C y l i n d r o p u n t i i n a e behoren de geslachten Austrocylindropuntia
Backbg, Pterocactus K. Sch., Cylindropuntia Eng., Grusonia F. Reichenb. en
Marenopuntia Backbg.
Tot de S p h a e r o p u n t i i n a e behoren de geslachten Tephrocactus Lem.,
Maihueniopsis Speg., Corynopuntia Knuth en Micropuntia Daston.
Tot de P l a t y o p u n t i i n a e behoren de geslachten Brasiliopuntia K. Sch.,
Consolea Lem., Opuntia Mill en Nopalea S.-D.
Tot de derde groep de P s e u d o p u n t i e a e behoort het geslacht Tacinga
Br. et Rosé.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat Backeberg wat de systematische indeling
betreft zijn eigen weg is gegaan, maar dat uiteindelijk slechts het geslacht Austro
cylindropuntia door Buxbaum betwist wordt.
Een onzer grootste bezwaren tegen de herhaalde wijzigingen, die Backeberg tot
dusverre in zijn eigen systeem aanbracht, is wel, dat door het niet noemen van de
species, die tot de nieuwe geslachten of groeperingen behoorden, men geleidelijk aan
in een waar doolhof van namen terecht kwam. In het onderhavige uitvoerige werk
komen wij thans te weten wat voor soorten bij elkaar horen.
Nog één opmerking moet ons van het hart. Het opstellen van uitvoerige determineertabellen, zoals hier is geschied, is de enige juiste manier om wegwijs te wor
den in de grote soortenrijkdom der Cactaceae. Het gebruik van deze tabellen is
echter niet eenvoudig terwijl wij niet in de beoordeling zijn getreden of deze tabellen
inderdaad goed te gebruiken zijn. Het is daarom naar ons oordeel te betreuren,
dat bovendien aan dit werk niet een register op de soortnamen is toegevoegd. Een
handboek is toch ook voor niet-deskundigen een naslagwerk op soorten. De soort
beschrijving die men zoekt zal aan de hand van de determineertabellen voor velen
te tijdrovend zijn. Wij zoüden de auteur daarom willen adviseren, alsnog een alfabe
tisch register op de soortnamen aan dit werk toe te voegen.
Met veel belangstelling zien wij de volgende delen tegemoet.
A. F. H. BUINING.
„DIE KARTEEN” van H. Krainz, 6e aflevering. Uitgave van
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, Duitsland.
Prijs 4.80 DM.
In deze zesde aflevering van het bekende losbladige werk wordt in hoofdzaak
behandeld de voortzetting van de morfologie van de bloemen der cactaceae door
Prof. Dr. F. Buxbaum. De wijze waarop deze stof wordt behandeld, verlucht met
vele duidelijke en fraaie tekeningen, is weer van het bekende hoge gehalte. Wij
dringen er nogmaals bij onze wetenschappelijk geïnteresseerde leden op aan deze
materie grondig te bestuderen.
Voorts wordt besproken het geslacht Chamaecereus met de enige soort silvestrii.
Verder de Mammillaria’s glochidiata Mart. en fraileana (Britton et Rosé) Boed.;
Gymnocalycium vattevi Buin. (de vermelding als vattevii is onjuist), Acanthocalyciurn violaceum (Werd.) Backbg en Aylostera spegazziniana Backbg.
A. F. H. BUINING.
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G ra s h e u v e l 1 9 5 8
Z oals in h e t v o rig n u m m e r re e d s w e rd m e d e g e d e e ld w o rd t in h e t w e e k e in d e
26—27 a p ril a.s. w e e r e e n b ije e n k o m s t op d e G ra s h e u v e l te A m e rsfo o rt g e h o u d en .
D o o r d e a a n w e z ig h e id v a n d e h e re n W. A n d re a e u it B e n sh e im e n P ro f. D r. W.
R a u h u it H e id e lb e rg , z al d it w e e k e in d e w e e r e e n b ijz o n d e r k a r a k t e r d ra g e n . P ro f.
R a u h is in 1954 e n 1956 op e e n b o ta n isc h e e x p e d itie in P e ru g e w e e st en h e e ft d a a r
0. a. stu d ie d e r C a c ta c e a e g e m a a k t. B o v e n d ie n b e z it hij e e n b ijz o n d e re g a v e om p la n te n fo to ’s te m a k e n .
D e k o ste n v a n h e t g e h e le w e e k e in d e , in c lu sie f e e n v o u d ig e m a a ltijd e n , k o ffie en
th e e b e d ra g e n fl. 7.— . L ak e n s, k u ssen slo o p e n h a n d d o e k k a n m en m e e b re n g e n of te r
p la a ts e h u re n v o o r e e n k le in b e d ra g .
D e a a n m e ld in g g e sc h ie d t a ls v o l g t :
1. In d iv id u e e l, d o o r h e t g ire re n v a n f 7.— op p o s tg iro n u m m e r 142120 v a n de h e e r
A. F. H. B u in in g te H a m e rsv e ld (U .). O p s tro o k je v e rm e ld e n „ G ra s h e u v e l 1958” .
2. C o lle c tief, d o o r o p g a v e e n b e ta lin g v ia d e a fd e lin g e n . D e a fd e lin g e n w o rd e n
v e rz o c h t h a a r o p g a v e n zo sp o ed ig m o g elijk in te z e n d e n a a n de h e e r A. F. H.
B u in in g e n a a n h e m te v e n s d e v e rsc h u ld ig d e b e d ra g e n o v e r te m a k e n .
H e t p ro g ra m m a v o o r z a te rd a g 26 a p ril
lu id t a ls v o l g t :
16.00 u u r : a a n k o m st d e r d e e ln e m e rs;
th ee.
16.30 u u r: ru ilb e u rs .
18.00 u u r : a v o n d b o te rh a m .
19.00 u u r : v o o rd ra c h t m e t k le u r e n 
d ia ’s v a n P ro f. D r. W. R a u h o v e r
d e c a c tu s se n in P e ru .
20.45 u u r: th ee.
21.00 u u r: v o o rd ra c h t v a n d e h e e r W.
A n d re a e u it B e n sh e im o v e r zijn
v e rz a m e lin g , to e g e lic h t m e t k le u 
r e n d ia ’s.
Z o n d ag 27 a p r i l :
7.30 u u r : o p sta an .

8.00 u u r : o n tb ijt.
8.30 u u r : g e le g e n h e id to t k e rk g a n g ,
e v e n tu e e l o n d e rlin g e b e sp re k in g e n
e n h e t v e rto n e n v a n m e e g e b ra c h t
m a te ria a l.
11.30 u u r : ko ffie.
12.30 u u r : w a rm e m a a ltijd .
14.00 u u r : „ V ra g e n u it de p r a k tijk ” .
M en w o rd t v e rz o c h t in d ie n m o g e 
lijk re e d s bij d e a a n g ifte to t d e e l
n a m e v ra g e n in te zen d e n , d ie d a n
t e r b e a n tw o o rd in g a a n e n k e le d e s 
k u n d ig e n z u lle n w o rd e n to e g e z o n 
den.
15.30 u u r :

slu itin g .

V e rw a rm in g van kleine kasjes
V e el is e r a l g e s c h re v e n o v e r d e b e ste m a n ie r v o o r h e t v e rw a rm e n v a n een
k a sje . O v e r d e te c h n ie k v a n h e t v e rw a rm e n h e b ik nog m a a r h e e l w e in ig g elezen,
d a a ro m w il ik h e t h ie r e e n s h e b b e n o v e r d e to e p a ssin g v a n p e tro le u m v e rw a rm in g .
H e t is e c h te r n ie t v a n b e la n g w e lk m e rk p e tro le u m to e s te l m e n g e b ru ik t, d a a r ik
deze h ie r n ie t w il b e sp re k e n .
In d e e e rs te p la a ts d ie n e n w e v o o r ogen te h o u d e n d a t d e h e te lu c h tv e rw a rm in g
h e t v o o rd e lig ste is, w a t w e h ie r a a n d e h a n d v a n de o p g e d an e e rv a rin g e n g eg ev en s
d u id e lijk w ille n m a k e n . Z o rg v o o r h e t o p lo p en d e r b u iz e n d ie g e b ru ik t w o rd e n . R eeds
m e e r d a n 15 j a a r g e b ru ik ik g e g a lv a n ise e rd e b u iz e n v a n 7 cm m id d e llijn . O ok w o r
d e n e r w e l e e n s in k a sje s a lu m in iu m b u iz e n g e b ru ik t, doch d a a rv a n z ijn w e h e le 
m a a l g e e n v o o rs ta n d e r. W el is w a a r w o rd e n deze a llu m in iu m b u iz e n z e e r w a rm , doch
g e v e n d e w a rm te b ijz o n d e r sle c h t af.
v
P la a ts t u w p e tro le u m v e rw a rm e r bij d e d e u r v a n u w k a sje . B o v en d it a p p a ra a t
h a n g e n w e e e n tr e c h te r w e lk e 10 cm b u ite n de ra n d v a n de v e rw a rm in g u its te e k t,
h e tg e e n n o d ig is om d e v e rs e lu c h t a a n te z uigen. D e w a rm te w e lk e u w to e s te l
a fg e e ft, m o e t ook de a a n g e zo g e n lu c h t v e rw a rm e n . D it m o et ste ed s v e rs e lu c h t zijn
o m d a t deze m e e r z u u rs to f b e v a t e n d u s h e t sn e lst to t v e rh ittin g k o m t. D e w a rm e
lu c h t m o e t n u zo v lu g m o g e lijk d o o r d e b u iz e n n a a r b u ite n , zorg e r v o o r d a t b u ite n
de k a s e e n flin k s tu k b u is e r b o v e n u it ste e k t. W aa ro m z u lt u v ra g e n . D a t is nogal
d u id e lijk a ls u w e e t d a t, h o e s n e lle r d e lu c h ts tro m in g is, d e s te g r o te r s tu k b u is zij
k a n v e rw a rm e n , e n d ie b u iz e n g e v e n d e w a rm te w e e r a f in u w kas. M a a k t in u w
k a sje e e n to c h tk ie r w a a rd o o r d e v e rse lu c h t k a n to e tre d e n . U z u lt d a n ook geen
h in d e r h e b b e n v a n d ie n a r e p e tro le u m lu c h t in u w k as.
A. v. d. H O U V E N .

Flinke sortering

Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. va n K em pen
Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 17 maart
ten huize van de heer Buining, Burg.
de Beaufortweg 10, Hamersveld.
Vertoning van dia’s en wat verder
ter tafel zal worden gebracht.
F. J. MEIJER, Secr.

ARNHEM EN OMSTREKEN
De kringvergadering voor de maand
maart zal worden gehouden op 20 maart
a.s. te 20.00 uur ten huize van de heer
D. R. Meesters, Bremstraat 8 te Arnhem.
J. SCHUT.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Bijeenkomst op 12 maart a.s. in het
K.A.B.-gebouw, Doelstraat 9, Dordrecht.
Aanvang 19.30 uur.
Deze avond zal verzorgd worden door
Mevr. O. C. D. Idenburg-Siegenbeek van
Heukelom uit Leiden. Zij zal ons ver
tellen over „Een natuurreservaat in ZuidAfrika, het Kruger Wildpark” , waarbij
zij weer vele dia’s zal vertonen.
De leden en donateurs die de vorige
bijeenkomst van Mevr. Idenburg hebben
bijgewoond, waren over het vertoonde
zeer enthousiast, zodat ook zij deze avond
beslist niet willen missen. Wij verzoe
ken de leden om zoveel mogelijk vrien
den en kennissen mede te brengen.
A. DENTINGER, Secr.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De eerstvolgende bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 27 maart
a.s. in het Ned. Herv. Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum !
CHR. MEIJER, Secr.esse.

ZAANSTREEK
Woensdag 12 maart a.s. wordt de jaar
vergadering gehouden ten huize van
Mevrouw van Beek, Bootenmakersstraat
84, Zaandam. Aanvang 8 uur.
In verband met het grote belang van
deze vergadering, waar o.a. de plannen
voor het komende jubileum en tentoon
stelling zullen worden besproken, ver
zoeken wij alle leden, óók zij, die niet
alle vergaderingen bezoeken, dringend
aanwezig te willen zijn.
Secr. E. J. HELDERMAN.

INZENDING KOPIJ
Kopij bestemd voor het volgende no.
moet uiterlijk de 20ste van deze maand
in het bezit zijn van de Redactie.
NIEUWE LEDEN :
Dr. Bomers, Boterdiep 4, Bedum, Friesl.
Jan Gijzenschool, Bandoengstraat 47,
Haarlem.
W. J. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom.
H. G. Benthem, Tellegenstraat 37, Eind
hoven.
C. Lodder, Pruimendijk 50, Rijsoord.
G. Punt, Rijnier Pauwlaan 2, Amstel
veen.
K. S. Hoogslag, Conradkade 152,
Den Haag.
Y. de Jong, Westerparkstraat 21, Leeu
warden.
Mevr. A. J. van den Hout—Pool, Kerklaan 23, Doorn.
H. Holvast, Dr. H. Brouwerstraat D. 35,
Nieuwe-Pekela.
Mevr. J. C. van Padua, Stratumsedijk 73,
Eindhoven.
Mevr. A. E. Steenbeek-Veuger, Spaarndamseweg 286, Haarlem.
Mej. Zr. E. van Alewijk, Sophia Ziekenh.
Rh. Feithlaan, Zwolle.
A. Jongmans, de Perponcherstraat 7,
Den Haag.
M. Hekkema, Hoogenwaardstraat 110 D,
Rotterdam.
S. T. Lim, Kuyperweg 100, Delft.
C. A. Korver, Oosterparkstraat 81, Zandvoort.
Dr. J. P. E. Sperna Weiland, Groen van
Prinstererlaan 38, Amersfoort.
Mr. L. T. Kramer, de Carpentierstraat
200, Den Haag.
F. A. van der Meer, Ribeslaan 8, Wageningen.
Mevr. G. Huitsingh-Scholtens, Oosterparallelstraat 14, Stadskanaal.
J. Remmers, Wijkeroogstraat 188, Velsen
Noord.
Mevr. N. Roggeveen-Hartog, Sparrestraat
22, Zaandam.
Chr. H. A. van der Vleuten, 2de Hogen
banweg 26, Rotterdam-Overschie.
Mr. R. C. Sangster, Miquelstraat 153,
Den Haag.
H. Damsma Jr., Ad. van Nassaustraat 42,
Zwijndrecht.
Mevr. P. E. Faber, Nonnikenweg 3,
Arum, Friesland,

Binnenl. Groothandel
Export

D. BOUWMAN

Grote sortering Cactussen
en prima Vetplanten
DIJKW EG 56a

-

HONSELERSDIJK

-

ZAADAANBIEDING
21
36
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49

Lithops gemengd
Rhinephyllum broomii
Cotyledon undulata
Opuntia dillenii
—
durangensis
—
incarnadilla
—
leucotricha
—
linguiformis
—
lubrica
—
macrocentra
—
microdasys
var. rufida
—
phaeacantha
—
phaecantha
var. rubra
—
rastrera
—
winteriana
Mammillaria hidalgensis
—
kunzeana
—
longicoma
—
schwartziana
—
wiesingeri
—
woodsii
—
zuccariniana
Astrophytum capricorne
—
myriostigma
var. nuda
—
potosina
Pipthanthocereus peruvianus
Trichocereus pasacana
—
schickendantzii
Rebutia minuscula
Cleistocactus strausii
Echinopsis gemengd
—
tubiflora
Eriocactus leninghaüsii
Brasilicactus graessneri
Oreocereus celsianus
—
trollii
Lobivia hamatacantha

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

0.25
0.25
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

f 0.35
f 0.35

TELEFOON K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8

ten bate van het
Clichéfonds

109 Echinocereus reichenbachii
—
rosei
110
—
dasyacantha
111
—fendleri
112
113 Mammillaria heyderi
114
—
hahniana
—
stella aurata
115
116
—
bocasana
—
celsiana
117
—
bicolor
118
—
parkinsonii
119
—
centricirrha
120
var. longiseta
—
rhodantha
121
122 Ferocactus wislizenii
123 Echinocactus grusonii
124 Huernia hislopii
125 Stapelia gigantea

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

0.30
0.35
0.30
0.30
0.30
0.35
0.35
0.30
0.30
0.30
0.35

f
f
f
f
f
f

0.35
0.30
0.35
0.35
0.30
0.30

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

0.35
0.35
0.30
0.30
0.30
0.25
0.35
0.30
0.30
0.30
0.30
0.35
0.35
0.30

Verzoeke het bedrag over te maken per
postwissel (geen postzegels s.v.p.) of
door overschrijving of storting op post
rekening 3 9 89 72 ten name van Mej.
J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaaiweg 6, Wenum, Apeldoorn.

H. W. van Leuven Wzn., Irissenstraat 8,
Santpoort.
H. Lodewijk, Eksterstraat 52, Haarlem.
J. Baks, Ruurloseweg 16, Groenlo.
A. J. van Agtmaal, Italiaansezeedijk 60,
Hoorn.
H. Bouma, Jacob Roggeveenstraat 16,
Den Helder.
H. E. Wolters, Th. a Kempisstraat 17,
Deventer.

K. Visser, Geusaustraat 160, Voorburg.
P. Menkveld, Transvaalstraat 68III.
Amsterdam-Oost.
L. van Nigtevegt, Tulpenburg 23, Am
stelveen.
Mevr. K. Kabbedijk-Spijkers, Vermeerstraat 130, Den Haag.
T. van der Sloot, Tomatenstraat 6,
Naaldwijk.
L. Verzendaal, Strijensedijk 131,
’s-Gravendeel.

50
52
60
61
62
68
73
74
75
80
82
83
85
86
87
89
92
94
95
100
101
103
104
105

Toezending volgt na ontvangst van het
verschuldigde bedrag vermeerderd met
f 0.20 voor verzendkosten.
Men wordt verzocht geen zaadbestelling te schrijven op giro- of postwisselstrookjes of op een, aan beide zijden be
schreven briefkaart.
Men vergete niet enkele soorten op te
geven, die als vervangingssoorten dienst
kunnen doen, daar de voorraad maar
klein is.
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FINANCIEEL OVERZICHT SUCCULENTA 1957
S a ld o p e r 1 ja n u a r i 1957 . .
G e ïn d e c o n t r ib u t ie 1955
G e ïn d e c o n t r ib u t ie 1956
G e ïn d e c o n t r ib u t ie 1957
G e ïn d e c o n t r ib u t ie 1958
V e r k o o p o u d e ja a r g a n g e n . .
A d v e r t e n t ie s
.............................
V e r k o o p i n s i g n e s ....................
V e r k o o p b o e k je s C . e n V . . .
A fd e lin g s b ijd r a g e n
..
..
R e s tit u t ie g ir o d ie n s t
..
..
R e s tit u t ie b ib lio t h e e k . .

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

3.231,72
5,00
780,98
4.717,77
122,30
173,85
157,05
27,—
90,04
13,20
1,08
8,08

R e n te B o e r e n le e n b a n k
S a ld o id e m 1 ja n u a r i 1957 . .

f
f
f

9.328,07
103,85
3.394,74

D r u k - en v erzen d k . S u cc.
V e r e n ig in g s d r u k w e r k
B ijd r a g e I.O .S .............................
B ijd r . te n to o n s t. R o t te r d a m
Z a a lh u u r A lg . V e r g a d e r in g
R e st. h e lft b a t. s a ld o C .e n V .
G r . p l. B e lg is c h e le d e n
N ie u w c h è q u e - e n g ir o b o e k je
O n k o s te n b ib lio t h e e k 1956 . .
O n k o s te n r e d a c t ie 1956
R e s titu tie a fd e lin g s lid . .
..
R e s titu tie a fd e lin g s lid . .
O n k o s t e n s e c r e ta r ia a t . .
O n k o s te n p e n n in g m e e s te r . .
O n k o s te n b ib lio t h e e k . .
A d m in is t r a tie S u c c u le n t a . .
V e r s c h u ld ig d r e c h t
R e s titu tie A fd e lin g s b ijd r . . .

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

3.902,49
674,32
1.000,—
25,—
40,15
153,80
53,50
3,50
77,46
28,07
5,30
5,—
127,03
16,45
278,16
80,67
36,80
10,70

S a ld o G i r o d i e n s t ....................
S a ld o B o e r e n le e n b a n k . .

f
f
f

6.518,40
2.809,67
3.498,59

f 12.826,66

f 12.826,66

Aanvullend overzicht 1957
P e r 1 ja n u a r i 1958 . .
G e ïn d e c o n t r ib u t ie s 1957

..

f
f

6.308,26
335.00

f

6.643,26

D ru k - en
O n k osten
O n k o s te n
S a ld o p e r

verzen d k . S u cc. ..
b ib lio t h e e k . .
2 e s e c r e t a r ia a t . .
1 ja n u a r i 1958 . .

f
f
f
f

1.117,25
73,05
41,53
5.411,43

f

6.643,26

Bezoekt de bijeenkomst op de Grasheuvel 26-27 april
(Zie voor bijzonderheden Succ. no. 3, pagina 40)
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De Paascactus (Rhipsalidopsis rosea)
door A. J. A. UITEWAAL.

nige jaren geleden, om precies te zijn in 1948, kreeg een Amerikaans

E plantenliefhebber, werkzaam aan de Universiteit van Califomië, van
een Nederlands liefhebber, de heer H. L. Blonk, een tweetal stekjes toege
zonden van Rhipsalidopsis rosea. Op zich zelf is het helemaal niets bijzon
ders als de ene liefhebber de andere een paar stekjes geeft, maar het
vreemde van dit geval is, dat deze, uit Amerika afkomstige plant, daar niet
in de verzamelingen scheen voor te komen en dus uit Europa naar het
land van oorsprong werd geïmporteerd, om daar opnieuw ontdekt te wor
den. Toen de stekjes het jaar na ontvangst reeds bloeiden was deze tuinmanliefhebber, de heer M. Kymnach, zo enthousiast over de fraaie en rijke
bloei van deze op zich zelf reeds zeer interessante plant, dat hij daarover
in het Amerikaanse tijdschrift Cact. and Succ. Journal 1951 een uitvoerig
artikel schreef, geïllustreerd n.b. met een bij ons overbekende foto van deze
soort die nog stamt van de Laet. Een en ander hebben wij aan het artikel
van de heer Kymnach ontleend.
Bij ons, in Europa, wordt deze plant reeds vele jaren gekweekt door de
liefhebbers van succulente planten en ook door de kwekers. Sporadisch
trof en treft men ze aan in de handel, misschien omdat de verkoopbaarheid
niet groot is, of omdat de in de zon geopende bloemen zich in de schaduw
meestal sluiten.
Jihipsalidopsis rosea werd het eerst door Per Dusén, een Zweeds
botanicus, in de Braziliaanse oerwouden ontdekt en in 1912 door Gustaf
Lagerheim onder de naam Rhipsalis rosea beschreven. Britton and Rosé
stelden er een afzonderlijk geslacht voor op, nl. Rhipsalidopsis, d.w.z. op
Rhipsalis gelijkend. De bloemen lijken weliswaar veel op die van het
geslacht Rhipsalis, maar bezitten, in afwijking daarvan, een korte bloembuis.
Een bloeiende R hipsalidopsis rosea heeft veel weg van een miniatuur
Kerstcactus, ze bloeit evenwel omtrent Pasen, zodat de nestor van onze lief
hebberij, de heer Duursma, deze plant „Paascactus” heeft gedoopt. Naar
mijn mening zijn de bloemen veel mooier dan die van de Kerstcactus, zelfs
dan die van Schlum bergera gaertneri. Dit betreft vooral de fraaie kleur van
de paarsachtig rosé bloemen, die een donkerder getint hart hebben. De
bloemen zijn radvormig, 2,5 tot 3 cm groot, de bloemblaadjes spreiden zich
in de zon wijd uit en de bloemen hebben eerder de neiging zich naar boven
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te richten dan naar de grond, zoals met de beide andere planten het geval
is. Hoewel de bloemen aan de einden van de gelede takjes geplaatst zijn,
zijn ze strikt genomen niet eindstandig, maar ontvouwen ze zich aan de
zich iets uit het midden bevindende areolen. Zoals gezegd werd, komen de
bloemen slecht in de volle zon geheel tot ontplooiing en sluiten deze zich
weer als ze in de schaduw komen. De bloemen van de meeste Rhipsalisachtigen duren slechts één dag, die van Rhipsalidopsis rosea meestal diie
dagen.
Afgezien van de mooi gekleurde bloemen is Rh. rosea ook door haar
habitus een aantrekkelijke plant. Een tamelijk volgroeide goed vertakte
plant bestaat uit vele gelede takjes, recht opgroeiend, maar later neerbui
gend of neerhangend. De leden zijn ongeveer 3 a 4 cm lang en dragen
borstelachtige korte haren op de areolen. Merkwaardig is dat de leden vaak
een verschillende vorm hebben. Normaal schijnen deze aan weerszijden vlak
te zijn, doch ook 3 en 4-kantige, volgens de literatuur zelfs ook 5-kantige
leden kunnen aan een en dezelfde plant voorkomen, deze hebben een
enigszins Cereusachtig uiterlijk, misschien zijn het jeugdvonnen.
R hipsalidopsis rosea is een plant die gemakkelijk groeit, hetgeen niet
zeggen wil, dat de plant steeds goed groeit. Dat schijnt ze het beste te doen
in een enigszins vochtige atmosfeer, want wordt ze in een te droge lucht
gehouden dan valt een deel der leden vaak af. Ook voor felle zon, vooral
bij droge lucht, dient ze te worden beschermd, daar de leden anders ver
branden; rood verbrande leden geven hoegenaamd geen teken van leven
meer. Zoals de meeste Epiphyten verlangt ook deze plant een goed door
latende grond, grotendeels bestaande uit bladgrond. Laat in de winter de
plant een korte rustperiode doormaken door weinig water te geven, maar
laat de grond nooit geheel uitdrogen; de nieuw gevormde leden hebben
dan gelegenheid te rijpen en knop te zetten, daarna veel licht geven, voor-
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jaarszon is goed, maar opletten voor een brandend zonnetje bij heldere,
blauwe lucht. De plant wordt ook wel op Peireskia geënt, hetgeen o.i. niet
veel zin heeft omdat ze op eigen wortel gemakkelijk groeit en er zijn ook
weinig steekhoudende bewijzen, dat enten de bloei bevordert. Stekken neme
men liefst met vrij veel blaadjes, omdat men dan spoediger over flink uit
gestoelde planten zal kunnen beschikken.
Ook in de huiskamer is Rhipsalidopsis rosea tamelijk gemakkelijk te
kweken en blijkt vaak dankbaar te bloeien. In Succulenta 1948 schrijft een
enthousiast liefhebber, dat hij van deze soort steeds veel plezier heeft. Hij
begon met een stekje van slechts twee leden, na vier jaren waren deze tot
een flink plantje uitgegroeid en bloeide het, daarna bloeide het geregeld
elk jaar, één keer met ongeveer zestig bloemen. Hij schrijft, dat het een heel
dankbare plant is voor kamercultuur, mits men haar niet te veel zon geeft
(wat tussen haakjes niet hetzelfde is als veel licht) en de plant steeds matig
vochtig houdt. De ervaringen van deze liefhebber zijn, althans wat de bloei
betreft, geen regel. Niet altijd zal men vier jaren behoeven te wachten voor
dat een van stek opgekweekt plantje zal bloeien. Wij hadden aan een flink
stekje na een jaar reeds enkele fraaie bloemen. Daarna liet de bloei evenwel
een jaar verstek gaan; laten we er echter bij zeggen, dat het plantje een
„tik” van de zon had gekregen. Het jaar daarop bloeide het weer en zelfs
tamelijk rijk. De bloei strekt zich over enkele weken uit. De reden, waarom
de plant het ene jaar rijk en het andere jaar weinig bloeit, hebben we nog
niet kunnen achterhalen; wel weten we, dat dit ook bij andere liefhebbers
het geval is.
Ten slotte menen wij niet beter te kunnen doen, dan de hier besproken
plant bij de liefhebbers en ook bij de kwekers ten zeerste aan te bevelen;
men kan er reusachtig veel genoegen van beleven.
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H e t zaaien van Cactussen en Vetplanten
door HANS BONEFAAS.
I |
zaaien van cactussen en v e tp la n te n is w el h e t m ooiste onderdeel van onze
H liefhebberij. Im m ers, zaailingen zijn onze tro etelk in d e re n ; d a t blijkt, als m en de
verzam eling v an een o u d er lid bezoekt, die vol tro ts w ijst op de een of a n d ere grote
p la n t m et de opm erking: „dat is nog een zaailing van toen en to en ”, m eestal een tie n 
ta l ja re n terug. D aarom w il ik uw aan d ach t v rag en voor h e t zaaien en u een aan ta l
rich tlijn en geven om m et succes to t u itb reid in g van uw verzam eling te kom en. B egin
m et gem akkelijke soorten, na enige e rv a rin g k u n t u dan m oeilijker soorten proberen.

A lg e n g ro e i en z u u r g r a a d
Enige v an de m eest voorkom ende k w alen bij h e t zaaien zijn: de algengroei, de
schim m els en de zw am m en. A lgen k u n n en o n tstaan in schoon w ater, onder in w e r
king v an zonlicht, blootgesteld aan lucht. V ooral als de zu u rg raad ongeveer n e u 
tra a l (pH7) of hoger is. Bij een pH6 ontw ik k elen de algen zich m in d er gem akkelijk,
bovendien is pH6 nagenoeg de ju iste z u u rg raad voor onze p lan ten . We gaan dus een
d ubbel voordeel b en u tten . De pH van tu in g ro n d is als reg el n eu traal, evenals de bij
de bloem ist gekochte zakjes aard e. M et zw avelzure am m oniak zoudt u de grond z u u r
d e r k u n n en m aken, m a a r d an is e r te veel stikstof vrij en zou een gejaagde, slappe
groei ontstaan. B ete r is, de z u u rg raad te v erlag en door h e t bijm engen van bosgrond
en /o f w at u it een w eiland afkom stige m olshopenaarde; beide g rondsoorten zijn zuur,
pH5,5 a 6, te rw ijl d ennehum us zelfs aan pH4 kom t. W ilt u de z u u rg raad van h et
grondm engsel m eten, dan v u lt u een schone jam p o t of iets d ergelijks voor d rie k w a rt
m et h e t grondm engsel en voegt d a a ra a n zoveel w a te r toe, d at h e t m engsel n et onder
w a te r staat. Na 24 u u r k u n t u, na zo n u en dan gero erd te hebben, door h et 1 a /
te llen onderdom pelen v a n een reag eerstro o k je, de zu u rg raad bep alen door de k leu r
te verg elijk en op h e t indicato rstro o k je. R aak t de strookjes n ie t m et de han d en aan.
h e t m enselijk lichaam re a g e e rt n e u tra a l. Is de pH nog te hoog, d an voegt u m eer
hum us toe en h e rh a a lt de m eting. Op zu re grond k a n m osgroei ontstaan, m a a r d it is
n ie t zo gevaarlijk , d a a r h e t de grond n ie t afsluit, h etgeen bij sterk e algengroei w el
h e t geval is.

Z w a m m e n , sc h im m e ls en T M T D
D oordat u v eel blad g ro n d (hum us) g e b ru ik t om de gew enste pH6 te bereiken,
h a a lt u ook schim m els en zw am m en in h e t grondm engsel. Z eer v eel zaailingen v allen
ten offer a an deze schim m els en zw am m en, zodat voorzorgsm aatregelen genom en
m oeten w orden. A ls e erste m a a tre g e l m oet u alle benodigdheden steriliseren . G ro n d 
m engsel e.d. w o rd t in een v erg iet gedaan en u p la a tst d a t op een pan, w a a rin gedu
ren d e ru im een u u r w a t w a te r aan de kook w o rd t gehouden. W e p laatsen h e t v e r
giet zo, d a t de stoom door de grond gaat. A anbeveling v erd ie n t h e t w a t TMTD door
de grond te m engen. H eeft u technisch zuivere TMTD, dan is een afg estrek en th e e 
lep el p er em m er grond voldoende. H eeft u geen technisch zuivere TMTD, doch b.v.
20 %, houdt u zich dan voor de dosering aan de gebruiksaanw ijzing. TMTD is, m its
m et m ate g ebru ik t, een p rach tm id d el. G iftig is h e t niet, m a a r w el ta st h e t de slijm 
vliezen aan. V oorkom daarom zoveel m ogelijk aan rak in g of inadem ing. O verigens is
TMTD n iet onschuldig als m en e r te v eel v an geb ru ik t. O verdosering h eeft een sterk e
rem m ing v an de groei d e r p la n te n to t gevolg. N a h e t zaaien stu ift m en om de 14
dagen een w einig TMTD over de p lan ten . De w erk in g sd u u r is ongeveer 15 dagen.
Z w am m en en schim m els ontw ik k elen zich v ooral bij een vochtige, koude atm os
feer; aanbevelin g v e rd ie n t h e t daarom , de zaailingen op een te m p e ra tu u r boven de
13 a 15 g rad en C. te houden.
U d ien t e r re k en in g m ee te houden, d a t TMTD een voorbehoed- en geen b e
strijdingsm iddel is. Sm eul, h alsw o rtelro t. schim m els en zw am m en k u n n en voorko
m en w orden. De k w a a l w o rd t door TMTD w el gestopt, m aar reed s aangetaste planten
ra a k t u m eestal toch k w ijt. V oorkom en is daarom b e te r dan genezen.

H e t z a a ie n
G ezaaid w o rd t in potjes, zgn. tw intigjes. D it om in te k u n n en g rijp en als er
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iets mis mocht gaan, en ook om soorten als Astrophytums, die geen gespannen lucht
verdragen, na het kiemen te kunnen verplaatsen. De potjes worden in een zinken
bak geplaatst, een bak die afgedekt kan worden met een glasplaat, die na plaatsing
schuin ligt, zodat geen condenswater op de jonge plantjes drupt. Als zaaibodem wordt
gebruikt: panslag, goed gezeefde potgrond en zeer fijn grind, 1 a 2 mm diameter.
De potjes worden voor twee derde met panslag gevuld, daarna aangevuld tot aan de
rand met potgrond. Na het uitstrooien van het zaad op de afgestreken aarde, wordt
zaad en aarde zacht aangedrukt en daarna afgedekt met een heel dun laagje fijn grind.
Dit wordt niet aangedrukt, maar ligt los op het zaad.
Als we in de zinken bak 1-1% cm gekookt regenwater tussen de potjes laten staan,
blijft alles goed vochtig, dank zij de capillaire werking. Water gaat omhoog zolang
de kanaaltjes van beneden naar boven nauwer worden, vandaar onderin panslag ei*

Enige bakjes met goed ontwikkelde zaailingen.

fo to 's: Bonefaas.

daarop de zaaibodem. Het grind bovenop blijft echter droog, daar dit weer grover
is dan de bodem er onder. We behoeven dus geen water bovenop te gieten. Algen
komen niet voor, daar bovenop alles droog blijft. Elk potje wordt genummerd. In
reepjes geknipte melkflesdoppen kunnen gemakkelijk genummerd worden met slaglettertjes of met een stomp voorwerp (oude ballpoint).

Met of zonder bodemwarmte
Men kan met of zonder bodemwarmte zaaien. Voor beginners is het raadzaam
het zonder te doen en zeker niet voor mei te zaaien, ’s Nachts mag de temperatuur
gerust zakken tot beneden 20 gr. C. overdag echter is een temperatuur van 25 gr. C.
gewenst. Voor hen die met bodemwarmte zaaien: probeer het eens met het zgn. shocksysteem. Ik voerde de vierde dag de temperatuur op tot ongeveer 40 gr. C. en liet
de nacht daarna de temperatuur zakken tot 15 graden. Zie voor de resultaten het
einde van dit artikel.
Na 4 tot 8 dagen zullen de meeste soorten wel ontkiemd zijn de jonge plantjes
werken zich zonder moeite door het fijne grind heen. Zelfs Parodia’s hebben daar
geen moeite mee. Parodia’s zaaien we niet verspreid, maar dicht bij elkaar. Zaailin
gen van Astrophytums kan men na het kiemen afzonderlijk verder kweken in min
der gespannen lucht.
Licht is onmisbaar voor het zaaien, wil men tenminste levenskrachtige plantjes
kweken. Tegen felle zonnestraling schermen we door een dun vloeipapier op de glas
ruit te leggen, dat bij donker weer wordt verwijderd. In de huiskamer kan men ook
zaaien, maar bedenk, dat er veel licht nodig is, vooral voor jonge plantjes. Gebruik
uitsluitend regenwater, pH6, en geen leidingwater, pH7. Dr. Buxbaum noemt pH8
levensgevaarlijk en die 8 is, vooral in de huiskamer, spoedig bereikt.
Vetplanten zaait men zonder glasbedekking; geen gespannen lucht. Wel regel
matig de watervoorraad in de zinken bak op 1 a 1% cm houden. De beste plaats is
in de schaduw, bijvoorbeeld onder het tablet. Eén bloemetje van Echeveria derenbergii, waarvan ik maar één plant bezat, leverde 150 zaailingen op. De plant is fer
tiel. Het zaad is stoffijn, evenals dat van Crassula’s. De kiemkracht gaat echter snel
verloren.
Wist u dat het aanbeveling verdient om de zaden zolang mogelijk in hun natuur
lijke verpakking te laten en niet in glazen buisjes luchtdicht op te bergen. Zaden
ademen namelijk ook. Opbergen in lucifersdoosjes, of in open, rechtop geplaatste
glazen buisjes, zoals ik zag, is het beste. Zorg dat de zaden goed droog worden
bewaard, daar ze anders gaan schimmelen. Ontsmetten voor het zaaien is gewenst.
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Frailea asterioides
Van deze moeilijke, zeldzame soort is bekend, dat de zaden, die veel op die van
Astrophytums gelijken, goed kiemen en dat de jonge plantjes spoedig daarna weg
vallen. Door de gelijkenis van het zaad, worden de zaailingen meestal als Astrophy
tums behandeld. Dit nu is de fout, althans naar mijn ervaring. De plantjes smeulen
niet weg, maar verdrogen. Ze staan hun vocht af aan de omgeving, tot de dood toe.
Dit kan voorkomen worden door het kleine potje met Frailea asterioides onder
een jampot te plaatsen. Acht maanden tot een jaar lang. ’s Winters zuinig met water,
evenals bij de andere planten. Misschien willen zij, die het dit jaar op deze manier
met Frailea asterioides doen, mij het resultaat laten weten. Mijn ervaring berust
slechts op één waarneming. Toch wilde ik u deze niet onthouden.
De volgende zaairesultaten zijn opgenomen toen de plantjes een jaar oud waren.
Gezaaid werden porties van 20-25 zaden. Achter de soortnaam staat het aantal
opgekomen zaden. Mammillaria mercadensis 19, neapensis 16, phymatothele 14, viereckii 17, microheliopsis 25, microhelia 30, solisii 17, nunezii 18, scripsiana 16, swinglii
18, klissingiana 20, dietrichiae 23, caput medusa 18, aljibensis 17, albilanata 20, kunthii
16, schiedeana 15, calacantha 18, jaliscana 14. Enkele minder goede resultaten: Mam.
fuauxiana 10, floressii 11, occotillensis 10, blossfeldiana 7, brandegeei 4, armillata 5,
Niet gekiemd waren, Mam. vaupeliana, seideliana, pettersonii en gummifera. Voor het
gemak alleen gegevens van Mammillaria’s. Ook van andere geslachten waren de
resultaten prima.
Zaden, die u teveel heeft kunt u zenden aan het Clichéfonds, daar mej. J. J. E.
v. d. Thoorn ze gaarne in ontvangst neemt. Maakt de zaden goed schoon. Met zaaien
kunt u zeer voordelig uw verzameling uitbreiden en beschikt u tevens, als alles naar
wens gaat, over voldoende ruilmateriaal. Veel succes en bedenkt, dat verspenen de
ontwikkeling van het wortelgestel ten goede komt. Moeilijke soorten kan men het
beste reeds als zaailing enten.

Cactuspaasei, oftewel Paaseicactus, oftewel Eipaascactus.
foto: U itew aal.

Alle leclen een
PRETTIGE
PAASWEEK
toegewenst.
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Crassula picturata hybriden
door B. K. BOOM

augustus 1957 trof ik bij A. G r a e s e r , bloemist te Nürnberg-Zabo een bed
Crassula’s aan, dat reeds van uit de verte opviel door een bizonder rijke
bloei. De heer G r a e s e r vertelde me, dat hij deze planten had verkregen
door twee Crassulasoorten met elkaar te kruisen, nl. Crassula picturata en
Crassula schmidtii. Hij was er reeds in geslaagd een tweede generatie op
te kweken en beschikte zodoende over enkele duizenden planten. Deze plan
ten bleken vrijwel zonder uitzondering zeer geschikt te zijn voor de ver
koop als potplant.
De hybride is zeer fertiel; vooral wanneer ze in de zomer buiten wor
den uitgeplant is er veel insektenbezoek en de planten dragen dan rijkelijk
zaad. De variatie is evenwel zeer groot; alle overgangen tussen de ouders
n

I

C rassu la p ic tu r a ta h y b r id e

(bloem en w it)

foto: I.V.T., Wageningen

zijn te vinden: er zijn er van een zeer compacte tot tamelijk losse groei
wijze, van enkele centimeters tot 25 cm hoogte, met vrij brede, fraai gete
kende tot vrij smalle, bijna geheel groene bladen, met rijkere of armere
bloeiwijze, met witte tot rode bloemen. Een ieder kan zich het plantje uit
zoeken, waarnaar zijn hart uitgaat. Maar over het algemeen domineert het
picturata-type.
Verreweg de meeste planten hebben de brede bladen, de brede bloei
wijze en de weinig of niet gewimperde kelkbladen van Crassula picturata;
van Crassula schm idtii is de min of meer gevouwen top der kroonbladen
bijna steeds aanwezig.
Bijgaande foto’s tonen twee vormen van de hybride-groep; de groei-
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Crassula. p ictu r a ta
h y b r id e
(b loem en ro od ).
foto: I.V.T.,
Wageningen.

wijze en de bladvorm spreken voor zich zelf, de bredere heeft witte bloe
men, de smallere rode.
Ik geloof, dat deze hybriden voor de bloemisterijen van belang zijn;
immers men is daar in staat op goedkope wijze mooie plantjes te kweken.
Wil men bepaalde, bizonder fraaie individuen als kloon vermeerderen, dan
is dat ook vrij gemakkelijk te doen.
In overeenstemming met de nieuwe code voor de benaming van ge
kweekte planten hebben we deze hybride geen latijnse naam gegeven doch
een groepsnaam in een moderne taal (art. 38). Men zou er natuurlijk heel
goed een latijnse naam aan kunnen geven, doch dat is slechts practisch
zolang er geen andere soorten worden ingekruist. Gaat men daartoe over,
dan komt men met de Latijnse naam niet meer uit, omdat het gebruik van
die naam beperkt is tot de hybriden tussen Crassula picturata en Crassula
schm idtii; hybriden met b.v. Crassula cooperi, zouden dan weer een andere
naam moeten hebben; bij voortgezette kruisingen zou men evenwel niet
meer weten, welke naam gebruikt moet worden. Wanneer men een fantasienaam geeft kan men al deze moeilijkheden omzeilen.
De plant, met rode bloem, heb ik aangewezen als het type en
gedroogd materiaal hiervan bevindt zich in het Rijksherbarium te Leiden
(no. 34813).
Sum m ary:
Described are the Crassula picturata hybrids originated by Mr. A.
Nürnberg-Zabo by Crossing Crassula picturata and Cr. schmidtii.
There is no special clone selected, in cultivation occurs a large swarm of
intermediate forms all suited for pot-plant. Generally the characters of
Crassula picturata dominate; from Crassula schm idtii only the keeled and
± folded apex of the petals is present.
G

ra eser,

Bestuursmededelingen.
Alg. Vergadering 1958
De Algemene Vergadering zal dit jaar
worden gehouden te Antwerpen op
ZATERDAG 14 JUNI a.s.
Nadere mededelingen in het volgende
nummer.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op zaterdag 12 april a.s.
des nam. 15 uur ten huize van de heer
F. J. Meijer, Goudsbloemstr. 23, Amers
foort.
F. J. MEIJER, Secr.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op donderdag 17 april a.s. is onze
volgende kringbijeenkomst vastgesteld.
Aanvang 20.00 uur. We hopen dan ten
huize van onze penningmeester, de heer
I. Lageveen, Utrechtseweg 54, Arnhem,
te kunnen luisteren naar een causerie
van de heer R. J. H. Smeets uit Wageningen. Het onderwerp zal zijn: „Latijnse
benamingen” .
Niet leden van de kring Arnhem zijn
altijd welkom op onze samenkomsten.
J. SCHUT.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
De eerstvolgende ledenvergadering zal
worden gehouden op 9 april 1958 in het
K.A.B. Gebouw, Doelstraat 9 te Dor
drecht. Aanvang 19.30 uur. Öp de agen
da komen de volgende punten voor:
Opening door de voorzitter; Notulen van
de vorige vergadering; Ingekomen stuk
ken; Verkiezing penningmeester (esse) en
wat verder ter tafel gebracht zal wor
den.
Voor de functie van penningmeesteresse, stelt Mevrouw Huiskens zich als
candidate.
Eventuele tegencandidaten worden
schriftelijk ingewacht bij de secretaris
of voor de aanvang der vergadering.
De leden, die de lezing door Mevrouw
Idenburg op 15 maart hebben bijge
woond, hebben kunnen genieten van
prachtig natuurschoon en een deskun
dige toelichting. De spreekster voerde
ons mee naar het Kruger wildpark in
het Noordoosten van Zuid-Afrika. Voor
de pauze werden fraaie dia’s vertoond
terwijl na de pauze enkele films volg
den. In de pauze was er weer een ver
loting waarvoor de prijzen belangeloos
door onze voorzitter beschikbaar waren
gesteld.
Secr. A. DENTINGËR.

INZENDING KOPIJ
Kopij bestemd voor het volgende no.
moet uiterlijk de 20ste van deze maand
in het bezit zijn van de Redactie.
GOOI- EN EEMLAND
Het bestuur van de afdeling Gooi- en
Eemland is als volgt gewijzigd: de heer
H. Rubingh, voorzitter; de heer B. Walet,
Neptunusstraat 56, Hilversum, secreta
ris; de heer G. de Jong, Prof. Poelstraat
2a, Hilversum, penningmeester. Contri
buties en afdelingsbijdragen kunnen
worden voldaan op postrekening no.
525102 ten name van Penningmeester
Succulenta, Afd. Gooi, Prof. Poelstraat
2a, Hilversum.
De vergadering op dinsdag 11 maart jl.
werd bezocht door 11 leden. De voorzit
ter opende de vergadering en heette al
len hartelijk welkom. Na een inleidend
gesprek o.a. over bezoek aan de Gras
heuvel kon de heer Nonnekens een aan
vang nemen met het vertonen van de
kleurendia’s. Het was een zeer interes
sante reportage van een reis door ZuidEuropa. De voorzitter dankte de heer
Nonnekens hartelijk voor deze goed ver
zorgde avond.
De volgende vergadering zal worden
gehouden op dinsdag 8 april 1958 te 19.45
uur in Hotel Santbergen (1 min. vanaf
station Hilversum), Noorderweg 1, Hil
versum.
Agenda: Opening - Notulen - Lezing
door de heer Rubingh over grond o.a.
over soorten, samenstelling, gebruik, enz.
Dit belooft een interessante lezing te
worden. Het bestuur nodigt alle leden
uit deze avond aanwezig te willen zijn.
B. WALET, secr.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op donderdag 24 april
a.s. in het Ned. Herv. Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.

ZAANSTREEK
De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op donderdag 24 april
ten huize van de heer H. Binsbergen,
Weeshuispad 1, Zaandijk. De leden wor
den verzocht plantjes of stekken mee te
brengen voor de eerste ruilbeurs van dit
seizoen.
Secr. E. J. HELDERMAN.

ZWOLLE EN OMGEVING
Voor de afdeling Zwolle en omgeving
is er op woensdag 16 april a.s. een bij
eenkomst in ’t Bastion, Badhuiswal 8,
des avonds om 8 uur. Aan de hand van
verschillende mooie planten zal de heer

ZAADAANBIEDING
21
36
43
51
52
80
81
82
83
85
86
88
89
92
94
95
101
103
104
105
109
110

f
Lithops gemengd
f
Rhinephyllum broomii
f
Opuntia linguiformis
f
—
sulphurea
f
—
winteriana
f
Astrophytum capricorne
f
—
myriostigma
—
myriostigma
var. nuda f
f
—
potosina
Pipthanthocereus peruvianus f
f
Trichocereus pasacana
f
—
spachianus
f
Rebutia minuscula
f
Cleistocactus strausii
f
Echinopsis gemengd
f
—
tubiflora
f
Eriocactus leninghausii
f
Oreocereus celsianus
f
—
trollii
f
Lobivia hamatacantha
Echinocereus reichenbachii f
f
—
rosei

ten bate van het
Clichéfonds

0.25
0.25
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

111 Echinocereus dasyacanthus f 0.30
112
—
fendleri
f 0.30
122 Ferocactus wislizenii
f 0.35
125 Stapelia gigantea
f 0.30
Toezending volgt na ontvangst van het
verschuldigde bedrag vermeerderd met
f 0.20 voor verzendkosten.

0.35
0.35
0.30
0.30
0.30
0.25
0.35
0.30
0.30
0.30
0.35
0.35
0.30
0.35
0.30

Men wordt verzocht geen zaadbestelling te schrijven op giro- of postwisselstrookjes of op een, aan beide zijden be
schreven briefkaart.

H. Rubingh uit Soestdijk deze avond een
lezing houden over cristaten.
De Secretaresse,
Mej. G. JARIGSMA.
Op de laatstgehouden vergadering is
het bestuur van de afd. Zwolle als volgt
gewijzigd: de heer W. Wurtz, voorzitter;
mej. G. Jarigsma, Oosterlaan 5, Zwolle,
secretaresse; mevr. E. J. Wurtz-Blikkendaal, Brederodestraat 77, Zwolle, penningmeesteresse.

Ruil- en verkoopaanbiedingen
AANGEBODEN: diverse soorten grote
Cereussen, o.a. Trichocereus spachianus
1,75 m hoog, 3 stammen; Trichoc. pachanoi en Opuntia cylindrica, 3 vertakkin
gen e.a. M. KROL, Crocusstraat 12, Terneuzen.
WIE HELPT mij aan enige stekken
van winterharde Opuntia’s, en van cris
taten (cactussen en vetplanten). Daar ik
beginneling ben heb ik tot mijn spijt
nog geen ruilmateriaal beschikbaar.
Mevrouw GROBBEN, Wilgenlaan 10,
Voorschoten.

NIEUWE LEDEN :
W. Kooy, Julianastraat 5, ’s-Gravendeel.
Mevr. H. Takken-Kenbeek, Heyermansstraat 34, Zaandam.
Mej. M. L. Buyck, Schalk Burgerstraat
15 N., Tilburg.
W. L. Kessler, p /a Casuarisstraat 16, Den
Haag.
A. C. Delmée, E. 89, Schagerbrug, N.H.

Men vergete niet enkele soorten op te
geven, die als vervangingssoorten dienst
kunnen doen, daar de voorraad maar
klein is.
Verzoeke het bedrag over te maken per
postwissel (geen postzegels s.v.p.) oi
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, Apeldoorn.
Mej. E. Kindt, Bellevoystraat 39a, Rot
terdam.
J. Vaandrager, Warmonderweg 66,
Oegstgeest.
Mej. M. de Jong, Pieter Nieuwlandstraat
13bis, Utrecht.
J. M. Bruinier, Bernhardstraat 9, Rhoon
Zuid-Holland.
J. Lievers, Vrij-Nederlandstraat 13 III,
Arnhem.
A. M. Schoor, Koreanderstraat 71, Eind
hoven.
J. Moens, Dion. de Karthuizerstraat 20,
Eindhoven.
J. J. Trumm, Kwartelstraat 14c, R’dam.
J. M. van der Aart, Blazoenstraat 9a,
Rotterdam.
D. Wendrich, Kleiweg 36, Rotterdam.
R. Bakelaar, van Harmelenstraat 11b,
Rotterdam.
A. Groenewegen, Stadhoudersweg 29d,
Rotterdam.
M. Vink, Maskerbloemstraat 18, Rotter
dam N. 2.
P. C. de Moor, Pr. Beatrixstraat 64a,
woonark, Nieuwerkerk a. d. IJssel.
E. van Westen, Oudaenstraat 32, Rotter
dam.
J. B. Crol, Westersingel 67, Rotterdam.
Mevr. M. W. L. Hordijk-Schrinker, Hesselskamp 6, Rotterdam-Zuidwijk.
G. D. A. Hoekstra, Voorstraat 94a, Delft.
K. Valk, Wagenbergstraat 6, R’dam-Zuid.
G. Politiek, Moleruslaan 27, Apeldoorn.
T. Reijm, le Tochtweg 54, Nieuwerkerk
a. d. IJssel.
H. E. Dorsman, Franklinstraat 120a, Den
Haag.
Mevr. M. Wielart-Weinssen, Brouwerstraat 114, Haarlem.

SUCCULENTA
NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN
ANDERE VETPLANTEN

I

1958
No. 5

V oorzitter: A. F. H. BUINING, Hamersveld (U.).
Secretaresse: Mevrouw J. GRULLEMANS—VAN BERGHEM,
Hereweg 19, Lisse.
Penningmeester: G. D. DUURSMA, „Vijversburg” , Rijperkerk (Fr.).
Postrekening no. 833550.
Redacteur: H. VAN DER VELDE, Hofwij ckst raat 17, Den Haag.

CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.
ETISSO, samengestelde
CACTUS - mesttabletten
bevatten deze voedings
stoffen in practische en
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Het I.V.L en de succulenten
door B. K. BOOM
laatste alinea van het artikeltje over Cotyledon ladysmithiensis, waarin liefheb
D ebers
worden opgewekt stekmateriaal aan te vragen, heeft klaarblijkelijk velen de

schroom van het schrijven doen overwinnen. De brievenbus was vol, zo vol, dat ik
mijn belofte niet kan nakomen, althans niet direct. Het aantal aanvragen heeft
het aantal beschikbare stekjes verre overtroffen. We hebben de stekjes nu zelf
maar gestoken in de hoop, dat van de plantjes, die daaruit zullen groeien in de
loop van dit jaar voldoende gesneden kan worden om aan de verlangens der lief
hebbers te voldoen.
Nu is het mogelijk, dat men zich wel eens afgevraagd heeft, wat een Instituut
te Wageningen met vetplanten te maken heeft. Ik wil dan van deze gelegenheid
gebruik maken hieromtrent een en ander mede te delen.

