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In 1959 hopen wij het 40-jarig bestaan van Succulenta te vieren. Na onze 
zustervereniging de „Deutsche Kakteen Gesellschaft” zijn wij, voor zo
ver ons bekend is, de oudste vereniging van succulenten-liefhebbers in de 

wereld. Met trots kunnen wij op deze 40 jaren terug zien en het blijkt, dat 
Succulenta hecht en sterk is en in een behoefte voorziet. Dat onze vereni
ging nog een lange reeks van jaren moge groeien en bloeien.

De afdeling „Cactusweelde” te Antwerpen meende met ingang van dit 
jaar geheel zelfstandig te moeten worden. Alhoewel wij een dergelijke ver
snippering betreuren, wensen wij haar toe dat zij in het belang van onze 
liefhebberij vele liefhebbers in Antwerpen zal weten te boeien.

Intussen hebben wij niet over belangstelling te klagen. Een enkele 
nieuwe afdeling werd opgericht en vele nieuwe leden traden toe. Een aan
tal afdelingen ontplooide een grote en prijzenswaardige activiteit op vele 
bijzondere terreinen.

Ook dit jaar zal te Amersfoort een week-einde in het zo bekende con
ferentieoord worden georganiseerd.

Ons 40-jarig bestaan hopen wij op waardige wijze te vieren.
Mogen wij U voor dit nieuwe jaar onze zeer bijzonder goede wensen, 

ook voor Uw planten, aanbieden en onze vereniging een krachtige groei en 
grote activiteit toewensen.

A happy and prosperous New Y ear!
Une bonne année!
Ein glückliches Neues Jahr !

Deseamos un próspero y feliz Ano Nuevo!
De Voorzitter, A. F. H. BUINING.
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<̂ ïïlatucana ritteri B̂uin. ópec, nou.
door A. F. H. BUINING, lid I.O.S.

Planta prolifera, atroviridis, 5—10 cm diam., raro ad 14 cm diam., 3—5 
cm alta; costae 12—22, valde tuberculatae; areolae 5—10 mm longae et 
3—6 mm latae; aculei nigri-brunei, subrecti; aculei marginales 7—10, 
raro 11—14, 1—3 cm longi; aculei centrales 1—2, saepe 5, 2—4 cm longi; 
flores ex vertice, 7—9 cm longi, 4,5—5 cm lati, phylla cinnabarinea- 
carminea; tubus cylindricus, zygomorphus, 4 mm crassus, limbus 6 mm 
latus, paucis squamis et lana instructus, camara nectifera clausa per 
diaphragma; stamina violacea, antherae ochraceae-violaceae-alboflaveae; 
stylus violaceus, stigmata 5—6 flavescentia-rubro viridia; fructus 1—1,5 
cm diam., nitide rubro-viridis, paucis squamis et lana instructus; semina 
nigra, tuberculata, hilus albus, subventralis.

De p l a n t  spruit tamelijk sterk en heeft een enigszins penvormige wortel. Ze 
is donkergroen en zeer plat van vorm. De enkele plant is 5—10 cm, zelden tot 14 cm 
in doorsnede en slechts 3—5 cm hoog, met een iets ingezonken top, die met dorens 
bedekt is. Volwassen planten hebben 12—22 r i b b e n ,  die circa 1 cm breed en

foto: RitterM ATU CAN A RITTERI

0,5 cm hoog, stomp gevormd en bij de areolen verbreed zijn. Boven de areolen 
zijn de ribben door diepe dwarse groeven gekerfd. De a r e o l e n  hebben grijze vil- 
tige wol en zijn 5—10 mm lang, 3—6 mm breed en circa 1—2 cm van elkaar verwijderd. 
De d o r e n s  zijn aanvankelijk zwart tot bruin, later grijs, tamelijk dun, recht tot 
iets gebogen naar boven, middendorens meestal 1—2, dikwijls tot 5, 2—4 cm lang en 
gespreid gesteld; randdorens 7—10, zelden 11—14, schuin afstaand, iets dunner dan 
de middendorens, 1—3 cm lang, de bovenste het langst. B l o e m e n  groeien om en
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bij de top in grote getale — kleine jonge planten bloeien reeds — ze zijn reukloos, 7—9 
cm lang, zygomorph met naar beneden gerichte opening; ongeveer 4,5—5 cm breed. 
V r u c h t b e g i n s e l  bruinachtig roodgroen, spaarzaam bekleed met driehoekige 
bruinachtig groene of bruin-roodachtige schubjes met in de oksels witte plukjes haar. 
B l o e m b u i s  aan de buitenzijde rood en bekleed zoals het vruchtbeginsel, aan de

Een goed ontw ikkelde M A T A C U N A  RITTERI-zaailing, collectie Buining
foto: Verster

bovenzijde iets naar buiten gebogen, tubevormig, zygomorph, circa 4 mm breed, aan 
het uiteinde iets trechtervormig en daar ca 6 mm breed, lang 4—5 cm, boven de 
nectarruimte onderaan buikvormig verwijd, daar boven weer nauwer, van binnen wit
achtig, opening zeer scheef omdat de bovenkant van de buis langer is dan de onder
kant. N e c t a r r u i m t e  klein, maar goed ontwikkeld, 2—4 mm lang en even 
breed, met karmijnrode bodem; de onderste meeldraden zijn onderaan met elkaar 
vergroeid en vormen een roodachtig wit diaphragma, dat de ruimte aan de boven
zijde afsluit. M e e l d r a d e n  wit, boven violetachtig, de onderste meeldraden 
zijn korter dan de middelste; de okergele tot violet-crêmekleurige helmknopjes staan 
op de halve tot drie kwart hoogte van de bloembladen; ze ontspringen in de bloembuis 
boven de nectarruimte, echter op de bovenste drie kwart cm van de buis niet of nau
welijks, daarna volgt een ring van meeldraden op de zoom. De s t a m p e r  is violet
achtig; de 5—6 gespreid staande geelachtig tot roodgroene stempels komen iets boven 
de helmknopjes uit. B l o e m b l a d e n  circa 8 mm breed, de binnenste circa 2,5 cm 
lang en stekelpuntig, de buitenste circa 3,5 cm lang en meer pijlvormig gepunt, alle 
zinnober tot karmijnkleurig met violette omranding; de bovenste bloembladen staan 
recht omhoog, de andere gespreid. V r u c h t  zeer karakteristiek, 1—1,5 cm diam., 
niet glad kogelig maar met knobbels en overlangse insnoeringen, glanzend roodachtig 
groen, de onderste helft meer rood, de bovenste meer groen, de huid van de bodem 
en het vruchtnapje meer of minder rood; bekleed met enkele kleine bruinachtige schub
jes met in de oksels witte vlokjes haar; weinig wit vruchtvlees, dat bij het rijp worden
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verdroogt en verhardt; de rijpe vrucht springt van de basis uit open in verticale spleten 
tot op ongeveer het midden en laat dan de droge zaden in de top vallen. Z a a d  typisch 
voor het geslacht Matucana, circa 1,25 mm lang en vrijwel even breed, circa 0,75 mm 
dik, zwart, dof, buidelvormig, onregelmatig uitvloeiend, korrelig, zeer grote witte navel, 
die de gehele breedte van de zaadkorrel bedekt.

Vindplaats : Otuzco, departement La Libertad, Noord Peru.
Groeiplaats : alleen bekend van de vindplaats.

Deze plant is wel het meest verwant met de meer naar het westen 
groeiende Matucana currundayensis R it t e r , maar zij verschilt daarvan 
wezenlijk. Beide soorten