Een blik in een der succulentenkasjes van het I.V.T.

foto: I.V.T., Wageningen.
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H et I.V.T. (afk o rtin g v an In stitu u t voor de V eredeling van T uinbouw gew assen)
houdt zich bezig m et tu in p la n te n ; enerzijds tra c h t m en e r a c h te r te kom en w elke
rassen of soorten m en in c u ltu u r heeft, w elke eigenschappen deze heb b en en
hoe ze benaam d dien en te w orden; anderzijds p ro b e e rt m en w egen te v in d en om
de so rtim en ten te v e rrijk e n of te v erb e te re n . G roente- en fru itg ew assen spelen hierbij
u ite ra a rd een b elan g rijk e rol, m a a r ook sierp lan ten zijn bij d it onderzoek b e tro k 
k en en zo is h e t een m ijn er ta k e n n a te gaan of deze gew assen w el onder de ju iste
nam en w orden gekw eekt. Tot deze sierp lan ten b eh o ren ook de succulenten.
Ieder, die zich w el eens m e t succu len ten h eeft bem oeid, w eet, d a t h e t niet
overbodig is iets te doen aan de n o m en clatu u r v an deze p lan ten ; de benam ing v an h et
h an d elsso rtim en t is nog steeds v e rre van co rrect; van vele p la n te n k e n t m en de
naam in h et g eheel niet, a n d ere w o rd en steeds m et v e rk eerd e nam en aangeduid;
bij de m eeste liefh eb b ers is h e t n ie t v eel b eter. H et is dus van belang, d a t h ier
voorlichting w o rd t gegeven. M en k a n d it doen door h e t sch rijv en v an a rtik e le n en
v an boeken en w a t d it laatste b e tre ft zijn we bezig een boek te schrijven, w aarm ede
h et in N ederlan d aanw ezige so rtim en t k an w orden gedeterm ineerd.
M aar om d o eltreffen d e v o orlichting te geven is h et ee rst nodig, d a t w e zelf
w eten, hoe de nam en m oeten zijn en om d it te b ereik en hebben we een collectie
v e tp lan ten bijeen g eb rach t. In deze verzam eling tra c h te n we alles van b epaalde fa m i
lies of geslachten bijeen te krijg en , w at e r bek en d is en onze v o o rk eu r g aat u it n a a r
p lanten, die in h e t w ild groeien. We k u n n en dan ons gekw eekte m a te ria a l v e rg e 
lijken m et hetg een in de n a tu u r voorkom t; we k u n n en dan ook iets te w eten kom en
v an de v a ria b ilite it v an deze p lan ten . Wij zijn begonnen m et C rassulaceae, om dat ik
destijds m eende, d a t in die fam ilie de m oeilijkheden h e t grootst w aren, m a a r bovenal,
om dat n iem an d zich m e t deze fam ilie bem oeide. We hebben h ie rv a n a l h eel w at
bij e lk aa r o.a. om streeks 80 C rassulasoorten, 40 Sedum s (kas-S edum s), een groot
a a n ta l E ch ev eria’s en n ie t te v erg eten een hoeveelheid hybriden, die we helaas nog
n ie t h ebben k u n n e n id en tificeren ; d it zijn de G ra p to v e ria ’s, P a c h y v e ria ’s e.d.
V an hetgeen in N ed erlan d w o rd t g ekw eekt is lan g zam erh an d w el alles in de col
lectie aanw ezig, alleen k a n ik helaas nog n ie t zeggen, d a t van al deze p la n te n de
naam a l is vastgesteld.
Na de C rassulaceae zijn we ook m et an d ere fam ilies begonnen. Zo heb b en we
reeds een b ela n g rijk a a n ta l su cculente L iliaceae; v ooral h et geslacht H aw o rth ia is
goed vertegenw oordigd, d a n k zij h e t feit d a t de h e e r A. J. A. U itew aal te A m ster
dam zijn belan g rijk e v erzam eling bij ons h ee ft g estationeerd. W e zijn d aard o o r in
staat een groot g edeelte v an de in N ed erlan d g ekw eekte H aw o rth ia’s te d e te rm i
n eren. V an g eslach ten als Aloë en Agave hebben we m a a r w einig, w an t ook wij
h ebben te k am p en m et ru im teg eb rek .
V orige zom er is een collectie Ficoidaceae opgezet, dus van h e t geslacht M esem b ry an th em u m (in ru im e zin ); bij de bew erk in g van deze p la n te n bleek nam elijk,
d at h e t gekw eekte m a te ria a l voor een b elan g rijk deel v e rk eerd op naam staat. V oor
h e t b ijeenbren g en v an h e t m a te ria a l zijn we begonnen m et een beroep te doen op
de led en v an S ucculenta; w e heb b en to en een oproep gedaan aan de leden eens een
lijst te zenden v an h u n p lan te n ; we heb b en hiero p 3 (zegge drie) antw o o rd en b in 
n en gekregen. Ik vond d it re s u lta a t w el w at teleu rstellen d ; h ee ft niem and deze
planten? Of gelooft m en h e t w el? We h eb b en dus h e t m a te ria a l u it a n d ere b ro n
m oeten b etrek k e n . De collectie b e g in t n u goed op d reef te kom en; de hoogsucculente soorten w o rd en verzo rg d door D r de B oer te H aren, de stru ik v o rm ig e door
M et cactussen bem oeien we ons, alth an s to t n u toe, nog niet. In N ed erlan d zijn
verg ev o rd erd e liefh eb b ers en de m eeste lite ra tu u r is toeg an k elijk voor iedereen.
H et is d aarom n ie t zo noodzakelijk ook h ie rv a n een verzam eling op te zetten. H et
zou tro u w en s m e t h e t oog op ru im te en tijd m om enteel n ie t m ogelijk zijn.
M ateria al v an succulenten, m et u itzondering v an cactussen, k a n n a a r ons te r
identificatie opgezonden w orden; h ie ra a n zijn geen kosten verbonden. W anneer we
in sta a t zijn de p la n te n d ire c t te h erk en n en , volgt zo spoedig m ogelijk antw oord;
k en n en w e h e t opgezonden m a te ria a l niet, d an w o rd t h e t g ep lan t en g ew acht tot
w e e r w at m eer aan k u n n e n zien.
H et ligt vo o r de hand, d a t we geregeld o v er stek k en van bizondere soorten
beschikken; h e t lig t in de bedoeling, d a t vooral de zeldzam ere soorten zoveel
m ogelijk over de liefh eb b ers w o rd en versp reid . Hoe m e e r m ensen een b ep aald zeld
zaam p la n tje kw eken, des te m in d e r kan s is er, d a t we h e t w eer verliezen. H et
g eb eu rt im m ers nog al eens, d a t liefh eb b ers h u n zeldzaam heden g aarn e v o o r zich
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houden, zodat de kans groot is, dat deze door afsterven uit de cultuur verdwijnen.
Om nu te bereiken, dat ons materiaal zo veel mogelijk wordt verspreid, stellen
we ons voor een paar keer per jaar een gestencilde lijst rond te zenden met een
opgave van het beschikbare stek. De eerste lijst zal, vergezeld van de nodige in
lichtingen over de cultuur in de loop van deze zomer worden verzonden. Augustus
is namelijk een zeer geschikte maand om succulenten te stekken. Daar er nog al

Detailopname van een groep succulente planten.

foto: I.V.T., Wageningen.

wat werk aan vast zit, zal voor het materiaal een geringe vergoeding gevraagd
worden.
Ieder, die een ruillijst toegezonden wil hebben, gelieve dit aan mij op te geven
en wel per briefkaart, die geadresseerd moet worden aan het I.V.T., Postbus 16,
Wageningen met in de linkerbovenhoek van de adreszijde de vermelding: „Succu
lenten” .
Summary.
It may be appropriate to explain in what way our institute (the Institute of
Horticultural Plant breeding) is concerned with succulent plants.
Our institute occupies itself with cultivated plants. On the one hand attempts
are made to find out what varieties (species) are in cultivation, what characters
they possess and how they should be named. On the otherhand research is being carried out to improve the varieties. Needless to say that vegetable and fruit crops play
an important part. Ornamentals are also included in these investigations and so
one of my tasks is to ascertain whether these crops are cultivated under the correct
names. The succulents too belong to the ornamental plants.
Every insider is aware of the importance of a correct nomenclature, at present
time there is stili a great confusion in the names.
Expert guidance in these matters is therefore all-important. If our guidance is
to be effective we should know the correct names ourselves, the establishment of
collections is therefore necessary. Attempts are being made to collect as many
specimens of certain families or genera as possible, preferably of wild growing
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plants in order to compare them with the cultivars. A rather large number of spe
cies of many genera is now represented, e.g. of Crassula, Sedum and Echeveria,
while Mr. A. J. A. Uitewaal’s most important collection of Haworthia’s is also at
our institute. In addition we have many hybrids here, but unfortunately these have
not yet ali been identified. Last year a collection of Ficoidaceae was started also.
It is our intention to distribute periodically a stenciled list showing the names of
more rare plants of which cuttings are available.
Those who are interested in receiving an exchange-list are requested to send
a postcard to the I.V.T., Postbox 16, Wageningen, Holland, with the indication at the
upper lefthand corner of the address-side: „Succulents” .

Wat is Rebutia violaciflora
en wat is Reb. carminea ?

door

UDO

köhler

II (slot).
in aansluiting op ons voorgaande artikel: „Wat is Rebutia violaciflora en wat is
l Reb. carminea?” bedankt schrijver de heer J. D. Donald voor de breedvoerige uit
eenzettingen van laatstgenoemde auteur, want het stelt de liefhebbers van de Rebutia’s, Lobivia’s en Mediolobivia’s in staat ook de ontwikkeling van deze plantengroep
en de arbeid van de heer Donald te leren kennen. Menig liefhebber verzocht mij
eventuele kritiek en overzichten te publiceren over twijfelachtige soorten, om deze
eens en voor goed geldig vast te leggen, hetgeen zowel de wetenschap als de liefliefhebber, ten goede komt.
Om een plant te kunnen determineren moet allereerst de vraag worden gesteld:
welke plant heeft de auteur voor zich gehad, toen deze de beschrijving opstelde ?
Het is zeer moeilijk deze vraag te beantwoorden en zeker daar, waar voor som
mige soorten de eerste beschrijving soms heel kort en onvolledig is. Ongelukkiger
wijze is dit ook met Rebutia violaciflora het geval, een plant waarvan de auteur enkel
het volgende zegt in „Blatter für Kakteenforschung” 1935, pag. 8 :
„Subglubosa, paulatim paule proliferans; ad 2 era diam.; ca. 20 aculei setosi,
castanei, ca. 3-25 mm. longi; flos ca. 3,5 cm. longus, roseo-lila-cinus. Tubus
nudus’’ .
In de Duitse tekst vermeldt de heer Backeberg: „Enkelvoudig groeiend, krachtig,
geelgroen___ schedel ingedrukt. Areolen klein, 1 mm diameter, geel wit viltig; ca.
20 borstelvormige, stijve, afstaande, diep geelbruine dorens (Latijnse vertaling van
kastanjebruin ! ) . . . . de middelste sterker. . . . bloemen ca 3 cm breed, helder violetrose. Meeldraden wit, 5 witte stempellobben. Komen voor in Salta, N. Argentinië,
op bergtoppen, 3000 m hoogte tussen stenen” .
De Deense tekst in Kaktus ABC 1935, blz. 278 van Knuth-Backeberg meldt geen
nieuwe gegevens, daar hij de Duitse tekst geheel overneemt.
Op te merken valt dat de foto bij de originele beschrijving van Rebutia violaci
flora door Backeberg, niet heel gunstig te noemen is, daar de bloemen beschaduwd
en zijdelings opgenomen zijn.
Evenwel was zulk een beschrijving volledig verantwoord, zolang Rebutia violaci
flora de e n i g e rose-violet bloeiende soort bleef.
Heden ten dage kennen we meerdere Rebutia’s met zulk een bloemkleur, waar
bij o.a. behoort Rebutia carminea, door de heer Buining beschreven in Succulenta,
een plant, welke naverwant schijnt te zijn met Rebutia violaciflora Backbg, ja, waar
schijnlijk slechts een kleinere en donkere bloeiende variëteit van deze laatste is.
Maar, waar het gaat om opheldering van zeer naverwante planten, is het wel dui
delijk dat een verkorte beschrijving van Rebutia violaciflora door Backeberg niet
meer voldoende is voor het onderscheiden van deze planten. Het is daarom ten zeer
ste wenselijk dat de auteur zijn beschrijving thans zou herzien en uitvoeriger mede
delingen doen van de door hem bepaalde plant Reb. violaciflora, hierdoor zou men
meteen opschieten met het bepalen van andere soorten Rebutia.
Globaal gezien, houd ik Rebutia violaciflora, ten minste wat de bloeiwijze betreft,
voor een variabele soort. Overigens blijft het plantenlichaam niet 2 cm groot (zie
mijn uiteenzetting in Kakteen und andere Sukkulenten I, 1950), alhoewel reeds
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bloeibaar op deze grootte, daar wortelechte planten 6 cm diameter en meer berei
ken. De bloem vertoont verscheidene vormen, breed en smal lancetvormig, meerdere
kransen of enkelvoudig.
Dit verschijnsel zou ik niet aan verbastering willen toeschrijven, doch eerder
rangschikken onder „natuurlijke vormen” . Dit is ook vast te stellen aan de plant
welke de heer Donald bezit, zoals ik ze in Kakteen und andere Sukkulenten, VII,
1956, blz. 76, boven rechts afbeeldde. Ik kweekte deze plant uit zaad van de firma
Friedrich Adolph Haage junior, Erfurt, Duitsland.
Opsporingen naar de herkomst van dit zaad wezen aan, dat het geleverd werd
door een lid van de D.K.G., de heer R. Mathhes in Sachsen. De heer Haage jr. schreef
mij op 21 nov. 1956 hierover het volgende: „Ik heb in 1956 van de heer Backeberg
origineel zaad ontvangen en het is mogelijk dat verscheidene bloemvormen kunnen
voorkomen” . Er bestaat daarbij nog de mogelijkheid, dat de heer Donald deze vorm
ook bezit, dat een eventuele verbastering reeds bij Backeberg in Volksdorf tot stand
kwam, wat ik natuurlijk niet bewijzen kan, noch de herkomst opgeven van het plantenmateriaal van de heer Donald.
Ik ben het helemaal niet eens met de heer Donald wanneer hij de Rebutia violaciflora met eenvoudige bloemkrans en smalle lancetvormige blaadjes thans tot de
typevorm van deze soort verheft. De heer Backeberg schrijft over de bloei: longus
= lang, denkelijk in de zin van groot, en dat de bloem niet 4, zoals Donald meent,
doch 5 stempellobben heeft. Zelf telde ik aan de originele plant 5-6 lobben. In 1936
heb ik van de heer Backeberg een oorspronkelijke plant ontvangen. Daarvan heb
ik gelukkig destijds een foto-opname gemaakt, welke mij nu zeer waardevol te pas
komt. De plant is helaas na de oorlog door kolenschaarste en de koude winter ver
loren gegaan. Nog andere foto’s in Kakteen und andere Sukkulenten no. 1, 1950,
no. 4, blz. 6 -7, en 76 1956, tonen aan dat deze originele plant van Backeberg niet
overeenstemt met de door de heer Donald als type violaciflora aangegeven plant
— smallancetvormig.
Thans ben ik weer in het bezit van een plant welke volkomen de bloeiwijze van
de oorspronkelijke plant vertoont. Ik ontving haar van de heer Andreae uit Bensheim/
Bergstrasse. Over de herkomst van deze plant deel ik uit een brief van deze laatste
mede: „Deze soort bezit ik reeds van af de tijd dat ik de herkomst van mijn planten
nog niet noteerde, hetgeen van de jongere planten welke ik thans bezit, wel het
geval is. Ik vermoed dat zij oorspronkelijk komt uit de botanische tuin van Darmstadt” .
Ik geloof niet dat ik mij vergis, wanneer ik aanneem, dat het plantenmateriaal
dat van de heer Andreae afkomstig, via Darmstadt van de heer Backeberg is.
Alles bij elkaar genomen, staat het vast dat wij minstens twee vormen van Rebutia
violaciflora, wat de bloem aangaat, kennen, waarbij, volgens mijn overtuiging, de
breedlancetvormige vorm, de echte typevorm is, een plant welke de heer Donald niet
schijnt te bezitten en te kennen, terwijl de smalle lancetvormige soort (bastaard
vorm?) eerst in 1948 bekend is geworden.
Neemt men als oorspronkelijke typevorm, de met brede kroonbladeren bloeiende
soort, dan is het verschil tussen Reb. violaciflora en carminea minder te zoeken in
de vorm der kroonbladeren dan wel in de kleur van de bloemen. Rebutia violaciflora
is fris rose-lila, Reb. carminea daarentegen is donkerder karmijn-violet. Het verschil
tussen de twee planten ligt verder in hun algemene habitus. Reb. violaciflora staat
in verhouding tot carminea zoals dit het geval is tussen Reb. grandiflora en Rebutia
minuscula. De ene soort heeft buiten de ingezakte schedel een min of meer kogelvor
mig plantenlichaam, terwijl de tweede soort meer vlakkogelvormig, meer breed dan
hoog is en ook kleiner blijft dan de eerste. De kleur van het epidermis is ook verschil
lend. Reb. violiaciflora is min of meer geel-groen, bij Rebutia carminea meer donker
groen. Een onderscheid bij beide planten betreffende de areolen geeft de volgende
cijfers: Reb. violaciflora ca 3/3 tot 5/5 mm, bij Rebutia carminea spreekt de heer
Buining: „Costae in mammillas 2/mm atlas spiras sinistrosas 7 mm inter se distan
tes formantes dissolutae” , d.w.z. enkele areolen groot 2/2 mm hoog.
Het onderscheid dat de heer Donald voorop stelde betreffende twee vormen van
Reb. carminea is dan ook toe te schrijven aan planten, welke naar hun ouderdom,
meer uitgesproken opstaande areolen bezitten.
Verschillend is ook de bedoorning van beide planten, minder in de wijze, waarop
zij geplaatst zijn dan in de lengte der dorens. Beide planten dragen hun dorens nl.
afstaand. De heer Buining schrijft van Reb. carminea: „Aculei radiatum dispositie. ..
h isp id i....” . Reb. violaciflora heeft lange dorens, ze zijn krachtiger van kleur dan
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Reb. carminea, welke overigens niet, zoals dikwijls wordt aangehaald, wit doch witstrogeel met bruine punt en donkerder basis zijn. Backeberg telt bij Reb. violaciflora
20, Buining bij Reb. carminea 20 tot 25 dorens.
De behandeling van de cactussen met de voedingszouten van Prof. Buxbaum
geeft goed bedoornde karakteristieke planten, evenals de controle en eventuele
verbetering van de pH van de grond met salpeterzuuroplossing zeer goede uitslagen
geeft op het gebied van de stabiliteit van de bloemkleur.
Reb. violaciflora var. luteispina Bckbg nom. nud. — zo aangeduid in Sonderliste
no 1, 1934/1935 van C. Backeberg met licht vosbruine bedoorning — mijn plant
ontving ik van de heer Dr. Hilberath-Wesseling van de botanische tuin te Darmstadt
deze bloeide in 1956 volgens kleur en vorm zoals de breed kroonbladige R. violaci
flora (oude typevorm). Over de zelfsteriliteit van deze plant kan ik nog geen mede
deling publiceren, daar nog nadere inlichtingen hieromtrent ontbreken.
De bewering alsof Reb. knuthiana Bckbg, met haar tamelijk lange trechtervor
mige rode bloemen met violette schijn, tot Reb. violaciflora zou behoren, is verzon
nen, evenals men de smallancetvormig bloeiende vorm van Reb. violaciflora voor de
typevorm zou houden, zoals de heer Donald beoogd. Rebutia knuthiana benadert veel
meer Reb. carminea Buin.; vooral de algemene habitus van de plant, welke ook
vlakkogelig is. Zij staat op één lijn met Reb. minuscula. Reb. knuthiana is volgens
mij een zelfstandige soort.
Rebutia senilis var. lilacino-rosea Bckbg (de eventueel noodwendige indeling in
de Reb. xanthocarpa-serie is hier weggelaten), beschreven in Kaktus ABC, blz. 416
heeft inderdaad, zoals de heer Donald aangeeft, twee vormen. Eveneens dat Rebutia
senilis var. violaciflora Bckbg nom. nud. de overgang tot Reb. xanthocarpa var.
dasyphrissa vormt, mag als juist beschouwd worden. De laatste plant heeft inder
daad een rode bloem met blauwe schijn, doch kan niet ingedeeld worden in de
serie der rose-violet bloeiende Rebutia’s.
Alles samenvattend kom ik tot de vaststelling, dat de wederzijde ondervin
dingen nog niet genoeg uitgewisseld worden (denkelijk verwonderen zich de heren
Backeberg over zijn Rebutia violaciflora en Buining over Reb. carminea) en dat
nog veel verder gewerkt en gezocht moet worden om niet te vroegtijdige conclusies
te trekken, in het bijzonder wanneer de betrokken planten nog jong en niet typisch
genoeg zijn.
. ,
Dit alles belet niet dat de rose-violet bloeiende Rebutia s, alhoewel nog met op
nomenclatuurgebied ontpuzzeld, ons bij gunstige kultuurbehandelingen veel vreugde
kunnen verschaffen.
Vrije vertaling van ARM. WILBOORTS.

UIT TIJDSCHRIFTEN.
Het januari-februari nummer 1958 van het Amerikaanse tijdschrijft Cactus and
Succulent Journal bevat enige interessante artikelen. Cactussen in de hoge woestenij
van Californië tonen aan, dat ondanks het warme klimaat, waarin deze planten leven,
te grote of te langdurige droogte ook voor cactussen noodlottig kan zijn. Interessante
foto’s, opgenomen in de natuur, vergezellen dit lezenswaardig artikel. Mr. H. M.
Butterfield schrijft over „Verandering en misvorming bij Echeveria’s” . Uitgebreid
en goed gedocumenteerd is het artikel van Myron Kimnach „Icones Plantarum Suc
culentarum” waarin behandeld wordt Epiphyllum cartogense (Weber) Br. et Rosé.
Marjorie E. Shields vertelt over haar liefhebberij in New Zealand met veel fraaie
afbeeldingen van Cheiridopsis, Gibbaeum, Titanopsis en andere Mesems. „Cereusly
speaking” is voor hen die Engelse cactusnamen hoorden uitspreken, wel prachtig
gevonden.
Het maart-april nummer van het Amerik. „Cactus and Succulent Journal” opent
met een uitvoerige en rijk geïllustreerde beschouwing over Werckleocereus tonduzii
(Weber) Britton et Rosé, door Myron Kimmnach. Eric Walther besprekt een aantal
Echeveria’s, met fraaie afbeeldingen in de tekst. Marjorie E. Shields zet haar inter
essante beschouwing over „Desert flowers under glass” voort en bespreekt uitvoerig
het geslacht Mammillaria. Niet minder dan 33 afbeeldingen illustreren haar uiteen
zetting. H. Herre, vertelt van zijn ervaringen over zwerftochten per auto door ZuidAfrika. op zoek naar planten. Verder zijn er de gewone rubrieken en tot slot een
berichtje dat de Los Angelos Cactus and Succulent Society een tweedaagse veldtocht
gaat maken door het gebied van Joshua Tree National Monument,
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Ariocarpus

(iSckeidw .)

- Roseocactns

(‘B e r g e r )

door M. G. VAN DER STEEG.

II
ROSEOCACTUS Berger
minder bladachtig, meer aanliggend,
waardoor meer gedrongen groeiwijze,
min of meer driehoekig bovenvlak,
vormen wollige groef op driehoekig
bovenvlak; bloemen ontspringend uit de
onderzijde. Vergelijkbaar met de groef
zoals bij Coryphantha.
Beschrijving tuberkels

ARIOCARPUS, Scheidweiler
Tuberkels : bladachtig, vrijstaand,
gelijkend op Haworthia bladeren, min of,
meer driekantig.
Areolen : meestal zeer klein of
ontbrekend, gescheiden vegetatiepunt
zoals bij Mammillaria.
Bloemen vanuit de axillen.
ARIOCARPUS

afstaand, scherp driekantig, spits uitlo
pend, bij top gekield, hoornige randen,
glad oppervlak, grijsgroen tot roodachtig.

retusus Scheidweiler (1838)
typeplant
retusus = afgestompt, ingedrukt,

klokvormig, afstaand, elkaar mozaïek
achtig overlappend, duidelijke kiel, bolle
oppervlakten met wasachtige schubben
bedekt.

furfuraceus (Watson)
Thompson (1898)
furfuraceus = zemelig, met losse
schubben bedekt

lang, sterk gepunt, brede rozet vormend,
rechtopstaand, met tot aan de basis door
lopende hoornige kiel, kleur bruin tot
grauwgroen.

trigonus (Weber)
Schumann (l898)
trigonus = driekantig

rechtopstaand, lang, driekantig, duidelijk
gekield, top gelijkend op voorsteven van
schip.
Oppervlak rimpelig, korrelige min of
meer schorsachtige huid.

scapharostrus
Bödeker (1930) *)
scapha = schuitje, rostrum = snavel.

Merkwaardig is, dat Britton en Rose in „The Cactaceae” 1
2) A. furfura
ceus en A. trigonus als synoniemen van A. retusus beschouwen. Uit de door
hen gepubliceerde afbeeldingen blijkt, dat zij de planten, welke wij thans
A. retusus en A. furfuraceus noemen, wel degelijk kenden. Zij geven onder
de naam A. retusus twee afbeeldingen. De op plaat IX, fig. 2 afgebeelde
plant is A. retusus, terwijl de op fig. 94 afgebeelde plant tegenwoordig
bekend is als A. furfuraceus. Het is niet duidelijk op welke gronden zij deze
drie planten als identiek beschouwden.
Salm Dyck beschreef nog Anh. elongatum (1850), Anh. areolosum (1859)
en Anh. pulvilligerum (1869). Berger acht het bestaan van deze drie soorten
twijfelachtig. Majorie H. L e e 3) had een plant onder de naam Ariocarpus
elongatus in haar collectie en zegt daarvan :
„A. elongatus is een zeer zeldzaam specimen van dit geslacht. De plant
komt in dezelfde streek voor als A. furfuraceus en zou daar een variëteit
van kunnen zijn. Mij lijkt de plant meer op een kruising van A. furfuraceus
en A. retusus. Zij is kleiner en heeft de licht klokvormige tuberkels zoals
1)
2)
3)

Bödeker, Monatschr. D.K.G. II. 60-61, 1930.
Britton en Rosé, The Cactaceae III, 80.
M. H. Lee, Jrn. Cact. Succ. Soc. Am. IX, 71-77, 1937-38.
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A. furfuraceus, is echter niet zo wollig en de tuberkels zijn meer gestrekt,
zoals bij A. retusus. D e witte bloem beeft een meer rosé middennerf dan
bij A. furfuraceus en de tuberkels zijn langer en groener. Verder vermeldt
zij dat Dr. W. E. Lowry uit Texas, van wie zij de plant kocht, eerst na acht
jaar zoeken een tweede plant vond en daarna binnen 4 dgen 30 exemplaren
verzamelde.
D e in haar artikel geplaatste afbeeldingen van A. elongatus en A. tri
gonus geven zo weinig verschillen te zien, dat naar mijn mening hoogstens
sprake kan zijn van vindplaatsvariëteiten.
In de collectie Smulders te Eindhoven bevindt zich een plant welke
sterk op A. furfuraceus gelijkt, waarvan echter de tuberkels wat afwijken.
Ze zijn bij deze plant niet met wasachtige schubben bedekt en dus gewoon

Links: Roseocactus fissuratus. De wratachtige uitwassen op het tuberkeloppervlak
vormen nabij de randen een soort van dakgootje. Let op de met wol gevulde groef,
welke zo typerend is voor Roseocactus. — Rechts: Roseocactuszaailing, op een plasticine bolletje gekleefd, om het sterk ontwikkelde ondergrondse plantendeel te tonen.
Let op de doorntjes op de toppen der tuberkels, welke alleen in het jeugdstadium
aanwezig zijn. (3 X ware grootte).
foto:

Z wegers

fris groen, terwijl de randen afgerond zijn en niet scherp hoomachtig zoals
bij A. furfuraceus. W el is de kiel, zij het wat minder geprononceerd, aan
wezig. Mogelijk is deze plant een in de natuur ontstane hybride, welke, in
tegenstelling tot de A. elongatus van Lee, wat meer op A. furfuraceus dan
op A. retusus lijkt.
D e bekende cactusverzamelaar en exporteur, F. Schwarz uit Mexico,
die door zijn verzamelreizen de gelegenheid heeft zeer veel planten van
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Roseocactus macdowellii, sterk gelijkend op R. kotschoubeyanus, slechts verschillend
door de sterkere wolvorming aan die zijde der groeven waar de bloemen ontspringen.

meerdere vindplaatsen met elkaar te vergelijken, schreef mij dat hij slechts
A. retusus, furfuraceus, trigonus en scapharostrus als goede soorten be
schouwt. Alle andere zijn naar zijn mening slechts variëteiten van deze
vier.
ROSEOCACTUS

Beschrijving tuberkel

fissuratus (Engelm.) Berger
fissuratus = gespleten

zichtbare bovendeel driehoekig, opper
vlak wratachtig ruw, langs buitenranden
verloopt een groef, een soort van dakgootje vormend.

lloydii (Rosé) Berger

als fissuratus, doch geen „dakgootje” ,
driehoekig bovenvlak oplopend naar
groef, waardoor min of meer rombisch
van doorsnede.
Verschil met fissuratus slechts bij oudere
planten duidelijk.

kotschoubeyanus (Lem.) Berger

zeer dicht aaneenliggend, rozetvormend,
afgeplat duidelijk driehoekig bovendeel.

macdowellii
Haage en Schmidt n.n. ? O

kleiner dan kotschoubeyanus, met wolliger groeven. Variëteit hiervan ?

1)

Backeberg heeft van Roseocactus macdowellii een diagnose gepubliceerd in
Blatter für Sukkulentenkunde, Selbstverlag, Hamburg 1949, waarin hij deze als
subspecies van Roseocactus kotschoubeyanus beschouwt. De diagnose vermeldt
slechts „het cylindrische lichaam kleiner, met sierlijke tuberkels” .
Krainz beschouwt Roseocactus macdowellii als een variëteit van Roseocactus
koutschoubeyanus, zie Die Kakteen, C VlIIb, Franckh’sche Verlagshandlung
Stuttgart.
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Britton en Rose erkennen slechts twee soorten, n.1. Ariocarpus fissuratus en A. kotschouheyanus. A. Iloydü werd door Rosé beschreven in 1911
doch door Br. en Rosé in „The Cactaceae” weer beschouwd als een vorm
van A. fissuratus. Lee schrijft, dat alleen volwassen planten duidelijk te
onderscheiden zijn. A. lloydii, aldus Lee, wordt twee a driemaal groter en
heeft meer neiging tot zodevorming. Ze werd gevonden in zoden van meer
dan 75 cm diameter, met alle koppen groter dan 12 cm.
Roseocactus m acdow ellii wordt door velen beschouwd als een vorm
van R oseocactus kotschouheyanus. Het enige verschil dat Lee opgemerkt
heeft, is, dat bij laatstgenoemde de wollige groef zacht en bij Roseocactus
m acdow ellii hard is, meer metallisch of steenachtig aanvoelt en zich meestal
uitstrekt over de gehele tuberkeltop. Zelf heb ik bij zaailingen slechts kun
nen constateren dat R oseocactus m acdow ellii kleiner blijft dan R oseocactus
kotschouheyanus.
Verwantschap
Een belangrijk probleem is de verwantschap met andere geslachten.
Berger ‘) schrijft dat Schumann deze planten beschouwde als subgenus van
Mammillaria, Britton en Rosé echter als Echinocactaceae.
Uit een studie van levende en gedroogde planten bleek Berger, dat bij
de Ariocarpii twee soorten areolen optreden, juist als bij Mammillaria, n.1.
een nietig areooltje op de top van de tuberkel en één, gescheiden hiervan,
in de axil, waaruit de bloemen ontspringen.
Bij Roseocactus daarentegen moet de wollige groef opgevat worden als
één areool, uit de onderzijde waarvan de bloem ontspringt. Volgens Berger
moeten daarom de Ariocarpii geplaatst worden in de nabijheid van Mam
millaria in de subtriba Coryphanthanea. Hij houdt het echter voor mogelijk
dat de groef van Roseocactii correspondeert met de groef van de Coryphanthaneae en de doorndragende areool op de top rudimentair is geworden.
Dan zou Roseocactus niet bij Echinocactaneae behoren.
Berger merkt op, dat deze vraag alleen op te lossen is door een nadere
studie van de ontwikkelingsgang van de zaailingen.
Deze laatste opmerking van Berger steunt op de hypothese, welke door
Haeckel - uit de school van Darwin - aldus geformuleerd werd: „De
ontwikkelingsgang van elk individu demonstreert de ontwikkeling van zijn
soort in de loop der tijden.” Met andere woorden gezegd: „Een groeiend
embryo doorloopt alle evolutiestadia, welke zijn voorgeslacht heeft meege
maakt, in versneld tempo en in dezelfde volgorde.”
Dat hier op z’n minst een kern van waarheid in zit, moet elke cactus
liefhebber wel eens geconstateerd hebben. Heel vroeger moeten cactussen
gewone bladeren hebben gedragen. Aan de kiemplanten van cactussen kun
nen we altijd nog de twee kiembladeren herkennen. Deze zijn groot en uit
gesproken bij de oudste ontwikkelingsvormen, Opuntia s, en kleiner bij de
jongere ontwikkelingsvormen. Zo hebben sommige Gerei nog zeer grote
kiembladeren, H ertrichocereus heneckii, andere, Trichocereus, veel klei
nere, waaruit we mogen concluderen dat de laatstgenoemde een soort van
jongere datum is.
(Wordt vervolgd)

1)

Berger, Jrn. Wash. Ac. Sc. 15, 43-48, 1925.
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Behandeling van succulenten in het voorjaar!
door G. D. DUURSMA.
ls de m eim aand in h et land is, b eg in t de eigenlijke g roeiperiode v an onze cactus

sen en voor de m eeste v etp lan ten . A an de u ite in d e n d e r stengels en aan de
A toppen
d e r bolvorm ige cactussen on tstaan nieu w e areolen, w elke zich m et
h eld erk leu rig e dorens tooien. De groeven tussen de rib b en k rijg e n typische d o n k e r
groene „groeistrepen” en de stam m en zelf b eginnen in om vang toe te nem en. A loe’s
en C rassula’s ontw ikkelen u it h e t h a rt d e r p la n t nieuw e sch eu tjes en de hoog-succulente vorm en ondergaan h u n zeer in teressan te g edaanteverw isseling.
Hoe p rik k e lt deze h ern ieu w d e groei de liefh eb b er zijn p lan ten m et nog m eer
opm erkzaam heid gade te slaan ! A l de v rije ogenblikken w orden bij de p la n te n do o r
gebracht en slechts node la te n wij ons van h a a r scheiden, als de p lich t to t h e t v e r
vullen van onze dagelijkse bezigheden ons roept.
Doch niet alleen om te g enieten v erto ev en wij veel bij onze p lan ten . Zij v ragen
thans m eer dan ooit onze geregelde aandacht, vo o ral w an n e e r ze in b ro eib ak k en zijn
ondergebracht, v ragen zij onze v o o rtd u ren d e zorg.
’s M orgens, als de zon zo hoog gestegen is, d a t de stra le n flin k op de b ak kom en,
w o rd t h et bescherm ende dek, d at w ij, voor ev en tu e le n ach tv o rste n , voorlopig nog
gebruiken, w eggenom en. Is h e t dek ged u ren d e de n ach t door dauw of re g en n a t
gew orden, dan ro llen wij h e t n a tu u rlijk n ie t op, doch la te n we h e t e e rst drogen. H ie r
door k an h et n iet alleen la n g e r dienst doen, doch h ee ft h e t ook m e e r b eschuttend
verm ogen, dan w an n eer h e t tegen de avond w e e r vochtig op de b a k w o rd t gelegd.
Is de bedekking v an de b ak v erw ijd erd , d an la te n wij de zon e e rst een p a a r u ren
flin k in de gesloten b ak schijnen, w aard o o r een h eerlijk e, gespannen, voch tig -w arm e
lu ch t ontstaat, w elke voor de groei van onze p la n te n van zo gro o t belan g is. L a te r
op de dag, dus over h e t algem een tegen de m iddag, w o rd t de b ak op lu c h t gezet,
door een h o u tje tussen h e t raam en de b ak te schuiven. Bij felle zonneschijn leggen
w e een dun stuk ju te of p a k lin n en over h e t glas, ten ein d e te voorkom en, d a t de
p lan ten b ran d v lek k en k rijgen. Z odra e c h te r de felste zonneschijn voorbij is, nem en
wij h e t sch erm m ateriaal w eer weg. N a de m iddag k a n ook nog iets m e e r lucht
gegeven w orden. D an is h e t ook tijd de p lan ten , als zij d it nodig hebben, eens flin k
te begieten. K rijgen wij een m als reg en b u itje en lijk t het, d a t la te r op de dag de
zon w el w eer te voorschijn zal kom en, dan k a n m en de p la n te n g eru st eens flin k n at
laten regenen. Zo’n reg en b u itje h e lp t de p la n te n veel m e e r dan h e t w a te r geven m et
de gieter: de n a tu u r g aat boven alles !
Gevaar voor n ach tv o rst!
Tegen de nam iddag w o rd t de b ak w e e r gesloten, zodat de zon nog een p a a r
u re n in de b ak k an schijnen, w aard o o r nog h eel w a t w a rm te voor de k ille n ach t
verzam eld w ordt. Is de zon zover gedaald, d a t ze n ie t m e e r in de b ak k a n schijnen,
dan leggen wij h e t d e k m a te ria a l w e e r op de ram en ; de avonden en n a ch te n k u n n en
in de m eim aand nog k il zijn, te rw ijl bij h e ld e re h em el h e t g e v a a r voor n ach tv o rste n
lang n iet denkbeeldig is.
H elaas is de m eim aand n ie t altijd even zonnig. „Zij k a n zo koud, zo gu u r, zij kan
novem ber zijn” zei De G enestet. En in zo’n p erio d e houden wij de b a k m a a r het
liefst gesloten, d at is te zeggen, wij nem en ’s m orgens w el h e t dek weg, zodat h et
daglicht in de bak kan kom en, m a a r wij lu ch ten niet. H ouden wij e c h te r enige dagen
ach tereen do n k er w eer, dan is h e t w el aan te b evelen m idden op de dag een poosje
te luchten, d a a r anders door de besloten lu c h t g em akkelijk schim m el k a n optreden,
of som m ige planten, w elke iets te n a t w aren, gaan ro tten .
Zo houden dus alle w erk zaam h ed en te n n au w ste v erb a n d m et de w eersg esteld 
h eid en dus h eeft de v erzam elaar daarm ed e w el terd eg e re k en in g te houden. En ju ist
daard o o r doet m en de zo nodige erv a rin g op, w elk e noodzakelijk is voor een goede
groei v an de p lanten. D aard o o r le e rt m en de p la n te n in h a a r eisen veel b e te r k e n 
nen en zegt ons gevoel reeds, m eer dan wij h ie r in w oorden k u n n en schrijven, hoe
wij te n opzichte v an onze p la n te n dienen te h andelen.
Z ijn de p lan ten goed aan de groei, d an is h e t einde m ei b egin ju n i de beste tijd
ze door stekken te v erm eerd eren . De p la n te n zijn dan volsappig, w aard o o r de afge
sneden delen, w elke als stek g e b ru ik t m oeten w orden, spoedig nieu w e w o rtels vorm en.
D aar bij succulenten de stek k en zeer versch illen d zijn in vorm en soort, d ie
n en wij h ie r eerst even bij stil te staan,
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Onder de cactussen Hunnen bij Phyllocactus, Echinocereus, Epiphyllum, Opuntia
en sommige Cereussoorten de stengeldelen worden afgesneden, en als stek dienst doen.
Hetzelfde is het geval met struikachtig groeiende, bebladerde Mesembrianthemums,
Crassula’s, Othonna's en succulente Pelargoniums. Bij de bolcactussen zoals Echinopsis, Mammillaria’s, Rebutia’s, enz., dienen de scheuten, welke terzijde van de moe
derplant zijn ontstaan, als stek. Ook bij de hoogsucculente Mesembrianthemumsoorten Aloe’s, Gasteria’s, Aprica’s, Haworthia’s, Sempervivums en Echeveria’s, vormen
zich zijscheuten, welke, als zij groot genoeg zijn, van de moederplant kunnen worden
afgenomen en als afzonderlijke plant behandeld worden. Bij Epiphyllums, Rhipsalissen en schijfvormige Opuntia’s kunnen gehele geledingen afgesneden en als stek
gebruikt worden. Voor Stapeliastekken neemt men bij voorkeur die scheuten welke
zich aan de zonzijde der plant bevinden en aan de top goed afgerijpt zijn. Deze stek
ken worden niet afgesneden, doch van de moederplant gedraaid.
De afgesneden stekken mogen niet direct worden opgepot, doch moeten eerst zo
lang drogen tot het snijvlak met een glasachtig vliesje is bedekt. Men mag ook de
afgesneden stekken beslist niet in de volle zon te drogen leggen, daar dan de plan
tendelen verschrompelen. Zijn de stekken goed droog, dan nemen we een klein potje,
dat met wat zandige aard wordt gevuld, terwijl op de plaats, waar de stek komt
te staan, een laagje fijn houtskoolpoeder wordt gestrooid. De stek wordt nu op het
houtskoolpoeder gezet, met een paar stokjes er naast tegen het omvallen. Alleen bladsucculenten kan men, evenals stekken van gewone kamerplanten, zover in de aarde
zetten, dat een knop of oog met aarde bedekt wordt. Een uitzondering maken enkele
Cereussoorten en wel die, welke luchtwortels vormen en in de natuur op bomen
groeien, zoals b.v. Selenicereus grandiflorus en dergelijke. Deze bewortelen het beste
wanneer men de stek vlak op de aarde legt en zo hier en daar met een haakvormig
gebogen ijzerdraadje vastzet. Uit verschillende areolen komen dan spoedig nieuwe
scheuten te voorschijn.
Behalve door gewone stekken, laten sommige vetplanten zich nog op andere
wijze langs ongeslachtelijke weg vermeerderen. In de eerste plaats kunnen groottepelige Mammillarias, o.a. Dolichothele longimamma, camptotricha, Mam. schiedeana,
om deze nu maar eens te noemen, door middel van afgebroken tepels vermeerderd
worden. Deze wijze van vermeerdering wordt echter niet veel toegepast, omdat het
vrij lang duurt voor men op deze wijze een volwassen plant krijgt, maar in sommige
gevallen kan men hiervan partij trekken als door een of andere oorzaak een tepel
afbreekt of afgestoten wordt.
Andere vetplanten, vooral Crassula’s en Aloesoorten, laten zich heel gemakkelijk
door bladstekken vermenigvuldigen. Men behoeft het blad slechts op een potje met
vochtige aarde te leggen en het einde dat aan de moederplant bevestigd was, met
een beetje aarde te bedekken. Door een glasklokje of een omgekeerd glas over het
stekje te zetten, bevordert men een vluggere ontwikkeling van het nieuwe plantje.
Behoeven er bij het snijden der stekken van de meeste vetplanten geen andere
voorzorgen genomen te worden, dan het goed laten drogen van het snijvlak, bij de
Euphorbia’s, die van binnen geheel met een soort melksap gevuld zijn, gaan we
een andere manier toepassen. Zodra we de stek afgesneden hebben
nog beter is
het bij Euphorbia’s alleen uitlopers of zijscheuten als stek te gebruiken door deze
van de moederplant af te draaien, waardoor slechts een kleine wonde ontstaat —
wordt deze in een bakje met houtskoolpoeder gestoken, zodat het melksap niet meer
kan wegvloeien. Daarna laat men de stek, evenals bij de andere cactussen, enige tijd
liggen, om verder op te drogen. Ook de wonde aan de moederplant wordt direct met
een laagje houtskoolpoeder bestrooid. Wij zouden alle cactusliefhebbers dan ook wil
len aanraden steeds een bakje met fijn en droog houtskoolpoeder bij de hand te
hebben, daar dit ook bij grote verwondingen aan cactussen goede diensten bewijst.
Terloops merken wij hierbij nog op, dat het sap der Euphorbia’s giftig is, zodat
men het mes na het snijden der stekken met kokend water grondig moet reinigen.
Ook heeft men er voor te zorgen, dat het melksap niet met open wonden in aanraking
komt. Behalve Euphorbia’s zijn er ook Mammillaria’s welke melksap bevatten, deze
worden dus eveneens met houtskoolpoeder behandeld.
Snijden we de stekken van de meeste succulenten horizontaal af, om de wonden
zo klein mogelijk te maken, de stekken van monstruosevormen snijdt men bij voor
keur iets schuins af, daar hierdoor de stek beter haar typische monstruose vorm
behoudt, terwijl bovendien de wonde aan de moederplant niet zo in het oog loopt
en spoediger weer vergroeid is.
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Voor het snijden van stekken gebruiken we een vlijmscherp mes, waarvan de
rugzijde zo dun mogelijk is. Een gewoon zakmes is derhalve niet zo geschikt; het
beste kan men gebruik maken van een mes, zoals de schoenmaker gebruikt om leer
te snijden.
Als men er de ruimte voor heeft, doet men goed de potjes met stekken in een
afzonderlijk bakje te zetten en het glas de eerste tijd gesloten en iets beschaduwd te
houden. De aarde in de potjes wordt voorlopig aan de droge kant gehouden; bij zon
nig weer kan men de wanden van het bakje en de ruimten tussen de potjes wel eens
nat spuiten, waardoor een gespannen lucht ontstaat, waarin de stekken spoedig bewortelen. Zijn ze eenmaal goed aan de groei, dan kan men ze verder behandelen als
de overige planten.
Wie geen gelegenheid had voor zaaien op warmte, kan het nu in de koude bak
proberen, mits men het niet te lang meer uitstelt. Met klem zou ik de beginners op
het hart willen drukken, het niet met dure en zeldzame soorten zaden te proberen;
in de meeste gevallen loopt dat toch op niets uit. Heeft men een afzonderlijk bakje
voor de potjes met stekken, dan kan men hierin de potjes met zaden een heel mooi
plaatsje geven.
Wie in de kas of in de warme kamer heeft gezaaid, kan nu al aardige kiemplantjes hebben. Deze worden, zodra ze verspeenbaar zijn, met een scherp aangesne
den houtje er uit gestoken, zonder de worteltjes te beschadigen, en in een andere
zaaipan overgeplant. Wij geven ze voldoende ruimte, zodat ze hierin tot het volgend
voorjaar kunnen blijven staan.
Met deze regels hopen wij de beginnende liefhebber een beetje wegwijs gemaakt
te hebben; bepaalde richtlijnen vallen echter niet te geven, omdat de omstandigheden
waarin de liefhebbers hun planten kweken zeer verschillend kunnen zijn. Ondervin
ding is ook hier de beste leermeesteres !

Het zal voor de heer Hoogvliet ongetwijfeld een hoogtepunt in zijn leven geweest
zijn, toen de burgemeester van Naaldwijk op zaterdag 22 maart j.l., in het bijzijn
van vele succulentenvrienden de nieuwe kwekerij aan de Oostelijke Slag te Maasdijk
officieel opende. Na deze ingebruikstelling boden velen de heer Hoogvliet hun geluk
wensen aan in welgemeende woorden, die in vele gevallen gepaard gingen met stof
felijke blijken van belangstelling. Van het hoofdbestuur waren onder meer aanwezig

foto: de Klark.

mevrouw J. Grullemans van Berghem, mej. J. J. E. van den Thoorn en de heren C.
Bommel jé, C. Bravenboer en onze redacteur H. van der Velde. — Wij spreken hier
gaarne de wens uit, dat de liefhebber Hoogvliet een blijvende voldoening mag vin
den in het kweken en verhandelen van succulente planten en dat hij wegen moge
vinden om de schoonheid van deze planten zodanig te etaleren, dat velen in deze
liefhebberij een rustpunt vinden in onze zo overdrukke en gecompliceerde samen
leving.
A. F. H. Buining.
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■Gen praktikuó aan Aet woord. . . .
aarin schuilt het succes dat sommigen met het kweken van succulen
ten hebben, terwijl anderen, ondanks moeite en zorg die zij er
aan besteden, ondanks de goede raad die zij bij meer ervaren liefhebbers
inwinnen, de resultaten niet veel beter worden ?
Het spreekt vanzelf dat ervaring de beste leermeesteres is, vooral wan
neer men uit de gemaakte fouten de konsekwenties weet te trekken om
herhaling uit te sluiten.
Het is niet mogelijk om alleen aan de hand van kultuuraanwijzingen
en raadgevingen de juiste methode te vinden, om een bepaalde plant of
plantengroep goed te kweken. Vooral beginnende liefhebbers menen dik
wijls, dat, wanneer men precies weet welk grondmengsel men moet gebrui
ken, of hoeveel water men moet geven, de planten zonder verdere zorgen
wel zullen groeien. Blijkt nu dat dit helemaal niet vanzelf gaat, dan wijt
men het niet in de eerste plaats aan zichzelf, maar aan onvoldoende of fou
tieve voorlichting. Wij zullen trachten in enkele korte artikelen de voor
naamste kultuurzorgen te behandelen aan de hand van in de praktijk
opgedane ervaringen.
Velen menen, dat succes bij het kweken van succulenten geheel
afhankelijk is van het al of niet bezitten van een kas. Toegegeven
moet worden, dat met het bezit van een kas de mogelijkheden groter kunnen
zijn, maar er zijn voorbeelden te over van liefhebbers die geen kas bezitten
en zeer goede resultaten weten te bereiken met het kweken van succulen
ten. Ook in huis is het heel goed mogelijk een gevarieerde collectie planten
te kweken, wanneer men zich tot de daartoe geëigende soorten weet te
beperken. Belangrijk is daarbij dat men over een zonnig gelegen venster
bank kan beschikken, al zijn ook voor uit de zon gelegen, maar wel lichte
plaatsen nog wel planten te vinden die daar goed kunnen groeien.
Heeft men bovendien de beschikking over een zonnig gelegen stukje
tuin of balkon, dan zijn de mogelijkheden bijna even groot als bij matig
verwarmde kascultuur. Een groot aantal planten zijn in minimaal verwarm
de kassen met een relatieve hoge vochtigheidsgraad, b.v. door het verwar
men met petroleum, zeer moeilijk te kweken.
Een ding moeten wij voor ogen houden wanneer wij het verzamelen
en kweken van succulenten tot onze hobby kiezen, het zijn geen postzegels
of lucifersmerken die we in een doosje stoppen tot er eens tijd over is om
er aandacht aan te besteden. Succulenten zijn levende wezens, die al onze
zorg en voortdurende aandacht nodig hebben om zich in volle schoonheid
te kunnen ontplooien. Theoretische kennis van de cultuur alleen is niet
voldoende. We moeten door ervaring leren, juist aan te voelen wat de
planten nodig hebben. We moeten over een „tangan dingin”, gelukkige
hand, beschikken, zoals een oude Indische zegswijze luidt, d.w.z. de kunst
van het succesvol kweken verstaan.
Hoe komt het dat zovelen, die zich vol enthousiasme op onze liefheb
berij werpen, deze na korte of langere tijd weer de rug toekeren ? Wij
menen dat dit voor een deel voortspruit uit totale onkunde van wat aan
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het kweken van deze plantengroep vastzit. „Het zijn immers woestijnplanten, die zelfs zonder water nog kunnen blijven leven”, is wel een van
de meest voorkomende foutieve denkbeelden over deze plantengroep.
Een ander voorbeeld van onwetendheid demonstreerde een dame, die op
hoge benen bij de kweker kwam, dat haar „vetplant”, ondanks de goede
verzorging die zij gegeven had, ter ziele was. „H oe heeft u hem dan
behandeld” was de vraag van de kweker. Het antwoord was verpletterend:
„het was toch een vetplant ? Ik heb hem iedere dag een lepeltje vet ge
geven !” Commentaar overbodig !
Zij, die louter uit verzamelwoede, waarvoor verschillende motieven
kunnen bestaan, succulenten verzamelen, zullen dit meestal niet zo heel
lang volhouden. Alleen zij, die uit werkelijke interesse voor het planten
leven gevoel bezitten, zullen in staat zijn de tegenslagen, waarmede bijna
elke beginnend liefhebber te kampen krijgt, te boven komen zonder dat
de belangstelling vermindert. Door onwetendheid, wat betreft de soorten
keus, worden deze tegenslagen nog dikwijls onnodig vergroot, b.v. door
het aanschaffen van zeldzame en moeilijk te kweken planten zoals impor
ten. Dit leidt onherroepelijk tot teleurstelling, vooral omdat men in het
begin vrijwel uitsluitend is aangewezen op kamerkultuur. Als men zich
werkelijk voor de planten zelf interesseert, zijn ze allemaal mooi, zeldzaam
of doodgewoon. Bij meer gevorderde verzamelaars krijgt men dikwijls de
indruk dat niet het belangrijkste is hoe men zijn planten kweekt, goed of
slecht, maar of ze wel zeldzaam zijn.
Als beginner doen we verstandig aan deze zeldzaamhedenwedloop niet
mee te doen en ons voorlopig te bepalen tot de meer algemene, maar
desondanks dikwijls zeer mooie soorten. Deze hebben bovendien het voor
deel dat zij gemakkelijker zijn te kweken. Heeft men zich met de kuituur
van een beperkt aantal planten vertrouwd gemaakt, dan kan men geleidelijk
aan zijn verzameling uitbreiden. In een volgend artikel hopen wij op een
aantal problemen, die zich bij het kweken van succulenten voordoen, nader
in te gaan.
(Wordt vervolgd).

ALKALOÏDEN

J. C. VAN KEPPEL

u it c a c t u s s e n

De redactie van het Engelse tijdschrift „The Pharmaceutical Journal” schreef
aan de heer B. M. Schomper het volgende :
De ontdekking van een alkaloide, anhalonine, uit de „mescal buttons” (Lophophora wiüiamsii) door Lewin in 1888 veroorzaakte veel interesse voor de chemische
samenstelling van de familie der Cactaceae, en, een paar jaar later, isoleerde Heyl
een amorphe alkoloide, pilocereine uit Lophocereus schottii. Dit alkaloide is onlangs
in kristallijne toestand verkregen en men vond als empirische formule C30, H42 N2 0 4.
Het hydrochloride van dit alkaloide, geïsoleerd uit Lophocereus schottii en Pilocereus
marginatus, is nu pharmacologisch bestudeerd door C. E. Powell en K. K. Chen. (The
Amerik. Pharm. Ass., 1956, 45, 559). Zijn werking, intraveneus toegediend, werd be
paald op de bloeddruk, ademhaling en de dunne darm van onder narcose gebrachte
honden en katten. Het effect op de bloeddruk werd ook bestudeerd bij genarcotiseerde
hanen en ratten, Pilocereine bleek de bloeddruk bij honden en hanen te verlagen,
terwijl de bloeddruk van de kat omhoog ging. Bij genarcotiseerde katten geven
kleine doses eerst een verlaging en dan een verhoging van de bloeddruk. Het alka
loïde verlicht de door methacholine en histamine veroorzaakte kramp van de geïso
leerde dunne darm van konijnen en marmotten.
Een interessante kant is de anti-malaria werking van pilocereine bij kanaries,
geinfecteerd met P. relictum, waarbij het bijna even werkzaam was als kinine.
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Algemene Vergadering te Antwerpen
De ALGEMENE VERGADERING zal worden gehouden op

ZATERDAG 14 JUNI 1958.
De afdeling „Cactusweelde” verzoekt de leden van Succulenta, die de Algemene
Vergadering bezoeken, reeds des morgens samen te komen bij het Centraal Station
te Antwerpen, uitgang Pelikaanstraat, na aankomst van de trein, die ongeveer 10.40
in Antwerpen aankomt uit de richting Den Haag.
De voorzitter van de afdeling „Cactusweelde” zal ter begroeting bij de uitgang
aanwezig zijn, waarna per tram 24 een bezoek wordt gebracht aan de kwekerij van
de heer G. Hoeckx, Manebruggestraat 257, Deurne-Noord.
Omstreeks 12.30 uur gezamenlijke lunch in „De Nieuwe Carnot” , Carnotstraat 60,
nabij Centraal Station, te Antwerpen, waar eveneens des namiddags om 2 uur de
Algemene Vergadering zal worden gehouden.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen der vorige vergadering.
3. Verslag der werkzaamheden over
1957.
4. Rekening en verantwoording van
het financieel beheer over 1957 en
van de inkomsten en uitgaven van
het Clichéfonds.
5. Benoeming van vijf periodiek aftre
dende hoofdbestuursleden (zie Succ.
1958, no. 3).
6. Benoeming van beheerder (ster) van
het Clichéfonds wegens bedanken

voor deze functie door mej. J. J. E.
VAN DEN THOORN.
7. Begroting voor het jaar 1958 (zie
hieronder).
8. Vaststelling contributie 1959.
9. Benoeming commissie van twee le
den voor het nazien der rekening
en verantwoording over 1957.
10. Vaststelling plaats volgende
mene Vergadering.

Alge

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

De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden, hebben
het recht om voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering. Deze voorstellen
moeten worden ingediend vóór 1 juni a.s. bij het secretariaat, Hereweg 19, Lisse.
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, afge
vaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden. Iedere afdeling heeft
het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen. De
namen van de afgevaardigden worden gaarne ingewacht bij het secretariaat vóór
1 juni a.s.
DENK AAN GRENSPAPIEREN ! Reizigers van Nederlandse nationaliteit moeten voor
België in het bezit zijn van een bewijs van Nederlanderschap of een geldig paspoort.

BEGROTING 1958.
Saldo giro 1 januari 1958
Idem Boerenleenbank
Contributies 1100 x 5
Verkoop oude jaargangen
Advertenties
Verkoop insignes
Rente Boerenleenbank

f
f
f
f
f
f
f

2.809,67
3.498,59
5.500,—
50,—
100,—
10,—
75,—

f 12.043,26

Drukkosten Succulenta
Porto idem
Administratie idem
V erenigi ngsdrukwerk
Bibliotheek
Secretariaat
2e Secretaresse
Penningmeester
Inningskosten postkwit.
Onvoorzien
Saldo 31 december 1958

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

5.200,—
200,—
240,—
650,—
350,—
150,—
50,—
20,—
40,—
200,—
4.943,26

f 12.043,26

Flinke sortering

Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij

W. J. van Kempen

D riehuizerw eg 327, Brakkestein, N ijm egen, Tel. 23377, G iro 547230

Bestuursmededelingen.
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden,
die niet bij een afdeling zijn aangesloten,
worden vriendelijk verzocht, indien zij
nog geen contributie 1958 hebben vol
daan, het bedrag van f. 5.00 zo spoedig
mogelijk te storten op postrekening no.
83 35 50 ten name van Alg. Penningmees 
ter Succulenta te Rijperkerk, Friesland.
Na 1 juni 1958 wordt over het verschul
digde bedrag per P.T.T. beschikt met
verhoging van 30 cent incassokosten.
Penningmeester.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op zaterdag 17 mei a.s.
des namiddags 15 uur ten huize van de
heer Rubingh, van Straelenlaan 25, Soest.
F. J. MEIJER, Secr.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op 16 april was de afdeling Arnhem
de gast van de afdeling Nijmegen. We
werden in Nijmegen onthaald op een ge
zellige avond, waar broeder Aquilas dia’s
vertoonde van planten uit zijn verzame
ling. Men heeft genoten van de verras
send mooie planten die broeder Aquilas
en enkele collegae van hem, hebben ge
kweekt. Verder werden er vele handen
geschud en oude herinneringen opge
haald uit de tijd toen de Arnhemse leden
nog hun thuis hadden in de Nijmeegse
kring. Voldaan zijn we huiswaarts geto
gen om meteen de volgende avond onze
eigen kringavond te houden. Aan de
hand van vele mooie exemplaren uit de
verzameling van onze voorzitter hebben
we nog eens gezellig nagekaart over de
planten die we de vorige avond op het
witte doek gezien hadden.
Maar voordien hebben we met belang
stelling geluisterd naar de voordracht
van de heer Smeets uit Wageningen over
het onderwerp: „Latijnse benamingen” .
Bij de voorbereiding van zijn lezing, zo
vertelde ons medelid, de heer Smeets,
bleek hem, dat hij de gehele stof niet in
een avond kon verwerken, maar dat hij
zeker drie avonden nodig zal hebben om
de meest belangrijke dingen aan ons
door te geven. Na eerst iets over de ge

schiedenis van de naamgeving in het al
gemeen te hebben gezegd volgde een his
torisch overzicht over de verschillende
naamsystemen. Lange tijd werd stil ge
staan bij de betekenis van het woord
„Cactus” (distel). Het bleek dat de heer
Smeets zich goed heeft georiënteerd over
de herkomst van de naam cactus.
Op een actuele wijze vertelde hij ons
tot slot van de eerste lezing over de cac
tusbenamingen n.a.v. de bloem.
Het vervolg zal op de volgende verga
dering te horen zijn. Deze zal plaats heb
ben op donderdag 22 mei a.s. te 2 .00 uur
ten huize van ondergetekende, Bronbeeklaan 55, Arnhem. (GTW-bus en trolley
lijn 1 en 7 halte Bronbeeklaan). Op za
terdag 10 mei a.s., vertrek 14.00 uur
vanaf het station, gaan wij op bezoek bij
enkele Nijmeegse vrienden om hun ver
zameling te bezichtigen.
J. SCHUT.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
Ledenvergadering in het K.A.B. Ge
bouw, Doelstraat 9, Dordrecht te houden
op 14 mei 1958. aanvang 19.30 uur.
Agenda : Opening door de voorzitter.
Notulen van de vorige vergadering. In
gekomen stukken. Vraag en antwoord
spel. Vaststellen van een dia-avond. Wat
verder ter tafel komt. Rondvraag en slui
ting. Als nieuw lid werd ingeschreven
de heer L. Verzendaal. Wij heten hem
van harte welkom. De heer Kroonen
heeft het ziekenhuis mogen verlaten en
wensen hem van harte een algeheel her
stel toe. Leden, die nog moeten zaaien
en dit willen proberen op een laag Vermiculite, kunnen dit gratis verkrijgen bij
de secretaris. Wie van de leden kan de
secretaris helpen aan een convocatie van
de lichtbeeldenavond van 12 maart j.1.?
Leden, die nog contributieschuld hebben
over 1957, worden vriendelijk, doch drin
gend verzocht dit zo spoedig mogelijk te
voldoen.
Secr. A. DENTINGER.

GOOI- EN EEMLAND
De vergadering op 8 april 1958 werd
bezocht door 11 leden en één introducé.
Na de opening, waarbij de voorzitter al
len hartelijk welkom heette, en na goed
keuring der notulen van de vorige ver
gadering begon de heer Rubingh de le
zing over grond, grondsoorten, meststof
fen enz. Spreker wees er op, dat we voor
de planten zoveel mogelijk de omstandig
heden van het land van herkomst, moe-
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telefoon 3 3 2 5 5 6

F. Jansen

postrekening 1 7 2 4 4 6

s-Gravenhage

ten nabootsen. Gebergte- en woestijnplanten hebben als regel meer anorgani
sche grond nodig, pampa- of steppeplanten gemengde grond en bosplanten meer
bladgrond.
De lezing viel bij alle aanwezigen zeer
in de smaak. De discussie, die er op volg
de en de vragen die werden gesteld, lie
ten wel uitkomen, dat dit een onderwerp
is, waarvan ieder liefst zoveel mogelijk
weet. Heer Rubingh, namens de afde
ling hartelijk dank voor de buitengewoon
interessante en leerzame avond.
De volgende vergadering zal worden
gehouden op de 2de dinsdag in mei, dus
13 mei a.s. in Hotel Santbergen, Noorderweg 1, Hilversum. Aanvang 19.45 uur.
Agenda: Opening, Notulen, Kort ver
slag Grasheuvel. Vertoning van het 2de
deel van de kleurendia’s door de heer
Nonnekens.
B. WALET, secr.
H A AR LEM EN OM STREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 29 mei a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.
Ruil- en verkoopaanbiedingen
TE KOOP: Succulenta maandbladen.
1930 nr. 12 k 10 ct.; 1931 nr. 1-3-4-5-6-78-9 k 80 ct.; 1932 nr. 11 a 10 ct.; 1933 nr.
2-10 a 20 ct.; 1934 nr. 1 t/m 9 en 11-12 k
1.25; 1935 nr. 2-4—5-9-10-11-12 k 0.70;
1936 nr. 1-2-3-9-10-11-12 k 70 ct.; 1937
nr 2-7 a 20 ct.; 1938 nr. 4-5-7-8-11 a 50
ct.; 1950 nr 5-6 è 20 ct.; 1951 nr. 4 a 10 ct.
1952 nr 4-5-6 5 30 ct. 1 x Weten en Kun
nen: De Vetplanten door J. J. Verbeek
Wolthuys a f 1.— ; 2 ex. Monstruositeiten
en cristaties bij de Succulenten, schrijver
als boven, a f 1.50 per stuk. Jaargangen
1931, 1934, 1935, 1936, 1938 alléén verkoop

Leyweg 24

tezamen. Vooruitbetaling per postwissel
aan Secr. Afd. Haarlem, H. Dreef 67,
Heemstede.
Mevrouw A. G. M. Grobben-Hartoch,
Wilgenlaan 10, Voorschoten, zoekt de in
houdsopgaven van de navolgende jaar
gangen van Succulenta: 1923, 1924, 1927,
1928. 1929, 1940 en 1942. Wie kan en wil
haar helpen?
TE KOOP: wegens ruimtegebrek aan
geboden cactusverzameling bestaande uit:
le kweekbak 350 x 70 x 50/25 cm, ge
schikt voor balcon; 2e. ± 160 stuks grote
cactussen, Lobivia, Denmoza, Mammil
laria, Parodia, Neolloydia, Thelocactus
e.a.; 3e 7 zaaitesten met vele kleine plan
ten o.a. uit zaden van Winter; 4e com
pleet electrisch zaaitoestel, ozurietkabel
en transformator; 5e boeken en tijdschrif
ten, The flowering Cactus van Carlson;
The Mammillaria Handbook van Craig
e.a.; 6e 80 stuks zwart-wit en kleurendiapositieven van cactussen. Alles in één
koop fl. 400.—. Te bevragen bij G. de
Haan, Rijnhuizenlaan 11/3, Utrecht, tele
foon 19571, na 18 uur.
NIEUW E LEDEN :
J. Meyer, P. C. Hooftlaan 21b, Maassluis.
A. van den Berg, Mahlerstraat 3, Vlaardingen.
A. W. Butler, Havenstraat 3, Terneuzen.
A. C. Jiskoot, Dorpstraat 104, Barendrecht.
Mevr. A. Rijstenborgh-Koelewijn, Groenezoom 162, Rotterdam-Zuid.
P. J. van Gennip, Prinses Margrietlaan
51b, Rotterdam N. 2.
Mevr. M. van de Ruit-Kastrop, Wollefoppenweg 27a, Zevenhuizen Z.H.
L. C. Veldman, Noordsingel 26b, Rot
terdam.
G. T. Fongers, Timorstraat 25a, Vlaardingen.

Binnenl. Groothandel
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itisso
CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.
ETISSO, samengestelde
CACTUS - mesttabletten
bevatten deze voedings
stoffen in practische en
reukloze vorm.

H et

tisso

mest-K E G E L T J E
dat s p o r e n elementen bevat,

is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloemvorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !
Verkoop voor Nederland:
Handelsonderneming SEXTET, Utrecht, Nieuwe Gracht 2.
Verkoop voor België :
EUDIPHARM

S.A.,

Brussel,

77 Rue des Atrébates.
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Sedum ru b ro tin c tu m

C la u se n cv. 'A u ro ra '

door B. K. BOOM
a ty p o fo liis a r g e n te o -s a lm o n e is d iffe r t.

Type in Rijksherbarium te Leiden, coll. Boom no. 33763.

edert enige jaren treft men op verscheidene kwekerijen en collecties in
Nederland, België en Engeland een bizonder fraai gekleurde vetplant
aan, die zeer de moeite waard is te kweken. Het is ongetwijfeld een bonte
vorm van Sedum rubrotinctum C l a u s e n ( ~ Sedum guatem alense Hort.)
en we hebben hier te doen met een periclynaal-chimaere, die vermoedelijk
als een knopmutant is ontstaan. De opperhuid van deze plant bevat geen
bladgroen en is dus geheel doorzichtig; de eigenaardige zalmkleurige tint
ontstaat, doordat het groen en rood van de onderliggende lagen door
de opperhuid heenschijnen. De witte opperhuid verleent de bladen een
zilverachtige glans.
Deze cultivar kan niet van blaadjes gekweekt worden zoals we bij dit
type gewend zijn te doen. Stekken we nl. een blad, dan komt de okselknop
tot ontwikkeling en omdat deze gewoonlijk wordt gevormd uit de dieper
liggende lagen, is het plantje, dat hieruit groeit normaal, groen met rood;
soms ook evenwel wordt deze okselknop gevormd uit de opperhuid en dan
ontstaat een plantje, dat geheel verstoken is van bladgroen en dus geen
levensvatbaarheid bezit. Ook kan het voorkomen, dat een knop juist op de
grens van opperhuid en onderliggend weefsel ontstaat en dan krijgen we
een plantje, dat gedeeltelijk groen, gedeeltelijk wit is.
Bij stekken zijn we dus aangewezen op gehele scheuten en wanneer
men nauwkeurig werkt, kan men kleine stukjes stengel wel zodanig snijden,
dat deze wortelen en goede plantjes leveren.
Periclynaal-chimaeren zijn niet zeldzaam; vele bontbladige houtge
wassen behoren hiertoe; bij de algemeen bekende A cer negundo cv. ’Variegatum vindt men aan één boom naast takken met normaal wit gerande
bladen, ook takken waaraan de bladen geheel groen of geheel wit zijn. Bij
deze planten zijn de bladranden wit, omdat de bladen vlak langs de rand
vaak maar twee cellagen dik zijn; maar bij onze Sedum is dit anders, daar
zijn de bladen vrijwel rolrond en kan er geen witte rand ontstaan.
Sedum rubrotinctum C l a u s e n is bij kwekers en liefhebbers meer be
kend als Sedum guatem alense; deze naamsverwisseling is ontstaan in 1930,
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toen E. W alther onze plant abusievelijk als S. guatem alense determineerde
(zie Cactus and Succ. Journ. 2, 455, 1930), doch deze fout werd in 1948 her
steld door C lausen (zie Cactus and Succ. Journ. 20, 79, 1948), die kon aan
tonen, dat Sedum guatem alense H e m sl . niet dezelfde plant is als die, welke

S ed u m ru b r o tin ctu m

Clausen cv. ’A u ro ra ’
foto: I.V .T ., Wageningen.

bij ons onder die naam in cultuur is. Hij gaf daaraan nu de naam Sedum
rubrotinctum naar de typische rode kleur van de bladen. Helaas is deze
naam nog steeds niet ingeburgerd.
De herkomst van Sedum rubrotinctum is niet bekend; vermoedelijk is
het een Mexicaanse soort met een zeer klein verspreidingsgebied, waardoor
men de plant nog steeds niet heeft kunnen terugvinden. Sedum rubrotinc
tum is een van de meest gekweekte succulenten; om de bruinrode kleur is
deze zeer geliefd en het is bekend, dat soms stoffen aan de grond worden
toegevoegd om de intensiteit van de kleur te verhogen.
De hier besproken en afgebeelde plant heeft een merkwaardige tint;
al is deze kleur minder opvallend dan bij het type, in collecties en ook in
schalen lijkt het me toch een grote aanwinst. De naam ’Aurora (Morgen
stond) leek me geschikt, daar deze acceptabel is in vele talen en ook wel
enigszins op de frisse kleur de aandacht vestigt.
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Summary:
Described is a cultivar of Sedum rubrotinctum C lausen (syn. Sedum
guatemalense Hort., not of H e m s l .J with leaves of an attractive salmon
colour and a silvery tinge. Because leaf-cuttings give green, white or
mixed plants, we may conclude that it is a periclynal-chimaera of which the
epidermis contains no chlorophyl as found in trees with leaves margined
with white or yellow. The green and red colour of the tissues which are
situated deeper, come through the transparant epidermis and cause the
distinctive colour.

Een liter azijn voor onze cactussen!!
door W. GOEMAES.
de loop van drie jaar hoorde ik er tweemaal over spreken, telkens op een bijeen
I nkomst
van fellowleden van de I.O.S. Eenmaal heb ik er over gelezen in een per
soonlijke brief van de heer A. V. Fric. Het geval scheen mij bijzonder interessant.
Zonder het fijne van de zaak te weten of te kennen, ging ik over tot enige practische proeven, samen met een paar vrienden.
Waarover het dan wel gaat? Wel, de heer A. V. Fric, uit Praag, beweerde voor
de oorlog dat er geen zelfsterile cactussen zijn. Voorwaar een gedurfde uitlating.
Men zou dus zaad kunnen winnen van om het even welke cactus, zelfs al heeft men
van de soort maar één exemplaar en zelfs dan nog, als de plant zelfsteriel is !
Volgens A. V. Fric kan men een cactus zelf bevruchten als de omgeving maar
zuur genoeg is. Naar het schijnt verwekte hij in zijn kassen een soort damp, die,
zoals de ooggetuige persoonlijk aan mij ver
telde, zeer sterk naar azijn rook. Daarna nam hij
zijn penselen en begon te bevruchten.
Volgens de inlichtingen van A. V. Fric lukte
het altijd. Jammer genoeg weten wij nu niet meer
wat Fric precies gebruikte of deed. De zure omge
ving moet iets te maken hebben met de pH van
het stuifmeel en van de stigmalobben van de
stamper. Het is dus een kunstmatige bevruchting
waarmede we te doen hebben.
Hoewel men mij mededeelde dat de resultaten
maar pover zouden zijn, was ik koppig en deed
toch proeven.
Ik maakte een eenvoudig toestelletje zoals
afgebeeld op bijgaande schets. Een glazen proefbuisje van ongeveer 4 cm 0 en 12 cm lengte. De
afmetingen spelen eigenlijk geen grote rol. Een
doorboorde kurkenstop past juist op de proefbuis.
Door deze stop gaan twee gebogen glazen buisjes,
het ene tot op de bodem van de proefbuis, het
andere komt maar even onder de stop uit. In de
proefbuis deed ik ongeveer 20 cc sterk verdunde
azijnzuur. Gewone tafelazijn is haast voldoende.
Langs het mondstuk, op de tekening aangegeven
met de letter M, blies ik in de proefbuis, mijn
adem ging door de hoeveelheid azijn en verliet
de proefbuis langs de opening B. Mijn adem, of de
lucht die ik er door blies was aldus geladen met
azijnzure dampen. (Oppassen want onverdund
azijnzuur is een gevaarlijk goedje). De opening
B hield ik zo dicht mogelijk bij het stuifmeel en
de stamper die ik wou bevruchten. Dit gebeurde
hoofdzakelijk op één en dezelfde bloem. Enkele seconden blazen, de bloem ruikt
dan al lekker naar azijn, nam ik mijn penseeltje en ging over tot de zelfbestuiving. ..
En dan maar wachten. En werkelijk het lukte, ten minste er kwamen vruchten. Jam-
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mer genoeg niet bij alle cactussen. De andere vrienden, die deze proeven namen,
met oplossingen waarvan de zuurgraad verschilde met die welke ik gebruikte, had
den geen succes. Daar we hier volledig in het duister tastten was het resultaat dus
louter toeval. Zelf gebruikte ik haast gewone tafelazijn en deed mijn proeven hoofd
zakelijk op Rebutia’s. Gymnocalyciums gaven geen zaad, Mammillaria’s evenmin op
een enkele uitzondering na.
Ook bij Lobivia’s en verschillende Rebutia’s mislukte het. Tien van de honderd,
of misschien nog minder, van de gemaakte proeven gaven goede resultaten.
Ik bekwam echter op deze manier zaden van de volgende planten: Digitorebutia
haeffneriana, Mediolobivia aureiflora var. herlingianaf?). Drie verschillende, nog
onbenaamde, geelbloeiende Rebutia’s, waarschijnlijk zijn het variëteiten van Rebutia
marsoneri. Rebutia sieperdaiana (en niet de Rebutia senilis var. kesselringiana die
men dikwijls abusievelijk als Rebutia sieperdaiana aantreft in verzamelingen), en
last but not least: zaden van Cylindrorebutia auranitida en Cylindoreb. einsteinii.
Ik heb natuurlijk al deze zaden gezaaid.... en ze kwamen uit ook. Allemaal,
behalve Cylindrorebutia einsteinii.
Hierbij moet ik evenwel aanhalen dat ik o.a. de zaden van Digitorebutia haeff
neriana, Cylindrorebutia auranitida en alle zaden van Cylindrorebutia einsteinii
zaaide een paar dagen na het oogsten, om toch maar zeker vers zaad te hebben. Deze
eerste onmiddellijke zaaiing gaf echter geen enkel resultaat. De andere helft der
zaden liet ik ongeveer twee maanden liggen alvorens ze te zaaien. Na deze twee
maanden lukte het echter wel. Nu heb ik o.a. een stelletje zaailingen staan van
Cylindrorebutia auranitida, alsook van alle andere hiervoor vermelde soorten. Spijtig
was het zaad van Cylindrorebutia einsteinii bij de eerste zaaiing opgebruikt. Het is
dus enkel van deze laatste soort dat ik geen zaailingen heb. Let echter wel op, ik
had er vruchten van en zaden ! Het zaaien onmiddellijk na het oogsten is denkelijk
noodlottig geweest. Het is een leer voor de volgende keer. Ik deed natuurlijk nog
proeven op tientallen andere planten, maar er werden geen zaden gezet. Ook de
Chamaecereus silvestrii wilde geen zaden geven.
Of de resultaten de moeite waard zijn, deze proeven te nemen, ik laat het aan
u hierover te beslissen.
Ik gebruikte slechts een twintig kubieke centimeter verdund azijnzuur, maar het
stelletje zaailingen van Cylindrorebutia auranitida, en dat der andere zelfsteriele
soorten van Rebutia’s, is mij persoonlijk wel een hele fles azijn waard.
Volgende zomer ga ik natuurlijk weer beginnen met verdere en uitgebreide
proeven. Men moet echter altijd goed opletten dat men geen kruisbestuivingen ver
richt, anders zijn de resultaten van geen belang. Leden, die het ook willen beproeven,
wens ik veel succes en een massa mooie zaailingen, of zou dit niet iets zijn om door
de fellow-leden van de I.O.S. gezamenlijk te doen en de uitslagen der proeven even
tueel in groepsverband te bespreken en misschien later bekend te maken?
Ik wil hier nog even de aandacht vestigen op het volgende: de resultaten die
we zullen boeken zijn toch maar weer eens te danken aan het knappe onderzoek
van de Tsjech Alberto V. Fric.

UIT TIJDSCHRIFTEN.
Het mei-nummer van „Kakteen und andere Sukkulenten” brengt een prachtige
afbeelding van Hoodia currori Decaisne. Hoewel Hoodia’s vrij zeldzaam in onze
verzamelingen voorkomen vertelt de schrijver dat Hoodia’s in de zomermaanden
zich goed op een stapeliaonderstam laten enten en vrij gemakkelijk verder groeien
Willy Cullmann neemt het op om cactussen hoog te enten, d.w.z. op onderstam
men van een meter en hoger. De resultaten er van zijn, aan de hand van een aantal
afbeeldingen, fantastisch te noemen. Clarence KI. Horick schrijft over epiphytische
cactussen en noemt Bonifazia quezaltica, waarvan tot nu toe, nog zo goed als niets
bekend was. W. Fricke uit Essen vertelt over de roet- en stofplaag in het Roergebied.
Ondanks deze plaag gelukt het menig liefhebber in die streek er een mooie verza
meling cactussen te kweken met behulp van goed sluitende ramen op bak of kas.
De voedingsvraagstukken worden behandeld door W. Simon, en gaan vergezeld van
een aantal goede foto’s. G. Frank breekt een lans voor de winterharde planten en de
koude overwintering van cactussen. Pediocactus simpsonii, Echinocereus, Eriosyce,
Trichoc. chilensis en vele andere hebben zonder schade de winter van 1957-’58 door
gemaakt in een onverwarmd vertrek, waar de temperatuur niet veel hoger was dan
buiten. Hoofdzaak is: droog overwinteren.
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Bewortelen van stekken en nog wat
bezoek bij liefhebbers en op ruilbeurzen krijgt men nog al eens stekken; ook
O pkomt
het voor, dat een plant door wortelrot of wortell'uis zijn wortels heeft
verloren en als stek moet worden behandeld. Het probleem van het nieuw beworte
len doet zich dan voor. Sommige cactussen als Opuntia’s, Echinopsissen, Mammillaria’s en entonderstammen als spachianus e.d. bewortelen gemakkelijk, andere zijn
in dit opzicht moeilijker.
De beste resultaten heb ik met turfmolm. De planten staan bij mij in potten,
die in het tablet van de kas in turfmolm staan ingegraven. De stekken worden nu,
na goed opgedroogd te zijn eenvoudig tussen de potten in het tablet gezet en vormen
hierin, als zij eenmaal op gang komen, een zeer uitgebreid en krachtig wortelgestel.
Soms lukt dit niet spoedig, maar men moet desnoods een paar weken of maanden
geduld hebben.
Lukt het zo niet, dan wil het vaak wel met water lukken. De stek wordt in een
glazen potje met water in het tablet gezet, zodat de onderkant van de stek juist het
water niet raakt, als bij hyacintenbollen, over pot en plant heen wordt een plastic
zakje gestulpt en met een elastiekje om de pot bevestigd. Men kan dan tevens de
wortelvorming mooi waarnemen.
Vanzelfsprekend is het jaargetij van belang; een cereusstek, soort mij onbekend,
met verdroogde luchtwortels weigerde in de winter hardnekkig wortels te maken;
nu, in mei gaat het vlot.
Ik had het over geduld. Hebben wij dat wel voldoende ? Als men cactussen zaait
of stekken bewortelt, heeft men vaak veel geduld nodig voor de planten een rede
lijke grootte hebben, resp. beworteld en weer aan de groei zijn. Het wordt dan ver
leidelijk, ze maar te enten en als men zo eens in liefhebbersverzamelingen rondkijkt
staat men versteld over het grote aantal geënte planten, dat het toch op eigen
wortel voortreffelijk doet. Moeten wij het enten niet bewaren voor enkele zeer
moeilijke soorten en b.v. cristaten, die trouwens soms ook op eigen wortel zeer
goed te houden zijn ? Ik voor mij zie liever een misschien dan wat langzamer
groeiende plant op eigen wortel dan een snel groeiend en vaak gedeformeerd wan
gedrocht op andermans voeten en ik heb ervaren, dat, als men maar geduld heeft,
het enten zelden werkelijk nodig is.
Dr. H. VAN BEEK.

Grasheuvel 1958
Een zeer groot aantal liefhebbers uit de vereniging, waaronder bekende gezich
ten, doch ook vele nieuwe leden, hebben genoten van de gehouden voordrachten en
schitterende kleurenopnamen getoond op de Grasheuvel, 26 en 27 april 1958.
Op de eerste dag waren naar schatting 80 personen aanwezig, 60 leden van Suc
culenta hebben overnacht in dit bij uitstek zo geschikte conferentieoord.
Professor Dr. W. Rauh sprak over Peru, toegelicht met prachtige kleurenfoto’s
van cactussen in de wildernis, echter ook werd met woord en beeld een indruk
gegeven over het leven en de gewoonten der Indianen. Daarna sprak de heer W.
Andreae uit Bensheim en liet ons met unieke kleurendia’s planten zien uit zijn ver
zameling. De aanwezigen waren zeer enthousiast en als doorgewinterde cactuslief
hebbers moeten wij erkennen, dat nog maar zelden zulk prachtig kleurenmateriaal
vertoond is.
Zondag bezochten wij de verzamelingen van de heren Buining en Rubingh, inte
ressante collecties, die de moeite waard zijn, meerdere malen te bezien. In de middag
„Vragen uit de praktijk” , door de heer Bonefaas op kundige wijze geleid.
Met enkele bezoekers spraken wij over deze bijeenkomst. Mevrouw De Langevan Aalderen uit Bilthoven bezocht voor het eerst de Grasheuvel. Haar enthousiasme
kende geen grenzen. Vol lof was zij over de voordrachten en de organisatie van de
gehele bijeenkomst. De komende jaren wordt zij beslist een bekend gezicht op deze
conferentiedagen. De heer Poelakker uit Hengelo was ook bijzonder te spreken
over hetgeen geboden werd. De bijeenkomst had zijn verwachtingen overtroffen. Hij
roemde de prettige en gezellige sfeer, die heerst op deze samenkomst. Niet alleen
deze bezoekers, maar ook de overige deelnemers warens eensgezind van oordeel, dat
deze bijeenkomst als een topconferentie kon worden beschouwd.
J. G. v. B.
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en praktikuó aan Wet woord -i i .

HET KWEKEN VAN SUCCULENTEN IN DE KAMER
erreweg de meeste liefhebbers zijn aangewezen op kamercultuur, dus

willen wij dit „probleem” als eerste onderwerp na onze inleiding aan
V
snijden. Veel is over dit onderwerp reeds geschreven, misschien nog meer
elkaar netjes nageschreven, maar gezien de vele mislukkingen, die het
gevolg zijn van onwetendheid of onervarenheid, zullen wij trachten enkele
van de grondbeginselen duidelijk te maken.
Stellen wij ons voor dat de lezer pas met deze hobby begonnen is, dan
is de gang van zaken meestal als volgt: Links en rechts worden plantjes
gekocht, meestal in een — voor kamercultuur — te kleine pot, stekjes en
zeer jonge zaailingen worden verkregen en dit alles staat keurig op een
rijtje op de vensterbank. Soms heeft men de namen bij de planten, meestal
echter niet, zodat men niet in staat is, zelfs al heeft men de beschikking
over een goed handboek, om na te gaan, welke verzorging ieder der plan
ten afzonderlijk vereisen. Nog al te veel heerst de mening dat men een
groep succulenten uit diverse geslachten bestaande, volgens één recept kan
behandelen !
SOORTENKEUS BELANGRIJK
Punt één is dus: weet wat u zich aanschaft en verlang bij iedere plant
ten minste de juiste naam, of tracht deze bij meer ervaren liefhebbers te
weten te komen. Wij bedoelen hier niet mee te zeggen dat het van belang
is om van bepaalde planten, waarvan in de loop der jaren door kruising of
ook wel door variatie binnen de soort een een oneindig aantal vormen is
ontstaan, de juiste soort of variëteitsnaam te vinden, dat is voor latere zorg.
Maar wel moeten wij weten of wij met een Lobivia, een Opuntia of een
Haworthia te doen hebben.
W ij wezen er reeds op dat de behoeften van succulenten onderling
soms zeer verschillend zijn, zodat de kennis van de geslachtsnaam ten
minste al enige houvast biedt ten opzichte van de cultuur. Overigens is zelfs
dit begrip nog vrij vaag, want binnen verschillende geslachten vindt men
soms nog vrij uiteenlopende cultuureisen. Hierop komen wij later, bij de
bespreking der planten, terug.
Wat is het gevolg als men keurig op een rijtje een aantal planten heeft
staan die men aangeschaft heeft omdat men ze mooi, zeldzaam of interes
sant vond, maar niet voldoende kent ? De een krijgt te veel water, de ander
te weinig. Een plant waarvan men alleen goede groei kan verwachten bij
een maximum aan zonlicht staat te donker en een plant die beter voor een
niet al te zonnig venster groeit, staat de gehele dag te blakeren in de zon.
Wij willen geenszins een lans breken voor specialisatie, omdat wij als
liefhebber zelf te veel interesse hebben voor de succulenten in de uitgebreidste zin des woords, maar het betekent niet, dat wij bij het bijeenbren
gen van een collectie niet de nodige beperking zouden willen aanraden.
Men moet al naar gelang van de standplaats zijn soorten kiezen, zodat on
verschillig onder welke omstandigheden men zijn planten kweekt, de meest
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geschikte planten bijeengebracht worden. Het is natuurlijk niet zonder
meer uit te maken, welke planten bij voorbaat succes verzekeren, want het
is niet slechts een kwestie van standplaats, maar ook, en zeker niet in de
laatste plaats, één van ervaring en goede verzorging door de eigenaar.
Wij willen er dus nogmaals met de meeste nadruk op wijzen, dat men
zijn verzameling opbouwt uit soorten die hun geschiktheid voor kamercultuur hebben bewezen.
BAK- OF POTCULTUUR ?
Het tweede belangrijke punt is of de planten ieder afzonderlijk gekweekt
moeten worden, of meerdere bij elkaar in bakken of schalen. Planten zoals
Phyllocactus, Zygocactus, Rhipsalis, Rhipsalidopsis en Schlumbergera wor
den vanwege hun afwijkende cultuur van de overige succulenten steeds
afzonderlijk in potten gekweekt. Ook de ultrasucculente vetplanten moet
men niet combineren met andere succulenten, al moeten deze wel het liefst
in bakken gekweekt worden, maar dan ook slechts die soorten bij elkaar die
dezelfde cultuur verlangen. De beginnende liefhebber ontraden wij ten
sterkste om zonder de nodige ervaring met deze groep te beginnen.
Voor het overgrote deel der succulenten zouden wij bakcultuur ten sterkste
aanraden.
ARTISTIEKE W AARDE
Belangrijke voordelen van deze bakcultuur zijn : Men kan combinaties
maken met succulenten die in habitus sterk contrasteren, zodat deze bakken
ook het artistieke gevoel van de bezitter meer zullen bevredigen. Van be
lang is dat de behandeling van deze in een bak geplante succulenten in
grote lijnen ongeveer dezelfde is. Door goede combinatie zijn de mogelijk
heden dikwijls toch groter dan bij potcultuur, omdat men planten, die niet
te felle zonneschijn verdragen, aan de binnenzijde van de bak kan planten,
zodat zij min of meer beschaduwd worden door andere hogere soorten.
Men kan bij kwekers en handelaren opgemaakte bakken in diverse afme
tingen kopen, maar veel interessanter is het om zelf deze bakken op te ma
ken. De kleinere bakjes worden meestal in massa opgemaakt en hebben
slechts tijdelijke waarde omdat teveel plantjes in een te kleine bak samen
gedrongen worden. D e groei in een bak is meestal beter dan in een pot
zodat al spoedig de sterkere planten de zwakkere verdringen. Bij het aan
schaffen van bakken kan men zijn persoonlijke smaak volgen wat de kleur
en vorm betreft, eventueel aangepast aan ’t interieur van het huis. De effen
witte, grijze en zwarte bakken vinden wij het mooist en passen vrijwel bij
iedere woninginrichting. De sterk gekleurde donkergroene bakken zijn o.i.
minder geschikt. Het mooist zijn ongetwijfeld de artistieke met de hand
gevormde bakken, maar deze zijn nogal prijzig, waardoor men ze jam
mer genoeg nog weinig aantreft. Langwerpige bakken zijn met het oog op
de plaatsruimte geschikter dan ronde schalen.
(Wordt vervolgd)

J. C. VAN KEPPEL.

SUCCULENTA

72

De pH van de grond voor Gymnocalyciums
Wanneer w e de verschillende cactus
boekjes doorsnuffelen, lezen w e herhaal
delijk, dat w e bij het gereedmaken van de
grond een handje kalk op een emmer aar
de moeten toevoegen. Hoewel ik dat zelf
veel gedaan heb, was mijn ervaring dat
zulks toch niet geheel juist was, om, zon
der de juiste zuurgraad van de grond te
weten, er maar kalk aan toe te voegen.
Om de pH van de grond vast te stel
len heb ik gedurende vier jaar de zuur
graad van de grond met opzet verlaagd
door toevoeging van kalk bij een groep
Gymnocalyciums. Deze planten stonden in
een gedeelte van een tablet, in een grondbodem van plm. 25 cm. D e grond bevatte
een zuurgraad van pH 7,2.
De groei was dit jaar, 1956, zeer slecht,
van bloeien was ditmaal bijna geen sprake,
vooral bij de wortelechte planten. Enkele
op Trichocereus spachianus geënte plan
ten deden het goed, hoewel de bloei niet
zo overdadig was.
Hoewel ik niet een oordeel wilde vellen
over de resultaten van één proef, besloot
ik in het voorjaar van 1957, de wortels
eens aan een onderzoek te onderwerpen.
Ik kwam al gauw tot de ontdekking dat
de wortels van de geënte planten goed
gezond waren in tegenstelling met die van
de niet geënte Gymno’s. Vrijwel alle haar
wortels ontbraken, al wat er over was
waren stompjes van de wortels van plm.
7 cm lang, welke bovendien bezet waren
met langwerpige rode strepen, welke veel
weg hadden van het „vuur” bij Amaryllis
Twee planten, hybriden van multiflorus,
waren geel geworden, de een helemaal, de
ander op de groeitop.
Door de goede medewerking van dr.

D e Boer werd de grond op een pH ge
bracht van 6,8. Het resultaat was dat de
planten aan het eind van dit jaar er veel
beter aan toe waren. D e groei was goed,
hoewel duidelijk te zien was dat de plan
ten, welke aan het wortelgestel ernstig
aangetast waren, veel later aan de groei
gingen. De gele planten zijn veel groener
geworden, de nieuwe groeipunt is echter
weer bijna normaal. Verschillende planten
bloeiden veel rijker, opvallend was de
kleurverandering bij Gymnocalycium mihanovichii.
Mochten er soms Gymnocalyciums in uw
verzameling zijn welke niet willen groeien
of rode strepen vertonen op de wortels dan
loont het beslist de moeite om het eens
met een zuurder grond te proberen.
Bovendien viel het mij op dat bij een
pH van 7,2 Trichocereus spachianus het
nog best naar haar zin had, deze entstam
reageert niet zo gauw. Ook een M onvillea phatnospermus van 4 jaar oud, groei
de en bloeide vorig jaar voor het eerst
met drie bloemen.

P. K. LENSSELINK.

W at is dat v o o r een d ie r?
GROENE BLADLUIS — Dit insekt komt
vooral bij de vetplanten voor en het is
ons, wat haar gestalte betreft, voldoende
bekend. Een bespuiting met Malatex,
Hypnol, X L. ALL levert goede resul
taten op. Met Gesafid of een ander D D T
product bereikt men geen enkel resultaat
bij de bestrijding van dit diertje.

De heer Hans K rainz s c h r i j f t . . . .
De heer H. Krainz schrijft in „Kakteen und andere Sukkulenten” : Naar aan
leiding van het bericht betreffende mijn ongeval, kreeg ik van vele zijden een zeer
groot aantal brieven en andere bewijzen van medeleven en de beste wensen voor
een spoedig herstel. Deze belangstelling van heinde en verre heeft mij diep getroffen,
ïk vind het buitengewoon jammer dat ik nog niet in staat ben alle briefschrijvers
persoonlijk te bedanken en doe het door middel van het tijdschrift.
Het ongeval heeft zich als volgt toegedragen: Ondanks het feit dat ik op de juiste
wijze op de „richtlijn” stond, werd ik door een autorenner aangereden. Ik werd op
het voorstuk van de auto geworpen en sloeg er voorover weer af. Resultaat: beide
onderbenen gebroken en twee wervelfracturen. Het linker been dat op twee plaatsen
gebroken was, komt wel weer in orde. Het rechterbeen geneest niet zo snel omdat
zich hier een infectie voordeed, bovendien zijn de pezen en spieren beschadigd.
De genezing van de laatste wond zal door een operatie aan de rechtervoet ver
moedelijk in orde komen. Ook wij wensen de heer Krainz een algeheel herstel toe.

Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere
Vetplanten.
Grote voorraad.
U I T S L U I T E N D GROOTHANDEL
WHOLESALE ONLY
H a n d e ls k w e k e rij

-

BERICHT V A N DE REDACTIE.
Inzenders van kopij — met uitzondering
van nieuws uit de afdelingen — worden
verzocht het lopende jaar niets meer te
zenden. De voorraad is zo groot dat het
niet mogelijk is om alle artikelen dit jaar
te plaatsen. Het voorkomt wachten en . . .
ergernis. Bewaar uw artikelen dus tot het
volgend jaar.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OM STREKEN.
Op zaterdag 10 mei j.1. hebben we in
Nijmegen de collecties van broeder Aqui
las c.s en de heer Boers bezichtigd. Van
beide bezoeken hebben we zeer genoten.
We zijn allen die ons ontvangen hebben
dankbaar voor hetgeen zij ons geboden
hebben, speciaal de broeders van Jonkersbosch.
De juni-vergadering hopen we te hou
den in Bennekom en wel op donderdag
19 juni a.s. We vertrekken uit Arnhem
om half acht vanaf het station. Het eer
ste gedeelte van de vergadering wordt
gehouden ten huize van de hr W. Ruiseb,
Brinkstraat 49, Bennekom. Na de pauze
gaan we naar de woning van de heer
Esmeijer waar we de vergadering voort
zetten.
J SCHUT.
DORDRECHT en OMSTREKEN.
Op 11 juni wordt een dia-avond ge
houden in het K.A.B.-gebouw, Doelstr.
9. Aanvang 19.30 uur.
Op de laatst gehouden vergadering
werd een vraag- en antwoordspel ge
houden. De vragen waren over het alge

R e e u w ijk

-

T e l. 3 3 4

meen iets te moeilijk, maar hier hebben
we weer uit kunnen leren voor een vol
gende maal. De nieuwere leden kwamen
toch goed uit deze wedstrijd naar voren.
De eerste prijs, een bloeiende Rebutia
ging naar de heer Kooy; twee 2e prij
zen waren voor de heren van Bree en
van de Ruit, bestaande uit drie 2-jarige
Mammillaria zaailingen.
Tot ons genoegen hebben we weder
om een nieuw lid in kunnen schrijven, nl.
de heer G. v. d. Laan, van Schoutenstr.
8. Dordt. Hartelijk welkom!
We willen de leden aanraden om even
tuele onbenaamde planten op de a.s.
bijeenkomst mede te brengen. Dan zul
len we trachten met medewerking van
onze spreker van deze avond de plan
ten op naam te krijgen.
Op deze avond wordt wederom een
grote plantenverloting gehouden. Pro
beer bij deze gelegenheid uw verzame
ling uit te breiden door het kopen van
loten.
Leden, die iets willen kopen of verko
pen kunnen dit bekend maken in ons afd.
nieuws. Opgave hiervan bij de red. of
secretaris van de kring.
De heer Noltee heeft de redactie van
het afdelingsnieuws van de heer Dentinger overgenomen.
Secr. A. DENTINGER.
G O O I- EN EEM LAND
De vergadering op 13 mei 1958 werd
bezocht door 10 leden, door de voorzit
ter hartelijk welkom geheten. Na voor
lezing werden de notulen goedgekeurd.
De voorzitter gaf daarna een verslag van
de Grasheuvelbijeenkomst. De afd. Gooi
en Eemland was op deze bijeenkomst
goed vertegenwoordigd, er waren 9 le
den, van wie 3 met echtgenoten.

Bezoekt de Algemene Vergadering op 14 Juni te Antwerpen
(Zie voor bijzonderheden Succulenta no. 5, pagina 64)

f reek Hoogvliet
|

f»

1»
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S p e c ia a l a d re s v o o r :

C actu sse n

en Vetplanten

MAASDIJK (3 km vanal Maassluis)
Oostelijke Slag 7, Tel. 0 1 7 4 5 -7 3 2
Zaterdag 10 mei werd een excursie
met 10 leden gehouden naar het Westland. Eerst bezochten wij de kwekerij
van de heer Hofland en daarna de nieu
we kwekerij van de heer Hoogvliet te
Maasdijk. Het was een interessante mid
dag en de meeste leden kochten mooie
plantjes.
Besproken werd nog de vertegenwoor
diging in het hoofdbestuur en de afvaar
diging naar de Alg. Vergadering. De af
deling koos de heer Rubingh als verte
genwoordiger en afgevaardigde. Na de
pauze nodigde de voorzitter de heer
Nonnekens uit het tweede deel van de
dia’s te vertonen van de in het vorig jaar
gehouden vacantiereis. De heer Nonne
kens vertoonde de plaatjes terwijl mevr.
Nonnekens deze van commentaar voor
zag. Na afloop van de zeer onderhou
dende reportage bedankte de voorzitter
mevrouw en de heer Nonnekens hartelijk
voor het gebodene en sloot de vergade
ring.
De volgende vergadering zal worden
gehouden op dinsdag 10 juni 1958 te
19.45 uur in Hotel Santbergen, Noorderweg 1 te Hilversum. Agenda: opening,
notulen, plantenkeuring, rondvraag en
sluiting.
B. WALET, secr.

GRONINGEN EN OMSTREKEN.
Nadat de vergadering van 4 mei j.1.
door de voorzitter was geopend heette
deze de twee nieuwe leden hartelijk wel
kom. De notulen werden vervolgens door
de secretaris voorgelezen en goedge
keurd. Als vertegenwoordiger van onze

Te koop gevraagd
elke hoeveelheid v a n :

ARGYRODERMA,
CHEIRIDOPSIS,
GIBBAEUM,
LITHOPS,
PLEIOSPILOS e.d.
Brieven onder nr. 50, aan de
redactie van dit blad.

afdeling zal onze voorzitter, de heer
Eilander, de Algemene Vergadering te
Antwerpen bijwonen. In het vervolg zul
len mededelingen aan de leden van onze
afdeling niet meer per briefkaart, maar
door een berichtje in Succulenta wor
den bekend gemaakt. Verder werd be
sloten een kleine propagandatentoonstelling in Assen te houden.
Vervolgens vertelde Dr. de Boer, in
wiens woning deze vergadering plaats
vond, interessante bijzonderheden over
Sedum rubrotinctum en zijn var. „auro
ra” , Euph. obesa, Bylia cana, Lithops salicorne en terricolor. Hierna volgde een
bezoek aan de bekende mesemkas van
dr. de Boer, waarbij menige verzame
ling met enige aardige planten werd
verrijkt. Tussen dit alles door zorgde
mevrouw de Boer voor koffie met een
koekje, zodat de voorzitter, na dr. de
Boer en mevrouw de Boer hartelijk te
hebben bedankt voor het gebodene, op
een geslaagde vergadering kon terugzien
bij het sluiten hiervan.
H. BULT, Secretaris.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 26 juni a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.

ZAANSTREEK
De volgende vergadering zal gehouden
worden op donderdag 26 juni a.s. ten
huize van mevrouw A. H. Bakker-Langenberg, Lagedijk 194, Zaanstreek. Aan
vang 8 uur. Aangezien dit de laatste ver
gadering is vóór onze Jubileumtentoon
stelling is aller opkomst dringend ge
wenst! Verder is er ditmaal weer een
plantenruilbeurs.
Op zaterdagmiddag 21 juni a.s. is er
een excursie naar het Cantonpark te
Baarn, waar de kassen en de botanische
tuin bezichtigd zullen worden. Vertrek
per trein om 13.40 uur uit Zaandam.
Secr. E. J. HELDERMAN.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen
TE KOOP GEVRAAGD: Een plant of
stek van Echinocereus fitchii en Echinocereus sciurus. Aanbiedingen aan de heer
E. T. CLAEYS, De Pintelaan 333, Gent,
België.
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CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.
ETISSO,
samengestelde
CACTUS - mesttabletten
bevatten deze voedings
stoffen in practische en
reukloze vorm.

Het

fziio

mest-KEGELTJE
dat s p o r e n elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloemyorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !
Verkoop voor Nederland :

Handelsonderneming SEXTET, Utrecht, Nieuwe Gracht 2.
Verkoop voor B e lg ië :

EUDIPHARM

S.A.,

Brussel,

77 Rue des Atrébates.
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Gibbaeum album

N.E.Br. -

M uiria hortensae

M uirio-G ibbaeum

N.E.Br.

N.E.Br.

door Dr. H. W. DE BOER

p één bepaalde plaats op de hoogvlakte „de kleine Karroo” in Zuid-

O Afrika (Riversdale Division: Springfontein farm) groeien G ibbaeum
album en Muiria hortensae samen (zie G. C. Nel: The Gibbaeum Hand-

book, blz. 50); deze twee planten, welke tot twee verschillende geslachten
behoren, vormen daar ter plaatse, door onderlinge bestuiving, een natuur
lijke bastaard, welke M uirio-Gibbaeum wordt genoemd.
De mededeling van Jacobsen in het „Handbuch der Sukkulenten Pflanzen”, Band III, blz. 1562, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat het hier

G ibbaeu m album N.E.Br., vergroting 0,9 X .

foto: de Boer.
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werkelijk een natuurlijke bastaard betreft, daar, zoals hij zegt, G ibbaeum
album en Muiria hortensae ongeveer 40 mijl van elkaar verwijderd voor
komen, moet, gezien bovenvermeld bericht van Nel, dat zij op één plaats
samen groeien (met G ibbaeu m petrense, Conophytum muiri en Crassula
columnaris) als minder juist worden beschouwd. Ook de mededeling van
Jacobsen, dat M uirio-Gibbaeum in vorm bijna gelijk is aan G ibbaeum
album kan ik niet onderschrijven.
Wanneer we de drie bijgaande foto’s bekijken, valt ons op, dat bij
G ibbaeu m album de twee tegenoverstaande bladeren door een scheef over
het corpusculum lopende spleet aan de bovenkant geheel zijn gescheiden
(aan de onderkant zijn de beide bladeren echter over een lengte van ± %cm
vergroeid). Bij Muiria hortensae vormen de twee bladeren samen één cor
pusculum zonder spleet of opening; hoogstens is iets op zij van de top de
aanduiding van een opening te zien als een kleine inzinking; de bloem

M u iria h o r te n s a e N.E.Br., vergroting

0 ,9 X .

foto: de Boer.

moet zich hier volkomen door het corpusculum heen naar boven boren.
Een der drie corpuscula, waaruit de plant op de foto bestaat, is met een
grotendeels uitgebloeide bloem getooid. In de rusttijd is het lichaam van
Muiria hortensae met een bijna wit vlies bedekt; daar de groei van het
nieuwe corpusculum van binnen uit geschiedt en dit zich vormt ten koste
van het oude corpusculum, blijft van dit laatste slechts een dun,
geheel afgestorven, wit laagje over, dat bij verdere groei van het nieuwe
corpusculum ten slotte in stukken scheurt en afvalt (zie foto). Het nieuwe
lichaam is eerst lichtgroen en wordt in de loop van het jaar hoe langer hoe
lichter van kleur. Snijdt men een corpusculum door, dan ziet men, dat dit
uit enige concentrische lagen bestaat, waarvan elk jaar, door de groei van
binnen uit, de buitenste laag verdroogt en afvalt.
Bij het kruisingsproduct M uirio-Gibbaeum is er een korte spleet van
1 tot U2 cm lang aanwezig; deze spleet loopt niet over de top van het cor
pusculum, doch iets daarnaast, waardoor, vooral indien het jonge corpus-
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M uirio-Gibbaeum N.E.Br., vergroting 0,9 X .

foto: de Boer.

culum in deze spleet zichtbaar wordt, het geheel iets gaat gelijken op de
kop van een haai (zie foto). Bij verdere groei van het jonge corpusculum
barst de spleet meestal aan een kant tot beneden toe open.
Wat betreft de beharing houdt Muirio-Gibbaeum ongeveer het midden
tussen die van de beide ouders. Muiria hortensae is nl. bedekt met een zeer
fijn, juist met het blote oog zichtbaar haarkleed; de haartjes zijn vrij lang,
zijn alle met het uiteinde naar beneden gericht en staan niet erg dicht op
elkaar.
Gibbaeum album is bedekt met zeer dicht opeenstaande, korte haar
tjes, welke in groepen zijn geplaatst, die de vorm hebben van onregel
matige veelhoekjes (loupe!). Muirio-Gibbaeum echter vertoont korte, dicht
op elkaar staande haartjes, welke iets langer zijn dan die van Gibbaeum
album (doch veel minder lang dan die van Muiria hortensae), niet duidelijk
met de uiteinden naar beneden zijn gericht en niet in groepen zijn gerang
schikt, behalve aan de top van het corpusculum, waar een plaatsing in veel
kleinere groepjes dan bij Gibbaeum album is waar te nemen.
In de litteratuur wordt niet opgegeven, of Muirio-Gibbaeum is Gib
baeum album $ X Muiria hortensae $ , dan wel Muiria hortensae $ X
Gibbaeum album ? . Indien beide kruisingen mogelijk zijn, behoeven de
twee kruisingsproducten niet aan elkaar gelijk te zijn.
Theoretisch zouden er dus twee bastaardsoorten kunnen bestaan. Van
de op de foto afgebeelde bastaardplanten is de grootste geïmporteerd uit
Zuid-Afrika; deze is ter plaatse op de kleine Karroo gevonden; de andere,
welke geheel gelijk zijn aan de geïmporteerde plant, zijn door mij gekweekt
uit zaad, dat ik uit Zuid-Afrika als zaad van Muiria hortensae ontving; de
Muiria hortensae, van welke dit zaad afkomstig was, is dus blijkbaar
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bevrucht door stuifmeel van Gibbaeum album. Ik moet dus aannemen, dat
Muirio-Gibbaeurn een bastaard is van Gibbaeum album $ X Muiria hortensae $ . Het is mij niet bekend, of uit zaad van Gibbaeum album ooit
een kruisingsproduct te voorschijn is gekomen, in welk laatste geval een
Gibbaeum album-plant zou zijn bevrucht door stuifmeel van Muiria hortensae.
Helaas is het mij tot dusver nog niet gelukt mijn éne volwassen
Muiria hortensae-plant tegelijk met Gibbaeum album in bloei te krijgen;
indien dit vroeger of later geschiedt, zouden door bestuiving van Gib
baeum album met Muiria hortensae en van Muiria hortensae met Gib
baeum album de vragen of alle twee kruisingsproducten mogelijk zijn, of
deze ongelijk of gelijk aan elkaar zijn, dan wel of er slechts een bastaard
bestaat, kunnen worden opgelost.
De bastaard Muirio-Gibbaeum heeft in mijn kas tot dusver nog niet
gebloeid; de litteratuur vermeldt niet, of deze bastaard op de kleine Karroo
ooit in bloei is aangetroffen, of deze kiemkrachtig zaad levert en hoe, bij
onderlinge bestuiving van twee bastaardplanten, de nakomelingschap zich
gedraagt.

Als cactussen niet groeien-door Drs. W. HELLE — Proefstation Aalsmeer.
In cactussen kennen we twee wortelparasieteri, welke in hardnekkigheid elkaar
1 weinig toegeven: de cactuswortelluis (Rhizoecus cacticans) en het cactuscystenaal
tje (Heterodera cacti). Beide plagen zijn typerend voor cactussen en vergrijpen zich
nooit aan andere plantenfamilies. Beide plagen kunnen de oorzaak zijn van een
groeistilstand - een „moeheid” - bij stek- en moerplanten, terwijl ze bij amateurs
veel schade kunnen doen en cactus verzamelingen grondig kunnen bederven.
De aanwezigheid van de eerste plaag, de wortelluis, verraadt zich door een wit
stof of fijn pluis op de grond bij de plant, uiterlijk doet het iets aan schimmel denken.
Als we de cactus nader bekijken, blijkt het wollige pluis op de wortels voor te
komen. Door de loep zien we in het pluis kleine platte luizen, met een overeenkom
stig uiterlijk als dat van wolluizen, echter veel kleiner. Het zijn deze insekten, welke
door hun huid heen die witte massa voortbrengen, die hun voorkomen zo snel ver
raadt.
De wortelluizen zuigen aan de wortels, en veroorzaken een soort droogrot, het
welk de remming in de groei der planten begrijpelijk maakt. Door hun aantal en hun
snelle vermeerdering door middel van eieren kunnen de wortelluizen soms een cul
tuur torpederen.
De bestrijding van deze luizen vergt nogal wat moeite, daar het meest effectieve
middel, nl. parathion, de luizen gedeeltelijk en de eieren in het geheel niet doodt.
Derhalve is een serie behandelingen, met steeds anderhalve week tussenruimte, nood
zakelijk, wil men de plaag voor 100 pet. bestrijden.
Hiertoe dompelt men gedurende vijf minuten de worteldelen der aangetaste plan
ten in een oplossing van 15 cc parathion van 25 pet. in 10 liter water. Gezien de
giftigheid van parathion is het gebruik van rubberhandschoenen aan te raden.
Voor de amateur is om veiligheidsredenen malathion boven het gevaarlijke
parathion te verkiezen, hij gebruike een oplossing van 20 cc malathion van 50 pet.
op 10 liter water. In combinatie met deze behandeling moet men het kuilmedium
van de aangetaste planten met genoemde middelen in dezelfde verdunning door
drenken, daar in de kuilgrond ook wortelluizen zullen voorkomen die geëlimineerd
moeten worden om reïnfecties te voorkomen. Indien men deze werkwijze een keer
of drie toepast met tussenruimten van 10 dagen, is succes verzekerd.
Van zwaarder kaliber, en tevens minder makkelijk aantoonbaar is het wortelrot
dat door het cactuscystenaaltje veroorzaakt wordt. Voor het herkennen van deze
kwaal dient men goede ogen te hebben. Men vindt in en op de wortels - en speciaal

SUCCULENTA

77

op de oudere wortels - zeer kleine glimmende bolletjes, bruin van kleur en ter
grootte van een speldeknop.
De kwaal wordt veroorzaakt door een aaltje, dat verwant is aan het aardappelcystenaaltje, welk de aardappelmoeheid veroorzaakt. De wijfjes van de cactus
aaltjes zwellen wanstaltig op door de talloze eieren die ze in het lichaam mee
dragen. Na verloop van tijd sterft een dergelijk wijfje, waarbij echter de huid in
tact blijft, bruin verkleurt, en als een schilletje om de eiklomp blijft zitten. Men
noemt zo’n bolletje met eieren een cyste. De wortel werkt de cysten langzaam naar
buiten, zodat ze in de grond terechtkomen. Na enige tijd komen de eieren in de
cysten uit en zoeken de jonge aaltjes een nieuwe cactuswortel op. Vergeleken met
de wortelluis is de bestrijding van cystenaaltjes veel en veel moeilijker, daar alle
bestrijdingsmiddelen falen. Slechts door een strenge, nauwkeurige bedrijfshygiëne,
gepaard met een goed begrip van de verspreidingsmogelijkheden van de plaag kan
men uit de moeilijkheden komen.
Indien de besmetting door het gehele bedrijf vrij algemeen is, is het beste syste
matisch, tablet voor tablet, te ontsmetten. Hiertoe verwijdert men grond en planten
en maakt het tablet grondig schoon. Als kuilmedium moet nu volkomen vers mate
riaal gebruikt worden, waar nog niet eerder cactussen in gestaan hebben. In dit
kuilmedium mag nu alleen aaltjesvrij plantmateriaal gebracht worden, dus bij voor
keur stek. Dit stek kan rustig gewonnen worden van de aangetaste moeren, mits
maar geen worteldelen of gronddeeltjes meegaan. De oude, besmette kuilgrond kan
eventueel gebruikt worden voor andere cultures, dus niet-cactussen als Crassula,
Aloë, e.d. Voor amateurs met een cactusverzameling ligt de zaak nog moeilijker,
aangezien geen ander advies gegeven kan worden dan te proberen door middel van
stek een nieuwe verzameling op poten te zetten in verse grond.
Samenvatting: Cactuswortelluis: wollig pluis op grond en wortels van cactus
sen. Bestrijding door wortelkluiten met pot te dompelen in een parathion-oplossing
van 0,15 pet. Kuilgrond begieten met 0,15 pet. parathion. Behandeling met tussen
ruimten van 10 dagen enige malen herhalen.
Cactuscystenaaltje: kleine bruine speldeknopjes op de wortels. Kuilgrond ver
versen, tabletten grondig reinigen en zowel verse grond als nieuwe stekken gebruiken.
Met toestemming van de auteur overgenomen uit het „Vakblad voor de Bloemisterij” .

Kort verslag van de Algemene Vergadering te Antwerpen
Algemene Vergadering van Succulenta werd gehouden op zaterdag
D e1958,
des namiddags 2 uur in „De Nieuwe Carnot” te Antwerpen.

14 juni

De voorzitter van de afd. Cactusweelde, de heer Wilboorts heette de ruim 40
aanwezigen hartelijk welkom op deze eerste Algem. Vergadering te Antwerpen.
De voorzitter van Succulenta, de heer Buining, brengt de afdeling dank voor de
ontvangst, memoreert dat dit de eerste Algemene Vergadering is buiten de grenzen
van Nederland en verklaart de vergadering voor geopend.
De notulen der vorige Algem. Vergadering worden onveranderd goedgekeurd,
eveneens het jaarverslag over 1957. In dit jaarverslag wordt vermeld, dat op 31 dec.
1957 aangesloten waren bij de vereniging 1143 leden. Een teruggang in vergelijking
met het vorig jaar van 47 leden.
Als punt 4 van de agenda komt aan de orde de rekening en verantwoording
over 1957. Enkele aanwezigen vragen een specificatie te willen verstrekken over de
uitgaven van het I.O.S. congres in 1957, waarvoor de vereniging f. 1000.— beschik
baar heeft gesteld. Volgens mededeling van de heer Janse blijkt een bedrag van
ruim f. 620.— te zijn overgebleven, dat, zoals gebruikelijk is, zal worden besteed
voor het drukken van de gehouden voordrachten. Deze publicaties zullen, indien
mogelijk, tegen gereduceerde prijs worden beschikbaar gesteld aan leden van Suc
culenta. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering werd medegedeeld, dat
deze publicaties moeten worden gedrukt in de taal waarin zij zijn gehouden.
Het agendapunt wordt aangevuld met gegevens over de rekening en verantwoor
ding van het Clichéfonds 1957-1958, waaruit blijkt dat een saldo van dit fonds be
schikbaar is van f. 431.58. Tot het nazien van de rekening en verantwoording van
het Clichéfonds worden aangewezen, de heren Wurtz en van ’t Vlie te Zwolle.
Bij het aftreden als beheerster van het Clichéfonds wordt mej. van den Thoorn
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h artelijk d ank gezegd voor de vele en b elan g rijk e w erk zaam h ed en sinds 1932 aan
d it fonds besteed, w a a rn a de v o o rz itte r a a n de v erg ad erin g h e t v o orstel doet, m ej.
van den T hoorn te b enoem en to t erelid v a n de v ereniging Succulenta. D it voorstel
w o rd t m et levendig ap p lau s b eg ro et en m ej. v an den T h oorn sp reek t h a a r h a rtelijk e
d ank u it voor deze benoem ing. Een nieuw e b e h e e rd e r of b e h e e rste r m oet th an s voor
het C lichéfonds w o rd en aangew ezen. In de v erg ad erin g is h ierv o o r niem and te v in 
den, zodat de v o o rz itte r de afg ev aard ig d en van de afd. ’s-G rav en h ag e en Zwolle
verzoekt op k o rte te rm ijn te tra c h te n iem and u it deze afdelingen te vinden, die de
functie op zich w il nem en.
H iern a is aan de orde de benoem ing v an vijf p erio d iek aftred en d e h o o fd b estu u rs
leden. O ver de fu n ctie v an een dezer hoofd b estu u rsled en o n tstaat enige discussie,
alsm ede over de botanische v eran tw o o rd in g v an h e t tijd sch rift. De v o o rzitter ach t h et
gew enst d it ond erw erp in een h o o fd b estu u rsv erg ad erin g te b ehandelen. A an h et
verzoek van de afdeling ’s-G ravenhage, de h e e r B onefaas op te nem en in h e t hoofd
bestuur, m een t de v o o rz itte r te k u n n en voldoen door art. 11 van h e t H uishoudelijk
R eglem ent zo te w ijzigen, d a t afd elin g en m eer dan 100 leden tellende, een tw eede
verteg en w o o rd ig er in h e t hoofd b estu u r k u n n en aanw ijzen. De p eriodiek aftred en d e
leden van h e t ho o fd b estu u r w o rd en herkozen, te rw ijl de h e e r R ubingh op verzoek
van de afd. Gooi- en E em land als v erteg en w o o rd ig er v an deze afdeling in h e t hoofd
b e stu u r w o rd t opgenom en.
Bij de behan d elin g van h e t 7de agendapunt, de beg ro tin g voor h e t ja a r 1958, leest
de v o o rzitter een b rie f voor van de p en n in g m eester v an Succulenta. In deze brief,
een toelichting op de begroting, d eelt de p en n in g m eester m ede, d at door h et elke
m aand v erschijn e n van h e t tijd sch rift, de v ereniging een verlies lijd t van ongeveer
f. 1500.—, w aard o o r de re se rv e s die de veren ig in g bezit, spoedig u itg ep u t zullen raken.
De pen n in g m eester ste lt daarom voor de c o n trib u tie voor 1959 te verhogen en te
b ren g en op f. 6.50. D e v o o rz itte r v ra a g t de m ening v an de verg ad erin g . Na u itvoerig
h e t voor en tegen van de afgevaardigden en leden te heb b en gehoord beslu it m en
to t stem m ing over te gaan. De uitslag van deze stem m ing w o rd t 94 stem m en voor
en 34 stem m en tegen, w aard o o r h e t v o orstel is aangenom en. Tegen stem den de afd e
lingen ’s-G raven h ag e en Zwolle.
Tot com m issielid voor h e t nazien d e r rek en in g en veran tw o o rd in g over 1957
w o rd t benoem d de h e e r E ilan d er u it G roningen. De v o o rzitter v erzocht de h eer
E ilan d er m et nog een tw eed e lid v an de afdeling G roningen deze ta a k op zich te
w illen nem en.
D e volgende A lgem ene V erg ad erin g van de v ereniging zal op verzoek van de
afdeling Z aan streek in Z aandam w orden gehouden.
Als p u n t 11 van de agenda kom t aan de orde: ingekom en stu k k en en voorstellen.
D oor de afd. ’s-G rav en h ag e zijn enkele voo rstellen ingediend. Ten eerste, een zoda
nige w ijziging van de agenda, d a t ingekom en stu k k en w orden behandeld, alvorens
door de v erg ad erin g enig b eslu it w o rd t genom en. V o o rzitter w ijst op de volgorde
d er ag en dapunten genoem d in art. 18 van h e t H uish. R eglem ent. Ten tw eede, u it
sp raak v an de v erg ad erin g of een lid v an de redactie-com m issie lid is v an h et
hoofdbestuur of n iet. V o o rzitter zegt d it p u n t in een h o o fd b estu u rsv erg ad erin g te
zullen behandelen. T en d erde, h e t fo rm aat v an h e t tijd sc h rift te w ijzigen en u it te
kom en in tw ee kolom m endruk. V o o rzitter w ijst op de u itsp ra a k van een commissie,
aangew ezen op de vorige A lgem ene V ergadering, w aarbij v o o rk eu r w erd gegeven
geen w ijzigingen in h e t tijd sc h rift aan te bren g en , doch m en w il deze kw estie nog
m aals bezien in een hoofd b estu u rsv erg ad erin g .
V erd er w o rd t een voo rstel v an de afdeling Zwolle, de reiskosten van de afge
vaard ig d en n a a r de A lgem ene V erg ad erin g ged eeltelijk te vergoeden, afgew ezen.
In de ro n d v raag o n tstaat een levendige discussie b etre k k in g hebbende op de
u itgave van afdelin g sb erich ten , die in som m ige afdelingen nogal een u itgebreide
vorm hebben aangenom en en over hoge afdelingsbijdragen door enkele afdelingen ge
vraagd. O ver p u b licaties v ersch en en in h e t tijd sc h rift w o rd t v an gedachten gew is
seld. T en slotte n odigt de afd. E indhoven, h e t h o o fd b estu u r en h e t b estu u r van de
afd. C actusw eelde u it voor een besp rek in g o v er enkele w rijvingspunten, w aarto e
w o rd t besloten.
De vo o rzitte r slu it om streeks h a lf zes de v erg ad erin g , onder dankzegging voor
de p rettig e o n tv an g st en de in de m o rg en u ren gehouden excursie, door de afd. C ac
tusw eelde verzorgd.
S ecretaresse Succulenta.
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Ariocarpns

(tSckeiclw.)

■

Roseocactus

( ‘b e rg e r)

door M. G. VAN DER STEEG.

III
Niet altijd zijn deze ontwikkelingskenmerken duidelijk waarneembaar
en ook behoeven twee nagenoeg gelijke kenmerken niet altijd op een directe
verwantschap te wijzen, want deze kunnen, onafhankelijk van elkaar, ont
staan zijn in twee verschillende ontwikkelingslijnen of met andere woorden:
het laatste gemeenschappelijke voorgeslacht bevatte dit kenmerk nog niet.
Het is voor ongeschoolden gevaarlijk om uit waarnemingen over de
ontwikkelingsgang van zaailingen conclusies te trekken. Wel is het zeer
nuttig die waarnemingen te doen en te publiceren als ondersteuning voor
het werk van wetenschappelijk geschoolde onderzoekers. Daarom geef ik
hier slechts enkele waarnemingen bij zaailingen van Ariocarpus- en Roseocactusspecimen, zonder een uitspraak omtrent de verwantschap te durven
doen.
De kiemplanten van beide geslachten hebben nauwelijks zichtbare
kiembladeren, evenals bijv. bij de Mammillaria’s. Als volgende stap ziet
men bij de laatstgenoemde tussen de kiembladeren direct de areolen met
de dorens ontstaan en pas veel later kunnen we de tuberkels herkennen.
Bij Ariocarpus en Roseocactus echter komen tussen de kiembladeren eerst
de typische rolronde tuberkels te voorschijn, waarop na enige tijd de areo
len met de dorentjes zichtbaar worden. De tuberkels zijn opmerkelijk lang,
n.1. tot circa 10 mm bij een diameter tot circa 2 mm. Vanaf de derde a
vierde tuberkel, die gevormd wordt, is de rolronde vorm minder uitgespro
ken zichtbaar en wordt meer en meer de driekantige vorm duidelijk waar
neembaar. Ook wordt dan het onderscheid tussen beide geslachten zicht
baar aan het driehoekige bovenvlak, nabij de top der tuberkels van de
Roseocacti, waarop later de wollige groef ontstaat. Het eerste spoortje van
het ontstaan der groef is een klein plukje wol, in het midden van de basis
van het driehoekige bovenvlak. Eerst de volgende tuberkels dragen een
volledig ontwikkelde met wol gevulde groef.
Uit dit uitwendige onderzoek zou men kunnen concluderen dat areool
en bloeipunt aanvankelijk gescheiden zijn, suggererende dat dit een ouder
kenmerk zou zijn, hetgeen in tegenspraak is met de gangbare opvatting.
Slechts een microscopisch onderzoek van tuberkeldoorsneden zou moeten
uitmaken of een verbinding tussen de twee areolen in dit stadium al of
niet aanwezig is.
Merkwaardig is in dit verband wat Bödecker vermeldt over Ariocarpus
scapharostrus. Hij zegt: „Axillen in de diepte, direct bij het lichaam kaal,
echter bevindt zich in het midden op de bovenzijde van elke tuberkel,
tamelijk onderaan, kort voor de axille een holachtige verdieping, die met
een tamelijk sterk, grauwwit wolbosje bezet is.” Blijkbaar valt hier het bloei
punt niet precies samen met de axillen. De veronderstelling dat A. scapha
rostrus Een overgangsvorm is tussen Ariocarpus en Roseocactus, lijkt mij
voorlopig nog te gewaagd.
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Cultuur der planten

Als we willen nagaan op welke wijze we onze planten moeten behan
delen is het verstandig ons eerst op de hoogte te stellen van de natuur
lijke omstandigheden. Hiermede wil ik beslist niet zeggen, dat we het na
tuurlijke klimaat zullen moeten nabootsen. In de meeste gevallen is dat
niet redelijk uitvoerbaar en bovendien kweken wij in onze kasjes planten

Ariocarpus scapharostrus met de lange opwaarts gerichte, typisch
gevormde tuberkels. Het altijd rimpelige oppervlak geeft de
indruk dat de plant er slecht aan toe is.

tezamen, welke in de natuur onder zeer verschillende klimatologische
omstandigheden leven. Dat w e er toch in slagen deze planten met
succes te kweken, komt omdat onze cactussen over het algemeen een
groot aanpassingsvermogen hebben. Enkele soorten echter passen zich
in ons klimaat niet zo goed aan en dan is voor het verkrijgen van een
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beter inzicht een bestudering van de natuurlijke omstandigheden zeer
gewenst. Nu is reeds het klimaat genoemd, doch hierbij zullen we evengoed
moeten letten op de voedingsbodem en ook op het natuurlijke wortelgestel,
welker vorm nauw met eerstgenoemde factoren verband houdt. Daarom
heb ik naar Mexico geschreven om nadere gegevens betreffende de vind
plaatsen en ik laat nu de heer Schwarz aan het woord, welke mij daarover
uitvoerig berichtte :
„Ariocarpus furfuraceus groeit in het voorgebergte van de Oostelijke
Siërra Madre, daar, waar de drie Mexicaanse provincies San Luis Potosi,
Nuevo Léon en Coahuila aan elkaar grenzen, op een hoogte van ca 1900
tot 2100 meter op terrasvormige hellingen van kalksteen, gedeeltelijk in
halfschaduw of ook in de felle zon, echter in goede zwarte bladaarde en
aangeslibde humus.
Ariocarpus retusus groeit in het midden van het N.W. deel der pro
vincie San Luis Potosi op kalksteenhellingen en heuvels onder dezelfde
omstandigheden als A. furfuraceus, op ongeveer 1800—1900 meter hoogte.
Slechts zelden regent het in de gebieden waar deze beide soorten voor
komen. Meestal slechts twee a driemaal per jaar, dikwijls echter ook een
heel jaar niet. De dagtemperatuur in de zomer schommelt tussen 40 en 45
graden C., maar de wind koelt in de namiddag zo sterk af, dat ’s nachts
meestal de temperatuur tot circa 20 gr. C. daalt. Deze dag- en nachttemperaturen komen gedurende circa 8 maanden voor, en wel van begin mei
tot eind october. Daartegenover zijn de wintermaanden zeer koud, waarbij
de temperatuur veelal tot 8 graden onder nul daalt. Zo eens in de 4 a 5
jaar wordt zelfs tot 12 graden vorst gemeten.
A. scapharostrus groeit op 500—600 meter hoogte in de staat Nuevo
Léon, op leisteenheuvels aan de voet van de Oostelijke Siërra Madre in de
felle zon of ook in halfschaduw. Meestal is de plant nauwelijks zichtbaar
en men moet getrainde ogen hebben om haar tussen het hoekige, schilferige
grauwgroene gesteente te ontdekken. De zomer is hier zeer lang en warm.
De zon verhit de „Canon”-wanden tot circa 55 gr. C., terwijl des nachts
de temperatuur tot 30 a 40 gr. C. kan dalen. In de maanden december,
januari en februari zijn de nachten aangenaam koel, vriezen doet het hier
nooit, ook hier valt slechts weinig regen, alleen in het voorjaar en in de
herfst, maar dan ook zeer hevig.
A. trigonus groeit op losse kalksteenheuvels in de staten Nuevo Léon
en Tamaulipas op ca 500—800 m, meestal in halfschaduw van de Mequitenstruiken. Hier heerst een subtropisch klimaat met zeer weinig regen en
bijna tropische hitte. Een variëteit groeit op ongeveer 90 kilometer ooste
lijk van Cd. Victoria, in tropisch bos, op een hoogte van ca 300 m, eveneens
in goede zwarte bladaarde. D e bloeitijd van deze soorten valt in de maan
den october—november” .
Wat direct opvalt zijn de lage temperaturen welke eerstgenoemde twee
soorten ’s winters te doorstaan hebben. De gangbare kweekmethode om
deze soorten des winters extra warm te houden schijnt niet noodzakelijk
te zijn. Verder zien we dat deze planten zeer hoge temperaturen verdra
gen. Een temperatuur van circa 50 graden Celsius is in onze liefhebbers-
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kasjes in de zomer geen zeldzaamheid, zeker als er niet gelucht wordt. Des
nachts zal de temperatuur echter gemiddeld belangrijk lager zijn dan die
welke Schwarz voor het zomerseizoen opgeeft.
Het is voor ons niet mogelijk de boven aangegeven dagelijkse temperatuurcyclussen te realiseren. Dit is echter niet noodzakelijk, integendeel, de
kweek bij gematigde temperaturen biedt zekere voordelen. Bij de extreme
droogte en hoge temperaturen staat in de natuur de groei stil, in voorjaar en
herfst echter, welke wat temperatuur en vochtigheidsgraad betreft, meer

R o s e o c a c iu s k o tsc h o u b ey a n u s, m e t k le in e , aan de b o v e n zijd e a fg e p la tte tu b e rk e ls.
D e ze p la n t is d o o r h e t en ten w a t o p g e z w o lle n . In de n a tu u r lig g e n de tu b e rk e ls
d ic h te r a an een , w a a r b ij de b o v e n zijd e d e r tu b e rk e ls n ag en o e g in h e tz e lfd e h o rizo n ta le
v la k lig g e n .
foto:

Zwegers

door onze zomers benaderd worden, valt de groeitijd. Onze zomers kunnen
dus een extra lange aaneengesloten groeiperiode ten gevolge hebben als
we tijdens de warmste dagen, door flink luchten, al te hoge temperaturen
voorkomen. De noodzakelijke rustperiode kan bij ons het beste in de winter
maanden vallen, omdat we door stoken in de kas dan een veel geringere
luchtvochtigheid hebben.
(W o rd t

v e r v o lg d )
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Altamiranoa grandyi

(H a m e t) Berger

door B. K. BOOM
A ltam iran oa grandyi (Hamet) Berger in Nat. Pfl. fam., 18a, 470 (1930).
Sedum grandyi Hamet in Bot. Jahrb., 50, Beibl. 112, 11 (1914).

nder de naam Sedum sp. vond ik enkele jaren geleden in de Palmengarten te Frankfurt een aardige vetplant, die tijdens een expeditie in
1954 in het wild verzameld was door Prof. Dr. M. R a u h (Heidelberg) in de
Peruaanse Andes en wel in de Valle de Rimac bij Mazucana op een hoogte
van 2400 m.
Vorige herfst bloeide de plant in onze kas en bij determinatie bleek het
Altamiranoa grandyi te zijn.
Het is een goede plant voor liefhebbers, ze vult in enkele jaren een hele

k j

A ltam iran oa grandyi,

natuurlijke grootte (details 3 X)
tekening: I.V .T ., Wageningen.

pot, en bloeit in de herfst rijk en langdurig. Stek zal binnenkort door ons
worden aangeboden.
Stengels kruipend, naar de top opstijgend: bladen verspreid, aan de
steriele scheuten dicht opeen, aan de bloeiende stengels verder van elkaar,
alle afstaand, dik, groen, aan de voet met een korte spoor; bloei wijze eindstandig, opstaand, meestal éénmaal vorkvormig vertakt; bloemen tamelijk
dicht opeen, naar boven gekeerd, zittend of kort gesteeld; kroonbladen wit,
aan de voet vergroeid, aan de top iets naar buiten gebogen.
Summary.
Described is a little known succulent plant collected by Prof. R auh
(Heidelberg) in the Peruvian Andes; sterns creeping, rooting and ascending
towards the top; leaves short, thick, green and spreading; inflorescence ter
minal; petals white.
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Op

b e z o e k bij V a n K e p p e l

ls we ons met de gele tram van den Haag naar Wassenaar begeven om

A daar, door de fraaie lanen en bossen een wandeling te maken, kunnen

we er op rekenen, na afloop daarvan, bij ons lid, de heer J. C. van Kep
pel en diens echtgenote, gastvrij ontvangen te worden en gelegenheid te
krijgen onze vermoeide onderdanen wat op verhaal te laten komen. Ook. . . .
en daar is het in de meeste gevallen om te doen. . . . zijn planten van nabij
te bekijken en te bewonderen.
Het eerste wat opvalt, als we de kas binnentreden, zijn de twee tablet
ten, lang 5/2 meter met een diepte van plm. 1 meter. Aan de linkerzijde
staan de cactussen, aan de rechterzijde de andere vetplanten. Een specia
list wil de heer van Keppel niet zijn, hoewel zijn grote voorliefde uit
gaat naar de vetplanten — zijn vrouw en kinderen buiten beschouwing
gelaten. Er staat een zeer uitgebreide collectie van diverse geslachten —
wij bedoelen nu weer de overige succulenten en niet de vrouwelijke homo
sapiens —, zoals men moeilijk een tweede in ons land zal kunnen vinden,
maar daarover straks wat meer.
Als jongen — en dat is nog niet zo lang geleden — had hij al een grote
interesse voor al wat plant was. Het valt dus niet te verwonderen, dat hij,
na het verlaten der schoolbanken, in dienst trad als leerling bij de familie
Ruys, die een grote buitenplaats bewoonde te Wassenaar. Daar bracht de
heer van Keppel zijn leertijd door en uit de kassen kreeg hij zijn eerste stek
jes, die de grondslag zouden vormen voor zijn thans zo fraaie collectie
planten.
Het begin was er en ook de ernst om de liefhebberij zo serieus moge
lijk aan te pakken. Zijn vak bracht mede, dat hij zijn plantenbezit met ken
nis van zaken bestudeerde en alles in een kaartsysteem aantekende. Van
elk plantje weet hij de herkomst en verdere bijzonderheden te vermelden.
De nomenclatuur leverde geen moeilijkheden voor hem op. Elke plant is
voorzien van de juiste benaming, voor zover deze bekend is, hetgeen wel
wat zeggen wil. De verdere bijzonderheden staan opgetekend in een zak
boekje, dat in twijfelgevallen te voorschijn wordt gehaald om de ongelovige
toeschouwer te overtuigen.
Zoals het gewoonlijk gaat bij het bezichtigen van een collectie, wordt
er van gedachten gewisseld over de een of andere plant en de cultuur en
daarmede zit de heer Van Keppel meteen op zijn stokpaardje. Van vele
planten en niet alleen van de succulenten, weet hij bijzonderheden en eigen
schappen te vertellen, die op zichzelf genomen bijzonder interessant zijn,
en een van mijn eerste vragen w a s :
v — Waarom zet u uw planten niet uit in de volle grond van het tablet?
— Dat is wel mooi, zei hij, maar op den duur, als de planten groter
worden, heb je er weinig of geen overzicht meer op. Een plant in een pot
kan je zonder meer uit het tablet nemen en gemakkelijk van alle kanten
bekijken of er zich ongedierte op of onder bevindt en de planten, indien zij
in de volle grond van het tablet uitgeplant zijn, kan men ze niet zo goed
onder controle houden.
— Maar die planten, die in de etemitbakken staan, groeien toch ook
goed ?
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Vetplanten kunnen ongelooflijk mooi zijn: hier staan stuk voor stuk juweeltjes !
foto : de Klark.

— Zeker, maar dat zijn nog vrij jonge exemplaren, die kan men voor
lopig beter bij elkaar zetten, dat komt het wortelgestel ten goede en boven
dien bespaart het me de eerste jaren ruimte; na drie of vier jaar krijgen ze
ook een potje. Deze methode volg ik al een aantal jaren en zij is mij tot nn
toe de beste gebleken.
— Geeft u uw planten mest of een andere bijvoeding ?
— Neen, bijvoeding geef ik mijn planten zelden of nooit, met uitzon
dering van de Phyllo’s, die in de groeiperiode wat slappe koegier krijgen.
In de geconcentreerde meststoffen die wij zouden kunnen gebruiken is in
de regel het stikstofgehalte veel te hoog. De planten groeien er veel te hard
door en dat is nu juist datgene, wat ik niet graag wil. Ik hou niet van hardgroeiende planten.
— U heeft er dus bezwaar tegen om de cactussen te bemesten ?
— Integendeel! Indien we onze planten, vooral de jongere, elk jaar
verpotten in een goede grond, waarin wat patentkali en thomasslakkenmeel
gemengd is, dan is verdere bemesting niet nodig. Zelfs bij mijn oude plan
ten, dat wil zeggen, die planten welke om de twee of drie jaar verpot wor
den, is het in het geheel niet nodig, dat ze nog eens extra bemest worden.
— Welke is de samenstelling van uw grond ? In hoofdzaak bladaarde
zeker, want dat heb ik hier en daar in Wassenaar bij grote partijen zien
liggen.
— Ja, dat wil zeggen, ik verzamel het tuinafval, zoals bladeren en
gras, zet dat op een hoop en vermeng dit met bovengenoemde meststoffen,
klei en veel grindzand, waardoor ik een luchtig en goed doorlatend grondmengel verkrijg, waarin mijn planten, zoals u zelf kunt zien, uitstekend
gedijen.
— Verplant u uitsluitend in het voorjaar ?
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— Integendeel, ik verplant meestal midden in de winter voordat de
groei in de planten is, omdat ik dan gelegenheid heb de planten stuk voor
stuk grondig op luis e.d. te inspecteren. Wanneer ik in de winter verplant,
hebben ze gelegenheid in het voorjaar weer aan de groei te gaan. Het
resultaat daarvan is dat ze eerder tot knopvorming overgaan dan planten,
welke in het voorjaar van verse grond worden voorzien. — De geachte
lezer(es) houde in het oog dat hier sprake is van kascultuur.
— Schermt u uw planten ?
— Alleen in het vroege voorjaar. Later niet meer.
— Geeft u uw planten in het voorjaar al veel water ?
— Natuurlijk niet. Ik begin, als het weer en de temperatuur het toe
laat een klein beetje te verstuiven en water te geven; ook die planten welke
reeds een begin hebben gemaakt met knopvorming, maken kennis met de
verstuiver, hetgeen de planten zichtbaar goed doet, en dit is ook zeer
belangrijk voor alle cactusliefhebbers, ik giet vrijwel uitsluitend met regen
water.
— Maar het komt toch wel meermalen voor dat, als we te vroeg be
ginnen met water geven, de knoppen er afvallen ?
— Dat komt inderdaad wel eens voor, maar dat heeft een andere oor
zaak. Zoals ik reeds opmerkte, zijn er liefhebbers die beslist te lang wach
ten in het voorjaar met het verplanten. Dan kan het voorkomen dat even
tueel gevormde knoppen, die reeds in aanleg aanwezig waren, niet door
kunnen zetten en afvallen, omdat. . . . de planten nog niet voldoende vast
staan in de verse grond en zich nog geen haarworteltjes gevormd hebben,
die tot de groei moeten aanzetten.
— Ik heb meer dan eens geconstateerd, dat knopvorming in aanleg,
door de een of andere oorzaak geremd wordt en tot stekvorming overgaat,
wat is daarvan de oorzaak ?
— Ja, dat kan verschillende oorzaken hebben, ten eerste is er dan
sprake van een storing in het ontwikkelingsproces van de bloei, doordat de
planten te vroeg en ook wel te veel water hebben gekregen en daardoor
te lang nat hebben gestaan; ten tweede ook wel veroorzaakt door de gure
dagen, zoals wij in het voorjaar maar al te veel hebben. In het voorjaar
is het voor de cactusliefhebbers opletten hoe de planten in hun groeiproces
reageren. . . .
— Wat zijn dat voor zaailingen, daar in die testen ?
— O dat, wacht, ik zal er eens een paar naar beneden halen...........
kijk, in deze bak staan tweejarige zaailingen Stenocactussen, zaad van Suc
culenta. Daar had ik buitengewoon veel succes mee, de zaden kwamen op
„als haren op een hond” . . . . Hier, en dat zijn Rebutia’s, en dat Gymnocalyciums, enz., enz. Staat er heel goed bij, zou ik menen. Men beweert wel
eens dat men met het zaad van het Clichéfonds geen goede of minder
goede resultaten heeft.
Mannetje aan mannetje stonden daar honderde zaailingen in vele
bakjes, en daarmede werd weer eens te meer bewezen, dat de heer Van
Keppel de zaai- en kweekkunst tot in de perfectie verstaat. Plots werd mijn
aandacht getrokken door een aquarium, waarin een aantal planten stonden.
Ik vroeg hem waar dat ding voor diende.
— Dat is nu mijn ziekenhuis. Elke onbewortelde en slechtgroeiende
plant gaat een poosje in quarantaine. Ik observeer deze planten nauwkeu-
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Het tablet met cactussen : bijzonder goed gekweekte planten.
foto : de Klark.

rig, want het komt meermalen voor dat op slecht groeiende planten ook
wortelluizen of ander ongedierte welig tiert en daar pas ik wel degelijk voor
op. . . . voorkomen is beter dan genezen. Zijn de planten beworteld of wat
op verhaal gekomen, dan worden zij zo spoedig mogelijk uit het ziekenhuis
ontslagen.
Natuurlijk verwacht u, gewoonte getrouw, een serie namen van plan
ten welke in de kas zijn ondergebracht. Ik doe slechts een greep.
Wij noteerden Adromischus cooperi cristata, een plantje dat nogal moeilijk in
kuituur is. Van de vele Aeoniums of eeuwig blad valt direkt de bijna zwarte vorm
van Aeonium arboreum op, een pracht plant die een grote verbetering is van de var.
atropurpureum, die in de winter altijd weer groen wordt. Deze, waarschijnlijk nog
onbeschreven vorm, blijft bij goede cultuur zijn donkere kleur behouden. Ook
van de cristaatvorm Aeonium arboreum treffen wij een paar mooie planten aan.
Vermeldenswaard is nog een onbekende Aeoniumsoort met rozetten van 20-30 cm
doorsnede, waarvan een oud vertakt exemplaar reeds jarenlang de trots van de be
zitter is. Een twintigtal andere Aeoniums moeten wij helaas onbesproken laten,
mogelijk worden deze later eens in Succulenta behandeld.
Altamiranoa elongata en Villadia im bricata zijn plantjes die men tevergeefs in
vele verzamelingen zoekt, maar die hier een plaatsje hebben gevonden, evenals de
kleinste Crassulaceae Lenophyllum pusillum.
Van Cotyledon undulata bezit deze liefhebber mooie exemplaren, die hij zelf uit
zaad heeft gekweekt, dat hem door een andere liefhebber ter beschikking was
gesteld. De heer Van Keppel is er overigens met recht trots op dat het grootste deel
van zijn plantenbezit is opgekweekt uit zelf gezaaide planten en uit stekjes en kleine
plantjes die andere liefhebbers hem gegeven hebben. De ware liefhebber heeft geen
behoefte grote planten te kopen, de aardigheid is juist ze zelf op te kweken tot grote
en bloeibare planten.
Een bijzonder mooi gekweekt exemplaar van Cotyledon ladysmithiensis mag
hier zeker niet onvermeld blijven. Van het zeer uitgebreid vertegenwoordigde ge-
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sla c h t C ra ss u la n oem en w ij in d e e e rste p la a ts e en a a n ta l u ltra su c c u le n te v o rm en
zo als C ra ssu la tecta, teres, h y str ix en d ecep trix . V a n de fr a a i g rijsb e h a a rd e so orten
zie n w e m o oie g e d ro n g e n g e k w e e k te p la n ten zo als C ra ssu la arta, d eltoid ea , grisea,
corn uta en n am aquen sis. D e ro ze tv o rm e n d e so orten o.a. C rassula barbata, h em is
ph aerica, in terru p ta , tom entosa, p icturata, rosu laris en o rb icu la ris zijn b ijzo n d e r m ooi.
V a n d e gro e p m e t d o o rb o o rd e b la d p a re n : C ra ssu la p erfora ta, p erfossa, rup estris, brev ifo lia , m arginalis, n ealean a en m arnieriana. O o k v e r sc h ille n d e v o rm e n v a n C ra s
su la p erfo lia ta (syn . p a llid a ) zijn a a n w e zig .
H et g e sla c h t K a la n c h o ë is go ed v e r te g e n w o o r d ig d d o or K a l. tom entosa, de P a n d a p lan t, w a a r v a n e en p ra c h tig e x e m p la a r in de h u is k a m e r is g e k w e e k t en K a l. p u m ila
een m o o i v e r ta k t en to t a an de v o e t b e b la d e r d e p la n t, w a a r de b lo e m k n o p je s a lw e e r
zic h tb a a r w a re n . D e K a la n c h o ë ’s zijn o v e rig e n s zo rg e n k in d e re n , d a a r zij, b e h a lv e
een te la g e te m p e ra tu u r, o o k de g e v o lg e n v a n h e t sto k e n m et p e tro le u m m in d e r goed
v e rd ra g e n .
W at zijn de b e rijp te P a c h y p h y tu m s to ch m ooie p la n ten ! W e za g e n P a ch y p h y tu m
o v ifer u m m e t h a a r k o r te e iv o rm ig e b la a d je s, bracteosum , lo n g ifo liu m , h o o k er i, brev ifo liu m en com p actu m . V e rm e ld in g v e r d ie n t d e g ro e n e P . v ir id e w a a r v a n de b la d e 
re n in h e t v o o r ja a r f r a a i b ro n sro o d v e r k le u re n . O o k een a a n ta l m ooie h y b rid e n v an
d it g e sla c h t, on tsta an d o or k ru is in g m e t E c h e v e r ia zijn in d eze v e r z a m e lin g te v in d en ,
o.a. P a ch y v e ria s c h e id e c k e r i var. cristata.
H et g e s la c h t E c h e v e r ia b e h o o rt o o k to t de fa v o r ie te n v a n d eze c o lle c tie . D ich t
g rijsb e h a a rd e so o rte n a ls E c h e v e r ia setosa, p u lv in a ta , p u lv in a ta var R u b y , pilosa,
leu co trich a , p u b esc en s en n ie t te v e r g e te n de p ra c h tig e k ru isin g b om by cin a (setosa
X p u lv in a ta ).
V e rs c h ille n d e v o rm e n v a n E c h e v e r ia tr e k k e n d e a an d a ch t, v o o r a l E c h ev eria
p ea co ck ii, elegan s var. k esselrin g ii, gigantea, d eren b erg ii en de v e r sc h ille n d e v o rm en
v a n E c h ev er ia glauca v a lle n op. N a a st de b e k e n d e E c h ev er ia acu tifo lia , w e lk e ten
o n rech te v a a k E. g ib b iflo ra m e ta llic a gen oem d w o rd t, zie n w e ook v a n d e ze la atste
so ort de v a r. caru n cula ta m et h a a r k a r a k te r is tie k e b la ze n op de b la d e re n ; de v ar.
ro se a en v a n d e ze la a tste v a r. de ze ld za m e c rista a tv o rm . In de U rb in ia g ro e p zien
w e , b e h a lv e agavoides en e en m o oie c rista a t, ook de ze ld za m e p urp u soru m en e n k e le
h y b rid e n o.a. E. angusta, e en h y b rid e v a n p urp u sorum en setosa.
E en a p a rte v e r m e ld in g v e r d ie n t E c h ev er ia sp ira lis w a a r v a n de la n g e, sm alle
b la a d je s s p ir a a lv o rm ig om h e t sta m m e tje h e e n d raa ie n . T en slo tte v e r m e ld e n w ij
n og de b o n te E c h ev er ia h o v e y i var. va riegata en de z e e r g r o o tb la d ig e E. p allida,
w a a r v a n de g ro e n e b la d e re n in de zo m e r een fr a a ie ro d e ra n d k r ijg e n d o o r de zon.
D e S ed u m s w o rd e n v o o r een d e e l g e k w e e k t in een la n g e b a k , d ie a an de
m u u r h an gt, zo d a t de h a n g e n d e en k ru ip e n d so orten z ic h v rij k u n n e n o n tw ik k e le n .
S ed u m m organ ianum , sta h lii, ru b ro tin ctu m v a rië te it 'A u ro r a ’ , b ellu m , d iv e rsifo liu m
zijn e n k e le in te re ssa n te so o rte n d ie w ij n oteren . O o k een g ro o t a a n ta l w in te rh a r d e
S ed u m s en S e m p e r v iv u m s v in d e n b u ite n op een ro ts p a r tijtje een p la a ts. V a n de
o v e rig e su c cu le n te n n oem en w ij n og e en b a k m e t d iv e rse u it zaad g e k w e e k te L ith o p sso orten , P le io s p ilo s m a gn ip un ctatum , n e lii en b olusii. F a u c a r ia ’s en v e r sc h ille n d e
H u e r n ia ’s e n S ta p e lia ’s, A lo ë concin n a, variegata, D y c k ia su lp h u rea en v e le H a w o rth iaso o rten .
D e cactu ssen zijn z e e r g e v a r ie e r d en g e v e n m e e r h e t b e e ld v a n e en e ch te lie fh e b b e rs v e rz a m e lin g . N a a st P h y llo c a c tu ss e n zie n w ij e en a a n ta l O p u n tiaso o rte n
o.a. m oy a ven sis, tun icata, m icrod a sys var., sp eg a zzin ii en la a g b lijv e n d e so orten als
cla varioid es, m icrod isca, andicola, flo cco sa , ovata en v e le an d ere. D e L o b iv ia ’s en
R e b u tia ’s zijn g o ed v e r te g e n w o o r d ig d v a n w e g e hu n rijk e en w illig e b lo e ib a a rh e id
D e fra a ie , k le u r ig e b e d o o rn in g v a n d e ze p la n te n g ro e p b e w ijs t d a t zij h e t w e l n a a r
h u n z in h eb b en . E r zijn o o k g ro te E ch in o p sisso o rte n d ie ie d e r ja a r tr o u w b lo eien . V e r 
sc h ille n d e M a m m illa ria ’s, N o to ’s, G y m n o ’s en P a ro d ia ’s w o rd e n m e t v o o r lie fd e g e 
k w e e k t, oo k a lw e e r v o o r de b lo em en .

Het zou ons te ver voeren alle soorten te noemen. Wij kunnen slechts
een ieder die daartoe in de gelegenheid is, aanraden zelf eens een kijkje te
gaan nemen in de Jonkerlaan 14 te Wassenaar. Wie er heen gaat om een
„gewone” liefhebbersverzameling te zien zal er vast en zeker geen spijt van
hebben.
H. V A N D E R V E L D E .
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Leden van Succulenta, bezoekt van 12— 20 juli a.s. de

„CAVETO" Jubileumtentoonstelling
van Cactussen en andere Vetplanten in de
Stadskwekerij te Zaandam.
GEOPEND VAN 10 TOT 12 UUR EN VAN 1.30 TOT 9.30 UUR.
TOEGANG VRIJ.

Bestuursmededelingen.
LIDMAATSCHAP HALFJAAR ’58.
Nieuwe leden kunnen met ingang van
1 juli 1958 worden ingeschreven. De
kosten tot het einde van de lopende jaar
gang (31 december) bedragen f. 2.50 en
voor België, Belg. frcs. 37.50. Men ont
vangt in dit geval de zes laatste num
mers van het tijdschrift in 1958.
Inschrijving per 1 januari 1958 blijft
mogelijk, daar voldoende tijdschriften
voorradig zijn.
Vriendelijk wordt verzocht, bij opgave
van nieuwe leden, de ingangsdatum van
het lidmaatschap aan het secretariaat te
willen mededelen.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op zaterdag 2 augustus des
nam. te 15 uur ten huize van de heer
A. F. H. Bulning, Hamersveld.
Bespreking excursie enz.
Een vriendelijk verzoek aan de leden
die hun contributie over 1958 nog niet
voldaan hebben dit alsnog te willen doen
aan de penningmeester de heer F. J.
Meijer, Goudsbloemstraat 23, Amersfoort.
F. J. MEIJER,
Secretaris.

ARNHEM EN OMSTREKEN.
Onze junivergadering hebben we in
Bennekom gehouden. Deze keer hebben
we meer gekeken of liever gezegd be
wonderd, dan vergaderd. Onze Benne-

komse leden hebben, ieder op zijn eigen
wijze, echte liefhebbersverzamelingen
opgebouwd. Daarom was er weinig tijd
over voor de vergadering.
De volgende vergadering wordt weer
in Arnhem gehouden en wel op donder
dag 17 juli a.s. ten huize van de heer
Van den Berg, Heselbergherweg 12. Te
bereiken met lijn 3 richting Alteveer tot
de halte Heselbergherweg. Zoals gewoon
lijk beginnen we om 8 uur met het be
zichtigen van de buitengewoon mooi op
gestelde verzameling van de gastheer.
Daarna zal de heer Smeets uit Wageningen verder gaan met zijn lezingenreeks.
Tot slot mag niet onvermeld blijven
dat bij ons medelid, de heer Lodewijks,
een bloeiend negerhandje te zien is.
J. SCHUT.

CACTUSWEELDE - ANTWERPEN
Verslag van de maandelijkse vergadering
van 16 juni 1958.
1. Opening door de voorzitter.
2. Voorlezing door de voorzitter van
een beknopt verslag over de Algem.
Vergadering Succulenta, gehouden te
Antwerpen op 14 juni 1958.
3. Diavertoning door de heer Hoeckx
over reisopnamen van ons medelid
de heer Jossa.
4. Maandelijkse tombola, met als kas
opbrengst 475 B.frs.
5. Ruilbeurs, verzorgd door de heer
Lebbe.
6. De heer P. Van de Merle werd als
overwinnaar van het kruiswoord
raadsel van de maand mei uitgeloot.
7. Diavertoning door de heer Hoeckx
van de prachtige verzameling cactus
sen van de heer Jacobs, waarna nog
mooie opnamen vertoond werden

Binnenl. Groothandel

D. B O U W M A N

Export

Grote sortering Cactussen
en prima Vetplanten
DIJKW EG 56a

-

HONSELERSDIJK

-

TELEFOON K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8

im port
export

Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6

F. Jansen

postrekening 1 7 2 4 4 6

’s-Gravenhage

No. 9 3 2 3 5 7
Mej. J. J. E. v. d. Thoorn deelt mede
dat het nummer van haar postrekening
398972 met ingang van heden is gewijzigd
in no. 932357.

Leyweg 24

vinden daar de schrijfmachine van de
secretaris defect is. Er verschijnt dus
geen Afdelingsnieuws.
De Secretaris.

over planten uit de kas van de heer
Hoeckx met een speciale serie cristaatvormen.
Dankwoord en sluiting door de voor

H AARLEM EN OMSTREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 24 juli a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
Ledenvergadering in het K.A.B.-gebouw, Doelstraat 9, Dordrecht, te houden
op 16 juli 1958, aanvang 19.30 uur.
Agenda. Opening door de voorzitter.
— Notulen — Ingekomen stukken —
Vaststelling dia-avond en wat verder ter
tafel wordt gebracht. Rondvraag en
sluiting.
De leden die onze vorige vergadering
bijwoonden, hebben veel geleerd wat be
treft het enten der cactussen en tevens
kunnen genieten van de vele mooie
kleurendia’s van cactussen met en zon
der bloemen. De heer Bravenboer uit
Vlaardingen, die deze avond voor ons
verzorgde liet aan de hand van ver
schillende lichtbeelden op zeer duidelijke
wijze het enten der cactussen zien. Na
de pauze werden prachtige kleurendia’s
vertoont. Al met al een zeer mooie en
leerzame avond.
In de pauze was er een grote tombola.
Er werden 100 loten verkocht waarvan
78 planten als prijs stonden. De planten
waren geschonken door de heren Filemon, van Bree en Dentinger.
Wederom is onze afdeling uitgebreid
met twee nieuwe leden n.1. de heren J.
v. d. Boogaard, Bevershoek, ’s-Gravendeel en A. Heller, Vondelstraat 40, Dor
drecht. In verband met de vacanties is
er in de maand augustus geen vergade
ring. De aankondiging van vergaderin
gen zal tijdelijk via Succulenta plaats

Ruil- en verkoopaanbiedingen
GEVRAAGD: Acrodon bellidiflorus;
winterharde Sempervivums en (of) van
Gasteria’s heeft voor een beginnende
liefhebber jonge planten te koop. Brie
ven met soorten en prijsopgave aan H.
GIJSBERTS, van Hogendorpstraat 49,
Den Helder.
GEVRAAGD : Acrodon bellidiflorus;
Aloinopsis tudichumii, Antegibbaeum
fissoïdes; Delosperma echinatum, lehmannii, grandiflora; Drosanthemum ambiquum, floribundum, latipetalum, bel
lum; Gibbaeum album, angulipes, nebrownii, pilosulum; Glottiphyllum com
pressum, parvifolium; Hereroa calycina
Lampranthus conspicuus, citrinus; Nananthus aloides, pole-evansii, rubrolineatus; Ruschia callifera, saxicola, uncinella. Aanbiedingen aan F. NOLTjEE,
Voorstraat 47, Dordrecht.
AANGEBODEN in ruil of te koop: 2 en
3-jarige zaailingen van Coryphantha andreae, pallida, palmeri, retusa. Gymnoc.
monvillei, saglione; Etus ottonis, Hamathoc. setispinus; Mam. simplex, rhodantha, bocasana cristaat; Espostoa lanata,
lanata var. rubrispina; Oreocereus celsianus, fossulatus, trollii; Astrophytum
ornatum, myriostigma; Cephalocereus
houlettii, senilis.
Cereus nycticalus,
strausii, pringlei, dumortieri, bavosus,
chende, pruinosus, gigantea, marginatus.
Seticer. icosagonus. Briev. met postzegel
voor antwoord aan H. J. BUIJS, Wilhelminastraat 26, Amstelveen.

8.

Flinke sortering

Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W . J. van Kempen
D riehuizerw eg 327, Brakkestein, N ijm egen. Tel. 23377, G iro 547230

SUCCULENTA
NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN
ANDERE VETPLANTEN

I

1958
No. 8

Voorzitter: A. F. H. BUINXNG, Hamersveld «J.>Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS—VAN BERGHEM.
Hereweg 19, Lisse.
Penningmeester: G. D. DUURSMA, „Vy versburg”, Rijperkerk (Fr.).
Postrekening no. 833550.
Redacteur: H. VAN DER VELDE, Hofwijckstraat 17, Den Haag.

itisso
CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.
ETISSO,
samengestelde
CACTUS - mesttabletten
bevatten deze voedings
stoffen in practische en
reukloze vorm.

H et

ff II o

m e st-K E G E LTJE
dat s p o r e n elementen bevat,

is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloem vorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !
Verkoop voor Nederland:
Handelsonderneming SEXTET, Utrecht, Nieuwe Gracht 2.

Verkoop voor België:
EUDIPHARM

S.A.,

Brussel,

77 Rue des Atrébates.

NUMMER 8

<!

1958

AUGUSTUS

N ederlands-B elgische V e re n ig in g van Liefhebbers
van C actussen en andere V e tplanten

SUCCULENTA
VERSCHIJNT MAANDELIJKS

Redacteur: H. van der Velde, Hofwijckstraat 17, Den Haag - Redactie-commissie: J. A. Janse en
mej. J. J. E. van den Thoorn — Medewerkers: Dr H. W . de Boer - Dr B. K. Boom - A. F. H. Buining
E. T. Claeys - A. de Prins - A. J. A. Uitewaal - Arm. Wilboorts e.a.

De klimaatverhoudingen in het cactusgebied van Argentinië
door JOHANNES ENDLER

in „Cactaceae” 1939, deel II, betoogt Curt Backeberg op pag. 5, naar aan1 leiding van de „Notas” van Prof. Hosseus o.a.: „W ij zien, dat onze kas
cultuur dus de omstandigheden in het vaderland nooit kunnen benaderen,
zodat het duidelijk is, waarom de planten hier slechts geënt goed groeien.
Zij zouden wortelecht slechts dan goed gedijen, als wij hun de juiste tempe
ratuur- en neerslagverhoudingen kunnen geven, wat echter met het oog op
de, met hen tezamen gekweekte soorten, niet mogelijk is.”
Daarmee geeft Backeberg toe, dat de Zuidamerikaanse soorten, afge
zonderd van de andere, op een aparte wijze gekweekt kunnen worden, op
een manier die aan de klimaatverhoudingen van hun vaderland aan
gepast moet zijn. En dat is bij gebruik van de natuurlijke, biologische kweekmethode, zoals zij door Prof. Buxbaum en mij wordt voorgestaan en be
proefd is, zeer goed mogelijk. Deze — zie Succulenta no. 1, 1958 — door
Prof. Buxbaum uitvoerig uiteengezette biologische cultuurmethode, maakt
het enten van Zuidamerikaanse cactussen onnodig, hardt ze af en maakt
ze daarmee bij een lagere temperatuur in hoge mate in staat daaraan weer
stand te bieden.
Dat dit de enige juiste cultuurmethode is, wordt door het volgend over
zicht nog duidelijker, want het laat zien, hoe juist de Zuidamerikaanse cac
tussen op hun natuurlijke standplaatsen aan grote temperatuurswisselingen
en andere ongunstige weersomstandigheden blootgesteld zijn.
Volgens Prof. Hosseus houden van grotere vochtigheid: Opuntia ge
deeltelijk (zonder de vestitae), Tephrocactus (zonder de weberianae en
glomeratae), Cereus, Harrisia, Cleistocactus, Echinopsis, enkele Malacocarpussoorten, Pfeiffera en Rhipsalis. D e overige geslachten verlangen gro
tere droogte, echter, ook zij hebben tijdens de zomer genoeg vochtigheid
nodig. De Argentijnse cactussen groeien slechts dan goed bij ons, wanneer
zij in de zomermaanden goed vochtig gehouden worden. Dat geldt in het
bijzonder de wortelecht gekweekte soorten van Gymnocalycium, Parodia,
Pyrrhocactus, Lobivia, Rebutia, Echinopsis, Pseudolobivia, Frailea, Notocactus, e.d. Als ze zo worden behandeld, groeien ze goed en zullen ons door
hun rijke bloei verblijden.
In het navolgende overzicht wordt na elkaar de provincie of stad met
de geografische ligging volgens lengte- en breedtegraden, evenals hun
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hoogte in meters boven de zeespiegel aangegeven. Verder volgen de gemid
delden over het jaar van de relatieve luchtvochtigheid (in %), de totale neer
slag over het jaar, benevens opgaven van de neerslag en de temperatuur.
LA QUIACA, 22° 6’ Z.Br., 65° 40’ W.L.,
3462 m boven zee, 53% relatieve lucht
vochtigheid, 301 mm neerslag. Geen op
gave over uiterste waarden van de neer
slag. Temperaturen in december 30,5°
C, in juni -16,1° C. Winter van mei tot
september met ca 52 regendagen.
Voorkomende cactussoorten: Opuntia nigrispina, Lobivia haageana en variëtei
ten, Lobivia hossei, polaskiana, pugionacantha, rubescens en andere.
JUJUY, 24° 11’ Z.Br., 65° 17’ W.L., 1302
m boven zee, 72 % relatieve luchtvoch
tigheid, 758 mm neerslag. Geen opgaven
over uiterste waarden van de neerslag.
Temperaturen in december 38° C, in juli
-11° C. Winter van mei tot september.
Voorkomende cactussoorten: Cylindropuntia albiflora, spegazzinii, verschaffeltii, Cereus forbesii, Cleistocactus jujuyensis, smaragdil'lorus, Blossfeldia liliputana,
Parodia chrysacanthion, schützeana, tilcarensis en andere.
HUMAHUACA, 22° 58’ Z.Br., 65° 20’
W.L., 3025 m boven zee, 52 % relatieve
luchtvochtigheid, 202 mm neerslag. Geen
opgave over uiterste waarden van de
neerslag. Temperaturen in dec. 33,1° C,
in juli -11,5° C. Winter van mei tot sep
tember.
Voorkomende cactussoorten: Opuntia nigrispina, pasacana-wouden, Oreocereus
trollii en andere.
SALTA, 24° 46’ Z.Br., 65° 24’ W.L., 1205
m boven zee, 69 % relatieve luchtvoch
tigheid, 782 mm neerslag. Geen opgave
van uiterste waarden van de neerslag.
Temperaturen in februari 38° C, in juni
-7,5° C.
Voorkomende cactussoorten: Pereskia,
Opuntia macrodisca, Pfeiffera, Chamaecereus, Trichocereus terscheckii, Rebutia
carminea, chrysacantha, senilis, sieperdaiana, violaciflora, Mediolobivia atrovirens, conoidea, haagei, nigricans, Aylostera pseudodeminuta, spegazziniana, spi
nosissima, Pseudolobivia ducis-paulii,
Parodia maassii, Acanthocalycium e.a.
TUCUMAN, 25° 51’ Z.Br., 65° 11’ W.L.,
460 m boven zee, 974 mm neerslag, in
januari 191 mm, in juli 22 mm neerslag.
Temperaturen in januari 44° C, in juni
-3,2° C, veel nevel, sneeuwstormen zel
den.
Voorkomende cactussoorten: Opuntia ma
crodisca, quimila, schickendantzii, utkilio,
Pfeiffera, Rhipsalis tucumanensis, Cereus

forbesii, Stetsonia coryne, Cleistocactus
smaragdiflorus, Rebutia, Mediolobivia,
Aylostera, Parodia, Chamaecereus e.a.
SANTIAGO DEL ESTERO, 27° 47’ Z.
Br., 64° 15’ W.L., 210 m boven zee, 547
mm neerslag, in december 107 mm, in
augustus 2 mm neerslag. Temperaturen
in januari 46° C, in juni -3° C.
CATAMARCA, 28° 27’ Z.Br., 65° 47’
W.L., 510 m boven zee, 345 mm neerslag,
in januari 86 mm, in juni 3 mm neerslag.
Temperaturen in januari 43,4° C, in juni
-3,9° C.
Voorkomende cactussoorten: Opuntia
cordobensis, quimilo, schickendantzii, ut
kilio, Pfeiffera, Eriocereus pomanensis,
Stetsonia coryne, Parodia, Trichocereus,
Gymnocalycium guanchinense, Lobivia
breviflora, densispina, drijveriana, duursmaiana, emmae, famatimensis, haematacantha, leucantha, nealeana, nigrispina,
polycephale, sanguiniflora, schreiteri, scoparia, sublimiflora en andere.
ANDALGALA : 27° 30’ Z.Br., 66° 26’
W.L., 1180 m boven zee, 51 % relatieve
luchtvochtigheid, 290 mm neerslag, in
januari 87 mm, in juli 2 mm neerslag.
Temperaturen in december 43,6° C, in
juni -4° C. Rijke cactusvegetatie (zonder
nadere opgave).
TINOGASTA: 27° 40’ Z.Br., 67° 35’ W.
L., 1261 m boven zee, 200 mm neerslag,
geen opgave over uiterste waarden van
neerslag en temperatuur. Van mei tot
november volkomen droogte.
LA RIOJA, 29° 22’ Z.Br., 66° 53’ W.L.,
511 m boven zee, 356 mm neerslag, in
januari 88 mm, mei-juni en augustusseptember 2 mm neerslag. Temperaturen
in januari 42,6° C. in juni -2° C.
Voorkomende cactussoorten:
Opuntia
cordobensis, Stetsonia, Rebutia, Mediolo
bivia, Aylostera, Denmoza, Lobivia als
bij Catamarca.
SAN JUAN, 31° 32’ Z.Br., 68° 33’ W.L.,
663 m boven zee, 86 mm neerslag, in
januari 17 mm, in juni-juli-aug. 1 mm
neerslag. Temperaturen in januari 45,5°
C, in juni -5,5° C.
MENDOZA: 32° 53’ Z.Br., 68° 49’ W.L.,
800 m boven zee, 204 mm neerslag, in
februari 33 mm, in juni 4 mm neerslag.
Temperaturen in januari 43° C, in juni
-9,2° C.
Voorkomende cactussoorten: Maihuenia
brachydelphys, Tephrocactus, Trichocer.
lamprochlorus, Denmoza, Lobivia chryso-
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sete, h astifera, v a tte ri en an d ere. V oor de
m eeste G ym nocalycium soorten ongunstig.
SAN LUIS: 33° 18’ Z.Br., 66° 19’ W.L.,
759 m boven zee, 659 m m neerslag, in
ja n u a ri 116 m m , in ju n i 9 m m neerslag.
T em p eratu ren in ja n u a ri 40,8° C, in ju n i
-7° C.
V oorkom ende cactussoorten: T ephrocactus, T richocereus lam prochlorus, A canthocalycium , G ym nocalycium , F railea,
M alacocarpus en andere.
CRUZ DEL EJE: 30° 15’ Z.Br., 64° 48’
W.L., 490 m boven zee, 564 m m neerslag,
in ja n u a ri 108 mm , in sep tem b er 7 m m
neerslag. T em p eratu ren in ja n u a ri 41,8°
C, in ju n i -7° C.
CÖRDOBA: 31° 25’ Z.Br., 64° 12’ W.L.,
430 m boven zee, 704 m m neerslag, in
decem ber 119 mm, in ju li 6 m m neerslag.
T em p eratu ren in ja n u a ri 43,7° C, in juni
-10,3° C.
V oorkom ende cactussoorten: Op. quim ilo, sulphurea, utkilio, Stetsonia coryne,
H arrisia, T richocereus lam prochlorus,
A canthocalycium , G ym nocalycium , F ra i
lea en andere.
FORMOSA: 26° 12’ Z.Br., 58° 6’ W.L.,
82 m boven zee, 1228 m m neerslag, in
novem ber 158 mm , in augustus 23 m m
neerslag. T em p eratu u r in decem b. 42,6°
C, in ju n i -0,6° C. G een opgave.
POSAD AS en M ISIONES: 27° 19’ N.Br.,
55° 50’ W.L., 184 m boven zee, 1565 m m
neerslag, in a p ril 177 mm , in augustus
66 m m neerslag. T em p e ra tu u r in ja n u a ri
43° C, in augustus -0,9° C.
CORRIENTES: 27° 28’ N.Br., 58° 50’
W.L., 77 m boven zee, 1256 m m neerslag,
in a p ril 176 mm , in augustus 30 m m n e e r
slag. T em p eratu u r in ja n u a ri 42,8° C, in
augustus 0,5° C.
V oorkom ende cactussoorten: Lepism ium ,
R hipsalis cereuscula, M alacocarpus.
PARANA, 31° 44’ Z.Br., 60°31’ W.L., 78
m boven zee, 900 m m neerslag, in ap ril
143 m m , in ju li 27 m m neerslag. T em pe
ra tu u r in fe b ru a ri 39,2° C, in ju n i -1,2° C.
CONCEPCION DEL U RU G U A Y : 32°
30’ Z.Br., 58° 13’ W.L., geen opgave over
hoogte boven de zeespiegel en relatiev e
vochtigheid. 1000 m m neerslag, in a p ril
130 m m , in ju li 51 m m neerslag. T em pe
ra tu u r in decem ber 40,8° C, in augustus
-2,5° C.
BAH IA BLANCA: 38° 45’ Z.Br., 62° 11’
W.L., 19 m boven zee, 530 m m n eerslag
in de S iërra de la V entana, in m ei 69
mm , in ju li 25 m m neerslag. T em p eratu u r
in ja n u a ri 42,5° C, in ju n i -8° C.
SAN CARLOS DE BARILOCHA: 41°
10’ Z.Br., 71° 21’ W.L., 756 m boven zee,
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927 m m neerslag. T e m p e ra tu u r m ax im aal
30° C., m in im aal -19° C.
PILCAN IY EN : 41° 10’ Z.Br., 70° 40’ W.
L., ca 800 m boven zee; droogte-zone van
de v o o r-C o rd illeras m e t sneeuw en ijs.
W in ter d u u rt 187 dagen. T em p e ra tu re n in
ja n u a ri 30° C., in ju n i -17,4° C. E r k o 
m en slechts een zeer gering a a n ta l cac
tussen voor: M alacocarpus patagonicus
als u ite rste voorpost v an d it geslacht.
CHOEL CHOEL: 39° 20’ Z.Br., 65° 39’
W.L., 150 m boven zee, 212 m m n e e rsla g '
geen opgaven o v er u ite rste w aa rd e n van
n eerslag en te m p e ra tu u r, gem iddeld
e c h te r 15,5° C. V oorkom ende cactussoor
ten: enige C erei, P tero cactu s fischeri.
SAN ANTONIO OESTE: 40° 44’ Z.Br.,
64° 56’ W.L., 205 m m ja a rlijk se neerslag
aan de k u st v an de A tlan tisch e Oceaan,
te m p e ra tu u r in ja n u a ri 41,2° C, in de
w in te r -11° C.
V oorkom ende cactussoort: O. hickenii.
TRELEW , 43° 17’ Z.Br., 65° 10’ W.L., 19
m boven zee, 560 m m neerslag, grootste
m aandelijkse n eerslag 83 m m , k lein ste 22
m m in october. T e m p e ra tu u r in ja n u a ri
42,2° C, in ju n i -12,5° C.
CABO RASO: T e rrito rio del C hubut,
44° 25’ Z.Br., 65° 10’ W.L., 10 m. boven
zee, 275 m m neerslag, in ju n i 72 m m , in
october 3 m m neerslag. T em p eratu ren
ja n u a ri 38,8° C, ju n i -8,8° C.
Nog slechts h eel v e rsp re id kom en P te ro 
cactus, M aihuenia, O puntia, M alaco
carp u s en G ym nocalycium voor.
COMODORA RIVADOVIA: T errito rio
d el C hubut, 45° 30’ Z.Br., 197 m m n e e r
slag, in ju li 49 m m , in ja n u a ri 4 m m n e e r
slag. T e m p e ra tu u r 38,8° C, in ju li -8,8° C.
V oorkom ende cactussoorten: A ustrocactu s b ertin ii, P te ro c a c tu s h ickenii, M ai
h u e n ia v alentinii.
SANTA CRUZ: 50° 1’ Z .B r„ 68° 33’ W.
L., 10 m boven zee, 153 m m neerslag, in
ju li 29 m m , in sep tem b er 4 m m neerslag.
T em p e ra tu u r in d ecem ber 33° C, in ju li
-17° C. V oorkom ende cactussoorten M ai
huenia, O puntia.
RÏO GALLEGOS : 51° 37’ Z.Br., 69° 15’
W.L., 10 m boven zee, 440 m m neerslag,
in d ecem ber 57 m m , m in im aal 13 m m
neerslag. De te m p e ra tu re n liggen tussen
31,2° C en -19° C.
V oorkom ende cactussoorten: H ie r kom en
de laatste cactussen voor nl. T ephrocactus a u stra lis en d arw inii.
H iern a n eem t h e t voorkom en van cac
tussen reg elm atig v an h e t n oorden n aar
h e t zuiden in toenem ende m ate af.
U it: „K akteen u .a. S ukkulenten” .
V ertaling B. M. SCH O M PER .
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Matucana comacephala
b it t e r

sp. nov.

door FR. RITTER, Arica, Chili.
Simplex, viridis, hemisphaerica, dein co
lumnaris, usque ad 1.25 m alta; costis circa 25,
valde tuberculatis; areolis mediocribus, 5—7,5
mm remotis; aculeis albidis, 15—20 marginali
bus subtilibus fere piliformibus, 1—5 cm longis,
suberectis, 5—10 centralibus validioribus 1—4
cm longis, sursum directis et curvatis, uno saepe
deorsum directo et curvato; apice verticis ca
pillo; floribus ex vertice, 4,5—5,5 cm longis,
ore obliquo, tubo cylindrico nudo, paucis squa
mulis instructo; camara nectarifera magna clau
sa per diaphragma; petalis rubris; fructibus nu
•i
dis squamulis instructis, lateraliter aperientibus
seminibus nigricantibus tuberculatis, hilo mag
no subventrali; habitat e Cordillera Blanca ad
orientem versus, Peruvia septentrionalis.
PLANT : enkel, grasgroen, eerst half ko
gelvormig, later langwerpig, van 0,50 tot 0,75
m lang, zelden tot 1,25 m lang en dan onder
aan iets liggend, overigens loodrecht opgaand,
7—8 cm diameter, geen penwortel.
RIBBEN : circa 25, 5—7,5 mm hoog, met
krachtig ontwikkelde knobbels.
AREOLEN: rondachtig, circa 4—7 mm
diameter, circa 5—7,5 mm van elkaar, vilt licht
bruin tot vaal geelachtig.
DORENS : wit tot geelachtig wit, de plant
geheel omhullend. Randdorens 15—20, zeer fijn,
sterk afstaand, naar boven gericht en gebogen,
1—5 cm lang; middendorens 5—10, krachtiger,
1—4 cm lang, de meeste sterk naar boven
gericht en gebogen, de onderste meestal af
staand of zeer dikwijls meer naar beneden ge
richt en gebogen. Op de top van bloeibare
planten vormt zich een dichte pruik van recht
opstaande dorens; deze komt tot stand doordat
de jongste areolen in de top, die zeer dicht bij
elkaar staan en een wollige top vormen, reeds
rijkelijk dorens ontwikkelen, die, daar zij naar
Matucana comacephala Ritter sp.
boven gericht en rond de top naar binnen ge
nov. Natuuropname van Fr. Ritter
bogen zijn, tezamen een pruik vormen, die
op de groeiplaats. Meer dan een
geen cephalium is.
meter hoge bloeiende oude plant.
BLOEM : in de top uit de pruik groeiend,
Bloeit ook reeds als kogelvormige
4,5—5,5 cm lang, zygomorph, reukloos.
plant.
VRU CH TBEG IN SEL; 3 mm lang, 4 - 5
mm breed, kaal, bekleed met kleine groenroodachtige schubjes.
BLOEMBUIS ; kaal, karmijnkleurig van buiten, van binnen lichtrood, 2—2,75 cm
lang, vrijwel tubevormig, onderaan circa 4 mm, bij de zoom circa 7 mm in doorsnede,
scheef doordat de buis aan de bovenzijde circa V s cm langer is dan aan de onderzijde,
bekleed met slechts enkele driehoekige groenroodachtige schubjes.
NECTARRUIM TE ; van binnen zinnober tot oranjekleurig, 0,5—1 cm lang, 3—4
mm diameter; het goed ontwikkelde zinnober tot oranjekleurig diafragma is niet hori
zontaal in de bloembuis geplaatst, maar meer schuin naar boven gericht tegen de stam
per aan, daarna naar boven voortgaande in een korte, de stamper nauw omsluitende,
buis en uitlopend in een krans van meeldraden. Het diafragma ontstaat door vergroeiing
van de basis van de onderste krans van meeldraden. Op het diafragma zijn dus geen
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Detailopname : duidelijk ziet men de wollige top van deze fraaie Matucana.
meeldraden geplaatst. D e bodem van de nectarruimte is karmijnkleurig.
M EELDRADEN : bleek karmijnkleurig, parallelvormig om de stamper staand. De
zwart violetkleurige helmknopjes staan van circa % tot de totale hoogte van de bloembla
den. Behalve de onderste krans van meeldraden op het diafragma en de bovenste krans
op de zoom van de bloembuis, ontspringen slechts enkele meeldraden in de buis zelf.
STAMPER : karmijnkleurig, 4 - 5 cm lang, 0,5 mm dik, boven de helmknopjes
uitstekend, circa 5 violetachtig gekleurde naar elkaar neigende stempels van 1,5 mm
lengte.
BLOEM BLADEN : de bovenste recht opstaand, de onderste uitspreidend, alle zui
ver karmijnkleurig, 2—2,5 cm lang, 0,75 cm breed, boven afgerond, de buitenste vrijwel
gelijk.
VRUCHT : kaal, groenachtig, met kleine korte roodachtig groene schubjes en een
rood napje, waarop zich in het midden een kegelachtige verhoging bevindt. D e vrucht
springt bij het rijp worden van de onderkant af overlangs op enkele plaatsen open en
laat de droge zaden vallen.
ZAAD : circa 2 mm lang, 1 l/3 mm breed en a/ 3 mm dik, zwart met een bruin
achtig waas en met onregelmatig voorkomende knobbeltjes. Hilus groot, ovaal, wit.
GROEIPLAATS : ten oosten van de Cordillera Blanca in Peru, waar zij uitsluitend
lokaal voorkomt.
Deze plant is verwant aan de nog niet gepubliceerde Matucana crinifera, die echter
korter van vorm, meer haarachtig bedoornd en minder pruikvormend is. Ik noem deze
interessante soort, die samen met de genoemde crinifera wel de mooiste Matucana is
die ik ken, naar haar pruikvormige top „Comacephala” .
Het type-exemplaar met een zaadmonster is gedeponeerd in de „Stiidtische Sukkulentensammlung” te Zürich, Zwitserland.
In de catalogus van de firma H. Winter komt deze plant voor onder nr FR 587.
Foto’s van de auteur.

Vertaling: A. F. H. BUINING.
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Boekbespreking.
DIE CACTACEAE van Curt Backeberg.
In aansluiting met onze bespreking van het eerste deel van „D ie Cactaceae” in
nr. 3 van ons maandblad van dit jaar, bericht men ons nog het volgende :
Het totale werk zal zes delen omvatten. In het laatste deel zal onder andere
worden opgenomen een alfabetische inhoudsopgave en zullen de door Friedrich Ritter
verzamelde planten, voor zover mogelijk, worden behandeld. Op een klein gedeelte
van het geslacht Mammillaria na, is het manuscript geheel gereed, zodat wij kunnen
verwachten, dat de verschillende delen vrij snel na elkaar zullen verschijnen. In ver
band met de grote belangstelling die dit werk ook buiten Europa geniet is eventuele
bestelling raadzaam, aangezien naar verluidt het eerste deel reeds uitverkocht zou
zijn. Het enorme werk zal tenslotte 3000 afbeeldingen bevatten. Indien men nagaat
dat deze 6 delen nog uitvoeriger zullen zijn dan het bekende grote werk van Britton
en Rosé en dat zij geschreven zijn in een voor ons goed leesbare taal, dan zal het
bezit er van voor ons van grote waarde zijn. Het is begrijpelijk dat dergelijke werken
slechts betrekkelijk zelden kunnen verschijnen, vanwege de enorme kosten die er
aan verbonden zijn, bij een betrekkelijke kleine oplaag. Maar voor alles hopen wij
dat de overige 5 delen, nu de manuscripten er voor gereed zijn, zeer spoedig zullen
verschijnen. Dan zal het ook mogelijk zijn, met de daarin behandelde voor ons meer
toegankelijke soorten, de determineertabellen te toetsen op hun waarde. Deze tabel
len zijn namelijk aan de praktijk ontleend en zouden hun waarde reeds voor de
Opuntioideae bewezen hebben.
Kritiek op Backeberg’s „DESCRIPTIONES CACTACEARUM NOVARUM"
door Friedrich Ritter.
Bij Friedrich Ritter Verlag, Postschlieszfach 7421, te Hamburg 36, verscheen een
bespreking van de bovengenoemde publicatie van Backeberg, tellende 54 bladzijden,
voor de prijs van 6 DM.
W ij hebben de laatste jaren zoveel van Fr. Ritter gehoord, speciaal door de
fantastische zaadaanbiedingen van de firma H. Winter, dat wij met grote belangstelling
dit geschrift hebben gelezen. Fr. Ritter meent zich met recht een oordeel te kunnen
vormen omtrent de flora der Cactaceae van Peru, welk land hij gedurende 14 maan
den tijdens verschillende expedities doorkruiste op zoek naar cactussen. Het is daarom
verheugend, dat nu een groter publiek kennis maakt met zijn opvattingen over deze
planten.
In de inleiding geeft Ritter zijn opvattingen weer over het begrip soort, variëteit
en vorm. W ij weten namelijk dat deze begrippen door vele beroeps- en liefhebbers
botanici der cactaceae dikwijls geheel anders worden opgevat, dan door de algemene
botanici.
Ritter bestrijdt de geldigheid der diagnosen van zeer veel door Backeberg in
genoemd werk beschreven nieuwe soorten en variëteiten, omdat deze beschrijvingen
niet duidelijk aangeven welke planten bedoeld zijn. Deze zouden dan als „nomina
dubia delenda” moeten worden beschouwd. (Deze kritiek verscheen vóór de publi
catie van het hieronder te bespreken werk van Prof. W . Rauh).
Vervolgens bespreekt hij de verschillende nieuw beschreven geslachten, waarbij
hij Haageocereus en Loxanthocereus verbetert en H a a g e o c e r e u s onderverdeelt
in twee ondergeslachten H a a g e o c e r e u s met als type Binghamia multangularis
Br. et Rosé en F a u s t o c e r e u s met als type Borzicactus faustianus Bckbg.
Het nieuwe geslacht N e o b i n g h a m i a wordt door hem verworpen, omdat
hij de daartoe behorende planten beschouwt als natuurlijke kruisingen tussen Espostoa
ón Haageocereus. Hij erkent echter het geslacht W e b e r b a u e r o c e r e u s Bckbg.
Hierna volgt een behandeling van de nieuw beschreven soorten en variëteiten,
met het bovengenoemde resultaat.
Het is voor ons niet mogelijk over al deze nieuwe soorten een sluitend oordeel
te vormen, alhoewel de praktijk reeds zo dikwijls heeft bewezen, dat tenslotte na
uitvoerige onderzoekingen vele soorten slechts vormen blijken te zijn van een be
paalde plant.
W ij hopen dat Friedrich Ritter, die de beschikking heeft over 593 beschreven
vellen met aantekeningen, deze gegevens zal willen en kunnen publiceren, waarmede
onze kennis ten aanzien van de flora der cactaceae aanzienlijk uitgebreider en dieper
zal worden. Waarschijnlijk zal tot dusverre niemand zulke uitvoerige reizen op zoek
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naar cactussen gemaakt hebben als Friedrich Ritter. W ij doen dus een dringend beroep
op hem om meer publicaties.
BEITRAC ZUR KENNTNIS DER PERUANISCHER KARTEENVEGETATION,
von Werner Rauh.
Bij het Springer-Verlag, te Heidelberg verscheen bovengenoemd werk van Prof.
Werner Rauh, zijnde een beschrijving van de in 1954 en 1956 door hem uitgevoerde
expedities naar Peru. Prijs 113.40 DM.
W ij mogen onze vriend Prof. Rauh dankbaar zijn, dat hij reeds thans zijn onder
zoekingen voor zover betreft de cactaceae op schrift heeft gesteld in een boekwerk,
tellende 542 bladzijden en verlucht met 234 afbeeldingen. W ij hebben bij de voor
dracht van Prof. Rauh in de Grasheuvel dit voorjaar gezien welk een voortreffelijk
fotograaf hij is en in dit fraai uitgevoerde boekwerk blijkt wederom welke foto
grafische bekwaamheden hij heeft. Zoveel kritiek wij destijds hadden op Backebergs „Descriptiones cactacearum novarum” , zoveel lof hebben wij nu voor dit werk
van Prof. Rauh. Het is niet mogelijk in dit korte bestek over te gaan tot een uit
voerige bespreking van dit werk. W el kan reeds nu gezegd worden, dat alle in „D es
criptiones cactacearum novarum” beschreven planten, voor zover de auteursnamen
Rauh et Backeberg dragende, in dit boek besproken worden en van uitvoerige Latijnse
diagnosen zijn voorzien. Van praktisch alle soorten en variëteiten worden zeer fraaie
en duidelijke foto’s gegeven, dikwijls ook van de bloemdoorsneden. Een algemeen ge
deelte vertelt ons over de klimatologische en geografische indeling van het zo interes
sante en nog zo onbekende Peru.
O f alle hier beschreven soorten en variëteiten voldoende bestaansgronden hebben
kunnen wij nog niet voldoende beoordelen, maar wij stellen ons voor hierover nader
ons oordeel te geven.
Zij, die belangstelling voor dit werk hebben, kunnen zich tot ondergetekende
wenden, opdat eventueel een gezamenlijke bestelling gedaan kan worden.
DIE KARTEEN. Franck’sche Verlagshandlung, Stuttgart.
Aangezien ons na de zesde aflevering geen vervolg meer is toegezonden ter
recensie, is een bespreking van deze afleveringen, voor zover verschenen, voorlopig
achterwege gebleven.
A F H BUINING

Controleer de FR-nummers!
sinds jaren door onze cactusliefhebbers, veel soorten zaad worden gezaaid, die
N udoor
Frau H. Winter te koop worden aangeboden, is het wel eens nuttig, om de
aandacht te schenken aan de gebruikte namen in de verschillende, jaarlijks ver
schijnende catalogi. Deze zaadhandel is namelijk zeer consequent in het gebruik van
de veldnummers van F. Ritter, de z.g.n. FR-nummers. Men kan er van op aan dat
voor dezelfde soort altijd hetzelfde nummer wordt gebruikt. Dat de namen, die achter
het nummer staan in de catalogus van het ene jaar soms verschillen met die van
het andere jaar is te wijten aan een veranderd inzicht van Mr. Ritter, of doordat de
plant inmiddels beschreven is.
Om een voorbeeld te noemen: FR 142a. In de eerste na-oorlogse catalogus van
Winter staat als naam achter dit nummer vermeld: Matucana haynei de Dep. Ancash,
waarbij Ritter reeds opmerkt, dat deze plant in de Verenigde Staten als nieuwe soort
wordt beschouwd. In de twee daaropvolgende catalogi is dezelfde naam nog ver
meld. In 1957 werd het nummer FR 142a gewijzigd in FR 592, waarbij uitdrukkelijk
vermeld werd, dat dit nummer in de plaats kwam van FR 142a. De naam werd toen
Matucana coloris splendida Ritter sp. nov. Overigens, een betere naam voor deze
soort zou ik niet kunnen bedenken, want een plant met een bontere bedoorning
heb ik nog niet gezien. Deze naam is echter, voor zover ik weet, een nomen nudum,
d.w.z. er is geen geldige beschrijving van. In de catalogus van 1958 is deze plant her
doopt in Matucana yanganucensis Rauh et Backeberg spec. nov. 1956. Hoewel deze
beschrijving wel geldig is in de nomenclatuur, is ze verre van volledig. Een juiste
beschrijving van het zaad ontbreekt, zodat ik aan deze laatste naam net zoveel waar
de hecht als aan die van Ritter. Persoonlijk vind ik Ritter’s benaming voor de plant
beter, ze geeft een idee van de plant, terwijl de benaming van Rauh en Backeberg
slechts de vindplaats aangeeft.
In zijn catalogus van 1958 zegt Ritter bij FR 220 Horridocactus kunzei: „bij her-
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haalde bezoeken aan de standplaatsen komt men tot nieuwe inzichten, al naar gelang
de plant in bloei of met vruchten wordt aangetroffen. Vaak valt ook nieuw licht op
de oude en oudste literatuur. Hiermee in overeenstemming moeten de namen, waar
het onvermijdelijk is, veranderd worden.”
Naar aanleiding van het bovenstaande zou ik u willen aanraden om de plant
onder het FR nummer in de verzameling te zetten. Indien men er graag een naam
bij wil zetten, houdt u dan goed de literatuur in de gaten en volg de catalogi van
Winter jaar voor jaar, anders gaat het u als de cactusliefhebber, die drie Matucana’s
in zijn verzameling had staan onder bovengenoemde drie namen en er volledig
van overtuigd was, dat hij drie verschillende soorten Matucana s had. Pas toen de
opeenvolgende catalogi werden getoond met de opmerkingen die er bij geplaatst
waren, veranderde hij van mening. Overigens drie planten van deze soort in uw
verzameling zijn een sieraad van uw collectie.
Aan te bevelen is echter om bij de naam op het steeketiket toch in ieder geval
nog het FR-nummer te vermelden ter voorkoming van misverstand. Dat dit belang
rijk is getuige het volgende:
In catalogus 1957: FR 220 Horridocactus copiapensis Ritter sp. nov. FR 484 Horridocactus kunzei (geen auteur vermeld). In catalogus 1958: Het blijkt nu, dat FR 220
beter aan de oude beschrijving van Horridocactus kunzei Foerster beantwoordt dan
FR 484, dus krijgen we thans: FR 220: Horridocactus kunzei (Foerster) Ritter, met
vermelding: niet copiapensis. FR 484: Horridocactus eriosyzoides Ritter sp. nov. met
vermelding: niet kunzei Foerster.
U ziet, als men dit niet bijhoudt en alleen maar namen vermeldt, welke plant
heeft men dan? Bij vermelding van het juiste FR-nummer kan er geen twijfel be
staan. Het is mogelijk om aan de hand van de catalogi een lijst samen te stellen van
alle veldnummers van Fr. Ritter, met de namen er achter, wat het zoeken zeer ver
gemakkelijkt.
B. M. SCHOMPER.

Nieuws over Aylostera fiebrigii
In 1954 bekwam de heer U. Kohier van de firma H. Winter zaden van deze reeds lang
i bekende cactus, welke destijds door Gürke in „Notizblatt des Botanischen Gartens
Dahlem” , 1905, juli pag. 183-84, werd beschreven. Het zaad werd verzameld door de
heer Fr. Ritter. De thans bloeiende zaailingen verrassen mij enigermate ten opzichte van
de oude typevorm in Europa bekend.
Allereerst is de bedoorning veel dichter en zuiver wit, zodat de indruk niet uitblijft met een Brazilicactus haselbergii te doen te hebben. Niettegenstaande het koude
en regenachtige weer hebben de planten hun doornkleed nog meer verdicht. Enkele
zaailingen dragen langere gele tot lichtbruinachtige middendorens, de andere zijn zui
ver wit, zodat zij de oude europese typevorm benaderen. D e bloem is werkelijk zoals
zij in de oudere literatuur beschreven wordt, „geel-rood” ; zij heeft een warme geelach
tige steenrode kleur zoals Aylostera spinossisma, die meer bleek is, en dus niet geheel
met de donkerrood bloeiende typevorm overeenkomt. Bovendien heeft de bloem van
mijn zaailingen (Winter-Ritter) een zuiver witte kelkbodem, welke ik tot nog toe aan
Aylostera fiebrigii nooit opmerkte.
Het zou werkelijk dwaas zijn, naar aanleiding van deze genoteerde bijzonderheden
aanstonds te denken aan een nieuwe variëteit of soort. Evengoed kunnen mijn zaailin
gen eenmaal weer meer de oudere soort benaderen wat de bloeiwijze betreft. Ik wil
echter opmerken dat wij mogelijk bij het geslacht Aylostera met een nog in ont
wikkeling zijnde plantengroep te doen hebben, waarbij de verscheidene soorten nog
niet in hun eindstadium gekomen zijn.
ARM. WILBOORTS.

De heer J. A. Janse ernstig gewond
De in wijde kringen van onze vereniging zeer bekende heer J. A. Janse te Bennebroek, is bij het uitstappen uit zijn auto in de omgeving van Augsburg, door een motor
rijder aangereden en vrij ernstig gewond. Aanvankelijk werd het allerergste gevreesd,
latere berichten uit het ziekenhuis waren geruststellender. Niettemin zal de heer Janse
wegens een meervoudige gecompliceerde beenbreuk ongeveer vijf weken in het Stifts
Krankenhaus, (13.b.) Nördlingen, Deutschland, moeten worden verpleegd.
W ij wensen de heer Janse van harte beterschap en een spoedig herstel.
Secr. Succulenta.

Firma K. EDELMAN
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Jubileumtentoonstelling in Zaandam
er gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling Zaanstreek vond op vrijdag

avond 11 juli j.1. de opening plaats van de jubileumtentoonstelling in Zaandam. In
T
de met bloemen versierde raadzaal van het gemeentehuis heette de voorzitter van de
afdeling Zaanstreek, Dr. van Beek, de vele genodigden hartelijk welkom en herdacht
de 25 jaar van het bestaan der afdeling. In herinnering bracht Dr. van Beek de oprich
ter van de afdeling, de overleden heer Brouwer, wiens enthousiaste leiding nooit ver
geten kan worden. Als voorzitter werd hij opgevolgd door de heer Hardonk, die zijn
verdienstelijk werk moest opgeven door vertrek naar het buitenland. Daarna werd be
noemd de heer Wakka, jarenlang voorzitter van de afdeling en hoofdbestuurslid van
Succulenta, die helaas door ziekte zijn functie heeft moeten neerleggen en nog steeds
in het sanatorium vertoeft. Een w oord van grote dank en waardering sprak de voor
zitter tot mevrouw Van Beek, de energieke penningmeesteresse van de afdeling, die
ook deze tentoonstelling met haar enthousiaste leiding heeft georganiseerd.
Na deze inleiding sprak de loco-burgemeester, de edelachtbare heer M. J. Hille,
enkele waarderende woorden tot de afdeling en bood zijn gelukwensen aan.
D e heer Mol als plaatsvervangend voorzitter van Succulenta en voorzitter van de
afdeling Amsterdam wenste de jubilerende afdeling veel geluk. Namens de afdeling
Haarlem werd door mevr. Grullemans een bloemstukje aangeboden.
Een tractatie van het gemeentebestuur van Zaandam volgde, waarna de genodig
den vertrokken naar de stadskwekerij, waar de loco-burgemeester de tentoonstelling
officieel opende met het doorknippen van een lint, dat toegang gaf tot een gebouwtje,
waar de planten stonden opgesteld.
D e tentoonstelling, hoewel niet groot, getuigde van een goed verzorgde plantencultuur. Vele mooie planten, waaronder de levende steentjes veel aandacht trokken,
waren te bezichtigen en de gezamenlijke inzending was heel aardig opgesteld door de
leden van de afdeling Zaanstreek.
Secretaresse, Succulenta.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN.
Ten huize van de heer Van den Berg
hadden we een goede vergadering. De
heer Smeets vervolgde zijn causerie op
de hem eigen populaire wijze. We kon
den nog eens lachen, maar we hebben
weer veel opgestoken. Ten slotte komen
we toch bijeen om kennis over onze lief
hebberij te vergaren. Veel dank heer
Smeets !
Als nieuw lid mochten we die avond
begroeten de heer J. W. van Dongeren.
Hartelijk welkom en we hopen dat u
zich bij ons thuis zult gevoelen. De heer

Plank had voor deze nieuwe aanwinst
gezorgd.
In de maand augustus vergaderen we
niet, maar na de vacantie hopen we op
18 september weer bijeen te komen ten
huize van dr. Breebaart.
J. SCHUT.

GOOI- EN EEMLAND
De vergadering op 8 juli 1958 werd be
zocht door 8 leden en een introducé. Na
dat de aanwezigen welkom waren gehe
ten en na goedkeuring der notulen, gaf
de voorzitter een kort verslag van de
Algemene Vergadering. Hierna werd de
plantenbespreking gehouden. De voor
zitter had enkele planten meegebracht,

Freek Hoogvliet

C a c tu ss e n en Vetplanten

MAASDIJK (3 km vanal Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 0 1 7 4 5 -7 3 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.
Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.
aan de hand waarvan door middel van
een geleide discussie door de aanwezigen
gezamenlijk uitgezocht werd welke ge
slachten en soorten dit waren.
De volgende vergadering is op de 2de
dinsdag in september, dus 9 september
1958, te 19.45 uur in Hotel Santbergen,
Noorderweg 1 te Hilversum. Agenda:
Opening, notulen, grote verloting, pauze,
plantenbespreking.
Ieder die enkele plantjes voor de ver
loting beschikbaar heeft, wordt verzocht
deze op de vergadering te willen mee
brengen. Er is van het I.V.T. een lijst
ontvangen van succulenten beschikbaar
voor verspreiding en bij de secretaris ter
inzage. In augustus wordt geen vergade
ring gehouden.
B. WALET, secr.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 28 aug. a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.

ZAANSTREEK
De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op 28 augustus a.s. om
8 uur ten huize van de heer J. de Roo,
Ringweg 244, Zaandam.
Allen, die ons schriftelijk hun felicita
ties zonden, ter gelegenheid van ons 25
jarig jubileum, betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke dank.
Secr. E. J. HELDERMAN.

NIEUWE LEDEN :
J. C. Sollie, Dreischorstraat 24c, Rotter
dam.
Mej. A. T. Roosink, van Slingelandtlaan
23, Rotterdam.
A. J. Jansen, van Lochemstraat 20,
Deventer.
M. A. Plasmeijer, Vlietweg 16, Zoeterwoude.
Mevr. M. Quak-van Dartelen, Com.
Speelmanstraat 48, Vlaardingen.
T. C. van de Ruit, Lindestraat 12, Hendrik-Ido-Ambacht.
J. van Meurs, Hoogstr. 112, Den Helder.
K. F. van Hasselt, le Gijsingstraat 74E,
Rotterdam.
G. van der Werf, Pietersteinstraat 163,
Zwolle.

Clichéfonds
Het hoofdbestuur van Succulenta vraagt
een beheerder of beheerster voor het
Clichéfonds.
De vervulling van deze taak omvat het
inzamelen van zaden en het verkopen en
de verzending van deze zaden, alsmede
de administratie van de inkomsten en uit
gaven van het fonds.
Gegadigden moeten lid zijn van Succu
lenta en in het bezit zijn van een gironum
mer.
Zij, die deze functie op zich willen nemen,
worden verzocht zich in verbinding te
stellen met Mej. J. J. E. van den Thoom,
Papegaaiweg 6, Wenum, Apeldoorn.
W. de Haan, Hengelosestraat 293, En
schede.
C. A. Baars, Freericksplaats 10c, Rot
terdam.
J. W. van Ooy, Gerrit van der Linde
straat 77, Rotterdam.
Mevr. E. van Sandick-Schadee, Abt. Ludolfweg 97, De Bilt.
Mevr. Ch. Halman, Zaanenlaan 77, Haar
lem.
A. G. Vonk, West Kinderdijk 227, Kin
derdijk.
A. C. Koedam, Rijnenborghstraat 41, Jut
faas.
M. Beaujean, Wilhelminastraat 180,
Hoensbroek.
N. A. J. Visser, v. d. Meijstraat 1, Alk
maar.
F. W. Schoonenburg, Demstraat 75,
Hoensbroek.
J. Ouwehand, woonark Emanuel, Uiterweg 104, Aalsmeer.
J. P. Leemans, de Ruyterstraat 4, Lei
den.
D. Lohman, Hanekamp 27, Zwolle.
Mevr. A. Bastet-de Lange, Sportlaan
329, Den Haag.
R. Brouwer, Irenestraat 6, Sassenheim.
F. B. H. Scheiberlich, Amsteldijk 103E,
Noord, post Ouderkerk.
A. J. C. Philippo, Schoterweg 170zw.,
Haarlem.
Mevr. J. M. Beekman-Haverkamp, Ber
kenlaan 26, Zwollerkerspel.
Mej. Zr. A. Kraan, Sophia Ziekenhuis,
Rh. Feithlaan, Zwolle.
L. Stigter, Wagenstraat 9, Maassluis.
Mevr. L. de Boer-Oosthoff, Gasthuis
straat 2, Groningen.
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CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen d a n hebben,
wanneer wij de planten
in een geschikte vorm
de voedingsstoffen uit
hun geboortegrond ge
ven.
ETISSO, samengestel
de CACTUS-mesttabletten bevatten deze
voedingsstoffen in
practische en reukloze
vorm.

Het

tisso

mest-KEGELTJE
dat s p o r e n elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloemvorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !
Verkoop voor Nederland:

Handelsonderneming SEXTET, Utrecht, Nieuwe Gracht 2.
Verkoop voor België:

EUDIPHARM S.A.,

Brussel,

77 Rue des Atrébates.
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G raptopetalum amethystinum

^o ó e

door L. C. KOREVAAR.

et was enige jaren vóór de tweede wereldoorlog, dat ik een stekje kreeg

H van Pachyphytum amethystinum. Dit stekje groeide in mijn kamerkasje,

geplaatst in de tuin, voorspoedig op. De zeer dikke, enigszins spatelvormige
bladeren zijn met een mooie waslaag bedekt, waar het groen zwak door
heen komt. Door de inwerking van het zonlicht veranderde de kleur der
bladeren in een prachtige amethistkleur, waaraan de plant haar naam te
danken heeft.
In de nazomer verscheen de bloeiwijze met haar spitse knoppen, die
enigszins vijfkantig zijn; de buitenzijde was, evenals de gehele plant, met
een waslaag overdekt. Het opengaan van de eerste bloem gaf mij een grote
verrassing. Zij vertoonde vijf schubvormige, driehoekige kelkblaadjes, die
vrijwel rechtop bleven staan en vijf lange, smalle en spitse kroonblaadjes,
die aan de onderzijde een korte buis vormden, doch verder geheel radvormig
waren uitgespreid. De binnenzijde was crèmekleurig tot licht geelachtiggroen met bloedrode vlekjes en dwarsbandjes getekend, alsof iemand met
scherpe nagels de huid had opengekrabd. Hierop berust de naam Grap
topetalum door Dr. Rosé aan dit geslacht gegeven, hetgeen letterlijk met
beschilderde bladeren betekent.
De meeldraden waren opmerkelijk met hun rode helmknoppen om de
dicht opeenstaande stempels samengehoopt, later weken de vijf buitenste
naar buiten, zodat zij rechtop stonden en openden zich de rode helmknop
pen, die het gele stuifmeel vrij lieten, hierna volgden de vijf binnenste meel
draden. De stempels zaten nog steeds dicht tegen elkaar gedrukt en waren
nog niet rijp. Nadat de helmknoppen hun stuifmeel kwijt waren, weken de
meeldraden nog verder naar buiten en kromden zich zelfs geheel naar
achteren om, zodat de binnenste tussen de kroonbladeren geheel terugge
kromd werden en de buitenste tegen de kroonblaadjes kwamen te liggen.
Deze eigenaardige beweging van de meeldraden komt bij andere Crassulaceae vrijwel niet voor, met uitzondering van enkele Pachysedumsoorten.
De bewegingen van de bloem hadden achtereenvolgens plaats gedurende
een drietal dagen en voorkomen zelfbestuiving. Op de bijgaande foto is het
een en ander goed te zien; de bloemen zijn van verschillende ouderdom.
Dr. Rosé heeft het geslacht Graptopetalum beschreven met de volgende
eigenschappen:
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a.
b.
c.

het eigenaardige gedrag van de meeldraden;
de vlekken op de kroonbladeren;
de radvormig uitgespreide kroonbladeren, die slechts aan de voet
tot een korte buis zijn verbonden.
Reeds door deze typische eigenschappen zijn de planten van het ge
slacht Graptopetalum al waard om door iedere vetplantenliefhebber ge
kweekt te worden en daarom mogen zij in geen enkele verzameling ont
breken.
Reid Moran ‘) merkt bij dit geslacht het volgende op :
In knop zijn de kroonbladeren niet gedraaid, zoals bij Echeveria en

Graptopetalum
amethystinum
foto: Korevaar.

Pachysedum, de rozetbladeren zijn, evenals bij Dudleya, over de gehele
basis aan de stam verbonden, zij vertonen verscheidene nerven aan de voet
die parallel lopen. De bladeren zijn slechts aan de bovenzijde aan de stam
metjes bevestigd, daardoor aan de onderzijde meer of minder het effect
gevend van een spoor, zoals bij verscheidene Sedumsoorten het geval is.
Bij de meeste Echeverioideae staan de kroonbladen rechtop en vormen
een beker of klok. Bij Graptopetalum staan de kroonbladen ongeveer vanaf
het midden radvormig gespreid, zoals bij Thomsonella, Hasseanthus en de
i)

Desert Plant Life, april 1949, p. 53 en volgende.
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sectie Stylophyllum van Dudleya. De vruchtbeginsels staan rechtop, niet
gespreid zoals bij Hasseanthus en de sectie Stylophyllum, en bij alle, uit
gezonderd één soort, plotseling samengetrokken in korte stijlen.
De scheidingslijn tussen de Echeverioideae en de Sedoideae is wellicht
niet scherp te definiëren. Het Mexicaanse ondergeslacht van Sedum, Pachysedum, schijnt de Echeverioideae dicht te benaderen en vertoont wel enige
gelijkenis met Graptopetalum, dat volgens de Amerikanen bij de Echeveri
oideae behoort, doch volgens Alwin Berger2) bij de Sedoideae. De kortstammige, dichte rozetten van de meeste soorten van Graptopetalum zijn
niet te vergelijken met die van Pachysedum, doch Gr. pachyphyllum lijkt
tenminste in vorm op soorten van Pachysedum. Ook bij Pachysedum zijn er
enkele, waarvan de meeldraden zich krommen na de bloei. Pachysedum
verschilt van Graptopetalum door zijn ongetekende kroonbladeren, die vrij
of bijna vrij zijn aan de voet. De vruchtbeginsels lopen in slanke stijlen uit
of zijn enigszins gespreid geplaatst. Voorts zijn sommige planten blijkbaar
hybriden van Graptopetalum en Pachysedum.
Dr. Uhl schrijft, dat hij, op grond van zijn nog schaarse chromosomen
onderzoekingen aarzelt te bevestigen, dat het een natuurlijke groep is. Vol
gens Walther3) gelijkt Graptopetalum sterk op de sectie Paniculatae van
Echeveria zowel wat betreft de bloeiwijze, de bebladering, de gedetail
leerde structuur van keel, bloemsteel, vruchtbeginsel en van de schubben.
Hij is van oordeel, dat deze overeenkomst meer is dan een samenloop
van omstandigheden. Aan de andere kant suggereert Dr Uhl aarzelend, dat
er enige relatie kan bestaan tussen Graptopetalum en Pachysedum.
De stand van zaken is momenteel zo, dat het nog niet zeker is of Grap
topetalum een afzonderlijk geslacht is en voorts of er verwantschap be
staat met Pachysedum, of met Echeveria. Vermoedelijk zullen verdere cytologische onderzoekingen helpen de verwantschap van Graptopetalum vast
te stellen.
Tot nu toe zijn de volgende soorten van Graptopetalum bekend :
Gr. pusillum Rose, de typesoort (Sedum graptopetalum Berger); blade
ren meer lansvormig, spits, groen, in rozetten; kroonbladeren met bloedrode
dwarsbanden.
Gr. amethystinum (Rose) Walther (Pachyphytum amethystinum Rose).
Zie album Verkade Vetplanten: Omslag, plaat N.
Gr. bartramii Rosé; kroonbladen incamaatrood, met banden en gevlekt.
Gr. pachyphyllum Rose (S. atypicum Berger); bladeren stomp, dik,
klein, knotsvormig; kroonbladen bloedrood gespikkeld — niet te verwarren
met Sedum (Pachysedum) pachyphyllum Rosé.
Gr. paraguayense (N.E.Br.) Walther (S. paraguayense N.E.Br.; Byrnesia weinbergii Rose; Sedum weinbergii (Rosé) Berger; Echeveria arizonica
Hort); bladeren dik, ei-lansvormig, wit berijpt; kroonbladeren vrijwel wit
zonder vlekken of banden. Zie Album Verkade Vetplanten: plaat 79.
Gr. occidentale Rosé ex Walther.
Gr. rusbyi (Greene) Rosé.
Gr. macdougallii Alexander.
») Natürliche Pflanzenfamilien, Band 182, Crassulaceae, 1930.
s) Journal of the Cactus and Succulent Society of America 3 :73, 1931.
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Roseocactus

(^Berger)

door M. G. VAN DER STEEG.

IV (slot)
In de natuur drogen de planten ’s zomers zeer sterk in, waarbij het
bovengrondse deel zich vrijwel geheel terugtrekt in het ondergrondse deel.
In onze culturen zal dit in veel mindere mate optreden waardoor de plan
ten, zoals overigens met veel cactussen plaatsvindt, een aanzien krijgen

Roseocactus lloydii. De tuberkelbovenkant is hier nagenoeg glad,
er is geen „dakgootje” zoals bij R. fissuratus, terwijl naar de
wollige groef toe het oppervlak oploopt.

dat nogal wat kan afwijken van de natuurlijke vorm. Overigens kunnen de
afwijkingen zeer sterk beïnvloed worden door de verdere kweekwijze, o.a.
door de voeding. Hiermede komen we dan aan het volgende onderwerp,
de grondsoort.
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Van de cactussen is maar weinig bekend over de natuurlijke voedings
bodem. Wel vinden we dikwijls opgegeven „tussen kalksteen, gesteente
etc.” en dan mogen we nog blij zijn, dat deze verzamelaars tenminste iets
gezegd hebben over de natuurlijke bodemgesteldheid. Helaas heeft dit er
toe geleid, dat men voor cactussen extra kalk aan het grondmengsel ging
toevoegen en wel speciaal achtte men dit nodig voor de witharige soorten.
Dat een aantal soorten op de natuurlijke vindplaatsen werd aangetrof
fen in spleten tussen kalkhoudend gesteente betekent echter nog niet dat
daarom de in die spleet voorkomende aarde sterk kalkhoudend is. De aarde
in deze spleten is meestal afkomstig van bladeren etc., welke door de wind
voortgeblazen, hierin verzameld zijn. Schwarz schrijft dan ook: „In goede
zwarte bladaarde en humus” . Bovendien zal de kalkafgifte van het om
ringende gesteente aan deze aarde zeer sterk afhangen van het meer of
minder in water oplosbaar zijn van de kalkverbindingen, waaruit het ge
steente bestaat.
Een typerend voorbeeld hiervan voert ons op het gebied van de Orchi
deeëncultuur. Het is bekend dat orchideeën in het algemeen geen kalkminnaars zijn en groeien op een substraat dat zuur reageert. Toch wordt het
venusschoentje (Cypripédilium) in de natuur wel aangetroffen in spleten
van sterk kalkhoudend gesteente. De humus in deze spleten bevat echter
weinig kalkverbindingen en reageert uitgesproken zuur.
Hoewel dus nog steeds goede en betrouwbare gegevens van de samen
stelling der voedingsbodem in de natuur ontbreken, wordt aan dit probleem
in Europa de laatste jaren wel aandacht besteed. Buxbaum1) meldt dat
een alkalische bodemreactie tot stilstand in de groei en zelfs tot sterfte bij
cactuszaailingen aanleiding geeft en wijst hierbij tevens op gelijkluidende
bevindingen van Zora Klas 2), welke reeds in 1934 onderzoekingen op dit
gebied deed. Zeer belangrijk zijn ook de onderzoekingen van Röszler3),
welke in verband met hydrocultuur analyses maakte van het asgehalte van
enkele cactussen. Opmerkelijk hierbij was bij voorbeeld, dat grijs bedoornde planten als Mam. hocasana en Cleistocactus strausii slechts sporen
kalk ( < 0,5%) bevatten, daarentegen typisch niet grijze planten, zoals Echinopsis, circa 7 %. Ook voor Ariocarpus en Roseocactus, evenals voor de
meeste andere cactussen, raden wij aan deze in goede bladaarde te kweken
zonder extra kalktoegift.4)
Zoals reeds opgemerkt werd, hebben deze planten zeer grote onder
grondse plantendelen, soms bietachtig van vorm. Dit heeft zijn consequen
ties voor onze kweekwijze. In de volle grond uitgeplant zullen we weinig
moeilijkheden ondervinden. Kweken we echter in potten, dan zullen we
voor ruime, maar vooral hoge potten moeten zorgen óf we moeten over
gaan tot enten.
Enten heeft, mits met overleg gedaan, vele voordelen. De ondergrondse
voorraadkamers voor slechte tijden hebben de planten in onze cultures
1)
2)
3)
4)

F. Buxbaum, Kakt. u. And. Sukk. 4, 22-25, 1953.
Zora Klas, Act. Bot. Inst. Bot. Univ. Zagr. IX, 13-33, 1934.
P. Röszler. Nachr. D.K.G., 6, 119-122, 1955.
Krainz geeft aan : „leemhoudende, zeer doorlaatbare aarde voor de helft ver
mengd met steentjes van 3-6 mm doorsnede en wat gipstoevoeging” . Deze gipstoevoeging is dé enige mogelijkheid om wat kalk in het grondmengsel te brengen
waardoor geen alkalisering van de aarde zal ontstaan. Bovendien lost gips slechts
zeer langzaam op.
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niet nodig en kunnen we dus zonder bezwaar vervangen door een entstam.
W e dienen echter geen entstammen te nemen welke de groei der planten te
sterk stimuleert. Trichocereus spachianus lijkt ons in dit geval minder ge
schikt. De heer Smulders heeft een aantal Ariocarpii geënt staan op
Selenicereus grandiflorus. Hij noemt dit een zogenaamde warme onder-

Geënte zaailing van R. kotschoubeyanus. Op het midden van de linker tuberkel is
een witte stip zichtbaar, zijnde het begin van groefvorming. (5 X ware grootte).
foto: Zw egers.

stam. Aanvankelijk meenden wij dat deze planten veel warmte moe
ten hebben, ook in de winter. In dit verband was het logisch te veronder
stellen dat een onderstam, welke van nature ook nogal warmteminnend is,
een goede aanpassing geeft. Deze opvatting is echter wat te simplistisch,
gezien de lage wintertemperaturen welke Schwarz opgeeft. Vermoedelijk
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moeten we de verklaring voor de goede resultaten van deze combinatie
zoeken in het feit dat S. grandiflorus nogal laat in het jaar aan de groei
komt en haar sterkste groei in het najaar vertoont. Zaailingen van circa 9
maanden oud heb ik met succes geënt op Harrisia honplandii. De zaailingen
groeien hierop voorspoedig. O f deze combinatie geschikt is voor perma
nente enting zal nog moeten blijken. J)
Een ander probleem bij de enting is: „W aar moeten we het entvlak
aanbrengen?” Deze rozetachtige plantjes hebben onder het vegetatiepunt
haast geen „vlees” waar je door kunt snijden. Of je moet een deel van de
wortel mede enten óf men loopt risico het vegetatiepunt te beschadigen.
Smulders legt het entvlak door de wortel en deze entingen slagen goed.
Alleen bij een importplant van Ariocarpus lloydii werd een moeilijk
heid ondervonden. De penwortel bevatte in de kern een substantie, welke
qua vloeibaarheid te vergelijken was met voor driekwart gekristalliseerde
honing. Nadat de plant op de entstam was geplaatst bleek de volgende dag
deze halfvloeibare massa aan één zijde over het entvlak naar buiten te
sijpelen. Blootgesteld aan de buitenlucht verdroogde de massa echter tot
een min of meer gomachtige substantie. D e enting bleek later, gezien de
groei van de plant, toch volkomen gelukt te zijn.
Hilberath, een liefhebber uit Wesseling bij Keulen, snijdt deze planten
bij voorkeur vlak onder het vegetatiepunt door. Ook zijn entingen slagen
goed. Hieruit zien we dat meer methoden tot goede resultaten kunnen
leiden. Bij het enten van zeer jonge zaailingen kunnen we beter zien waar
we snijden. De plantjes bestaan dan nog uit drie duidelijk te onderscheiden
delen, n.1. de wortel, het lichaam van het oorspronkelijke kiemplantje (hypocotyl) en op de top daarvan het vegetatiepunt, waaruit de aanvankelijk
rolronde tuberkels te voorschijn komen. Nu is dit hypocotyl, ter grootte
van slechts enkele mm, met een scheermesje heel gemakkelijk door te snij
den zonder het vegetatiepunt te beschadigen.
Een moeilijkheid bij de zaailingenting is echter het aandrukken der
plantjes. Uit het vegetatiepunt ontspruiten in dit stadium één tot meerdere
ronde tuberkels welke recht omhoog staan. De methode van aandrukken
met glasstrookjes, bij enting van andere cactuszaailingen zo bijzonder ge
schikt, voldoet hier niet. D e tuberkels buigen daarbij om met het gevolg
dat de entling scheef gedrukt wordt en de entvlakken elkaar niet geheel
meer raken. Aandrukken met het bekende U-vormig gebogen ijzerdraadje
levert betere resultaten op. Gerards, eveneens een liefhebber uit Wesseling,
drukt bij jonge zaailingenting in het geheel niet aan. Hij volstaat ermede de
zaailing, na aanbrengen op het entvlak, onder lichte druk een klein beetje
te draaien om eventuele luchtresten tussen de verbindingsvlakken weg te
nemen. De vergroeiing vindt plaats zonder een blijvende druk uit te oefe
nen. Ariocarpuszaailingen van 5-10 mm grootte werden op deze wijze vlot
op jonge scheuten van Selenicereus geënt.
Het zaaien levert geen bijzondere moeilijkheden op. Het zaad dat ik
uit Mexico ontving — en o.a. ook door het Clichéfonds aangeboden werd —
1)

Krainz beveelt aan de zaailingen nog in het eerste jaar, zodra het eerste prismavormige tuberkel gevormd is, te enten op de groeispits van een goed aan de
groei zijnde Cereus (bijvoorbeeld jusbertii, bonplandii e.a.) om daarna om te
enten op een blijvende onderstam, waarvoor hij zowel C. jusbertii als C. spachianus geschikt acht.
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heeft een redelijk goede kiemkracht. Het enige waar men rekening mee
moet houden is, dat de zaailingen reeds vrij spoedig de grote bietwortels
vormen, welke soms wel een grotere diameter krijgen dan het bovengrondse
deel. Zij, die gewend zijn hun zaailingen zolang in de zaaitest te laten staan
totdat de planten elkaar verdringen, zullen bij deze planten óf wat eerder
moeten verspenen óf wat ruimer moeten zaaien.
Summary.
Besides a short review of the available literature, a key to the different
species is given, based on the shape of the tubercles. Field observations bv
F. Schwarz, Mexico, about temperatures, rainfall and substrate of the habi
tat are reported. Some observations on the development of the seedlings and
grafting experiments are discussed.
Z usammenfassung.
Neben eine kurze Uebersicht der Literatur ist eine Schlüssel für den
verschiedenen Arten, hauptsachlich gegründet auf die Form der Warzen,
gegeben. Beobachtungen an den Fundorten von F. Schwarz, Mexiko, über
Temperaturen, Niederschlag und Bodenbeschaffenheit werden erwahnt.
Einige Beobachtungen über die Entwicklung der Samlingen und Erfahrungen beim Pfropfen werden besprochen.
* *
*

De heer B. M. Schomper schrijft ons het volgende:
In het artikel van de heer M. G. van der Steeg over Ariocarpus-Roseocactus wordt
in Succulenta 1958 nr. 5 op pagina 58 de verwantschap van deze beide geslachten tot
andere cactusgeslachten uit de groep der Echinocactaneae besproken. Hierbij blijkt,
dat deze geslachten nogal wat overeenkomst vertonen met de Coryphantha’s en Mammillaria’s.
Door een toeval kwam ik in het bezit van een geheel verrotte en verdroogde plant
van Ariocarpus furfuraceus. Nu is een Ariocarpus-import altijd een complete opslag
plaats van zaden. Tot in de w ol der oudste tuberkels of axillen kan men nog zaden
vinden. Ik plukte de gehele plant uit elkaar en kwam terecht bij de oudste tuberkels.
Hiervan had zich één tuberkel netjes van liet rottingsproces afgekapseld en had een
stevige penwortel gemaakt ter lengte van plm. 7 cm en bij de tuberkel een dikte van
plm. een halve cm. D e tuberkel was geheel volsappig en zag er gezond uit.
Evenals bij Mammillaria’s, denk aan Dolichothele longimamma en Mammillaria
plumosa etc, schijnt het dus ook mogelijk te zijn de tuberkels van Ariocarpi te laten
bewortelen. O f deze ook zullen uitlopen is mij niet bekend. Voorlopig heb ik de bewortelde tuberkel opgepot en de tijd zal leren, wat het stukje doen zal.

Uit andere tijdschriften
The National Cactus and Succulent Journal” (maart en juni 1958, 13e jaargang,
nrs 1 en 2). De heer G. D. Rowley geeft in het maartnummer een herindeling van het
geslacht Opuntia, waarbij hij de geslachten Austrocylindropuntia, Brasiliopuntia, Consolea, Corynopuntia, Cylindropuntia, Grusonia, Maihueniopsis, Marenopuntia, Micropuntia, Platyopuntia, Sphaeropuntia en Tephrocactus weer terugvoerd tot Opuntia.
Hierbij geeft hij een reeks namen op van in de loop der laatste 5 a 6 jaar ontdekte Opuntiasoorten met hun nieuwe naam. In het juni-nummer slaat op dit artikel nog een sup
plement. Verder van dezelfde auteur in het maartnummer nog een algemeen artikeltje
over Astrophytum asterias. — Ronald S. Byles schrijft over het geslacht Meterostachys.
Een succulent geslacht uit Japan en Korea, waar nog weinig over bekend is. — Edgar
Lamb vervolgt zijn serie artikelen over de „Exotische verzameling” met mooie illustra
ties. — In het juni-nummer schrijft G. D. Rowley over twee nieuwe Senecio’s, nl. Senecio
iosensis G. Rowley en Senecio hallianus G. Rowley.

105

SUCCULENTA

Echinocereus
door G. D. DUURSMA.

et geslacht Echinocereus wordt vaak wat stiefmoederlijk behandeld,
daarom willen wij er eens een artikel aan wijden. De stam van het
geslacht Echinocereus is meest cilindervormig, in de regel lager dan die
van de Cereussoorten, verschillende ervan zijn ook halfkegelvormig, zij
houden dus zo ongeveer het midden tussen een Cereus en een bolcactus. Dé
ribben, welke soms in een rechte lijn liggen, zijn in de regel in een flauw
gebogen lijn om de stam gewonden en dragen meestal krachtige, soms ook
borstel- of kamvormige dorens. Doordat de jonge spruiten vaak uit de
wortel ontstaan, heeft de plant een zodevormig voorkomen. Oude exempla
ren kweken wij daarom het liefst in een brede vlakke schotel, wat een fraai
effect oplevert.
Het geslacht Echinocereus dat in Amerika en de hooglanden van

H

E c h in o cereu s stram in eu s op haar natuurlijke groeiplaats

foto: M r. Flores.

Mexico voorkomt, behoort tot de zgn. sterke cactussen en zij laten zich
dientengevolge het beste in een gewone koude kas of op de vensterbank
voortkweken. De meeste waarde hebben de Echinocereussen voor ons, om
dat zij buitengewoon goede bloeiers zijn en de bloei tamelijk lang duurt, bij
sommige soorten meer dan een week, bij andere soorten duurt de bloei niet
zo lang, doch de bloemen verschijnen vrijwel de gehele zomer door. Zij
openen zich gewoonlijk tegen de middag en sluiten zich nog voor de avond
schemering invalt. De bloemen staan vrij kort op de plant; zij zijn schar
laken, roodviolet, rood, geel of wit van kleur en komen het meest overeen
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met die der Echinocactussen. De
vruchten der Echinocereussen
zijn geneeskrachtig, ze smaken
naar aalbessen en zijn mooi ge
kleurd.
Over het algemeen is de
kuituur der Echinocereussen ge
makkelijk. Toch hebben vele
liefhebbers met deze planten
nog wel eens moeite om ze in
bloei te krijgen. Dit komt, om
dat dit geslacht meer behoefte
heeft aan water dan andere ge
slachten, terwijl ze in de regel
precies dezelfde behandeling
krijgen. Men geve de Echino
cereussen een zeer voedzame,
doch goed doorlatende aarde en
zorge er voor, dat door gebrek
aan voldoende vocht de stam
men in geen geval een ver
schrompeld aanzien krijgen. De
stammen der Echinocereussen
zijn n.1. niet zo stevig als die der
andere cactussen, maar meer
zacht, sponsachtig. Geven we te
weinig water, wat aan het uiter
lijk der plant direct te zien is,
dan kan zij niet voldoende
kracht ontwikkelen om bloemen
voort te brengen. Zorgt men
voor voldoende vocht, dan kunnen de Echinocereussen ’s zomers het beste
plekje in de verzameling innemen, mits men er zorg voor draagt, dat de
wortels in de pot niet kunnen verbranden, wat gemakkelijk te voorkomen
is door de potten in het tablet in te graven. Ook ’s winters moeten de Echi
nocereussen niet al te sterk uitdrogen. Men bevochtige daarom gedurende
de winter zo nu en dan de aarde om de plant met een weinig lauw water,
zonder de plant zelf nat te maken.
Daar er verscheidene Echinocereussoorten zijn welke niet gemakkelijk
bloeien, noemen wij tenslotte nog een paar soorten die dit wel doen.
Een rijkbloeiende, van ouds bekende, is Echinocereus scheeri, met 20
cm lange, gedraaide leden. Aan de boveneinden der leden verschijnen de
12 cm lange bloemen, die meerdere dagen open blijven. Zij zijn zeer karak
teristiek en hebben een prachtige, roserode kleur. Interessant en eveneens
bloeiwillig is Echinocereus salm-dyckianus. Verder kweken wij met succes
in de kamer Echinocereus berlandieri, een aan de voet van de plant ver
takte soort, met donkere dorens. In mei of juni verschijnen de prachtige,
opvallende bloemen, die van buiten groen met donkerbruin, van binnen
rose-purper gekleurd zijn. Veel overeenkomst met deze soort heeft E chin o
cereus blankii, doch deze groeit meer zuilvormig en de dorens zijn hel-
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derder van kleur. Echinocereus leptacanthus is eveneens een fraaie soort,
met dunne tot 2 cm lange, grauwbruine randdorens; de middendoren ont
breekt. De 10 cm grote bloemen zijn van buiten groen en van binnen lilarose. Een aardige soort is Echinocereus enneacanthus, die, door rijke wortelspruiten, dichte bossen vormt; ze heeft heldergroene, 6 cm dikke en tot
20 cm lange leden, waaraan in juni en juli de 6 cm lange, bruinachtig-rode
bloemen verschijnen.
De schoonste van alle is Echinocereus pectinatus, met fijne dorens
in verschillende kleuren; de variëteit rigidissimus is daardoor bekend als

E c h in o c e re u s p u lc h e llu s v ar. a m o en u s

foto: van Hoom

„regenboogcactus”. De 12 cm grote bloemen zijn donkerrood. Eveneens
fraai is de dicht en sterk bedoornde Echinocereus polyacanthus, welke reeds
in maart of april de talrijke, 6 cm lange, bekervormige zalm-oranje kleurige
bloemen vertoont.
Een andere typische vertegenwoordiger van dit geslacht is E chin oce
reus knippelianus, met dikke, sterk geribde, zuilvormige stammen, van een
donkergroene kleur, en 4 cm grote, van buiten donkerbruine, van binnen
karmijnrode bloemen.
Tenslotte noemen wij nog de zeer waardevolle, maar vrij moeilijk te
kweken Echinocereus delaetii, welke fraaie lange witte haren draagt, zodat
ze het pronkstuk van elke verzameling is.

SUCCULENTA

108

€ en

praktikuó aan Wet woord -i n .

ange tijd heeft xnen gemeend dat het kweken in geglazuurde bakken,

L _j waarin door de wand de nodige ventilatie van de grond niet kan plaats
vinden, ook voor succulenten noodlottig zou zijn. De ervaring heeft inmid
dels wel geleerd dat, indien men de nodige voorzorgen in acht neemt, het
soms zelfs aanbeveling verdiend om geglazuurd materiaal te gebruiken b.v.

Een voorbeeld van een fraai opgemaakte schaal
foto: Uitewaal.

voor zonnig gelegen vensters op het zuiden, in huizen met centrale ver
warming en in huizen die door andere oorzaken een sterk drogende atmos
feer bezitten. Zorgt men voor een goede drainagelaag onder in de bak,
vooral wanneer zich hierin geen afvoergat bevindt, benevens een goed
doorlatend grondmengsel waardoor het overtollige water snel wordt afge
voerd, dan behoeft men bij een juiste begieting voor de groei der voor
kamercultuur geschikte planten niet bang te zijn. Het is begrijpelijk dat
dergelijke bakken niet steeds doornat mogen staan, want dan zou de aarde
in zeer korte tijd verzuren met het gevolg dat de wortels van de planten
afsterven en deze een kwijnend bestaan gaan leiden. Ongeglazuurde bakken
drogen veel sterker uit dan geglazuurde en daar succulenten meestal opper-
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vlakkig wortelen, zodat deze voldoende zuurstof kunnen opnemen boven
de grond, geven wij aan het gebruik van deze laatste, vooral voor grotere
planten, dus geen jonge zaailingen of stekken, verreweg de voorkeur.
H ET GIETEN
Wij wezen er reeds op dat pas gekochte planten in een veel te kleine
pot voor kamercultuur staan. Worden deze potje op de vensterbank door
de volle zon beschenen, dan verdrogen de haarworteltjes, de groei der
planten wordt geremd en de kiem voor allerlei ziekten en plagen is gelegd.
Wat wij in de eerste plaats moeten trachten te bereiken, is het voorkomen
van te grote schommelingen in de waterhuishouding der plant. Daarvoor is
het van belang, dat, zonder dat de planten bepaald doorlopend nat staan, de
grond niet te snel uitdroogt. Men kan veel beter éénmaal een flinke portie
water geven waaraan de planten in een bepaald tijdsbestek voldoende heb
ben, dan dat men dezelfde hoeveelheid in b.v. vijf maal gaat geven.
Bij kleine potjes verdampt het water dus te snel en wij kunnen dit
bezwaar ondervangen door deze, hetzij met pot en al of uit de pot in bak
ken of schalen uit te planten. Voor jonge zaailingen en kleine bewortelde
stekjes is de beste plaats o.i. een vierkante of ronde (ongeglazuurde) zaaitest met afvoergaatjes welke in de handel verkrijgbaar is. Deze bakken
hebben het voordeel dat men ze zo nodig op een zinken bak of dergelijke
kan plaatsen waardoor men zonder steeds de bovengrond te gieten, de
watertoevoer van onderaf kan verzorgen. Hierdoor dwingt men de wortelgroei naar beneden, zodat uitdrogen van de wortels voorkomen wordt.
Wat het water geven zelf betreft, hiervoor zijn geen vaste regels te
geven. Wij kunnen in het algemeen slechts zeggen dat in de groeiperiode
van de plant meer water gegeven moet worden dan in de rustperiode.
Naarmate een plant zonniger en warmer staat is de waterbehoefte natuur
lijk ook groter. Tijdens perioden van donker en koud weer moeten wij voor
al oppassen met water geven, omdat de planten weinig of niet assimileren,
zodat de waterbehoefte minimaal is. Laten wij nooit vergeten dat iedere
succulent bijna geheel uit water bestaat! Het gieten is dus een kwestie die
ieder voor zich, al naar de omstandigheden en behoeften der planten, zal
moeten aanvoelen. Belangrijk is dat men in ieder geval van de groei en
rustperioden van zijn planten op de hoogte is.
Behalve bij uitgesproken winterbloeiers, die om hun bloemen te kun
nen ontwikkelen normaal vochtig gehouden moeten worden, zullen wij zo
veel mogelijk moeten trachten de rustperiode van de planten in de winter
te doen vallen, waarbij de temperatuur zo laag mogelijk — wel vorstvrij
natuurlijk — dient te zijn. Hierin schuilt de grootste moeilijkheid bij kamer
cultuur omdat men dikwijls geen gelegenheid heeft om de planten in de
winter op een andere gunstiger plaats te zetten, dan in de voor onze planten
veelal te warm gestookte woonkamers. Aan zo nu en dan, zij het met mate,
water geven zal men in kamers waar de temperatuur boven 10 gr. C. is, niet
kunnen ontkomen, vooral bij de vetplanten. De groei moet echter tot een
minimum beperkt worden of geheel stilstaan, zodat wij slechts water toe
dienen als de bladeren of stammen zouden gaan schrompelen.
Zuil-, schijf- en bolcactussen mogen in de winter in het geheel niet
groeien, om niet tot wangedrochten te degenereren. Ieder zal door nauw
keurige observatie en ondervinding moeten leren hoeveel water zijn plan-
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ten nodig hebben om in de goede vorm te raken en ----- te blijven.
Wij zijn voorstanders van het gebruik van regenwater en wel om de
volgende redenen. Regenwater is zacht van samenstelling en bevat geen
schadelijke bestanddelen, zoals dit vaak met leidingwater, vooral in de
grote steden, het geval is. Behalve dat dit laatste veelal kalkrijk is, waar
door hinderlijke witte vlekken op de planten ontstaan wanneer zij hiermee
besproeid worden — noodzakelijk om stof van de planten te verwijderen
maar ook kan dit op de lange duur van invloed op de groei der planten zijn
omdat de grond voor een optimum groei te alcalisch wordt. Daarnaast bevat
leidingwater vaak schadelijke chemische bestanddelen zoals chloor, waar
door ernstige groeistoornissen kunnen optreden.
Kan men niet over regenwater beschikken, dan verdiend het aanbeve
ling zijn planten in de groeiperiode regelmatig bij regen buiten te zetten,
zodat alle stof die zich hierop bevindt, verwijderd wordt ter bevordering
niet alleen van het frisse aanzien der planten, maar ook om de huidmondjes
der bladeren of stammen open te houden, waardoor het noodzakelijke assi
milatieproces door deze niet gestagneerd wordt.
In de winter gebruiken wij water dat op kamertemperatuur is ge
bracht, maar in de zomer geven wij de voorkeur aan koud water omdat dit
naar onze ervaring remmend werkt op de ontwikkeling van wortelluis en
spint.
FRISSE LUCHT.
Behalve licht en water is er nog een derde belangrijke faktor waarmee
wij onze planten een goede dienst bewijzen, dat is het toevoeren van zoveel
mogelijk frisse lucht. Zet daarom regelmatig de ramen open om ze ook
hiervan zoveel mogelijk te laten profiteren. De weefsels van planten die
regelmatig van frisse lucht kunnen profiteren zijn veel sterker en deze blij
ken ook altijd veel beter de winter te doorstaan, iets dat iedereen die
in de gelegenheid is zijn planten ’s zomers buiten te zetten, zeker volmondig
zal kunnen beamen. Tocht, dus luchten aan twee tegenovergestelde zijden
is echter funest, omdat men hierdoor de poort wijd openzet voor parasieten
die onze planten belagen, in het bijzonder van blad- en wolluizen. Voor
komen is beter dan genezen !
HET GRONDMENGSEL
Behalve een beperkt aantal uitzonderingen welke voor de beginnende
liefhebber niet van belang zijn, omdat deze meest voor de moeilijker te
kweken succulenten gelden, is het mogelijk om een gevarieerde collectie
planten in hetzelfde grondmengsel te kweken. Op deze uitzonderingen
komen wij echter later nog wel eens terug.
Waaraan moet een algemeen grondmengsel voldoen om met succes
succulenten te kunnen kweken ? Naar onze mening zijn twee punten zeer
belangrijk. Ten eerste moet het grondmengsel voldoende poreus en door
latend zijn om een gezonde wortelgroei te bevorderen. Ten tweede de voor
de plant benodigde voedingsstoffen moeten in de juiste verhouding aan
wezig zijn.
J. C. VAN KEPPEL

(Wordt vervolgd)
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Een opm erkelijke stof voor de
bestrijding van de r o d e s p i n
aboratoriumproeven, veldproeven en vooral practijkervaringen hebben de laatste

jaren talrijke gegevens over de opmerkelijke resultaten van de toepassing van
L Tedion
18 opgeleverd. Daarom is het nuttig om thans dit product op deze plaats eens
nader te bekijken, want rode spin of spint is toch een van de grootste vijanden van
onze cactussen.
Tedion is de naam voor 2, 4, 5, 4’ — TEtrachloor DIphenyl-sulphON. De toevoe
ging V18 is het oorspronkelijk laboratoriumnummer, dat men moest handhaven, om
dat dit nummer reeds veel bekendheid had verworven, voordat de stof de naam
Tedion had. Tedion V-18 is ontstaan in de chemische en agrobiologische laboratoria
van de N.V. Philips-Roxane in Nederland, deze fabrieken maken deel uit van het
bekende Philips-concern.
Tedion V-18 is op talrijke soorten mijten, in verschillende delen van de wereld
beproefd. Van deze mijten noemen wij Tetranychus urticae, o.a. op bloemen en sier
planten, en Brevipalpus russules op cactussen. De soorten overwinteren als volwas
sen vrouwelijke mijt. Onder invloed van een combinatie van verschillende factoren
worden in het voorjaar eieren afgezet. Hieruit ontstaan zespotige larven, die na een
ruststadium en vervelling als achtpotige nymphen te voorschijn komen. De nymphe
maakt nog twee ruststadia door en is dan volwassen. De volwassen mijt begint spoe
dig met de afzet van zomereieren, waaruit weer larven ontstaan, enz. In de nazomer
en herfst verschijnt weer de wintervorm. Tedion V-18 heeft de bijzondere eigenschap
een sterk dodende werking op de eieren te hebben en bovendien werkt het zeer sterk
dodend op de larven en nymphen. De volwassen rode spin wordt niet gedood, maar
de vrouwelijke mijten kunnen zich niet meer voortplanten. Dit komt omdat zij niet
meer in staat zijn levensvatbare eieren af te zetten, bovendien zouden deze eieren
toch gedood worden indien zij op het behandelde blad worden afgezet, zodoende sterft
de populatie uit. Tedion V-18 heeft op dit blad een lange nawerking. Het wordt door
het blad opgenomen, maar gaat niet met de sapstroom van het ene blad naar het
andere.
Tedion V-18 heeft geen zichtbare invloed op vliegen, kevers, luizen en andere
insecten. Het is dus een zeer specifiek middel tegen mijten (acaricide) en dus worden
ook de natuurlijke vijanden van de spin niet gedood. Belangrijk is ook dat bijen,
die in contact kwamen met Tedion V-18 en zelfs gedwongen waren Tedion V-18 in
hun voedsel op te nemen, hiervan geen nadelige invloed ondervonden. En dat, ter
wijl met een extract van de ingewanden van deze groep bijen opnieuw spinteieren
konden worden gedood!
Uit de talrijke gegevens over het onderzoek van de acute en chronische giftigheid
bij muizen, ratten en honden blijkt duidelijk de zeer geringe giftigheid van Tedion
V 18 na toediening door de mond. Op grond hiervan en tevens de zeer geringe vluch
tigheid van het product in aanmerking genomen, kunnen ook mogelijke giftige wer
kingen na inademing onder normale omstandigheden wel uitgesloten worden geacht.
Betreffende een eventuele schadelijke werking op de huid kan worden vermeld dat,
zowel bij laboratorium- als fabriekspersoneel, dat reeds jaren met Tedion V 18 heeft
gewerkt, ook bij nauwgezet medische controle, nooit enig teken van huidirritatie of
gevoeligheid tengevolge hiervan, is waargenomen.
Op alle gewassen. De proeven en de practijkervaring hebben geleerd dat geen
schade door bespuiting of verneveling met Tedion V 18 kan worden verkregen. Voor
geen enkele variëteit behoeft dus een uitzondering te worden gemaakt. Het kan op
bloeiende gewassen en ook op gevoelige gewassen, zoals komkommers en bloemisterijgewassen zonder kans op beschadiging worden toegepast.
Wij hebben dus gezien dat volwassen mijten niet worden gedood, men kan dus niet
spreken van het „uitsterven” der spintpopulatie. Nu is het zo, dat de kweker veelal
te laat behandelt, dat wil zeggen, men gaat pas ingrijpen, als een groot aantal vol
wassen mijten wordt geconstateerd. Daarom is men gaan onderzoeken of het mogelijk
zou zijn een product aan Tedion V 18 toe te voegen dat bij te late toepassing onmid
dellijk een belangrijk deel der volwassen mijten doodt. In deze opzet is men geslaagd
en deze producten noemt men Tedion V 18 Extra.
De kweker heeft thans de mogelijkheid om, door verhoging der concentratie, ook
insecten, b.v. luis e.d. te doden. Wel worden dan de natuurlijke vijanden van de rode
spin ook gedood.
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Deze Tedion V 18 extra kan men verkrijgen als stuifpoeder, spuitpoeder en als
Tookkcicirs

Tot zover de technische gegevens, mij bereidwillig ter hand gesteld door de Heer
Marcel Poot, verbonden aan de technische dienst van de firma Philips-Roxane.
De heer W. F. Goemaes vertelt hier zijn ervaring opgedaan met dit product:

„In mei 1956 kreeg ik van de Heer Claeys uit Gent, een klein proefje van het
product. In de loop van de zomer van 1956 had ik een aanval van rode spin en wer
kelijk, na een bespuiting was ik van deze spintplaag verlost. Het typische ervan is,
dat ik ze die zomer niet meer gezien heb !
Men gebruikt het spuitpoeder in een oplossing van 1 gram per liter water. Als
men spuit, tracht dan niet al te fijn te nevelen, grotere druppels hebben een betere
inwerking op de planten. Het product blijft onbeperkt goed, het behoudt dus zijn
eigenschappen, iets wat ook van belang is, want producten die na zes maanden ver
vlogen zijn, kunnen ons niet veel meer helpen.
Verleden jaar had ik veel last van wortelluis. Na behandeling met verschillende
bekende producten had ik de wortelluis nog steeds. Ik behandelde toen de aange
taste wortels met een oplossing van Tedion V 18 en. .. . de wortelluizen waren voor
goed verdwenen en de behandelde cactussen begonnen na een week weer frisse
groei te vertonen. Dit is voor een deel te wijten aan het feit dat de parasieten ver
dwenen waren, maar ook dat Tedion V 18 na toediening aan planten op deze een
groeistimulans uitoefent. De vijanden der cactussen, rode spin en wortelluis verdwij
nen en de planten schieten vrij spoedig weer in groei. Wat wil men van een product
nog meer? Ook heb ik het product gebruikt tegen mieren, met het gevolg dat de
mieren werkelijk verdwenen___ natuurlijk is en blijft het een product dat men
tegen de rode spin zal gebruiken, maar ik vind wel dat men de bijkomende voordelen
ook even mag belichten. In België kost Tedion V 18 ongeveer 60 B.F. per 100 gram
In ieder geval een product dat bij geen enkele cactusliefhebber mag ontbreken.”

Men schreef ons over....
de pH van de grond.
Dat gaat zo als je in een vreemd land komt. D e taal speelt je parten. Ik herinner
me nog, hoe ik eens aan iemand in Luik vroeg of hij „d e tijd had” . Jawel meneer,
wat kan ik voor U doen? was zijn wedervraag. En ik maar herhalen: Avez vous le
temps ? want ik wou weten hoe laat het was.
Toen ik het artikel van de Heer Bommeljé in Succulenta 1958, no. 2, over de pH
van de grond las, stond ik ook te kijken als een kat in een vreemd pakhuis, maar na
herlezing meende ik er iets van te verstaan. Maar toen ik in no. 4 had gelezen, dat
de zuurgraad verlaagd kan worden door bijmenging van bosgrond en de Heer Lensselink in no. 6 had verteld, dat hij de zuurgraad had verlaagd met behulp van kalk,
toen was ik midden in Babylon. Tenslotte ben ik er uit gekomen. Het woord zuur
graad wordt blijkbaar door verschillende schrijvers in tegengestelde zin gebruikt.
Als je de zuurgraad verlaagt door bosgrond, maak je de grond z u u r d e r .
Een leek zou dat v e r h o g e n noemen. D oe je het met kalk, dan maak je de grond
minder zuur en dat is dus „echt verlagen.
D e zaak is, dat ik de vaktaal niet had verstaan. In het vak-jargon betekent „de
zuurgraad verlagen” zuurder maken, want de pH krijgt een lager cijfer.
D e Heer Leusselink echter drukte het taalkundig zuiver uit toen hij zei, dat hij
de zuurgraad verlaagde met behulp van kalk. Hij maakte de grond minder zuur, gaf
haar een lagere graad van zuurheid.
Misschien verdient het aanbeveling om dit voorbeeld algemeen aan te volgen.
Het is voor iedereen duidelijke taal en de zo instructieve artikelen over dit onder
werp zullen er ongetwijfeld nog leesbaarder door worden. In elk geval weet ik nu
dat ik voorzichtig moet zijn met de toevoeging van kalk. Zuurindicatie lijkt me vrijwel
onmisbaar. D e vraag is bij me opgekomen of ook het optreden van wortelluis samen
zou kunnen hangen met de zuurgraad van de grond.
TH. VAN DER SLOOT

import
export

Gactussen en andere Succulenten
F. Jansen

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

Leyweg 24

’s-Gravenhage

bella 9, L. pseudotruncatella 16, L. lerichiana 8, Argyroderma crateriforme 20,
Gibbaeum Heathii 15, Ophth. slechteri 10
in ruil voor andere hoogsucculente mesems, crassula’s e.d. Een ingebonden jaar
gang Succulenta 1933, in ruil voor idem
1940 of latere jaargang. Mevr. L. DE
LANGE-van Aalderen, Mozartlaan 15,
Bilthoven.
WIE HELPT een pas beginnend liefheb
ber aan stekken of zaailingen van Mammillaria’s, Lobivia’s en Rebutia’s ? Tot
mijn spijt beschik ik nog niet over ruil
materiaal. Aanbiedingen aan C. HOEK
STRA, Meidoornstraat 42, Leeuwarden.

NIEUWE LEDEN :
Mevr. G. van de Rhee-Kurt, Hugo Molenaarstraat 16, Rotterdam.
H. M. Dullaert, Philips Willemstraat 15a,
Rotterdam.
M. Pellegrini, Beyerlandstraat 37, Rot
terdam.
Mej. L. H. Hollander, Meerweg 99,
Haren, Groningen.
K. Boerland, Kerkstraat 44, Veendam.
J. van Liemd, Valkstraat 16, Dordrecht.
A. van Vredendaal, Peckiuslaan 5, Eind
hoven.
J. Hemrica, Gosling Posthumastraat 17,
Dokkum.
L. Walters, Jac. van Lennepstraat 252III,
Amsterdam.
H. G. M. Taris, Kerkpad Z.z. 85, Soest.
A. van der Dries, Dessinateurstraat 39,
Tilburg.
F. Schreurs, van Middachtenstraat 4,
Vollenhove.
J. van de Nol Jr., Paulus Potterstraat 27,
Loosduinen.
H. Olde, Venestraat 34, Assen.
Mej. H. de Vries, Marktstraat 7, Meppel.
D. J. Osinga, Prinses Irenestraat 24, Bergum, Friesland.
Mej. M. E. J. Bakhuis Rozeboom, Lavendelstraat 66, Den Haag.

F. van der Maas, Kerkweg 1, Abbenbroek, Z.-H.
R. M. Spruit, La Rivièrestraat 21, Hilvresum.
Mej. A. A. J. van den Berg, Boslaan 31,
Vlaardingen.
Mevr. G. J. Bouwman-van Vliet, Berkelselaan 72B, Rotterdam.
B. M. J. van Os, Jan van Galenstraat 33,
Nijmegen.
G. Breur, Dennestraat 7, IJmuiden-Oost.
G. Groen, Viljoenstraat 100, Den Haag.
C. Bock, Ligusterstraat 50, Den Haag.
J. van der Laar, Arnoldinaplein 11,
Eindhoven.
Mevrouw Huiskens, Voorstraat 186, Dor
drecht.
J. van Vliet, Dreischorstraat 12c, Rotter
dam.
J. J. de Wijs, Timorstraat 38, Nijmegen.
C. van Amersvoort, Kerkstraatje 13,
Hatert bij Nijmegen.
J. F. de Vries, Groesbeekseweg 89, Nij
megen.
A. Bongaards, Schoolstraat 6, De Lier.
Mevr. J. van Tuel-Beelen, Johan van
Hornestraat 3, Weert.
Ir. J. A. van ’t Leven, ’s-Gravenpolderseweg 54, Goes.
Joh. Bakker, Bovenweg 58, Sint Pancras.
J. Herenius, S. Koopmanstraat 230, Wervershoof.
K. A. Jobels, Oelerweg 50 I, Hengelo.
K. P. Kimm, Noorderbinnensingel 112,
Groningen.
H. van der Wal, Keinsmersbrug G. 3,
Grotesloot.
J. van Schaardenburg, Evertsenstraat 16,
Oud-Beyerland.
Mevr. F. Sietsema-de Boer, Piet Panderstraat 34, Drachten.
J. Casander, Kievietdwarsstraat 26bis,
Utrecht.
F. de Jong, Lumeystraat 3 II, Amsterdam.
H. de Koning, Jan Evertsenstraat 1581,
Amsterdam.
C. Oskam, Taurusstraat 32, Enschede.
J. de Vries, Haagweg 765, Den Haag.

2 7 september: Kat. Redasseringsdag
Geeft met gulle hand!

Flinke sortering

Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij

W. J. van Kempen

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

Bestuursmededelingen.
MET VACANTIE!
De secretaresse van Succulenta, Mevr.
J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19
te Lisse, zal van 20 september tot om
streeks 1 november a.s. met vacantie in
het buitenland vertoeven.
De in die tijd binnenkomende corres
pondentie kan eerst na 1 november wor
den beantwoord. Voor opgaven van nieu
we leden kan men zich wenden tot Mej.
J. J. E. van den Thoorn, Papegaaiweg 6,
Wenum, Apeldoorn.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN.
Onze eerste vergadering na de vacantie
hopen we te houden op donderdag 18
september a.s. te 8 uur ten huize van
dr. Breebaart, Zijpendaalseweg lb te
Arnhem.
De agenda vermeldt o.a. het slot van de
causerie van de heer Smeets. We krijgen
dan o.m. te horen de betekenis van de
namen van bekende cactussen. Een goe
de en bovenal leerzame avond staat in
het vooruitzicht. Vooraf willen we gaar
ne het nieuwe kasje van onze gastheer
bezichtigen.
J. SCHUT.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
De bijeenkomst zal op 10 september 1958
gehouden worden in het K.A.B. gebouw,
Doelstraat 9, Dordrecht. Aanvang 19.30
uur.
De leden wordt vriendelijk verzocht zo
veel mogelijk familieleden, vrienden en
kennissen mede te brengen, aangezien er
weer een grote plantenverloting is.
Willen de leden zo vriendelijk zijn hun
donateurs van deze bijeenkomst op de
hoogte te stellen. Dank u!
A. DENTINGER, secretaris.

EINDHOVEN
De afdelingsvergaderingen zullen steeds
worden gehouden op de eerste maandag
van de maand, des avonds om 8 uur bij
een der leden thuis.
L. DE LAAT, secretaris.

GOOI- EN EEMLAND
De eerstvolgende vergadering zal wor
den gehouden op 14 oktober 1958 in Ho
tel Santbergen, Noor der weg 1, Hilver
sum. Aanvang 19.45 uur. Aankondiging
van de agenda zal in „Gooinieuws”
plaatsvinden.
B. WALET, secr.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 25 sept. a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.

Ruil- en verkoopaanbiedingen
TE KOOP GEVRAAGD: het Mammilla
ria Handboek van Craig. Aanbiedingen
aan G. W. PLANK, Lunettestraat 13 te
Zutphen.
TE KOOP of in ruil gevraagd voor Lob.
of pseudoechinopsis, op naam: Jonge
planten van Mam. compressa en Oreocereus celsianus; verder plantjes van de
soorten; Coryphantha andreae, Lobivia
aurea en Lob. drijveriana, e.d. Brieven
aan E. J. HELDERMAN, Eschdoornlaan
52, Wormerveer.
TE KOOP: de albums van Verkade Cac
tussen en Vetplanten en het Pette album
Cactussen. Prijs f 2.50 per stuk plus por
tokosten. C. COLIJN, Sabalaan 5, Vlissingen, postrekening 51406.
AANGEBODEN: 3 jarige zaailingen van
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CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen d a n hebben,
wanneer wij de planten
in een geschikte vorm
de voedingsstoffen uit
hun geboortegrond ge
ven.
ETISSO, samengestel
de CACTUS-mesttabletten bevatten deze
voedingsstoffen in
practische en reukloze
vorm.

Het

tisso

m est-KEGELTJE
dat s p o r e n elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloemvorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !
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P h a rm a ce u tisch e e ig e n sch a p p e n van cactussen
is algemeen bekend, dat de anatomische structuur van cactussen er op inge
H etricht
is de verdamping zoveel mogelijk te beperken. De huidmondjes liggen diep
in het weefsel verscholen. De opperhuid bestaat doorgaans uit een vliesje van was
achtige aard; daaronder liggen enkele cellenlagen, die geen bladgroen, maar niet zel
den kristallen van calciumoxalaat bevatten. De verbinding tussen de cellen, die door
wijde intercellulaire ruimten gescheiden zijn, heeft plaats via uiterst fijne kanaaltjes.
Het celvocht bevat, zoals bij vele vetplanten, zuren en minerale zouten, die het water
stevig vasthouden. De zouten maken bij vele soorten 85 % uit van de as. Vele soorten
bevatten een wit melksap, dat aan de lucht blootgesteld, spoedig stolt en in water on
oplosbaar is; het bevat gommen en harsen. In 1936 vond Buchner in Mammillaria
cirrhifera cerine en miricine, gommen, sporen van een kalkverbinding en insuline.
Bij Lophophora williamsii, Piptanthocereus peruvianus en Selenicereus grandiflorus
en enkele andere soorten heeft men verschillende alkaloïden geconstateerd.
Wat de alkaloïden der geneeskrachtige cactussen betreft, deze nemen bij het aan
breken van de bloeiperiode af om aan het eind dezer periode weer sterk toe te nemen.
Het meristeem — weefsel, waarvan de cellen door deling nieuw weefsel doen ont
staan — bevat meer alkaloïden dan de rest van de plant; overigens is het gehalte
afhankelijk van de breedtegraad, de aard van de bodem en de leeftijd van de plant.

De Opuntia’s
De vruchten van de Opuntia’s bevatten veel suiker, tot 8 %; men gebruikt de
vruchten om alcohol te winnen en verkrijgt door fermentatie van 150 kg vruchten
(100 liter sap) 7 liter alcohol van 80 pet. De vruchten zetten tot urineafscheiding aan.
De vlezige delen van de plant bevatten veel slijmvormende bestanddelen; Opuntia
vulgaris wordt daarom aanbevolen voor ontstekingen en huidaandoeningen, in de
vorm van cataplasma (pap), infusie (afkooksel) of decoctum (inspuiting). De wortels
van O. vulgaris worden gebruikt als diureticum en als middel tegen diarrhee. Een
afgietsel of afkooksel van de bloemen van O. ficus indica versnelt de urineafscheiding.
O. vulgaris en O. ficus indica worden in deze vorm door Leroy aanbevolen tegen
dysenterie. O. brasiliensis levert materiaal voor pleisters tegen ischias, de vruchten
leveren een verfrissende drank tegen scheurbuik en de wortels een koortswerend
middel.
O. reticulata van de Antillen heeft waarde als purgeermiddel en dient ter afdrij
ving van wormen; de wortels leveren een middel tegen tandpijn. Peireskia bleo heeft
anti-syphilitische waarde en wordt tevens aanbevolen tegen de gele koorts en als
expectorant. De bessen van Rhipsalis cassyptha en Rhipsalis pachyptera zijn koorts
werend en goed tegen scheurbuik.

De Koningin der Nacht geneeskrachtig
De vruchten van Selenicereus grandiflorus van Jamaica en de Caraïbische Zee
zijn eetbaar en hebben een zeer fijn aroma. De geneeskrachtige werking werd in
1864 ontdekt door Rubuni, die deze vruchten voorschreef bij organische hartaandoe-
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ningen en er zelfs de voorkeur aan gaf boven aconitum, daar er geen depressie van
het zenuwstelsel op volgt. Ook gebruikte hij ze als blaartrekkend middel; het sap is
dienstig als middel ter verwijdering van haren en wratten. Deze werking is door
andere onderzoekers bevestigd, o.a. door Jones in 1890, die het gebruik aanprees bij
hartzwakte. In 1891 extraheerde F. W. Sultan het alcaloid „cactine” en hij stelde vast,
dat geringe hoeveelheden cactine de polsslag versnellen en de bloeddruk vergro
ten. Renoult vond in 1902, dat cactine-injecties van 1 tot 10 mg een prikkeling van
de energie van het hart te weeg brengen, zonder daarop volgende vertraging of ver
storing van het ritme van de hartslag. Bij Chinese biggetjes lag de dodelijke dosis bij
5 mg per kg lichaamsgewicht. Nog steeds wordt de prachtige nachtcactus als leve
rancier van een stimulans voor hart, aderen en ruggemerg gewaardeerd. Het medi
cament is tegenwoordig niet meer in gebruik omdat er veel vervalsingen bij voor
kwamen.
Cereus pectin. aboriginum is een boomvormige Cereus uit Mexico en Californië
tien meter hoog, voorkomend in het gebergte. Deze cactus bevat een giftig alcaloïd
met de naam pectine of carnegine. De stof veroorzaakt sterke reflexen en tetanische
krampen.
Cereus (Machaocereus) gummosus is een cactus uit Californië, die twee meter
hoge struiken vormt. Men wint er het cereinezuur uit, in de vorm van een blank
poeder, irriterend voor de slijmvliezen van neus, tong en keel. Het is oplosbaar in
water en vormt dan in aanwezigheid van alkaliën overvloedig schuim. Ook deze
stof heeft een giftige werking; de letale dosis ligt bij ongeveer 110 m per kilogram
lichaamsgewicht.
Pilocereus sargentianus is de naam van een cactus, voorkomend aan de kust van
Sonora, Arizona, Californië en Mexico, wordt 3 m hoog en heeft rode bloemen. Heyl
won er een giftig alkaloid uit met de naam pilocereine (C3o H44 N2 0 2), dat hij
konijnen paralyse en hartverlamming veroorzaakt in doses van 10 cg per kg lichaams
gewicht.
De bekende Piptanthocereus peruvianus neemt in de magie der Indianen een
belangrijke plaats in. Een alcohol-ether extract van het weefsel der plant levert
een alcaloïd op, dat een zekere actie schijnt uit te oefenen op het centrale zenuwstel
sel en een prikkeling der reflexen veroorzaakt. Bij grotere doses ontstaan krampen,
die de dood ten gevolge hebben.
Uit Lemaireocereus marginatus, Mexico, is cereine en pachycereine gewonnen.
Het cereinesulfaat beïnvloedt de willekeurige bewegingen. Ook heeft dit cereinesulfaat een vertragende werking op de hartslag, ongeveer gelijk aan die van digitaline. De ademhaling wordt door cereine verruimd en het ritme versneld. Pachy
cereine heeft ongeveer gelijke werking.
Trichocereus candicans uit Argentinië bevat een microchemisch door Soulaire
en Niedfeld vastgesteld alcaloïd met de naam ordenine, waarvan de werking wordt
vergeleken met die van nicotine. Ditzelfde ordenine komt ook voor in Ariocarpus fissuratus uit Rio Grande. Ook in Cactus gibbosus, Notocactus mammulosus, Ferocactus
visnaga, Ariocarpus retusus, Mammillaria uberiformis en Rhipsalis conferta komen
bestanddelen voor met een meer of minder sterke physiologische werking, giftige,
narcotische of geneeskrachtige, die de moeite van een nauwkeurig onderzoek zouden
rechtvaardigen.

L ophophora williamsii
Een zekere vermaardheid heeft Lophophora williamsii, die sedert oeroude tijden
door de Indianen wordt gebruikt als een bedwelmingsmiddel bij religieuze ceremo
niën. Ook thans nog schijnt men nachtelijke feesten te organiseren, waarvoor men
soms vele dagen moet reizen en waarbij het genot van „peyote” of „jiculi” een
der grootste attracties is. Door het gebruik van deze wonderplant ontstaat bij de
mens een grote vrolijkheid, het hongergevoel neemt af, dorst wordt niet gevoeld en
vermoeidheid is uitgeschakeld. De Indianen zijn tijdens deze feesten tot geweldige
physieke prestaties in staat. Wat dit betreft lijkt de Lophophora op de coca-bladeren
van Zuid-Amerika, maar het gebruik van de peyote roept bovendien kleurige visi
oenen op en moet in tegenstelling tot andere bedwelmingsmiddelen geen onaange
name of schadelijke nawerking hebben. De Indianen schrijven aan de plant nog vele
andere wonderwerkingen toe: ze zou o.a. gezondheid en een lang leven veroorzaken.
Een onderzoek naar in deze plant voorkomende alcaloïden heeft aangetoond, dat
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remmingen in de hersenfuncties er door zouden worden opgeheven, zodat de kans
niet uitgesloten is, dat men hier inderdaad met een waardevolle geneeskrachtige
werking te doen heeft.
Het is daarom interessant uit Italië te vernemen, dat dr. R. Ventura van het
„Instituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni della Universita di Pisa” de
geneeskrachtige werking van Lophophora williamsii weer in studie heeft genomen
en er binnenkort een publicatie over zal uitgeven.
Tot zover het „Vakblad van de Bloemisterij” waaruit we dit artikel, met toe
stemming, overnamen.
Literatuur: R. Ventura, Le cactacee medicinali. Minerva Farmaceutica, Jan. 1953 en Walter Kupper,,
Das Kakteenbuch.

DE DUIVELSWORTEL
De heer J. C. M. Dumortier schrijft over Lop hophora williamsii onder meer het
volgende :
„De blanken hebben ons alles ontstolen, wij hielden niets meer over. Toen kreeg
God medelijden met ons en schonk ons de Peyote en toen waren wij gelukkig” .
Dit is de aanhef van een legende, die ik onlangs in een artikel over oude lite
ratuur vond. Peyote is de Indiaanse naam voor Lophophora williamsii, een cactus,
die verschillende namen draagt, n.1. Duivelswortel, Heilige paddestoel, Appelbol en
Knoedelcactus. God schonk de Peyote aan de Indianen, zij gevoelden zich daarbij
gelukkig en geraakten in extase, daar de plant een sterk verdovingsmiddel bevat.
De Indianen hebben hun land, hun rijkdommen en hun oude beschaving verloren,
zij verloren ook hun tradities, maar één gewoonte hebben zij behouden, nl. het kau
wen van de Duivelswortel. De Peyote is in de eredienst opgenomen. Zij kauwen
de cactus, gezeten rond een kampvuur, zij hebben visioenen en zien hun góden in
het gelaat.
In de 20ste eeuw komen de zendelingen. De Indianen onderwerpen zich gewillig
aan de God der blanken, zij voldoen aan het verzoek der zendelingen om de heidense
bidplaatsen te verlaten en naar de kerk te gaan, maar zij denken er niet aan de
Peyote af te zweren. De Peyote is geen God, maar een godsgeschenk, de sleutel tot
een hemel op aarde.
De Amerikaanse antropoloog J. S. Slotkin, die in 1952 een Indiaanse kerkdienst
bijwoonde, bericht dat de dienst ordelijk verloopt, de peyotisten zijn niet verdoofd
of dronken. Zij raken niet overstuur of moeten naar hun woorden zoeken. Ze zijn
rustig en blijven hoffelijk en attent jegens elkaar.
Peyote is een verdovingsmiddel, het enige verdovingsmiddel dat niet op de lijst
staat van verboden narcotia. In 1954 had de gouverneur van Texas Peyote op de
lijst van verboden narcotica geplaatst, maar de volksvertegenwoordiging schrapte de
cactus weer van de lijst. Het werkzame bestanddeel van de peyote is mescaline.
Mocht u een Lophophora williamsii bezitten, dan wil ik u toch niet aanraden de
plant op te eten. Ze is daar veel te mooi voor.

EEN AGAVE DIE „CORTISONE” REVAT
Drs. E. G. Claeys schrijft:
Uit de U.S.A. bereikt ons een bericht dat de Agave lechuguilla Purpus — die in
een zeer groot aantal in Texas, nl. de streek van Big Bend, groeit — van al de
bekende planten de meeste stoffen bevat die kunnen worden omgezet in „cortisone” .
De scheikundigen, verbonden aan de regeringsdiensten, hebben ontdekt dat voor
noemde Agave een substantie bevat die „amilagenine” wordt genoemd. Van deze stof
kan men, door scheikundige methodes, cortisone vervaardigen. Aldus de mededeling,
verschenen in tijdschriften voor chemie.
De families van de succulenten en de cactussen werden tot hiertoe in verband
met het voorkomen van geneeskundige en andere scheikundige stoffen maar weinig
onderzocht. Er ligt hier nog een domein open voor onderzoek.
Benevens het sierend element, zal het wellicht blijken dat de bedoelde planten
ook nuttig zijn voor de mensheid. Van de natuur kan men overigens niet anders ver
wachten.
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en praktikuó aan Wet woord __
IV.

Is er aan deze twee voorwaarden voldaan dan is het o.i. verder van
ondergeschikt belang uit welke bestanddelen men zijn potgrond samen
stelt. Wanneer men de grondmengsels van verschillende liefhebbers, die
goed groeiende planten kweken, analyseert, blijkt veelal dat de samenstel
lende bestanddelen ver uiteenlopen, evenals hun meningen over het be
standdeel dat voor de potgrond belangrijk is. De één schrijft zijn succes
toe aan het gebruik van veel klei, de ander aan molshopenaarde, een derde
weer aan zijn goede bladgrond, enz., enz. Hieruit kunnen wij de conclusie
trekken, dat, wanneer de hoofdbestanddelen maar van goede kwaliteit zijn,
deze feitelijk van ondergeschikt belang zijn. Wij gebruiken vrij fijn ge
zeefde compost van goede verteerde tuinafval zoals gras, bladeren enz.
waaraan wat klei en veel grindzand wordt toegevoegd en bereikten hier
mee zowel bij cactussen als andere succulenten vrij goede resultaten, zon
der hiermee te willen beweren dat dit nu voor alles en iedereen het ideale
grondmengsel is.
Hoe stelt men een grondmengsel samen, dat goed doorlatend is ?
Ook hier zijn weer diverse mogelijkheden. Zoals reeds eerder werd op
gemerkt, gebruiken wij hiervoor grindzand dat door zijn samenstelling —
grof zand en kleine kiezelsteentjes — ons het beste bevalt. Maar ook met
gebroken houtskool, koolas en fijn geklopte oude puin of bloempotten be
reikt men hetzelfde resultaat. Bij gebruik van grond die een grote hoeveel
heid klei bevat, is het zelfs misschien beter om koolas te gebruiken, omdat
klei en zand cementeren en de aarde daardoor zijn zo belangrijke luchtig
heid verliest.
Wij moeten niet vergeten dat wij, althans bij potkultuur de wortels
dwingen te groeien in een onnatuurlijke richting, n.1. vertikaal — de planten
die over een penwortel beschikken buiten beschouwing gelaten — terwijl
de meest natuurlijke richting van de groei van de wortels van vele succulen
ten, vooral van cactussen, horizontaal is. Dit is dan ook een der redenen
waarom bij volle grond- en bakkultuur de beworteling der planten dikwijls
zoveel beter is dan potcultuur.
Als tweede belangrijke punt noemden wij de plantenvoedende bestand
delen, voorzover zij via de wortels der plant uit de grond opgenomen wor
den. Nog al te veel heerst de mening dat succulenten vrijwel zonder voe
ding en water kunnen groeien en bloeien, omdat men meent, dat op de
natuurlijke groeiplaatsen voedsel en water zouden ontbreken. Hoewel de
samenstelling der voedingsbodem op de natuurlijke groeiplaatsen nog veel
te weinig onderzocht is, en de publikaties hierover vrij schaars zijn, mogen
wij op gezag van enkele vooraanstaande onderzoekers aannemen, dat deze
over het algemeen zeer rijk is aan minerale stoffen in het bijzonder aan
fosfor en kali, maar ook aan sporenelementen. Sporenelementen komen in
goede grondsoorten meestal wel in voldoende mate voor, zodat wij deze
vrijwel kunnen verwaarlozen. Koolzuur wordt door de planten, onder in
werking van het licht, verwerkt tot koolhydraten. Het daartoe nodige water
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neemt de plant uit de bodem op. Fosfor en kali zullen wij bijna altijd aan
ons grondmengsel toe moeten voegen, willen wij een gezonde groei en bloei
kunnen verwachten. De kali kunnen wij geven in de vorm van patentkali,
daar het schadelijke chloorgehalte van deze meststof vrij laag is. Kali
werkt o.a. bloeibevorderend en is dus vooral voor die planten die om de
bloemen gekweekt worden onmisbaar. Fosfor of beter fosforzuurhoudende
meststoffen kan men toedienen in de vorm van: a. Thomasslakkenmeel, b.
superfosfaat.
THOMASSLAKKENMEEL EN SUPERFOSFAAT.
Thomasslakkenmeel bevat naast het element fosfor, ook nog een belang
rijk percentage van andere voor de plant belangrijke elementen zoals kalk,
magnesium en mangaan. Men moet er wel rekening mee houden dat Tho
masslakkenmeel een alcalische werking heeft. Omdat een pH 6 voor cac
tussen als meest gunstig wordt beschouwd, kan dit alleen gebruikt wor
den in grond, waarvan de zuurgraad aan de hoge kant is. Dit zijn in het
algemeen de grondsoorten die veel humusbestanddelen bevatten. Men kan
ook superfosfaat gebruiken, waarvan de werking vrijwel neutraal is of de
zuurgraad van de grond iets verhoogt. Fosfor bevordert de ontwikkeling
van de plant en verhoogt de innerlijke weerstand, reden waarom wij deze
voedingsstof, in welke vorm dan ook, onze planten niet mogen onthouden.
Thomasslakkenmeel: samenstelling: 17% fosforzuur, 50% calciumoxyde,
4 % magnesium en verder nog hoeveelheden ijzer, mangaan en kiezeloxyde
en de sporenelementen titaan en vanidium. Patentkali: hoeveelheid 25 %
kali en magnesium nitraat, superfosfaat 13-20 % fosforzuur.
Wij moeten de beide genoemde fosforzuurbevattende meststoffen nooit
tegelijk gebruiken. Dus óf slakkenmeel óf superfosfaat, omdat de eerste
basisch, de tweede zuur reageert, redenen waarom zij niet vermengd mogen
worden. Wel kan een van beide tegelijk met patentkali door de grond ge
mengd worden, die wij zo vroeg mogelijk, liefst voor de winter gereed
maken. Wat de hoeveelheden meststoffen betreft gebruiken wij als regel
ongeveer 100 gram van elke meststof op een emmer grond (plm. 15 kg).
Voor liefhebbers die niet in de gelegenheid zijn zelf hun potgrond
klaar te maken en dus aangewezen zijn op wat zij hier of daar aan grond
kunnen bemachtigen, zouden wij nog op het volgende willen wijzen.
Gebruik nooit grond welke bladaarde bevat die onvoldoende verteerd
of gezeefd is. Waar in sterke mate wortelluis optreedt is dat dikwijls aan
een langdurige droogte bij hoge temperaturen, te wijten aan het gebruik
van onvoldoende verteerde bladgrond, waarin deze parasieten zich blijk
baar wonderwel thuis voelen en zich buitengewoon snel vermenigvuldigen.
Mogelijk kunnen ook sommige beroepscactuskwekers zich deze raad ter
harte nemen !
Inplaats van de bovengenoemde meststoffen kan men natuurlijk ook
geconcentreerde meststoffen gebruiken, daar deze in de handel voor parti
culieren gemakkelijker te verkrijgen zijn. Een groot bezwaar is echter dat
van de meeste van deze samengestelde meststoffen het stikstofgehalte vrij
hoog is, althans voor succulenten. Men krijgt hierdoor opgeblazen planten
die wel hard groeien, maar waarvan de habitus en de bloeibaarheid sterk
achteruit gaan.
Nog niet zo lang geleden is er een speciale cactusmeststof in de han-
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del gebracht, waarvan wij echter geen ondervinding hebben, omdat wij
geen behoefte aan een andere meststof hadden. Mogelijk is er iemand on
der de gebruikers van deze meststof die over zijn ervaringen iets kan ver
tellen.
Ook met het gebruik van compost als potgrond, zoals deze tegenwoor
dig veel verpakt en wel in de handel gebracht wordt, betrachte men de
nodige voorzichtigheid. In de regel bevat deze compost teveel stikstof in
verhouding tot de andere noodzakelijke plantenvoedende stoffen.
Voor epiphytisch levende cactussen zoals Phyllos, Zygocactus, Schlumbergera, Rhipsalis, Rhipsalidopsis e.a. maken wij de grond luchtiger door
wat spaghnum (veenmos) door de grond te mengen.
J. C. VAN KEPPEL

(Wordt vervolgd)

Nuttige en schadelijke insecten
door W. GOEMAES
e zullen thans eens de meest voorkomende parasieten, alsmede de nuttige dier
tjes die in onze kassen leven en onze cactussen en vetplanten beschadigen
van dichtbij bekijken.
...
De parasieten die we in onze kasjes aantreffen behoren hoofdzakelijk tot de vijl
hierondervermelde klassen:

W

1. Insecten — rupsen, luizen en kevers.
2. Spinnen — rode spin, hooiwagens en vele andere.
3. Duizendpoten — de bekende duizendpoten en de millioenpoot.
4. Aaltjes — in de volksmond pieren en wormen genaamd.
5. De buikpotigen — of slakken.
Zoals we zien zijn niet alle kleine beestjes insecten. De wetenschappelijke inde
ling interesseert ons niet zo zeer, wel willen we weten of die diertjes schadelijk zijn
of niet.
De schadelijke beesten worden nog eens onderverdeeld in „knagende , zoals b.v.
rupsen en slakken, of zuigende, zoals b.v. de rode spint.
Als we onze kassen gezuiverd hebben van ongedierte, hetzij door bespuitingen
of door vergassing, mogen we niet vergeten kort daarna onze kassen weer te bevol
ken met enige spinnen, want deze zijn nuttig. Ongelooflijk, maar er zijn mensen die
spinnen doden in hun kassen! Wel kan men een keus maken en alleen spinnen hou
den die geen netten maken, zoals b.v. de hooiwagens, ook tiktak genoemd en de
kleine bruine spinnen, die op de grond leven.
Even een korte „beschrijving” van een spin: Een spin is een geleed dier, zonder
vleugels en met acht poten. De spinnen zijn hoofdzakelijk nuttige dieren, om
dat ze andere „schadelijke” diertjes opeten. Onder de spinnen zijn echter ook gevaar
lijke gasten, o.a. de alom gevreesde spintmijt. Daar zij zeker een van onze grootste
vijanden is, bespreken we haar hier het eerst. Eigenaardig, als vertaling in het Frans
vinden we voor rode spint araignée rouge of ook wel eens „grise” en grise is toch
wel de vertaling van ons grijs. Buiten de gevreesde rode spint is er nog zo’n gevaar
lijk diertje, minder bekend, maar even gevaarlijk. Een spinnetje, ongeveer even groot
als de rode, maar dat er grijs uitziet. De verwoestingen die zij aanricht zijn precies
dezelfde als die van de rode spint. Gaat men met een vergootglas op jacht naar de
rode spint, een goed vergrootglas is er wel voor nodig, want de rode spint is slechts
een kwart tot een halve millimeter groot, en men ziet geen rode stippen, maar wel
wat grijs stof, dan moet men goed toezien of dat grijze stof zich een weinig ver
plaatst. Als men aan zijn planten bemerkt dat men rode spint heeft, is het meestal te
laat en meer dan een verzameling is er aan ten gronde gegaan. Het is beter voor
komen dan genezen. Als de planten aan de groeipunten beginnen te verkurken of
korstig rood worden, is het reeds te laat. De rode spint zuigt de sappen uit de plant,
het gemaakte wondje verdroogt en aangezien er vele zulke wondjes zijn, is het net
of de plant een roest of kurkkorstje krijgt. Hoe kunnen we die rode spint verdelgen?
Er zijn verschillende middelen, zowel oude als nieuwe.
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Droge methode: bloem van zwavel (solferbloem) colloidale zwavel over de
planten stuiven.
Natte methode: besproeien met Parathion, DDT of nicotineoplossingen, XL
All en andere bekende merken.
Vergassingsmethode; welke veruit de doelmatigste is. Men moet met Bladafumtabletten, Gamoxtabletten en Parfumort vergassen volgens de hand
leidingen die daarbij verstrekt worden.

Er zijn ook verschillende voorbehoedingsmiddelen o.a. het Paradichloorbenzene.
Deze kristallen kan men gewoon in de kas rondstrooien en alle insecten blijven bui
ten de kas en dit product is geheel onschadelijk voor de mens. Men kan ook hier en
daar in zijn kas schaaltjes met solferbloem zetten, deze verdampt door de warmte e'n
de vrijgekomen gassen houden ook de rode spint weg. Rode spint is verzot op linde
bomen; heeft men deze bomen in de nabijheid van de serre, dan zal men altijd
last hebben van rode spint. Tegen mast- of dennebomen kunnen ze niet, denkelijk
vanwege de harsgeur. Ook zal de rode spint zich goed voortplanten in een droge
atmosfeer en niet in een vochtige. Daarom als men de rode spint vergast heeft, moet
men een paar dagen later hetzelfde nog eens doen, want de eitjes zijn niet dood. Een
familie van rode spint is zeer vruchtbaar, zij brengt soms zeven generaties per jaar
voort.
De reuze rode spin is geen schadelijke klant, maar integendeel zeer nuttig. Deze
spin is net als haar kleine soortgenoot: rood en heeft acht poten, haar afmetingen
zijn evenwel groter, soms 2 tot 3 mm. Als men zulke spinnen — ze kruipen
zeer traag — met de vinger plat drukt, is het net of men een vlek rode verf of bloed
aan de vingertop heeft. Deze rode spin maakt jacht op kleine spinnen, ook op de
rode en andere kleine insecten: deze spin is dus zeer nuttig. Ze heeft, bij nader
bekijken een rood fluwelen rug, ten onrechte wordt ze soms ook wel eens bloedluis
genoemd. Deze rode spinnen dus niet doden.
Aan het venster van mijn serre staat een denneboom en deze geeft dus een zekere
harsgeur af, wel heel weinig, maar die geur schijnt toch aanwezig te zijn. In ieder
geval, de liefhebbers die in een streek van mastbossen wonen hebben in de regel
niet veel last van spint.

V ra g e n en a n tw o o rd e n
' I ' en gerieve van de beginnelingen in de liefhebberij heb ik onderstaande vragen en
1 antwoorden overgenomen en vertaald uit het supplement, bijgevoegd aan het Franse
tijdschrift „Cactus” , no. 54, juni 1957.
D e heer J. Jullien uit Chambéry (Savoie) vraagt :
1. Bij het verpotten van cactussen komt het vaak voor dat de betreffende plant,
na haar met de bovenste potrand op het tablet of dergelijke te hebben gestoten, in de
vrijgebleven hand valt. Indien de aanwezige dorens „sprok” zijn, breekt men deze af
of plooit ze en de plant blijft beschadigd. Betreft het een stevige plant met harde en
stijve dorens dan is men verplicht de hand te beschutten met een handschoen, dan is het
toch nog oppassen voor de „piqüres” ! (prikken). Hoe vermijdt men het beschadigen van
deze cactussen, want verpotten is toch onvermijdelijk, lees raadzaam, ten gepaste tijde?
A n t w o o r d : , Een résumé van het artikel „O pdat het verpotten geen lastig
karwei meer zou zijn” door G. Richard uit no. 25 van Cactus, geeft een degelijk en
gepast antwoord op bovenstaande vraag.
Vreest geen complicaties wanneer enige dorentjes of glochiden in uw hand zitten
en handelt als volgt: op de „gestoken” plaats een bandje sparadrap of kleefband aan
brengen en met een ruk dit van de hand wegtrekken; al de inzittende dorentjes zullen
meekomen. Geen handschoenen uit leder gebruiken, de dorens steken er doorheen. Bij
het verpotten van een cactus, of het een grote dan wel een kleine plant betreft, gaat
men aldus te werk. Leg de cactusplant horizontaal neer op een laag stroo of houtvezel,
de pot met een stuk hout of dergelijk voorwerp bekloppen om de wortelkluit los te
maken. Deze handelwijze is zeer aan te raden en gemakkelijk voor het inspekteren van
wortelluis. Bij het weer oppotten gebruiken w e houten tangen, de zogenaamde „proefbuizentangen’” , waarmede w e het minst de planten beschadigen. Tussen de tang en
de cactus plaatst men een laagje fiber of dergelijk materiaal. Betreft het een grote plant,
bv. een cereus, dan gaat men als volgt te werk. W e hangen de plant aan een lus op,
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aan de top dus, aan een dwarslat of tussen een opengeschoven ladder, slaat de pot van
de wortelkluit, zet de nieuwe pot met aarde onder de plant en laat deze geleidelijk
zakken, en als zij goed in de pot aangedrukt is, de lus voorzichtig los maken.
2. Bij het gieten der cactussen, vult men onvermijdelijk gedurende enkele seconden de ruimte tussen de grondoppervlakte en de potrand; deeltjes bladaarde zetten zie
hierdoor neer op de basis van de plant en dorens, alsook onopgeloste minerale stoften.
Door haarbuiskracht blijft dit gedeelte lang vochtig en ontstaan hierdoor verkalkingen
(leterlijk vertaald: neerslagen). De dorens worden volkomen aangeladen en het onderste
deel van de cactussen verliest zijn kleur. Vooral kleine bolcactussen leiden onder dit
euvel zoals b.v. M ammillaria elegans, M. parkinsonn, e.a. W at is hiertegen te doen .
A n t w o o r d : Om het bovengenoemde verschijnsel te vermijden is het gewenst
een gietwater te gebruiken zonder de minste aanwezigheid van kalk of andere bestand
delen, hetgeen niet zo eenvoudig is. Indien mogelijk gaat men als ^ lU t te werk We
bevochtigen de potten door drenking in water. Wij hebben opgemerkt dat deze vude
kalklaag los komt wanneer zij een min of meer dik laagje is geworden. De proef
genomen met Gymnocalycium milianovichii, geheel bekalkt. Gedurende de winter was
deze cactus ineengeschrompeld, de kalk liet los en is vanzelf afgevallen; tot onze grote
verbazing stelden we vast dat de voorheen bedekte epidermis, mooi groen gebleven was
en dus nfet verhout. Wat deze vlekken betreft voortkomende uit het gieten der planten
kan nog het volgende gemakkelijke „trucje” aangewend worden; met een fijn doekje,
gedrenkt in azijn de kalk op de plant en dorens oplossen ()ppirsse" Keeui a n op de
aarde te morsen! Ik raad aan na het aanwenden van azijn, de planten goed at te spuiten
met gedistilleerd water.
ARM. W ILBOORTS.

Foto- en Diawedstrijd in de afd. den Haag
Op veler verzoek organiseert de afdeling ’s-Gravenhage op maandag
17 november 1958 de tweede foto- en diawedsrtijd, waaraan door alle leden
van Succulenta gratis deelgenomen kan worden.
Evenals dit in 1956 het geval was, zijn er weer een aantal kleurenfilms
als prijzen beschikbaar gesteld.
1.

Voorwaarden tot deelneming :
De in te zenden foto’s en/of dia’s moeten eigen opnamen zijn-

2.
Het moeten opnamen van succulenten zijn.
3. De inzending moet uiterlijk 5 november gepost of verzonden zijn.
4.
Dia’s moeten afgewerkt en van de volgende maten zijn (24 x 36, 18 x
24 of 40 x 40 mm) in 5 x 5, de 6 x 6 cm opnamen in 7 x 7.
5.

Men moet inzenden voor groep :
A. 3 stuks kleurendia’s, kleinbeeld of 6 x 6 cm (zie punt 4).
B. 3 stuks zwart-wit dia’s.
C. 3 stuks kleurenfoto’s, elk formaat toegestaan.
D. 3 stuks zwart-wit foto’s, minimum formaat 9 x 12 cm.

Voor elke groep zijn prijzen beschikbaar. Winnaar in een groep is die
gene, die het hoogste aantal punten behaalt met de drie ingezonden stuks
voor die groep.
Dia’s en foto’s goed verpakt verzenden! Voor zoek rakeii of beschadi
ging tijdens het vervoer is de afd. den Haag niet aansprakelijk. Terugzen
ding volgt op 18 november 1958. Portokosten zijn voor rekening van de
afdeling den Haag.
Inzenden aan: J. BONEFAAS, afd.voorzitter, Bunschotensestraat 80,
den Haag.

Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere
Vetplanten.
Grote voorraad.
U I T S L U I T E N D GROOTHANDEL
WHOLESALE ONLY
H a n d e ls k w e k e rij

-

R e e u w ijk

-

T e l. 3 3 4

CLICHÉFONDS 1956-1957
Inkomsten:
Saldo 1955-1956
Zaadverkoop
Verkoop T.M.T.D.
Verkoop Pette albums

f
f
f
f

653.56
971.31
8.29
26 —

f 1.659.16
Gezien en accoord bevonden:
Voorburg, 4 april 1958.
NOTEBOOM.
Alle inkomsten en uitgaven gecontro
leerd en in prima staat bevonden.

Uitgaven:
Cliché’s en foto’s
Aankoop zaad
Tijdschriften en boeken
Porti zaadzendingen
Saldo in kas

f 720.45
f 390.15
f 64.80
f 52.18
f 431.58
f 1.659.16

Apeldoorn 2 maart 1958.
J. J. E. v. d. THOORN.

Zwolle 6 september 1958.
G. J. VAN ’T VLIE — W. WURTZ.

Nieuws uit de Afdelingen
AMSTERDAM
De kring Amsterdam hoopt van 7-9 no
vember 1958 deel te nemen aan een
vogeltentoonstelling in Artis. Nadere be
richten in volgend maandblad.
G. J. MOL.

ARNHEM EN OMSTREKEN.
De eerste vergadering na de vakantie
werd zeer goed bezocht. Als nieuw lid
mochten we welkom heten de heer Berg
huis uit Westervoort. Jammer, dat de
voorzitter wegens ziekte verstek moest
laten gaan. De heer Smeets beëindigde
zijn reeks praatjes over cactusbenamin
gen. De vergadering bracht hem hulde.
De heren Ruisch en Boers hadden plan
ten medegebracht. Namens allen harte
lijk dank.
De oktobervergadering wordt gehouden
op donderdag de 16e en wel ten huize
van de heer Knijpert, Dijkstraat 9 te
Arnhem. Aanvang 20 uur.
J. SCHUT.

DEN HAAG
Vergadering op 20 oktober a.s. in het
Volksgebouw aan de Prinsegracht 73,

aanvang kwart vóór acht.
Agenda:
1. Keuring en uitslag van de zaaiwedstrijd.
2. Lezing door de heer Bonefaas over
Mammillaria’s.
3. Kleurendia’s van Mammillaria’s uit
de verzameling van de heer Bonefaas.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Wijziging van het secretariaat.
Het secretariaat is van heden af geves
tigd bij de heer W. Fukken, Melis Stokelaan 1032, den Haag.
Redacteur van Onze Kringpost is de heer
A. P. van Vugt, Kleiweg 29, Rijswijk Z.H.
zodat redactie en secretariaat gescheiden
zijn.
W. FUKKEN, Secr.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Ledenvergadering op 15 oktober 1958 in
het K.A.B.-gebouw, Doelstraat 9, aan
vang 19.30 uur.
Agenda. Opening door de voorzitter. No
tulen. Ingekomen stukken. Bespreking
zaadaanschaffing. Vraag- en antwoord
spel. Sluiting.
Vriendelijk verzoek in grote getale deze
vergadering te bezoeken.
A. DENTINGER, secretaris.

Freek Hoogvliet

C actu sse n

en

V e tp la n te n

MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 0 1 7 4 5 -7 3 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.
Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.
G O O I- EN EEM LAND
De eerstkomende vergadering zal worden
gehouden op 11 november 1958 in Hotel
Santbergen, Noorderweg 1, Hilversum.
De agenda zal in het „Gooinieuws” wor
den bekendgemaakt. B. WALET, secr.
H A AR LEM EN OMSTREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 23 okt. a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.
ROTTERDAM
De vergadering van 13 sept. werd ge
opend door de voorzitter met een woord
van welkom aan alle aanwezigen, in het
bijzonder aan de heer en mevrouw
Bommeljé uit Den Haag.
Na het huishoudelijke gedeelte te hebben
af gehandeld, werd de heer Bommeljé in
de gelegenheid gesteld zijn lezing te hou
den over „Succulenten in Zwitserland” .
Spreker vertelde over zijn bezoek aan
de „Stadtische Sukkulenten Sammlung”
te Zürich. De bedoeling van de oprich
ting was het vormen van een nationale
verzameling; in 1931 werd de tuin met
kassen door de stad Zürich overgenomen.
Deze inleiding werd gevolgd door een
serie schitterende kleurendia’s die door
de spr. waren opgenomen, zodat vast
kwam te staan dat de heer Bommelé niet
alleen een goed plantenkenner is, maar
ook dat hij de fotokunst verstaat. Een
welgemeend applaus en een dankwoord
van de voorzitter vertolkte de gevoelens
van de aanwezigen.
De dia’s werden geprojecteerd met ons
eigen toestel, waarvoor het bedrag der
aankoop binnen 4 maanden door de leden
was bijeengebracht.
Na een plantenbeurs met veel mooie
planten en enige onderlinge bespreking
naar aanleiding van de gehouden lezing
sloot de voorzitter deze goed bezochte
vergadering.
J. L. DE SLEGTE, Secr.
ZAA N STR E E K
De eerstvolgende vergadering zal gehou
den worden op woensdag 22 oktober a.s.
ten huize van Mevr. H. Takken-Kenbeek,
Heyermansstraat 34 te Zaandam. Zaai
lingen van de zaaiwedstrijd zullen wor
den gekeurd en kleurendia’s worden ver
toond.
E. J. HELDERMAN, Secr.

Ruil- en verkoopaanbiedingen
AANGEBODEN: 2 gebruikte camera’s in
goede staat, beide bijzonder geschikt voor
plantenfotografie; merk Contessa Nettel,
dubb. balguittrek; met toebehoren.
1 Camera 9 X 12, lens Donar 4.5, met
rolfilmadapter 6 x 9 .
1 Camera 10 X 15, lens 4.5, ook geschikt
voor 9 X 12 (platen of vlakke films).
Prijs zeer billijk; te zien en te b ev r.:
A. J. A. UITEWAAL, Alex Boersstraat
25 hs, Amsterdam.
SCHRIJFMACHINE. Wie van de leden
kan de afd. Dordrecht voor redelijke
prijs aan een goede schrijfmachine hel
pen ? Br. aan A. DENTINGER, HogeNieuwstraat 19, Dordrecht.
TE KOOP : Plm. 400 cactussen f 450.—
en een uitneembaar ijzeren kasje 2 x 2
meter, f 200.— Br. onder no. 25, aan de
redacteur van dit blad.
AANGEBODEN: 30 soorten winterharde
Sedums en 15 verschillende soorten Sempervivums. Lijsten op aanvraag. Brieven
aan M. KROL, Wateringeweg 84, Zeist.
NIEUW E LEDEN :
Mevrouw G. J. Kramer, Dennestraat 35,
Zaandam.
C. W. v. Eldik Jr., Churchill-laan 104 III,
Amsterdam.
A. van den Ende, Tuindersweg 20,
Maasdijk.
Mej. A. Tuyn, Dennestraat 35, Zaandam.
J. A. H. Dusseljé, Hemelrijken 101,
Eindhoven.
Mevr. H. Vriesendorp-van Aalderen,
Riouwlaan 176, Vlaardingen.
Mevr. Scheltens, Ericastraat 62a, Assen.
BELGIE :
Urb. van Jole, Sportstraat 157, Gent.
G. de Vlieger, Einde Were 87, Gent.
M. Claeys, Haarhakkerstraat 10, Brugge.
Mej. I. Moeraert, Geeraerdbergsevoetweg
24, Merelbeke.
Mevr. W. G. Mijnhardt-van der Heyden,
Steenweg op Lier 130, Oude God.
C. Plancke, Cyr. de Buyssestraat 15, Ant
werpen.
R. Ternier, Kroonstraat 200, Borgerhout.
Mevrouw Bernard, Oranjestraat 139,
Antwerpen.
R. Nachtegaal, Mgr. Callewaertstraat 49,
Marke.
Druk: A. N. Govers, Den Haag
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CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen d a n hebben,
wanneer wij de planten
in een geschikte vorm
de voedingsstoffen uit
hun geboortegrond ge
ven.
ETISSO, samengestel
de
CACTUS-mesttabletten bevatten deze
voedingsstoffen in
practische en reukloze
vorm.

Het

tino

mest-KEGELTJE
dat s p o r e n elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloem vorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !

Verkoop voor B elgië:

EUDIPHARM S.A.,

Brussel,

77 Rue des Atrébates.
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A. J. A. UITEWAAL

an alle cactussen hebben de Phyllocactussen de grootste populariteit

V verworven. Geen wonder, want weinig cactussen zijn zo geschikt voor
kamercultuur of hebben zulke betoverend mooie bloemen als de Phyllo’s.
Het is wel toevallig dat juist deze populaire cactus zo weinig overeenkomst
vertoont met datgene, wat men zich in het algemeen voorstelt van een

Phyllocactushybride met zalmkleurige bloemen

foto: Jarman
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cactus, n.1. een bol- of schijfvormige, sterk bestekelde plant. Toch is ook
de bladcactus, zoals ze in de volksmond genoemd wordt, een échte cactus.
De naam „bladcactus” moet men overigens niet letterlijk opvatten, want
cactussen bezitten geen bladeren. Er bestaan wel soorten met sterk gere
duceerde bladeren, doch deze rudimenten zijn vaak moeilijk als bladeren te
herkennen. Een uitzondering vormen de Peireskia’s, die gewone, enigszins
vlezige bladeren hebben en een gewone houten stam, en daardoor dus veel
overeenkomst vertonen met de algemeen bekende planten. De Peireskia’s
worden beschouwd als de meest primitieve cactussen, waaruit de andere
vormen zich onder bepaalde invloeden hebben ontwikkeld. Men komt ze
nog al eens tegen, al herkennen we ze niet dadelijk, omdat ze dan meestal
bladerloos zijn, want Peireskia wordt vaak gebruikt als entstam voor de
Kerstcactus (Zygocactus truncatus), en ook, als ze wél bladeren hebben, als
onderbeplanting voor bloemenmanden. Wat men op het eerste gezicht
bij de Phyllocactussen bladeren zou kunnen noemen, zijn in werkelijkheid
vlakke stengels. Hoewel de groei van zo’n stengel nogal puntig eindigt en
de zich daarop bevindende nieuwe groei weer vrij spoedig breed wordt,
zijn deze als het ware op elkaar geplaatste bladeren, stengelleden.
De benaming Phyllocactus ( = bladcactus) is voor deze prachtig
bloeiende planten onjuist, beter gezegd onwettig, want hun geldige
geslachtsnaam is Epiphyllum, hetgeen betekent „op blad”. De bloemen
zijn namelijk onmiddellijk op het zogenaamde blad geplaatst. De meeste
Epiphyllums, die wij kweken, zijn geen echte soorten maar hybriden, dus
kruisingen, en men zou daarom feitelijk van Epiphyllumhybriden moeten
spreken. Laat ons in het dagelijks leven voor deze hybriden gerust de naam
Phyllocactus, of Phyllo gebruiken, omdat ze nu eenmaal algemeen onder
deze naam bekend zijn.
De eerste Epiphyllum werd reeds omstreeks 1650 naar Europa gebracht.
Voor zover men heeft kunnen nagaan, zijn twee Engelsen in 1830 het
eerst begonnen ze te kruisen met andere inmiddels bekend geworden cac
tussen. Deze hybriden vielen zo algemeen in de smaak, dat men in Frank
rijk, Duitsland en België nieuwe variëteiten ging winnen met als resultaat
dat hun aantal op heden legio is. In Amerika hebben liefhebbers van deze
planten, die men daar „orchideecactussen” noemt, een speciale vereniging
opgericht, met als doel orde in de chaos van hybriden en hun benamingen
te brengen e n. . . . nog weer nieuwe variëteiten te produceren.
De bekendste cactussoorten, waarmede men kruisingen heeft verricht
zijn Echinopsissen, de algemeen bekende grootbloemige bol- of egelcactussen, H eliocereus speciosus, de Zonnecactus, die op zichzelf ook een
gemakkelijk groeiende en prachtig bloeiende, daarom aanbevelenswaardige
soort is, en Selenicereus grandiflorus, beter bekend als de Koningin der
Nacht. Van al deze planten geeft Verkade’s album „Cactussen” fraaie
afbeeldingen. Soms is uit de verschillende kenmerken van bouw en vorm
van de stengelleden van de Phyllo’s, of uit vorm of kleur van de bloemen
nog op te maken, welke van de genoemde planten als een der ouders voor
de kruising gebruikt is. Als erfenis van de Koningin der Nacht zijn te
beschouwen de wit of geelachtig gekleurde, wijd geopende, bijzonder grote
bloemen en het grote aantal bloembladen; de Zonnecactus, een toortscactus
met 3 tot 4 kantige stengels, maakt zich kenbaar door de vorm der stengel
leden, terwijl een andere geërfde eigenschap, de staalblauwe gloed der
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foto: Lindeijer

bloemen is. Daar ook hybriden onderling weer gekruisd zijn, is het even
wel vaak moeilijk met zekerheid al die ouders vast te stellen.
Phyllo’s zijn als kamerplant nog steeds erg geliefd, maar zo veel als
voor de oorlog zien wij ze tegenwoordig niet meer. Wat een prachtige
variëteiten kon men destijds op bloemententoonstellingen bewonderen.
Het is mogelijk, dat de kwekers in de oorlogstijd veel plantenmateriaal
verloren hebben, het kan ook zijn dat de Phyllo’s door andere planten — de
tegenwoordige modeplanten — min of meer verdrongen worden; maar
jammer is het zeker. Als de kwekers maar weer met nieuw, mooi en goed
materiaal op de markt komen zal de populariteit van de Phyllo’s ongetwij
feld weer sterk toenemen; een bloeiende Phyllocactus vindt bij het publiek
steeds gretig aftrek. In Amerika hebben enkele botanische tuinen hun
grootste kas voor deze planten ingericht. Wanneer ze bloeien trekken ze
vele honderden enthousiaste bezoekers.
De meest bekende en, ik mag gerust zeggen, over de hele wereld meest
gekweekte bladcactus is de Phyllocactus Ackermannii, een hybride van de
echte soort van dezelfde naam met H eliocereus speciosus. Het gekke is, dat

124

succulenta

juist deze hybride nog steeds geen officiële naam gekregen heeft. Ze heeft
vlezige, tamelijk donkergroene stengels, die vaak driehoekig en, bij zonnige
stand, dikwijls roodachtige randen hebben; de areolen, geplaatst in de in
kepingen van de stengels waaruit ook de bloemen ontspringen, dragen
kleine doorntjes. D e vrij grote bloemen zijn scharlaken of purperrood, met
een blauwe glans overwaasd; de bloemen blijven naar verhouding lang goed,
4 tot 5 dagen, afhankelijk van de temperatuur. Een gemakkelijk groeiende
en dankbaar bloeiende plant; in de kas groeit ze wat slap en kan dan
vooral goed als hangplant dienen. Een andere bekende, maar nog veel te
weinig gekweekte bladcactus is „Deutsche Kaiserin”, of „Empress”, welke
een hybride of een variëteit is van Pliyllocactus (Epiph.) phyllanthoides. Het
zijn beide ongemeen rijkbloeiende planten, een goed ontwikkeld en goed
verzorgd exemplaar kan bedekt zijn door honderden roseachtig gekleurde
bloemen. De tamelijk stevige, buigzame, lichtgroene takken hebben een
opvallend dikke, vaak roodachtige middennerf; de bloemen zijn van buiten
rozerood, van binnen lichter van tint. Zo op het eerste gezicht doen ze wel
even aan Magnoliabloemen denken. De takken vertonen vaak lichte vlek
ken, waartegen naar het schijnt, weinig te doen is.
De bloeitijd van de genoemde planten, zoals trouwens van de meeste
bij ons algemeen voorkomende Phyllo’s, valt van april tot juni, afhankelijk
van een warm of koud voorjaar. Bij vroege bloei heeft men kans op een
tweede bloei in het najaar. Op elk der areolen, de fijne borstelbundeltjes
in de inkervingen van de leden, kan slechts één en, naar algemeen beweerd
wordt, ook slechts éénmaal een bloem verschijnen. Takken die één jaar
oud zijn, bloeien niet, maar hebben de meeste kans het jaar daarop te
bloeien. D e bloem ontwikkelt zich langzaam, het duurt soms wel 6 tot 10
weken van haar eerste verschijnen als knop tot haar volle ontwikkeling. De
wit of geelachtig bloeiende planten met grote, wijd geopende bloemen met
een lange bloembuis en smalle, buitenste bloembladen zijn meestal kruisin
gen met nachtcactusbloed, zij openen zich als gevolg hiervan ’s avonds.
Deze Phyllo’s zijn ook iets moeilijker te kweken en geven meestal ook maar
enkele bloemen, die aan de oudere, houtachtige stengelleden '.'rij laat in de
tijd verschijnen, maar de bloemen zijn bijzonder mooi en boeien ieder die
ze ziet.
De planten zetten bij ons ook nog wel eens vrucht, een tamelijk grote,
nogal dikwandige, éénhokkige besvrucht, vaak rood tot purperachtig van
kleur. Het kweken van Phyllo’s uit zaad heeft weinig zin, het vermeerderen
geschiedt het gemakkelijkst en vlugst door stek. De uitgebloeide bloemen
wringen we liever voorzichtig af, of we snijden ze met een scherp mes voor
zichtig nabij de voet af.
Vaste stelregels voor de kweekwijze kan men niet geven, wel
'enige algemene grondregels die met vrij grote zekerheid tot succes zullen
leiden. Veelal denkt men er niet voldoende aan met een echte cactus te
doen te hebben en dat een cactus, evenals elke andere kamerplant, met
enige zorg behandeld dient te worden. Van een stek moet men in het eerste
jaar ook niet direct bloemen verwachten. Een stek, in de zomer geplant,
is in de herfst pas stevig beworteld, dan volgt de winterrust. Nieuwe groei
vormt zich in de lente en de zomer, rijpt in de herfst en eerst in de daarop
volgende lente brengen deze nieuwe takken bloemen voort.
Voor de cultuur van bladcactussen is het nuttig iets te weten van hun
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oorspronkelijke levenswijze. Ze komen uit Midden-Amerika, n.1. de Noord
kust van Zuid-Amerika, Brazilië, in de omgeving van de Amazonerivier,
Paraguay en de tropische gebieden van Mexico. Ze groeien op vertakkingen
van het geboomte, op plaatsen waar zich verteerde plantenresten verzameld
hebben; hun metgezellen zijn Orchideeën, Bromelia’s, Varens e.d. Ze leven
epiphytisch, dat wil zeggen: op andere planten, maar niet ten koste daar
van. Hun stengels hangen van nature naar beneden, in de regentijd druppelt
het water van blad tot blad, de warmte zorgt voor een vochtige atmosfeer,
vastgehouden door het beschuttend en beschermend bladerdek, waaronder
een schemerig licht heerst.
Met al deze omstandigheden dienen we bij onze kweekwijze rekening
te houden; een humusrijke grond, warmte, geen brandende zon, een matig
vochtig gehouden wortelgestel en enigszins vochtige lucht. We kunnen de
natuur nabootsen door de bladeren vaak te bespuiten, wat deze planten
derhalve het beste bekomt. De aarde moet goed poreus en voedzaam zijn;
verteerde bladgrond, wat fijngewreven oude koemest, scherp zand en
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eventueel een weinig leem of goed doorvroren klei vormen een geschikt
grondmengsel. Toevoeging van een weinig Thomasslakkenmeel (een hand
vol op een gewone emmer) is bevorderlijk voor de bloei en verhindert het
verzuren van de grond. We nemen liever brede, dan diepe potten, de plan
ten staan dan ook steviger. In de kamer mag de temperatuur niet al te
vaak onder 10 gr. C. komen en we moeten de planten zo veel en zo rustig
mogelijk op dezelfde plaats laten staan, althans met dezelfde kant naar
het licht gekeerd. Als ze eenmaal goed in knop zijn hindert het niet meer
als we de plant verzetten om ze van de mooiste kant te kunnen bewonderen.
Op een zonnige vensterbank moeten we ’s middags wat schermen; eenvou
dig b.v. door het glasgordijn dicht te trekken. De aarde moeten we ’s zomers
matig vochtig houden en de bladeren dikwijls bespuiten met de bloemenspuit. Het beste is regenwater te gebruiken, dat op kamertemperatuur is
gebracht. Men bespuite niet bij felle zon of als de plant volop in knop staat.
Hoofdzaak is dat we goed letten op de rust en de groeiperiode. De
rusttijd voor de meeste van onze Phyllo’s is van half november tot eind
januari, gedurende welke tijd we de planten aan de droge kant houden en
ook niet bespuiten, maar er voor waken, dat de potkluit niet uitdroogt. Het
verdient aanbeveling ze gedurende de rusttijd in een koel vertrek, 8—10 gr.
C., te plaatsen. Na die tijd geven we weer geleidelijk iets meer water en
dan wordt de nieuwe groei al spoedig merkbaar aan de frisse toppen van
de stengels. Van de oude takken, die nog maar traag bloeien en weer
opnieuw aan de top uitlopen, kan men het beste de uiterste top afsnijden
om ze zodoende tot bloei te dwingen, ’s Winters, vooral bij te veel warmte
en te weinig licht, vormen zich vaak lange, dunne ronde uitlopers (spiesen)
die we pas wegsnijden als ze wat groter zijn geworden, anders komen
er toch telkens weer nieuwe.
Wanneer de plant belooft te gaan bloeien zien we de vaatbundels, die
van de verdikte nerf van de stengel naar de areolen lopen, opzwellen. Als
de bloemen zijn uitgebloeid nemen we ze, ook al uit aesthetisch oogpunt,
weg. Na de bloei krijgt de plant weer een korte rustperiode van enkele
weken om weer wat op krachten te komen, waarna ze zo nodig wordt
verpot; gedurende deze tijd, en ook nog enkele weken daarna, houden we
haar flink beschaduwd. Verpotten is vooral dan nodig als de stengels door
overvloedige bloei geschrompeld zijn. Oude, uitgebloeide takken snijden
we weg. Hebben we een tuin bij ons huis dan verdient het de voorkeur
Phyllo’s midden of eind mei naar buiten te brengen en daar een enigszins
beschaduwd en voor de wind gevrijwaard plaatsje te geven. In de frisse
lucht, de potten in de grond gegraven, verdragen ze de zon beter dan in
de huiskamer. Ook is het heel gunstig de potten in met turfmolm gevulde
lage kisten te zetten, die men dan ergens boven op kan plaatsen,
’s Zomers bij warm en droog weer ’s morgens en ’s avonds even licht
besproeien, bij koeler weer natuurlijk maar een enkele keer en dan bij
voorkeur ’s morgens. Oude exemplaren krijgen tijdens de groeiperiode een
enkele keer slappe koegier.
Te lange stengels, die gaan liggen, waardoor de plant veel plaats in
neemt, binden we zo op, dat de steunmiddelen zo weinig mogelijk zicht
baar zijn. Van planten, wier stengels sterk tot hangen neigen, kan men in
korven van draad of houten latjes mooie hangplanten kweken.
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De verzorging van
Melocactussen
door HANS KRAINZ.

Melocactussen
horen
tot

■

be
de
oudst bekende cactus
sen. Ze bezitten in het
algemeen genomen de
vorm van een Echinocactus, die nooit sprui
ten maakt en doorlo
pende ribben heeft. In
de bloeibare ouderdom,
welke onder gunstige
omstandigheden in het
zesde tot zevende jaar
na het zaaien wordt
bereikt, ontwikkelt zich
in de kop een eindstandige bloeiwijze, ’n
z.g. eindstandig cephalium, waarmee tegelij
kertijd de groei van het
overige, sterile, plan
tendeel wordt afgeslo
ten. Van dit ogenblik af
groeit dus alleen nog
foto: Uitewaai.
de uit dichte wol en,
Melocactus-hybride
naar gelang van de
soort, uit meerkleurige borstels bestaande bloeiwijze, ieder jaar verder en
kan een hoogte van 20 cm of meer bereiken.
De bloemen zijn klein en openen zich meestal eerst in de namiddag —
zoals bij de meeste Mammillaria’s —, waarbij de bloemen slechts weinig
uit het cephalium steken. De vruchten zijn naakt, knotsvormig en wit tot
donkerrood. De met cephaliën gekroonde Mei os vormen de juwelen van
een verzameling.
B r i t t o n e n R o s é erkenden in 1924 slechts 18 goede soorten. Sedert
dien werden nog vele nieuwe soorten ontdekt en beschreven.
Ook in dit geslacht zijn er bij de vele soorten een groot aantal variëtei
ten, of beter gezegd vormen, welke de soortbegrenzing zeer bemoeilijken.
Dit is dan ook de hoofdoorzaak van de vele synoniemen. Wij vinden alleen
al bij dit geslacht meer dan 240 ,,soort”-namen in de literatuur !
De gebieden, waar de Melocactussen voorkomen, zijn Mexico, Westindië, Curagao, Trinidad, Venezuela, Columbia, Brazilië, Noord- en Centraal-Peru. Deze grote verbreiding hebben ze gemeen met de Pilocereus in
wier gezelschap ze dan ook het meest gevonden worden.
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Tot de, in de verzamelingen, meest voorkomende soorten behoren :

Meloc. bahiensis (B r . et R.) K nuth, uit Bahia in Brazilië, snel groeiend.
M. caesius W endl. uit Venezuela en Columbia. Deze plant komt voor
aan de kust en heeft rode bloemen.
M. maxonii (R osé) Gürke, uit Guatemala, met bruinrode cephaliumborstels, kan in de winter, mits geënt, een temperatuur van 6 graden Celsius
verdragen.
M. neryi K. Sch ., uit het Amazonegebied, Brazilië, met karmijnrode

vruchten.
M. oreas M iq . (— M. ernesti V p l .), uit Bahia, Brazilië, met een bij
zonder wit en sterk wollig cephalium.
M. jansenianus B ckbg van Laredo, Peru, een soort van de kust. Vormt
grote cephaliën met rode vruchten en helder roodbruine borstels, een
juweel van een plant.
M. peruvianus Vp l . ( = M. townsendianus), uit het binnenland van
Peru.
M. m acracanthus (S.-D.) L k. e t O., uit Aruba, Curagao, met de sterkste
bedoorning en donkerrode borstels in het cephalium. Hiervan bestaan vele
vormen.
M. obtusipetalus L e m ., uit Columbia, een soort uit het kustgebied, die
later vaak in de buurt van de kop spruiten vormt.
M. lem airei M onv. uit Hispaniola met klein cephalium en helderrode

borstels.
M. violaceus P f e if f . van Rio de Janeiro, Brazilië, een soort uit het
kustgebied met roodachtig bruine borstels en rosé vruchten. (M. m elocactoïdes en M. depressus zijn vermoedelijk slechts synoniemen van deze soort).
M. oanacaensis nom. nud. uit het binnenland van Mexico, sedert onge
veer 1940 bekend. Soort met heldere en dikke dorens en breed cephalium.
D E CULTUUR
Wat de cultuureisen betreft onderscheidt men twee groepen. De soor
ten uit het vochtig warme kustgebied zoals M elocactus caesius, M. jansenia
nus, M. obtusipetalus, M. violaceus en andere, voorzover ze niet geënt zijn,
verlangen in de zomer veel vochtigheid. Bij hoge warmte, vaak nevelen met
regenwater is gewenst. Losse, dus zeer doorlatende, maar voedzame grond.
In de winter droog en warm, beslist niet onder de 10 graden Celsius! Als
grondmengsel voor Melo’s gebruike men: 2 delen bladaarde, 1 deel scherp
grof zand met een weinig graszodenaarde. In plaats van bladaarde kan ook
cyclamengrond gebruikt worden. Op het gat in de pot zorgen we voor een
goede drainage ! Hier moet nog op iets zeer belangrijks worden gewezen :
de wortelechte planten schrompelen tegen het voorjaar zeer sterk in omdat
de zuigwortels verdrogen. De critieke tijd valt dus — vooral bij bloeibare
planten — tijdens het voorjaar, wanneer zich nieuwe wortels moeten vor
men. Er mag dan alleen maar geneveld en niet gegoten worden, totdat de
planten beginnen te zwellen.
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Voor de soorten uit het binnenland, dus het droge gebied, kan een iets
zwaardere aarde gebruikt worden, zoals bijv. 1 deel bladgrond, 1 deel
broeibakaarde, 1 deel graszodenaarde en 1 deel grof zand. In de zomer
moeten zij dezelfde behandeling hebben als de soorten van de kust, in ieder
geval is voldoende vochtigheid en ook goed luchten nodig. In de winter ver
dragen ze bij droge lucht wat lagere temperaturen, echter niet te lange tijd,
onder de 6 graden C. ! Wortelbeschadigingen moeten bij alle wortelechte
Melocactussen — vooral de bloeibare planten — vermeden worden ! Ook
groeien wortelechte planten alleen maar goed onder glas.
Het kweken van Melocactus uit zaad is niet zo moeilijk. Bij het enten
van de zaailingen op Cereus bonplandii of Harrisia jusbertii kan een voed
zame grond gebruik worden. Een later overenten op zwaardere onderstam
men is in het geheel niet nodig. Ik heb 12 jaar geleden een Melocactus
maxonii-zaailing geënt op C. bonplandii; zij draagt thans een krachtig
cephalium en de onderstam is dermate overgroeid, dat ze nauwelijks meer
te zien is. Ook de fraaie, van een cephalium voorziene M. jansenianus, die
zich thans in de verzameling van de heer K eller , te Baden, bevindt, staat
nog op zijn zaailing-onderstam, die niet meer zichtbaar is. In deze geval
len is overwintering veel eenvoudiger, er kan af en toe wat water gegeven
worden, verschrompelen komt nauwelijks voor en het gevaar bij verplanten
valt nagenoeg weg. In geënte toestand kunnen soorten uit het binnenland
zeer goed voor het venter gekweekt worden.
Op een voornaam feit, welke uit ervaring is gebleken, en wat ook door
de heer K eller bevestigd is, moet ik nog wijzen: wortelecht gekweekte
planten, vooral zaailingen, groeien, indien een goede grondsoort wordt
gebruikt, veel sneller, vormen daarom het cephalium in kortere tijd en
bloeien vlugger dan geënte planten, onder dezelfde omstandigheden. Na
tuurlijk verlangen wortelechte planten ook een meer voorzichtige behande
ling en, zoals reeds is gezegd, voor een goed resultaat: cultuur onder glas !
Hier komt nl. nog bij, dat planten met cephaliën het verplanten slecht ver
dragen, omdat zij in deze bloeirijpe leeftijd geen zuigwortels meer vormen.
Een soortgelijke ervaring heeft kort geleden de heer G raeser uit Neuren
berg met Astrophytum bekend gemaakt. De wortelechte Melocactussoorten
worden daarom kort voor de bloei in grote, doch niet te diepe schalen ge
plant, waarin ze, met latere bemesting, tot aan hun levenseinde kunnen
blijven staan. Daarmede is ook de reden verklaart, waarom de van cepha
liën voorziene Melocactusimporten zich niet meer goed herstellen en bijna
altijd na verloop van enige tijd sterven. De doodsstrijd kan misschien 1 a 2
jaren duren, maar ze gaan op zijn laatst na deze tijd de weg van al het
aardse.
Melocactussen vormen in steriele toestand geen bijzonder mooie plan
ten, zijn ze echter éénmaal bloeirijp en van een cephalium voorzien, dan
verheugen ze het hart van iedere liefhebber, meer dan menige andere soort
in het cactusrijk.
Vertaling: B. M. SCHOMPER.

Gedenkt het Clichéfonds!
Bedenkt dat zonder de inkomsten van dat fonds Succulenta geen afbeel
dingen zou kunnen bekostigen, schenkt daarom uw zaad aan het Cliché
fonds en stuurt het aan de heer M. G. VAN DER STEEG, Hertensprong 4,
Eindhoven.
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Q e n practicuó a a n ket w oord.......
v
e soortenkeus voor kamercultuur — wij wezen daar reeds eerder op — is wel een
van de belangrijkste punten die kunnen bijdragen tot een succesvolle kweekwijze.
Wij zullen trachten voor hen die hun verzameling nog grotendeels op moeten bouwen,
enkele richtlijnen te geven, waarmee men mogelijk zijn voordeel kan doen. Men dient
hierbij wel in het oog te houden dat wij hier vooral over het kweken in de kamer
spreken, eventueel met de mogelijkheid om de planten des zomers in de tuin of op een
balkon te kunnen plaatsen. Vanzelfsprekend zijn bij bak- en kascultuur de mogelijk
heden veel groter.
In de eerste plaats zouden wij willen waarschuwen, dat men van het bloeien van
bolcactussen in de kamer niet zo heel veel moet verwachten. Volgens onze ervaring zijn
er slechts enkele soorten die met enige kans en onder gunstige omstandigheden in bloei
te krijgen zijn. Deze soorten vindt men hoofdzakelijk onder de Mammillaria’s, zoals M.
wildii, M. bocasana, M. rhodantha en M. magnimamma, Rebutia minuscula en Echinopsis hybriden. Daarmee hebben wij het in huis bloeiende sortiment bolvormige cactus
sen wel gehad. Coryphanta’s, Lobivia’s en de meeste Rebutia’s moeten wij zelfs voor
kamercultuur ten sterkste afraden, daar deze in de winter door een te droge en veelal
te warme atmosfeer zeer vatbaar zijn voor rode spint, waardoor de planten spoedig
een onooglijk aanzien krijgen.
Ook andere geslachten welke vooral voor de bloei gekweekt worden, zoals Gymnocalycium, Parodia, Notocactus om deze maar eens te noemen, zullen — uitzonderin
gen daargelaten — niet die groei en bloei geven, welke men er in een te groot opti
misme van verwacht. Moeten wij daarom de cactus in het algemeen als kamerplant
verwerpen? Integendeel, maar dan zal men andere geslachten dan de hierboven ge
noemde moeten kiezen. Wil men graag planten bezitten die ,jaar in jaar uit, onze
zorgen belonen door de ontwikkeling van knoppen, die een redelijke kans hebben tot
ontplooiing te komen, dan zullen de volgende geslachten en soorten zeker niet teleur
stellen. Het merendeel van deze is zelfs voor de kamer beter geschikt dan voor een
liefhebberskas, omdat zij in de zomer minder en in de winter meer warmte vragen,
twee factoren die wij hen in een kas moeilijk kunnen geven. Zygocactus truncatus, de
Kerstcactus, is wel zo overbekend dat wij zeker deze soort geen nadere aanbeveling
behoeven te geven. Ook Schlumbergera gaertneri en Rhipsalidopsis rosea zijn twee
ideale soorten die respectievelijk met oranje-rode en rosé bloemen bloeien. Al te felle
zonbestraling is niet zo gunstig, dus in de zomer schermen of naar een minder zonnig
raam verplaatsen. De zweepcactus, Aporocactus flagelliformis en andere soorten van
dit geslacht kunnen, als hangplant gekweekt, tot prachtige exemplaren uitgroeien.
Ook het geslacht Rhipsalis heeft waardevolle soorten voor de kamer, al worden
de bloemen van deze planten niet zo groot als van andere cactussen. Enige goede en
aanbevelenswaardige soorten zijn: Rhipsalis houlletianus en Rh. rhombopilosa, welke
laatste fraai rood gekleurde leden of bladen bezit.
De naverwante Hariota salicornioides is in de kamer in bloei te krijgen. Van de
blad- of Phyllocactus is de bekende Ph. ackermannii met haar roodachtige bloemen wel
een van de bekendste. Hoewel deze en andere hybriden er dankbaar voor zijn om des
zomers een poosje in de vrije lucht te vertoeven, is het heel goed mogelijk ook zonder
dit laatste, volop bloemen aan deze planten te krijgen, mits wij vooral zorgen voor een
rustperiode in de winter op een koele, doch beslist vorstvrije standplaats.
Een groot aantal andere cactussen worden minder om de bloemen dan wel om hun
fraaie bedooming, beharing of vormen, met succes in huis gekweekt. Vooral diverse
Cereussoorten en in het bijzonder ook de monstruose vormen hiervan zijn prachtig
materiaal om in bakken en schalen, eventueel in combinatie met vetplanten, gekweekt
te worden. Enige voor dit doel aan te bevelen soorten zijn: Piptanthocereus jamacaru,
peruvianus, peruvianus monstruosa, chalyhaeus, forbesii, Cleistocactus strausii, Tricho-
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cereus pasacana, bridgesii, thelegonus, candicans, huascha, Stetsonia coryne, Haageocereussoorten, O reocereus trollii, celsianus, Pseudoespostoa m elanostele, C ephalocereus
senilis, Neobuxbaum ia polylopha, enz., enz.
Hoewel de Opuntia’s in de kamer veelal minder geschikt zijn door haar hin
derlijke glochiden en dorens, kunnen wij een enkel exemplaar toch wel aanbevelen
zoals Opuntia clavarioides, Op. cylindrica cristata, Op. monacantha variegata, Opuntia
exaltata cristata en Op. vestita cristata.
Van de bolvormige cactussen zijn het vooral de soorten die uitmunten door een
krachtige of mooi gekleurde bedoorning die wij aanraden zoals Echinocacatus gmsonii,
Echinoc. ingens, Gymnocalycium multiflorum, Gtymn. saglionis, Ferocactus corniger,
Feroc. m elocactiform is, Feroc. pilosus, Parodia maassii, N otocactus leninghausii, Notoc.
ottonis, Notoc. scopa candida en cristata, Astrophytum myriostigma en ornatum.
Het geslacht Mammillaria biedt eveneens een ruime keus van soorten welke als
kamerplant goed groeien.
Ten overvloede zij er nog eens nadrukkelijk op gewezen, dat voor al de genoemde
cactussen een lichte, zonnige standplaats een eerste vereiste is, willen zij niet veel van
hun schoonheid in vorm en kleur verliezen.
Onder de andere succulenten, meestal bekend als de vetplanten, is de keus nog
meer gevarieerd. Er zijn vrijwel geen vetplanten of ze kunnen bij een juiste verzorging
en een goede standplaats, in huis gekweekt worden. Zelfs met ultrasucculente Mesems
zijn op een gunstige plaats nog behoorlijke resultaten te bereiken. Zo zagen wij o.a. bij
een liefhebster in huis gezaaide en goed gekweekte schalen met bloeiende Titanopsis,
Fenestraria, Lithops, enz., die iedere kasbezitter zouden doen watertanden. De droge
atmosfeer die deze planten nodig hebben, is in de meeste huizen wel aanwezig. Toch
zijn dit vooral voor beginners dikwijls moeilijk te kweken planten, die een teveel aan
water spoedig met de dood moeten bekopen. Zeer vele andere geslachten zijn wat
gemakkelijker in cultuur zoals b.v. Haworthia’s, Gasteria’s, Aloë, voor minder zonnige
vensters. Echeveria, Crassula, Pachyphytum, Sedum, Senecio, Stapelia, Aeoniums en
niet te vergeten verschillende soorten Euphorbia’s.
De keus en variatie is groot genoeg voor elke succulentenliefhebber. Dit geldt niet
alleen voor hen die op kamercultuur zijn aangewezen, maar ook voor diegenen die
over een tuin, bak of kas de beschikking hebben.
Wij moeten in de eerste plaats trachten die planten in onze verzameling op te
nemen waarvoor de voorwaarden, waaronder zij gekweekt moeten worden, gunstig zijn.
Dit betekent dus dat wij voor iedere standplaats, hetzij in de felle zon of schaduw, warm
of koel, die planten moeten kiezen, die er ook krachtens de eisen die zij stellen, thuis
horen. In geen geval importen in de kamer, of ultrasucculente Mesems, verstoken van
elk zonnestraaltje voor een venster op het Noorden, maar ook geen nachtcactus of een
Christusdoorn in een kas waar de temperatuur in de winter slechts enkele graden
boven het vriespunt wordt gehouden!
Wij zullen ons dus in vele gevallen tot bepaalde planten moeten beperken, dat be
tekent nog lang niet dat wij, zoals dit in hetliefhebbersjargon heet, moeten gaan „spe
cialiseren”. Als wij, wat hierover gezegd en geschreven wordt, zouden geloven, dan
wordt men pas „echt” liefhebber als men de beginnersperiode van de gemengde ver
zameling te boven is en zich tot één of meer bepaalde geslachten gaat beperken. Naar
onze mening begint dan niet de liefhebberij doch meestal eindigt zij dan, want het doel
waarvoor men specialiseert, wordt slechts door enkelen bereikt. Ook een gemengde ver
zameling kan als studie-object voldoende bieden voor hen die, naast de liefhebberij
in het kweken, zich in het hoe en waarom willen verdiepen. Opmerkelijk is het ook
te moeten constateren dat de belangstelling hoofdzakelijk gericht is op de cactussen
of bepaalde geslachten daarvan en niet op de andere succulenten. Voor een echte
liefhebber, dus geen verzamelaar, heeft iedere plant haar bekoring en de grens van
onze waardering moet niet liggen tussen het al of niet bezitten van planten met of
zonder areolen.
(Wordt vervolgd)

J- C. VAN KEPPEL.
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Het Clichéfonds
|_J et Clichéfonds is jaren geleden, ik meen in 1932, in het leven geroepen om hieruit
* * de hoge kosten, verbonden aan het maken van foto’s en het vervaardigen van
cliché’s voor de afbeeldingen in ons tijdschrift, te financieren. Een der middelen, om
aan de nodige financiën te komen, was de verkoop van zaden aan de leden van Suc
culenta. Aanvankelijk werden uitsluitend zaden verkocht welke door enkele leden aan
het Clichéfonds werden geschonken. Weldra bleek echter dat deze zaadverkoop door
de leden zeer op prijs gesteld werd, daar het voor velen de enige mogelijkheid bleek
te zijn om op betrekkelijk goedkope wijze de plantencollectie uit te breiden. Om aan
de verlangens zoveel mogelijk te voldoen werd al spoedig overgegaan tot aankoop van
zaden uit het buitenland, waaronder vele soorten voorkwamen waarvan in Nederland
geen zaden te verkrijgen waren. Opnieuw steeg hierdoor de omzet. Het is duidelijk,
dat zulks tevens gepaard ging met hogere baten, waardoor ons tijdschrift één der
best geïllustreerde cactustijdschriften is geworden.
Gelijktijdig hiermede is echter de zaadverkoop in Succulenta een bindend ele
ment geworden, wat in belangrijkheid wedijvert met ons maandblad. Jaarlijks werden
meer dan 200.000 zaden verkocht. Wanneer men echter bedenkt dat al deze zaden ver
pakt moesten worden in porties van circa 20 stuks, dan zal men begrijpen dat telkenjare zeer veel werk verzet moest worden.
Dit werk nu, tezamen met de onvermijdelijke administratie werd sinds 1932 ver
zorgd door Mej. J. J. E. van den Thoorn. Zij heeft echter de wens te kennen gegeven
van deze taak ontheven te worden. Hoewel ons dit allen spijt, zullen wij deze wens
moeten eerbiedigen en past het ons haar, langs deze weg, nogmaals de dank van alle
leden over te brengen voor het zeer, zeer vele werk, dat zij voor Succulenta gedaan
heeft. Zeer velen van ons denken nog met plezier terug aan de momenten, waarop zij
het toegezonden pakje met zaden uitpakten en ontdekten dat, behalve de bestelde
zaden, veelal als verrassing, een extra portie aanwezig was.
Het werk, verbonden aan de zaadverkoop, is te veel geworden om door één per
soon uitgevoerd te worden, zeker naast een normale dagtaak. Het vinden van een
nieuwe beheerder bleek niet zo gemakkelijk te zijn. De afd. Eindhoven en Omstreken
heeft daarom besloten om de organisatie hiervan ter hand te nemen. Alle leden zullen
een deel dezer omvangrijke taak op zich nemen en hopen gezamenlijk de prestatie van
Mej. van den Thoorn te kunnen benaderen.
Wij hopen per 1 januari 1959 zover met onze voorbereidingen, o.m. het gereed
maken der porties, gevorderd te zijn, dat we vanaf die datum alle bestellingen vlot
kunnen afleveren. Daarvoor is echter nodig dat we zo spoedig mogelijk over zaden
beschikken. We hebben reeds importzaden ontvangen, doch dit is nog lang niet vol
doende en daarom verzoeken we alle leden dringend zaden ter beschikking van het
Clichéfonds te stellen. Elke hoeveelheid is welkom. U kunt zaden zenden aan de heer
M. G. VAN D ER STEEG , Hertensprong 4, Eindhoven. De zaadverkoop zal verzorgd
worden door de heer A. TIMMERMANS. Ziggenstraat 18, Geldrop. De zaadaanbieding
en wijze van bestellen, gironummer, enz, hopen wij in het januarinummer bekend te
maken.
„, _
Afd. EINDHOVEN.

Uit andere tijdschriften
Het derde nummer van het Amerikaanse tijdschrift „Cactus and Succulent Journal”
vangt aan met een artikel over de moeilijkheden van een „cactustocht” in Californië
Van de hand van L. A. Mills, met mooie foto’s. — Richard Sharell wijdt een artikel
aan het werk van Hans Krainz uit Zürich, met mooie afbeeldingen van de prachtige
collectie in de botanische tuin te Zürich. — Marjorie E. Shields zet haar artikelenreeks
over haar collectie in Nieuw Zeeland voort, ook ditmaal weer voorzien van prachtige
afbeeldingen van bloeiende cactussen e.a. vetplanten. — M. Kimnach beschrijft onder
de titel „Icones Plantarum Succulentarum” regelmatig een succulentensoort en in dit
nummer Discocactus nelsonü (Br. et R.) Lindiger. — Erich Walther gaat verder met
zijn reeks artikelen over het geslacht Echeveria, hij noemt en beschrijft twee nieuwe
soorten, nl. E cheveria m acdougallii sp. nov. en E cheveria halbingeri sp. nov. met dui
delijke foto’s en tekeningen.
B.M.S.
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International Succulent Institute
e heer J. W. Dodson, een in Amerika bekend Haworthiaspecialist en tevens ijverig
bevorderaar van de kennis der succulenten, deelde ons mede dat aldaar een
nieuwe instelling is opgericht, nl. het International Succulent Institute, waarvan de
heer Dodson zelf de secretaris-penningmeester is. Voorzitter is de heer Al. E. Irving.
De oprichters van deze instelling gaan uit van de overtuiging, dat grote behoefte bestaat
aan een bepaalde bron waar nieuw, wetenschappelijk of tuinbouwkundig waardevol
materiaal te bekomen is, plantenmateriaal dat niet in de gewone handel te verkrijger!
is. In de handel beschikt men immers over het algemeen slechts over een klein deel van
de bekende en beschreven soorten of cultivars, terwijl deze gewoonlijk verspreid wor
den zonder dat de juiste bron van herkomst bekend is, iets wat nodig is voor hen, die
planten verzamelen ook voor wetenschappelijke bestudering. Genoemde instelling is
juist opgericht met het doel planten te importeren en te distribueren om dat gemis aan
te vullen en om aan de wens van serieuze liefhebbers te kunnen voldoen die de nieu
were soorten wensen te verwerven, hetzij vanwege hun zeldzaamheid, hetzij vanwege
hun bijzondere schoonheid. Verder is deze organisatie opgericht om als tussenpersoon
te fungeren voor taxonomisten, voor hen die planten op de natuurlijke groeiplaatsen
verzamelen, of voor anderen die op internationale basis het door hen beschreven, ver
zamelde, of gekweekte materiaal willen verspreiden; hierdoor komt dit materiaal dus
beschikbaar voor hen, die zich daarvoor in het bijzonder interesseren, terwijl het bij
voortkweking bewaard blijft voor de toekomst.
De instelling, die er de voorkeur aan geeft onafhankelijk te blijven, liever dan
deel uit te maken van een of andere bestaande organisatie, meent dat het toezicht op
de distributie van de planten het beste kan worden beheerd door dezulken, die zich
actief met een dergelijk project bezig houden. Vanzelfsprekend moet voor het te ver
spreiden materiaal vergoeding worden gevraagd. Nadrukkelijk wordt evenwel vastge
steld, dat deze instelling geen enkel commercieel doel beoogt, integendeel, en dat geen
planten worden gedistribueerd welke in de handelscatalogussen van de laatste drie
jaren voorkomen, tenzij het gelijksoortig materiaal is, aangevuld met wetenschappelijke
informaties, zoals vindplaats e.d.
De verkrijgbaar te stellen planten — meestal zullen dat slechts enkele exemplaren
van elke soort zijn — worden opgenomen in het Cact. and Succ. Journal of America,
mogelijk ook in enkele andere publicaties. Om ook personen in afgelegen landen in
de gelegenheid te stellen dit materiaal te verkrijgen, waarvan gewoonlijk weinig voor
handen is, zullen de aanvragen enige tijd worden vastgehouden, zodat het planten
materiaal op zo groot mogelijke geografische basis gedistribueerd kan worden.
Tot zo ver over deze instelling kortweg I.S.I. genaamd, waarvan ook enkele be
scheiden in ons bezit kwamen. Wij hebben de eerste lijst van aan te bieden planten
gezien, waar vooral voor de meer gevorderde liefhebber, veel begeerlijks in voorkomt.
Voor ons doemen er helaas moeilijkheden op wat betreft de betaling, toezending, etc.,
maar waar een wil is, is een weg. Mogelijk is collectief (helaas moet schrijver zich
daarbij uitsluiten) of door middel van een organisatie of instelling hier meer te bereiken.
In ieder geval meenden wij onze lezers van het bestaan van deze instelling op de
hoogte te moeten brengen. Het adres van de secretaris is: Mr. J. W. Dodson, 921 Murchison Dr., Millbrae, Californië, U.S.A..
Wij menen ten slotte hierbij nog te moeten opmerken, dat binnen het raam van
de I.O.S. (Intern. Org. v. d. Studie v. Succ. planten) een dergelijke instelling bestaat,
maar, naar het ons voorkomt, op meer beperkte schaal en meer op wetenschappelijke
maar, naar het ons voorkomt, op zeer beperkte schaal en op wetenschappelijke basis.
A. J. A. UITEWAAL.
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Mammillaria gülzowiana

HOerd.

eze uitzonderlijk mooie Mammillaria werd in 1928 beschreven door
W e r d e r m a n n in het „Zeitschrift für Sukkulentenkunde”,
Mammillaria longiflora (B r . e t R o sé ) B erg er stelde
B a c k e b e r g voor deze beide soorten in 1938 het geslacht Krainzia op. In
1951 deelde Prof. Dr. F. B u x b a u m deze planten in bij het geslacht Phello-

D Prof. Dr. E.
pp. 356/357. Met

Mammillaria (Phellosperma) gülzowiana

foto: Andreae.

sperma B r . e t R osé, dus bij het type van dit geslacht tetrancistra B r . et
Rosé. Hierbij voegde hij tevens Mammillaria pennispinosa K r a i n z .
In 1956 werd het geslacht Phellosperma door Prof. B u x b a u m als on
dergeslacht van Mammillaria geklassificeerd met de soorten Phellosperma
longiflora, gülzowiana en pennispinosa. Laten wij hopen, dat hiermede aan
de omzwervingen van deze planten een einde is gekomen en dat het defini
tief Mammillaria’s zullen blijven.
De plant kan ongeënt gekweekt worden, hoewel ze dan niet altijd snel
groeit. Toen wij in 1937 de beroemde cactuskwekerij van Adolph Hahn in
Berlin-Lichtenfelde bezochten, zagen wij daar duizenden gülzowiana zaai
lingen in platte bakken vrij uitgeplant staan. In het tweede groeijaar
hadden de meesten zeker een doorsnede van 6 cm. Het was een zeldzaam
mooi gezicht. Op onze vraag hoe het mogelijk was deze planten op eigen
wortels zo snel op dit formaat te kweken, haalde de heer Hahn zijn schou
ders met een mysterieus gebaar op. Waarschijnlijk zal onderwarmte met
paardemest de oorzaak zijn geweest en hoewel de planten er niet opge
jaagd uitzagen, is het de vraag of zij in een normale winter in een liefhebberskas het leven er af zouden brengen.
Velen enten deze plant en indien men als onderstam Harrisia jusbertii
of een Echinopsis neemt, dan behoudt zij goed haar habiths.
De plant spreekt overigens blijkens de foto voor zichzelf en voor een
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nauwkeurige beschrijving verwijzen wij naar Prof. W e b d e r m a n n in Sukkulentenkunde.
Door de bekende Engelse kweker Neale is nog een variëteit splendens
gekweekt, die in plaats van een roodbruine middendoren een goudgele
heeft. Deze variëteit treft men tegenwoordig ook in de verzamelingen in
ons land aan.
Ten slotte wijzen wij er op deze plant niet te warm te kweken, daar zij
in Mexico in het hooggebergte groeit; het verhoogt de bloeibaarheid.
A. F. H. BUINING.

Moet Astrophytum myriostigma geënt worden?
door ROBERT GRASER.

r zijn cactusliefhebbers, die graag en veel enten en op deze manier proL j beren het kweken van hun planten te vergemakkelijken, er zijn er ook,
die zich de moeite geven, zoveel mogelijk, ook moeilijk te cultiveren soor
ten, wortelecht tot een goede of minstens tot een bevredigende groei te bren
gen. Bij Astrophytum myriostigma, de bekende Bisschopsmuts, vind men
in de literatuur altijd weer de opmerking: „de soort groeit uit zaad gekweekt
goed en willig, zodat het overbodig is te enten”. Ik ben in de loop der jaren
tot een andere overtuiging gekomen en betreurde het vaak, deze of gene
mooie plant niet in haar jeugd op tijd op een krachtige spachianus of jushertii geënt te hebben.
Ook bij mij groeien de planten wortelecht heel goed en in weinig jaren
had ik mooie, bloeibare planten. Geleidelijk werden de planten groter, ze
werden niet meer regelmatig elk voorjaar, maar slechts om de twee of drie
jaar verpot. Mijn grootste planten hebben een doorsnede van 12-15 cm
bereikt en staan in potten van 10-12 cm doorsnede, in de zomer ingegraven
onder plat glas. Wanneer het verpotten eens een keer nodig is, kan men bij
de grotere planten onaangename ondervindingen opdoen.
De myriostigmawortels zijn bros en zuigen zich met hun bossige einden
aan de potwand zo vast, dat het nauwelijks mogelijk is, ze onbeschadigd
uit de potten te krijgen. Gemakkelijk breken zelfs dikke wortels af, vaak
vlak bij het plan tenlichaam. Bisschopsmutsen, waarvan éénmaal door be
schadiging of rotting de wortels geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan,
zijn zeer moeilijk, meestal geheel niet meer tot goede beworteling te bren
gen. Ze leven weliswaar jarenlang met behulp van zich spaarzaam vor
mende nieuwe wortels verder, maar van een gezonde, frisse groei kan geen
sprake meer zijn. Anders is het, wanneer zo’n grote plant op spachianus of
jusbertii geënt is. Bij goed gewortelde planten liggen de wortels van de
onderstam in vele windingen in de pot. De wortels laten zich meestal
gemakkelijk van de potwand losmaken. Bij het verpotten kunnen de te lange
wortels van de onderstam ingekort worden. Laat men ze daarna evenals een
stek goed indrogen, dan behoeft men voor rotting niet bang te zijn en de
planten groeien zelfs in een pot van gelijke grootte of in de oude pot, als
de aarde maar vernieuwd wordt, weer rustig verder.
O f een Astrophytum wortelecht of geënt is, dat kan ik in de zomer
bij mijn planten niet zonder meer vaststellen. De onderstammen zijn door
de entstukken zo overgroeid, ze staan zover in de grond, dat er over het
algemeen niets van te zien is. Bij het verpotten echter blijkt dat wel, boven-
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dien veroorzaken de wortelechte planten, ook wanneer ze uit zaden ge
kweekt werden, geleidelijk meer zorgen, evenals het vroeger bij vele van
de eeuwig sukkelende importplanten het geval was.
Uit Kakteen und andere Sukkulenten.

Vert.: B. M. SCHOMPER.

Mediolobivia schmiedcheniana (Kohier) Krainz
FA eze cactus, behorende bij het ondergeslacht Pygmaelobivia, valt niet alleen op door
L ' zijn diepgele tot goudgeel gekleurde bloemen, doch er kunnen ook nog andere
bijzonderheden opgemerkt worden tegenover die van andere Mediolobivia’s/Pygmaelobivia’s, schrijft U. Kohier in Kakteen u.a. Sukkulenten.
Een exemplaar van M ediolobivia schm iedcheniana geënt op een sterke Cereus
pachanoi onderstam gaf haar bloemen, in tegenstelling met andere Pygmaelobivia’s, aan de onderzijde, terwijl aan de schaduwzijde van de plant spruiten ontstonden.
In het eerste stadium van de ontwikkeling dezer spruiten was geen onderscheid te zien
tegenover de gelijktijdig opgroeiende bloemknoppen; beide waren roodachtig zoals de
dorens van de nieuwe groei in de schedel. Daar gedurende deze periode het weer tame
lijk slecht bleef, kon men dit verschijnsel niet wijten aan overgang van bloemknop tot
scheut, daar de aan de zonzijde ontstane knoppen tot bloemen uitgroeiden. Bij de ont
wikkeling van de knoppen veranderde hun kleur van roodachtig tot de bekende olijfzwartrode schakering. Gelijkwaardig was de kleur van de ongeveer 7 mm metende
vrucht, waarbij de olijfzwartrode schubben talrijke witte haren droegen. Daar de
vrucht later afviel konden de zaden niet nagegaan worden. De bij het originele artikel
geplaatste foto is een zwart-wit vergroting van de Agfa-kleuropname, welke de plant
in natuurlijke grootte weergeeft.
ARM. W ILBOORTS.

C ontributieverhoging
aar aanleiding van het feit dat de contributie van Succulenta met ingang
N
van 1 januari 1959 zal verhoogd worden van f 5.— op f 6.50, zou ik
gaarne het volgende onder ieders aandacht willen brengen.
In de jaren toen Succulenta nog 6 maal per jaar verscheen, was de
contributie steeds f 5 .-. Dit was al niet hoog, gezien het vele dat ons tijd
schrift bood. Dank zij de omstandigheid, dat we door zuinig beheer een
kleine reserve gemaakt hadden, kon aan de telkens hoger wordende druk
kosten het hoofd worden geboden.
Doch toen Succulenta van 1 januari 1957 af als m aandblad verscheen,
wat overigens alleszins viel toe te juichen, waren de ontvangsten niet meer
in overeenstemming met de uitgaven. Er moest dus verandering komen.
Het hoofdbestuur achtte contributieverhoging de beste oplossing, te meer,
daar een bedrag van f 5,— beslist veel te laag is in verhouding tot andere
verenigingen met een eigen orgaan.
Wanneer we de laatste drie jaargangen naslaan, dan zien we dat deze
in 1955 en 1956 96 bladzijden telden, elk met 68 afbeeldingen. Jaargang
1957 telde 144 bladzijden, dus anderhalfmaal zoveel, met 84 afbeeldingen,
fn dezelfde verhouding zou de prijs voor het maandblad dus f 7.50 mogen
bedragen.
Rekent men daarbij dat de uitgebreide bibliotheek gratis ten dienste
der leden staat en van een goedkope zaadaanbieding kan worden geprofi
teerd, dan zal iedereen het met ons eens zijn, dat de per 1 januari 1959
verhoogde contributie alleszins billijk is.
Wij vertrouwen dan ook, dat alle leden zich de f 1.50 verhoging met
liefde zullen getroosten.
G D DUURSMA
Alg. P en n in gm eester Succulenta.

Flinke sortering

Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij

W. J. van Kempen

D riehuizerw eg 327, Brakkestein, N ijm egen, Tel. 23377, G iro 547230

Bestuursmededelingen.
LIDMAATSCHAP.
Leden van Succulenta, die hun lidmaat
schap voor 1959 niet wensen te verlen
gen, worden er aan herinnerd, dat het
lidmaatschap moet worden opgezegd
vóór 1 december 1958, schriftelijk aan
het secretariaat, Hereweg 19, Lisse, of
aan het bestuur van de afdeling, waartoe
zij behoren.

CONTRIBUTIES 1958.
De penningmeesters der afdelingen wor
den verzocht vóór 31 december 1958, het
bedrag der contributies over 1958 te
storten op postrekening no. 833550 ten
name van Alg. Penningmeester Succu
lenta te Rijperkerk, Fr.
Vele afdelingen hebben reeds geheel
afgerekend. Enkele afdelingen stortten
een gedeeltelijke betaling. Er zijn echter
ook nog afdelingen, die nog niets heb
ben overgemaakt. Mogen wij rekenen op
Uw medewerking ?

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 10 november
a.s. des avonds om 20.00 uur ten huize
van de heer Steinmetz, Ursulineweg 7,
Hamersveld.
F. J. MEYER, secr.

AMSTERDAM
Van 7—9 november 1958 neemt de afd.
Amsterdam deel aan een tentoonstelling,
georganiseerd door de afd. Amsterdam
van de Nederlandse Vereniging van Vo
gelliefhebbers, welke zal worden gehou

den in een zaal van Artis, Plantage Middenlaan 43.
De officiële opening der tentoonstelling
zal plaats hebben op 6 november en zal
geschieden door dr. E. F. Jacobi, direc
teur van Natura Artis Magistra.
De afd. Amsterdam hoopt, dat vele
leden van de vereniging een bezoek aan
deze tentoonstelling zullen brengen en
dat degenen die speciaal komen in
verband met hun liefde voor vogels, te
vens belangstelling zullen krijgen voor
het kweken van onze gedoomde vrien
den.
Toegangsprijs 50 cent per persoon.
G. J. MOL.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Op 19 nov. a.s. zal in het K.A.B.-gebouw, Doelstraat 9 een dia-avond ver
zorgd worden door de heer H. Bonefaas,
Den Haag. Aanvang 19.30 uur.
De heer Bonefaas zal het geslacht
Mammillaria behandelen, toegelicht met
prachtige kleuren-dia’s.
Wij hopen dat alle leden met zoveel
mogelijk familieleden, vrienden en ken
nissen deze avond zullen bezoeken.
Onze laatste bijeenkomst op 15 okt.
j.1. hebben wij tot onze spijt af moeten
gelasten wegens de zeer geringe op
komst der leden. Dit is voor de eerste
maal sinds het bestaan van onze afd. Wij
hopen dat het ook de laatste maal ge
weest is. Leden toont uw belangstelling,
succulenten zijn toch ook uw hobby ?
A. DENTINGER, Secr.

GOOI- EN EEMLAND
De eerstvolgende vergadering zal wor
den gehouden op 10 december 1958 te
19.45 uur in Hotel Santbergen, Noorderweg 1 te Hilversum.
Aankondiging van de agenda zal in
het Gooinieuws plaatsvinden.
B. WALET, Secr.

Binnenl. Groothandel
Export

D. BOUWMAN

Grote sortering Cactussen
en prima Vetplanten
DIJKW EG 56a
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F. Jansen
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H AARLEM EN OM STREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 20 nov. a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.
ROTTERDAM
Onze maandelijkse bijeenkomst werd
gehouden op 11 oktober. Spreker voor
die avond, de heer W. A. J. Boers, be
handelde het onderwerp „Vetplanten” .
Spreker hield een leerzame voor
dracht, die met belangstelling werd ge
volgd en aanleiding gaf tot vragen en
gedachtenwisseling. In aansluiting daar
op volgde een serie mooie dia’s.
De volgende vergadering wordt ge
houden zaterdag 8 november in een lo
kaal van de Vrije Evangelische Kerk,
Jan van Loonslaan 6.
J. L. DE SLEGTE, Secr.
Z A A N STR E E K
De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op vrijdag 14 november
a.s. ten huize van de heer S. Voster,
Noorddijk 25 te Wormerveer. De agenda
wordt nog nader bekend gemaakt op
de convocatie.
E. J. HELDERMAN, Secr.
Ruil- en verkoopaanbiedingen
AANGEBODEN: Succulenta jaargang
1927, losse afl.; van 1932—1936 gebonden;
1937 losse afl.; 1938 en 1939 gebonden;
1940, no. 5 ontbreekt; 1941 en 1942, losse
afl.; 1947—1957. Losse jaargangen f 3.—;
gebonden f 4.50 per jaargang. Te bevra
gen aan de Red. van dit blad.
AANGEBODEN: een collectie Lithopssoorten. Brieven aan Mevr. A. ZWAMAHOEKSTRA, Kelders 3, Leeuwarden.

Leyweg 24

NIEUW E LEDEN :
P. Koorneef, Hoogenwaardstraat 112d,
Rotterdam.
L. A. P. Seesink, Denneweg 2a, Den Haag.
J. H. B. Ockeloen, P. C. Hooftlaan 21c,
Maassluis.
L. H. M. Baltussen Past. Habethstraat 2a
Maastricht.
P. van der Giessen, Palmhoeve, HendrikIdo-Ambacht.
Mevr. M. Reij er s-Vermeulen, Walstraat
39, ’s-Heerenberg.
L. Westerveen, Broekhuizen C 98, Ruinerwold.
G. J. Hofland, Karei Wiersmastraat 25,
Naaldwijk.
H. J. Blom, Hoogstraat 19, Harlingen.
W. Zonne, Schiedamsedijk 33, Vlaardingen.
M. W. Camping, Robert Kochstraat 25,
Leeuwarden.
Mevr. L. M. C. van Aalderen-Maronier,
Rubenslaan 1, Bilthoven.
Mej. M. Buyze, Diaconiestraat 10, Zaamslag, Zld.
Mej. W. Rademaker, Twekkelerplein 31,
Hengelo.
D. Willemsen, Stelsestraat 19, Lent bij
Nijmegen.
L. Kooien, Lombokstraat 3, Haarlem.
W. Klaassen, Kann. de Vriesstraat 23,
Ulft (Gld.)
W. R. Poell, Teesinkbos, Boekelo.
M. van Zanten, Monsterseweg 115, ’s-Gravenzande.
G. A. van Herpen, Duindoornstraat 40,
Almelo.
Mevr. F. Oldenburger-Lokken, Unikenstraat 15, Stadskanaal.
E. Tjabringa, Ericastraat 73, Assen.
Dr. A. M. Hamoen, Westersedrift 103,
Haren, Gron.
Mej. B. Vos, Oosterboerweg, Meppel.
Mevrouw J. Roodenburg-Hoffmann, Arnhemsestraat 37c, Den Haag.
Mevr. J. Juda-Stolting, Elsstraat 82,
Den Haag.
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CACTUSmesttabletten
MOOIE, GEZONDE
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa
alleen d a n hebben,
wanneer wij de planten
in een geschikte vorm
de voedingsstoffen uit
hun geboortegrond ge
ven.
ETISSO, samengestel
de
CACTUS-mesttabletten bevatten deze
voedingsstoffen in
practische en reukloze
vorm.

H et

T ÏffO

m est-KEGELTJE
dat s p o r e n elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig
werkzaam
bemestingsmiddel
voor bloemen en planten. De
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloemvorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het
gebruik !

Verkoop voor B elgië:

EUDIPHARM

S.A.,

Brussel,

77 Rue des Atrébates.
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cz^ótrophytumó d°°c. v. d. bilt
an dit plantengeslacht zijn als hoofdvormen vier soorten bekend. Ver
der bestaan er nog tientallen kruisingen, waaronder vele bijzonder
mooie. Het kruisen van Astrophytums is al vrij oud. Reeds in de vorige eeuw
deed de Franse abt Béquin uit Brignoles aan deze „liefhebberij”, met als
gevolg, dat hij een twaalftal kruisingen tussen Astrophytum myriostigma
en Astrophytum ornatum onderscheidde. Natuurlijk zijn niet alle kruisingen

V

Enige prachtige Astrophytum-hybriden

even mooi en is het dikwijls zeer moeilijk de onderlinge verschillen duide
lijk waar te nemen.
Wij willen deze kruisingsprodukten laten rusten en ons bepalen
tot de vier oorspronkelijke soorten nl. Astrophytum myriostigma, A. ornatum,
Astr. capricorne en Astr. asterias. Astrophytum myriostigma ( = met dui
zenden puntjes bezet) is ook werkelijk met ontelbare witte schubjes bedekt,
soms zo sterk, dat van het groene plantenlichaam niets meer te zien is en

138

SUCCULENTA

de plant volkomen overeenkomt met een grijs-witte steenklomp.
Astrophytum ornatum ( = de versierde) is inderdaad zeer sierlijk van
vorm, vooral de oudere planten, die dan een gedraaide vorm aannemen.
Astr. capricorne (— bokshoorn) heeft werkelijk als bokshorens gedraaide
lange doornen. Eigenaardig is het, dat bij de ene plant de bedoorning zwak
is, terwijl bij een andere het lichaam nagenoeg geheel schuil gaat onder
de gekromde dorens. Ten slotte de Astr. asterias ( = stervorm), welke met
recht een wonder der natuur genoemd mag worden. Het gehele, vrij platte
lichaam der plant, is in zuiver sym
metrische parten verdeeld en van
regelmatige rijen areolen en stip
pen voorzien. Men wordt met eer
bied vervult, als men zo’n wonder
der natuur aanschouwt. Zouden wij
hier soms te doen hebben met een
oervorm, die vroeger veel moet zijn
voorgekomen? Als men nl. ZuidLimburg bezoekt, komt men vaak
in aanraking met fossielen, afkom
stig uit de steengroeven. Onder
deze versteningen vindt men zeeegels, die in vorm veel gelijken
op onze asterias. Door hun vorm
en verscheidenheid behoren de
astrophytums tot de fraaiste onder
de cactussen. Het is dan ook geen
wonder,
dat er zovele bewonde
A strophytum , a steria s, de zeester
raars
van
dit geslacht zijn en dat
foto: Uitewaal.
velen van ons er bijzondere aan
dacht aan besteden. Zijn volwassen planten nogal prijzig, het zaad is geluk
kig meestal te bekomen en wel bij het bekende adres in ons maandblad.
Vijf en twintig jaar geleden was het nog vrij duur en betaalde men in Duits
land soms voor één zaadje van Astrophytum asterias 1 mark, dus circa 60
cents. Voorwaar geen koopje !
Wat het zaad betreft het volgende: elk zaadje lijkt op een half bolletje,
dat van onder uitgehold is. Men moet het zaad eerst goed wassen in lauw
water, zodat er geen resten vruchtvlees e.d. aankleven en daarna deponeert
men de zaden, met de bolle kant naar boven, in de aarde, die vrij vochtig
en warm gehouden wordt. Natuurlijk wordt de zaadpan met een ruitje
afgedekt. Zodra echter de zaden gaan kiemen, moet men de ruit op
„luchten” zetten, door er een houtje onder te plaatsen. Vergeet men dit te
doen, dan smeulen de jonge plantjes weg. Valt het zaaisel echter goed uit,
4an kan men er zeer veel genoegen van hebben. Ik kan hier nl. uit onder
vinding spreken gedurende een periode van ruim twintig jaar. Wat een
voldoening geeft het, als men na veel zorg in het bezit is van enige fraaie
planten, zelf uit zaad opgekweekt. Dit is de ware liefhebberij en stimu
leert steeds weer tot zaaien.
Door dit artikel hoop ik uw belangstelling voor onze cactussen nog
eens opgewekt te hebben en u begrijpt het natuurlijk, in het bijzonder voor
de fraaie Astrophytums, welke naar mijn smaak tot de mooiste succulenten
behoren.
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yl/latucana currunbatjensis fitter sfiec.

m va

door F. RITTER, Arica, Chili.
L a tior qu am alta, 6 —10 cm d iam etro , n itide, viridis, costis 13—16 v ald e
tu bercu latis; areolis m ed iocrib u s su brem otis; acu leis su brectis, fulvis, 1 2 —15
m argin alibu s 1 .50—4 cm , su brectis, 5 —8 cen tralibu s lon gioribu s e t v a lid io 
ribu s; floribu s ex vertice, 7—7,50 cm longis, flavoru bris, o r e o h lin q u e; tu b o
cylin drico, pau cis squ am is et lana instructo; ca m a ra n ecta rifera clau sa p er
d iap h rag m a; p eta lis flavoru bris; fru ctib u s viridibus, squ am u lis e t lana in
structis, lateraliter a p erien tib u s; sem in ibu s m agn is nigris tu bercu latis, hilo
m agn o subventrali.

P l a n t enigszins spruitend, 6—10 cm in doorsnede, breder dan hoog, fris groen,
meestal glanzende huid, top iets ingezonken en met dorens bedekt, geen penwortel.
R i b b e n 13—16, zeer breed, met diepe dwarse groeven boven de areolen.
A r e o 1 e n met witachtig vilt, 0,5—1 cm lang en half zo breed, ca. 1—1,5 cm
van elkaar.
D o r e n s bruinachtig geel tot bruin, slechts weinig grijs wordend; 12—15 randM
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Top van M atucana currundayensis Ritter spec. nova

foto: Ritter

dorens, deels van de plant afstaand, recht of vrijwel recht, fijn tot vrij krachtig, 1,5—4
cm lang, de onderste meestal het fijnst en het kortst; middendorens 5—8, grover,
tamelijk recht, ca. 2—7 cm lang.
B l o e m bloeit in de top, 7—7,5 cm lang, dag en nacht geopend, reukloos.
V r u c h t b e g i n s e l 0,5 cm lang en 1 cm breed, groen, aan de buitenzijde
als de bloembuis.
B l o e m b u i s 3,5 cm lang, 0,75 cm diameter, tubevormig, in doorsnede iets
plat, tamelijk recht, aan de buitenzijde rood met enkele kleine schubjes en grove witte
vlokjes wol, aan de binnenzijde wit, naar onderen rosé.
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N e c t a r r u i m t e ca. 6 mm hoog en even breed, afgesloten door een diaphrag
ma, dat zich in de wand van de buis voortzet in een ring van meeldraden; diaphragma
rose, ontstaan door vergroeiing van de bases van de onderste meeldraden.
M e e l d r a d e n onderaan wit, boven karmijnkleurig, helmknopjes crème; een
nogal gering aantal meeldraden groeit in de bloembuis boven de nectarruimte, aan
de zoom ziet men echter een dichte krans van meeldraden.
S t a m p e r bleek karmijnkleurig of meer de kleur van de bloembladen, onder
aan dikwijls wit; ongeveer 6 groenachtige stempels, die 1,5 mm lang zijn en boven de
helmknopjes uitkomen.
B l o e m b l a d e n oranjegeel tot oranjerood met karmijnkleurige omranding, ca.
2,75 cm lang en 0,75 cm breed, lang tot kort toegespitst; de bovenste bladen staan
rechtop, de onderste meer gespreid, zodat de opening van de bloem meer zijwaarts
gericht en zygomorph is.
V r u c h t egaal groen, later wanneer zij opengebarsten is geelachtig groen, rond,
naar boven niet smaller wordend en bij het napje niet krachtiger gezwollen en gegroefd;
bezet met schubjes en wolvlokjes zoals het vruchtbeginsel; springt van de basis uit
open in verticale spleten tot ongeveer het midden en laat dan de droge zaden vallen.
Z a a d ca. 2 mm lang, 1,5 mm breed, 0,75 mm dik, zwart, dof, vrijwel buidel
vormig; zaadhuid onregelmatig vlak, met knobbeltjes zonder kiel; aan de basis schuin
naar de ronding van de zijkant afgevlakt door de zeer grote ovale geelachtige navel,
waarboven een kiemwratje.
>
V i n d p l a a t s op de top van de ca 3000 m hoge berg Currunday, provincie
Otusco, departement La Libertad, Noord Peru.

In de natuur alleen bekend op deze vindplaats. Ik beklom deze berg
drie maal vanuit het op 1500 m gelegen gehuchtje Samme, dat niet op de
kaarten voorkomt, onder zeer moeilijke omstandigheden, door dicht
struikgewas en over gladde rotswanden, om deze plant te bestuderen, die
eenzaam en tot dusverre onopgemerkt in een aantal prachtige exempla
ren op de top van de berg groeit. Tijdens de laatste bestijging gelukte
het mij eindelijk een gekleurde foto van een bloeiende kop te maken,
die hier als zwart-wit foto wordt afgebeeld.
De plant is het meest verwant met Matucana aurantiaca (Vpl.) Ritter, die verder naar het noorden voorkomt. De volgende verschillen val
len op, na bestudering der planten op de groeiplaatsen.
CURRUNDAYENSIS
1 3 -1 6
breder dan hoog
over het geheel bruiner dan geel
wat grover, 12—15, 1,5—4 cm lang
grover, 5—8, 2—7 cm lang
7—7,5 cm lang
met grote witte vlokjes
met karmijnrode omranding
filet grote witte vlokjes
zie beschrijving.

AURANTIACA
ribben: meestal enige meer
plant: hoger dan breed
dorens: over het geheel geler dan bruin
randdorens: zeer fijn, 16—20, 0,75—2 cm
lang
middendorens: fijn, 9—16, 1,5—5 cm
lang
bloem: 6—6,5 cm lang
buis : met kleine witte tot zwarte vlokjes
bloembladen: met rode uiteinden
vrucht : met nauwelijks zichtbare witte
vlokjes
zaad: iets kleiner en relatief dikker.

De type-plant heeft het verzamelnummer FR 164. Als herbariummateriaal zond ik de type-plant en een zaadmonster van de groeiplaats
aan de „Stadtische Sukkulenten-Sammlung” te Zürich, Zwitserland, onder
nummer 164, in september 1954.
(vert. A. F. H. BUINING).
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VI.
Voor de vensters ziet men dikwijls prachtige vetplanten staan, die het levend
bewijs zijn dat zij niets te kort komen. Gaan wij de motieven na waarom de belangstel
ling voor de andere succulenten dan cactussen bij de liefhebbers zo gering is dan hoort
men meestal de volgende bezwaren :
Ten eerste: ruimtegebrek vanwege te snelle groei. Dit heeft men zelf volkomen
in de hand door jaarlijks de sterke groeiers, zoals struikvormige Mesems e.d. in te
snijden of door stek weer jonge planten op te kweken. Door een niet al te voed
zame potgrond te gebruiken. Vooral weinig of geen stikstofhoudende meststoffen aan
toe te voegen. Door matig water te geven. Zorg te dragen voor voldoende frisse lucht.
Hoge luchtvochtigheid in de kweekruimte van kamer, kas of bak, veroorzaakt snelle
en slappe groei van vele soorten. Zich desnoods beperken tot die soorten welke klein
blijven of vrij langzaam groeien.
Ten tweede de overwintering bij kascultuur. Dit behoeft voor een groot deel van
de gekweekte soorten maar weinig moeilijkheden op te leveren, als men zorgt voor:
afgeharde planten, dus vooral in het najaar luchten. Deugdelijke afvoer van met petro
leum gestookte verwarmingen. Vetplanten zijn gevoeliger voor de ontstane gassen bij
verbranding van petroleum dan cactussen. Wanneer de wintertemperatuur zo laag moge
lijk boven het vriespunt gehouden wordt, niet of vrijwel in het geheel niet gieten.
Winterbloeiers kunnen desnoods in een kamer met hogere temperatuur geplaatst wor
den, zodat aan deze wel meer water gegeven kan worden.
Een goede wintertemperatuur is plm. 5 graden Celsius of 41 graden Fahrenheit.
De meeste Euphorbia’s verlangen een hogere temperatuur en kunnen dus beter in
huis overwinterd worden.
Ten derde: de alom heersende mening dat vetplanten minder mooi en interessant
zijn dan cactussen. Degenen die hiervan overtuigd zijn raden wij aan een collectie vet
planten eens goed te bekijken. Men zal dan zeker opmerken dat goed gekweekte vet
planten een even rijke en gevarieerde kleurschakering geven als cactussen. Zeer veel
soorten brengen prachtige en biologisch zeer interessante bloemen voort, zoals ver
schillende Asclepiadacea b.v. Stapelia, Caralluma, Huernia, Hoodia en niet te vergeten
Tavaresia grandiflora. Bekijk eens „doodgewone” vetplanten zoals S. m brotinctum en
pachyphyllum , Ech. peacockii, derenbergii, Crassula dejecta of een groep winterharde
Sempervivums buiten droog en zonnig gekweekt en men is genezen van het denkbeeld
dat vetplanten niet „mooi” zijn en in vormenrijkdom doen de vetplanten niet voor de
cactussen onder. Denken wij hierbij alleen maar aan het geslacht Euphorbia ! Ook al
zijn de bloemen vaak onbeduidend, toch biedt een verzameling vetplanten steeds weer
iets anders aan dat onze belangstelling weet te trekken. Vooral zij die over een stukje
tuin beschikken kunnen een fraaie groepering maken van diverse vetplanten die zeker
de aandacht en bewondering van iedere bezoeker zal trekken.
Mogelijk geldt ook hier: „onbekend maakt onbemind” en daarom zullen wij, voor
zover de plaatsruimte dit toelaat, regelmatig een soort of geslacht van de vetplanten
onder uw aandacht brengen, in de hoop dat de belangstelling voor deze planten hier
door geanimeerd zal worden.
Van de mogelijkheid om planten in de zomer buiten te zetten wordt nog veel te
weinig gebruik gemaakt door de liefhebbers. Het maken van een klein succulenten
hoekje is toch vrij eenvoudig. Tegen een muur of schutting of tegen de voorkant van
een kas, als men deze bezit, laat men de grond plusminus 40 cm oplopen. De breedte
van deze helling kan men een meter maken, terwijl de lengte afhankelijk is van de
beschikbare ruimte. De ondergrond van de helling moet goed doorlatend gemaakt
worden door het aanbrengen van koolas, puin of dergelijke. De teeltlaag kan gewoon
bestaan uit tuinaarde, zonodig vermengd met zand, want ook deze moet niet te vet
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en goed doorlatend zijn. Hier en daar brengen wij enige mooie stukken natuursteen
aan, die zo natuurlijk mogelijk geplaatst worden. Dus niet met een scherpe punt om
hoog, maar zo dat zij de indruk wekken de achterliggende grond tegen te houden.
Aan de achterzijde van deze stenen plaatsen wij de winterharde planten zoals Sedumen Sempervivumsoorten. Heeft men stukken steen waarin zich ondiepe plaatsen bevin
den dan kan men de Sempervivums natuurlijk daarin laten groeien. Dikwijls ziet men
gebruik maken van grove sintels, soms zelfs tot hele bouwwerken aan elkaar gemet
seld. Dit is wel een goedkope oplossing maar uit aestetisch oogpunt toch niet aan te
bevelen. Gebruik liever wat minder steen, maar dan van natuurlijke oorsprong zoals gele
weserzandsteen, lava e.d., dan goedkope kitsch. D e laaggroeiende soorten krijgen een
plaatsje op de lage kant van de helling, behalve die, welke vooral in de winter zeer
droog moeten staan zoals Sempervivums en Orostachys en Rosularia. D e overblij
vende ruimte vullen wij in de zomer op met Echeveria’s, Aeoniums, struikvormige
Mesems, niet winterharde Sedums, Agaven enz. Ook een enkele Opuntia of Cereus
kan bijdragen tot het maken van mooie effecten. Ieder die enig gevoel heeft voor het
arrangeren van planten kan op deze manier een smaakvol geheel samenstellen. Men
dient er wel op te letten dat bepaalde snelgroeiende Sedums niet een te grote plaats
op gaan eisen, dus tijdig het mes erin, want anders krijgen wij een rommelig geheel,
terwijl de sterkere planten de zwakkere overgroeien.
Tot slot nog een enkel woord over de bestrijding van ziekten en ongedierte, waar
over wij slechts enkele practische wenken geven, zonder al te veel in details te ver
vallen. Als belangrijkste punt zouden wij willen noemen: voorkomen is beter dan
genezen. Daarom: inspecteer regelmatig uw planten, vooral de nieuwe aanwinsten,
grondig op het voorkomen van luizen of spint. Het is gemakkelijker één plant onge
dierte vrij te maken dan straks een hele verzameling. Zorg altijd een kwastje en een
insecticide bij de hand te hebben. De meest afdoende methode ter bestrijding van
luizen is nog altijd het aanstippen met tot op de juiste verhouding verdunde bestrij
dingsmiddelen. Vooral vetplanten hebben vaak van bespuitingen veel te lijden terwijl
de resultaten meestal slecht zijn omdat men het ongedierte niet voldoende of in het
geheel niet raakt. Tocht, maar ook onvoldoende frisse lucht, zijn factoren die dikwijls
samengaan met het optreden van plagen. Op enkele andere factoren wezen wij reeds
in voorgaande artikelen.
Op het sortiment vetplanten, zowel voor kamer, kas als tuin, hopen wij, indien
de redactie dit ons toestaat, nog nader terug te komen.
j Q. VAN KEPPEL.

Boekbespreking.
H. Krainz : DIE KAKTEEN. Uitgegeven door Franck’sche Verlagshandlung te Stuttgart. Abonnementen kunnen worden opge
geven bij de firma Govers, de drukker van ons maandblad.
Van deze bekende losbladige uitgave verschenen de 7de en 8ste aflevering. In
aflevering 7 worden uitvoerig behandeld Mammillaria trichacantha K. Sch.; M. hir
suta Boed.; Mam. herrerae Werd., met de variëteit albiflora Werd., die door velen als
een goede soort wordt beschouwd; Mam. bocasana Poselg.; M. aurihamata Boed.; Echinocereus baileyi Rosé; Parodia aureispina Backbg..
Op zijn bekende wijze behandelt Prof. Buxbaum de monotypische geslachten
Cumarinia Buxb. met de soort odorata, die in 1930 door F. Boedeker beschreven werd
als Coryphantha odorata. Een ander monotypisch geslacht, namelijk Aztekium Boed. met
de soort ritteri Boed. wordt op dezelfde grondige wijze door Buxbaum beschreven.
Zeer fraaie foto’s en voortreffelijke gedetailleerde tekeningen verluchten deze beschrij
vingen. In het algemeen botanisch gedeelte wordt de behandeling van de nectarruimte
voltooid en wordt met de stempels aangevangen, wederom vergezeld van sublieme
tekeningen.
Aflevering 8 beschrijft Rhipsalidopsis gaertneri (Regel) Moran. Deze plant is bij
de liefhebbers meer bekend onder het geslacht Epiphyllum of Schlumbergera. Het
overbrengen van deze soort naar het geslacht Rhipsalidopsis komt ons volkomen juist
voor. De hier te lande langzamerhand bekend geworden hybride van Graeser moet dan
ook heten Rhipsalidopsis X g raeseri (Werd.) Moran. Na beschrijving van de geslach-
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ten Encephalocereus Berger met de soort strobiliformi» (Werd.) Berger — prachtige kleu
renfoto van Andreae — en Carnegiea Br. et R. met de soort gigantea (Engelm.) Br. et R,.
gaat Prof. Buxbaum verder met het algemeen botanisch gedeelte. Een aantal sterk ver
grote stempels worden afgebeeld en besproken. Hierna volgt de vergroeiing van het
perianthium (bloembekleedsels) en de zygomorphie bij cactusbloemen. Ten slotte wordt
een begin gemaakt met de behandeling van de vrucht.
Het ontvangen van de afleveringen van dit losbladige werk is iedere keer weer
een gebeurtenis voor hen die belangstelling hebben voor onze stekelige vrienden.
A. F. H. BUINING.
Edgar Lamb, CACTUSSEN, U.M. 'Kosmos’, Amsterdam, 1958.
19 gekl. afb. en 104 zwart-wit afb.
\
Een typografisch keurig uitgevoerd plaatwerk; vele goede foto’s, waaronder een
aantal zelfs zéér mooi zijn, voorzien van gegevens omtrent herkomst, uiterlijk en aan
wijzingen bij het kweken, het geheel aangevuld met soortenlijsten van de geslachten,
die in behandeling komen. Dit werkje zal zeker een aanwinst betekenen voor de cactus
liefhebbers in Nederland en België ook al omdat de kweker Edgar Lamb er in geslaagd
is een goede keuze te doen uit de talrijke voor de collectie in aanmerking komende
soorten. Het enige, dat wij zouden willen opmerken is, dat bij de vertaling geen rekening
gehouden is met het feit, dat de heer Lamb zijn cactussen kweekt aan de klimatolo
gisch zeer begunstigde zuidkust van Engeland en daarom bij vele soorten aangeeft:
„kan in onverwarmde kas worden overwinterd”? Dat is voor ons Hollandse klimaat
wel een gevaarlijke raadgeving, die wij niet gaarne zouden opvolgen. Het is bekend,
dat „warm” overwinteren voor vele cactussen niet gunstig is, maar vorstvrij moet het
zeker zijn en dat is in Nederland in de onverwarmde kas des winters niet mogelijk.
Wellicht kan dit in een tweede druk eens zorgvuldig worden herzien.
C. Marsden, GROW CACTI, sec. Edition; Cleaver-Hume Press
Ltd. London 1958. 178 pag., 3 gekl. afb., 6 zwart-wit foto’s en
13 figuren.
Dit aardig uitgevoerde werkje beleefde na korte tijd reeds zijn tweede druk. Het
is ook een practisch, wat de cultuur aangaat, uitvoerig boek, met veel gegevens, waar
mede liefhebbers hun voordeel kunnen doen. Het uitvoerige deel over de grondsoorten
is misschien wel interessant om er kennis van te nemen, maar in de practijk wel wat
te moeilijk uitvoerbaar, zo niet onnodig. Van veel nut zijn de overzichten van de
cactusfamilie, vooral voor hen, die geen cactusboekerij van enige omvang bezitten, en
de lijst, die de betekenis geeft van vele soortnamen, waardoor deze begrijpelijker wor
den, hetgeen ook het juist schrijven in de hand werkt.
J. A. JANSE

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN
Kakteen und andere Sukkulenten, Jrg. 9, no. 11, november 1958. Clarence KI.
Horich schrijft over Epiphytische cactussen in het vochtige oerwoud van Centraal
Honduras. Deze bijdrage is vooral belangrijk in verband met waarnemingen over het
klimaat alsmede de verdere vegetatie, en geeft een goede indruk van de ter plaatse
heersende omstandigheden. — Gerhart Frank schrijft over Echinocereus triglochidiatus Eng., welke winterhard is (ook in ons vochtig klimaat?) — Gerhard Kaiser be
handelt, aan de hand van vele schetsen de kiembladen van de Ficoidaceae (Mesembryanthemacae), een studie, welke voor elke cactus- en vetplantenliefhebber moge
lijk is, en mede een belangrijke schakel kan zijn bij het onderzoek naar de onder
linge verwantschap der plantengroepen. — E. T. Claeys besluit zijn in het vorige
nummer aangevangen bijdrage over het gebruik van de decimale classificatie bij
de cactussystematiek. Allen die in de wetenschap, handel en industrie met dit
systeem hebben kennis gemaakt, weten uit ervaring welke enorme voordelen dit code
ringssysteem bij systematische werkzaamheden kan bieden. Of het thans reeds zovele
voordelen zal bieden bij de systematische indeling van cactussen is naar mijn mening
een vraag welke slechts beantwoord kan worden door hen die zich momenteel inten
sief bezig houden met dit onderwerp. Het lijkt mij nuttig als deze kwestie een onder
werp van discussie wordt op het eerstvolgende I.O.S. Congres in Hamburg.
van der Steeg.
Het septembernummer van „The National Cactus and Succulent Journal” biedt
weer veel interessants ter lezing. Op de titelpagina prijkt een afbeelding van een der
vormen van onze oude bekende L obiv ia famatimensis, echter onder de naam Hymno-
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rebutia pectinifera (Wessner) Buin. J. D. Donald geeft een verklaring waarom deze
naam is gebruikt en komt tot de conclusie, dat bedoelde naam thans de enige juiste
is voor de plant, daar de naam L obiv ia famatimensis (Speg.) Rosé in de literatuur
een zeer vaag begrip vormt en men niet kan nagaan welke plant Spegazzinii bedoeld
heeft. — J. D. Donaldson publiceert een artikeltje over de behandeling en kweekwijze
van Épiphyllums. - Edgar Lamb vervolgt zijn interessante reeks artikelen over „The
exotic collection” met prachtige afbeeldingen. — Harry Hall vertelt interessante dingen
over de vindplaats van Conophytum carpianum L. Bol, waarbij tevens de andere succu
lente vegetatie van de omgeving wordt genoemd- — Cordon Rowley geeft een prettige
beschrijving van een tocht naar diverse verzamelingen, waarbij zeer zeldzame succu
lenten genoemd worden, geïllustreerd met prachtige afbeeldingen. - Vera Higgens
wijdt een artikeltje aan namen van Crassula’s. — G. Rowley beschrijft een Echeveria
hybride: E cheveria X derosa v. R oed. „Worfield Wonder n. cv. Het is een Kruising
van E cheveria derenbergii Purp. met E cheveria setosa Rose & Purp. - John D Donald
geeft een overzicht van het geslacht Weingartia met literatuuroverzicht en beschrij
ving der diverse soorten. In het geslacht zijn opgenomen de soorten : W em gartia
am bigua (Hildm.) Backbg, W. neocumingii (Salm-Dyck) Backbg (
cumingn), W.
neocum ingii var. flavispinus (Posel.) Werd., W. fulaiarui (Backbg) We d.,
•
niana Backbg, W. neumanniana (Backbg) Werd-, W. pulqmnensts Cardenas, W . pulauinensis v. corroanus Card. Verder wordt Gymnocalycium westu Hutchinson in dit
geslacht ondergebracht. Het artikel wordt vervolgd. - Tot slot een beschrijving van
een nieuwe Huernia, nl. Huernia hallii E. B. M. Lamb, met foto.
B.M. .

Uitslag Dia- en Fotowedstrijd in de afd. den Haag
T e n aanschouwe en ten gehore van vele leden en belangstellenden verrichtte de
I jury, bestaande uit mevrouw Adam en de heren Adam en Kroon, een zeer moei
lijke taak. Het gehalte van het ingezonden materiaal stond op een veel hoger pei
dan dat van de vorige wedstrijd. Zeer veel mooie opnamen, zowel in kleurbeeld
als 6 x 6 werden geprojecteerd. Nadat van een dia de behaalde punten waren vast
gesteld. gaf de heer Adam in veel gevallen nog een commentaar, waar alle aaniwezigen van konden leren.
. .
,
De heer en mevrouw Adam beoordeelden achtereenvolgens de visie, de com
positie en de techniek, terwijl de heer Kroon de kleur en de determinatiemogelijkheid in punten waardeerde.
. ,
.
Jammer was het, dat de heer Uitewaal door opname in het ziekenhuis verhin
derd was deel uit te maken van de jury. Hij had ook onze tweede wedstrijd weer
zo gaarne meegemaakt.
Voor deze wedstrijd waren door diverse filmfabrikanten gratis als prijzen kleu
renfilms beschikbaar gesteld. Zo waren er drie Ansco, twee Agfa, twee Gevaert en
twee Kodak kleurenfilms ter beschikking. Onze hartelijke dank aan deze fabrikanten.
Wij hopen, dat door deze wedstrijd, bovenal in ons verenigingsbelang, de kleuren
fotografie van onze planten een nog grotere belangstelling zal krijgen. Veel soor
ten zijn reeds in kleur vastgelegd, maar nog een groot aantal bijzondere exemplaren
nodigen ons uit van hen een prachtige kleurendia te maken. Dat was het doel van
onze wedstrijd, technisch mooi en wetenschappelijk waardevolle kleurendia s te ve \ ' Winnaars van kleurenfilms werden : 1. Bonefaas, den Haag 174% punt; 2. van
Buuren, Delft 173% punt; 3. Mortelmans, Antwerpen 163 punten; 4. van t Vhe,
Zwolle 160% punt; 5. Ligtvoet, den Haag 158» punt; 6. Oldenbroek, den Haag 155 pun
ten, allen met kleurendia’s.
Met zwart-wit dia’s kreeg de heer Beyersbergen van Henegouwen een kleuren
film als aanmoedingsprijs.
, ,
_
...
De afd. foto’s: 1. de heer van Buuren, Delft 149 punten; 2. de heer Bommelje
met 139 punten.
..
, , ,,
We hopen, dat zij, die geen prijs wonnen, van deze wedstrijd geleerd hebben en
er een volgende keer hun voordeel mee zullen doen.
H- BONEFAAS.

CACTUSKWEKERS
Een interessante uitbreiding van uw sortiment voor de handel
en liefhebber zijn onze prachtige IM PO R TPLA N TE N .

HANS THIEMANN
Handelskwekerij

ORLEANSSTRASSE 74

Bestuursmededelingen.
NIEUWE AFDELING
Het verheugt ons buitengewoon mede
deling te kunnen doen van de oprichting
van een afdeling in Meppel. Op initiatief
van de heer P. van Urk is deze oprichting
tot stand gekomen. Een bestuur is als
volgt benoemd: mej. J. Klaassen, voor
zitster, de heer P. van Urk, Marktstraat
45, Meppel, secretaris en mevrouw A.
Farsch-Warga, penningmeesteresse. Bij
de afdeling hebben zich 19 leden aange
sloten. Wij wensen de afdeling Meppel
veel succes !

TENTOONSTELLING IN
AMSTERDAM
In samenwerking met de ..Nieuwe Bond
van Nederlandse Vogelliefhebbers” heeft
de afdeling Amsterdam, met een geza
menlijke inzending cactussen en vetplan
ten, deelgenomen aan een tentoonstelling,
gehouden van 7— 9 november in de Jacobi-Hal van Artis. Op de avond van de
opening, die onder grote belangstelling
plaats vond, sprak de heer Mol, voorzitter
van de afd. Amsterdam enkele woorden
tot de genodigden en bracht dank aan
de leden van de afdeling, die de tot
standkoming van deze inzending moge
lijk maakten. De officiële opening werd
verricht door Dr. E. F. Jacobi, directeur
van Artis. Omringd door tropische vo
gels, trok de inzending, waarin prach
tige exemplaren waren te bezichtigen,
veel belangstelling.

„DE KAT VAN DE STOEL”
In een radiouitzending „De Kat van de
Stoel” verzorgd door de V A R A , sprak
op woensdag 19 november de heer Rubingh uit Soestdijk, voorzitter van de
afd. Gooi- en Eemland, over cactussen
en vetplanten. Op uitnodiging van deze
omroepvereniging zullen meerdere uit
zendingen over dit onderwerp volgen
met medewerking van de heer Rubingh.
Luister ’s woensdags 17.00 uur op H il
versum I I naar „De Kat van de Stoel” .

SCHENKING AAN DE
BIBLIOTHEEK
Na het overlijden van de heer D. F.
Zwama te Leeuwarden, jarenlang lid
van Succulenta, heeft mevr. Zwama—

—

—

IM PO R T - EXPORT.

BREMEN

—

TEL. 44 50 67.

Hoekstra, boeken over succulenten, die
in het bezit waren van haar echtgenoot,
aan de bibliotheek van onze vereniging
ter beschikking gesteld. Het zijn 10 oude
jaargangen van „Succulenta” en 4 boek
werkjes. Wij zijn mevrouw Zwama zeer
erkentelijk en willen haar namens de
vereniging hartelijk danken voor deze
schenking.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN.
De laatste vergadering in 1958 hopen
w ij te houden ten huize van onder
getekende, Bronbeeklaan 55 te Arnhem
en w el op donderdag 18 december a.s.
te 20.00 uur. We hopen, dat alle leden
aanwezig zullen zijn, aangezien op de
agenda enkele belangrijke punten voor
komen.
J. SCHUT.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Gezellige bijeenkomst met spel en
traktatie op 17 december a.s. in het
KA.B.-gebouw, Doelstraat 9, Dordrecht.
W ij hopen dat alle leden aanwezig zul
len zijn zodat w e weer eens ouderwets
kunnen babbelen. Met het vragenspel
kunnen drie mooie planten verdiend
worden.
H. DENTINGER, Secr.

DEN HAAG
De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op maandag 15 decem
ber a.s. Vertoont zal o.a. worden de ge
luidsfilm Taptoe Delft in kleuren, en
enkele bijzonder mooie natuurfilms met
als hoofdfilm „Koraal-Wonderland” in
kleuren. Aanvang 8 uur precies.
FUKKEN, Secretaris.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 18 dec. a.s.
in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze datum!
CHR. MEIJER, Secr.esse.

ROTTERDAM
Op onze vergadering van 8 oktober
v/erd behandeld het onderwerp „Succu
lenta varia” door de heer J. C. van Keppel uit Wassenaar; bij de kleurendia’s

ONMISBAAR VO O R ELKE CACTUSLIEFHEBBER IS
H ET ZOJUIST VERSCHENEN HANDBOEK :

CACTUSSEN
door E D C A R L A M B
Met 123 foto’s, waarvan 19 in kleurendruk - Geb. f. 11.50
D e auteur van dit boek is bij de liefhebbers van cactussen en andere vetplanten
over de gehele wereld bekend, evenals zijn schitterende verzameling van
deze planten, die uit meer dan 3000 soorten bestaat. Gedurende vele jaren heeft
Lamb waarnemingen gedaan over de groei, de bloei en de vereiste tempera
turen. D e door hem in zijn boek gegeven voorschriften voor kweek en behande
ling zijn wetenschappelijk verantwoord en dus volkomen betrouwbaar.
Lamb heeft zijn stof niet technisch behandeld, doch zodanig dat de gemiddelde
liefhebber het gemakkelijk begrijpen kan. Bij elke foto geeft de auteur behalve
naam en land van herkomst bijzonderheden over kleur, grootte en kweekwijze.
D e voorzitter van de Nederl.-Belgische vereniging van Liefhebbers van Cactussen
en andere Vetplanten „Succulenta” , de heer A. F. H. Buining besluit zijn aan
bevelend voorwoord als v o lg t:
„D e beginnende, maar ook de m eergevorderde liefh ebber zal m et dit
boekw erk in de hand gaarne zijn verzameling doorlopen om zijn plan
ten te vergelijken en zijn w ijze van behandelen te toetsen aan de aan
wijzingen van de h eer Lamb.
W ij zijn van oordeel dat m et de uitgave van deze Nederlandse vertaling
de liefhebberij in Nederland en België in hoge mate w ordt gediend."
Voorjaar 195 9 zal van dezelfde auteur en in gelijke uitvoering een boek over
vetplanten verschijnen.

Boekhandel A. N. Govers N.V., Jan Hendrikstraat 8b, Den Haag
gaf de heer P. de Klark uit Den Haag
een fototechnische toelichting.
De volgende bijeenkomst op 13 decem
ber vieren wij St. Nicolaasavond met
uitwisseling van verrassingen op het ge
bied van onze liefhebberij, als surprise
verpakt.
Als grote verrassing een natuurfilm
„Nederland Waterland” , een kleurenfilm
in drie delen te vertonen door de heer
J. P. Zoutewelle uit Den Haag.
Al met al wordt het een mooie avond
die u niet mag missen. Dus 13 december
naar de Jan van Loonslaan 6, lokaal van
de Vrije Evangelische Kerk.
J. L. DE SLEGTE, Secr.
ZAA N STR E E K
De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op vrijdag 12 december
a.s., ten huize van mevr. G. J. Kramer,
Dennestraat 34, Zaandam. Het program
ma vermeldt o.a.: feestelijke opening van
de nieuwe kas.
E. J. HELDERMAN,
ZW O LLE
Op 4 november j.1. hield de heer Van
Arkel uit Den Haag voor onze afdeling
een vlotte lezing over Lobivia’s, Rebutia’s en Phyllocactussen.

Stellig hebben de leden, die verstek
moesten laten gaan, veel gemist.
Onze volgende vergadering zal gehou
den worden op vrijdag 19 december in
het Bastion, Badhuiswal 8 te Zwolle. Op
deze avond zal de heer van ’t Vlie van
de afdeling Zwolle aan de hand van
prachtige kleurendia’s een lezing hou
den.
Mej. G. JARIGSMA, Secr.esse.
Ruil- en verkoopaanbiedingen
AANGEBODEN: vele soorten 1, 2 en
3-jarige cactuszaailingen te ruilen voor
entstammen van jusbertii, pachanoi en
bridgesii. Aanvragen: P. VAN URK,
Marktstraat 45, Meppel.
NIEUW E LEDEN :
D. Neuteboom, Zwolsestraat 271, Den
Haag.
A. Th. W. Baks, Prins Mauritsstraat 2,
Groenlo.
J. Kroneman, Rubenslaan 57III, Utrecht.
J. P. M. Roes, Mathenesserdijk 91, Rot
terdam.
H Gijsberts, van Hogendorpstraat 49,
Den Helder.
M. A. Parhan, Emmastraat 43, Pijnacker.
Druk: A. N. Govers, Den Haag
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Cotyledon
ladysmithiensis 18
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. . 75
Muiria hortense . . . . 74
Opening nieuwe kas
Freek Hoogvliet
61
Opuntia brasiliensis
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.........
5
Parodia x microsperma 11
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5
Phyllocactus hybride 127
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------ alatus ............. 125
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en Vetplanten

MAASDIJK (S km vanai' Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon II1 7 4 5 -7 1 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.
Levering aan verzamelaars U I T S L U IT E N D bij bezoek.

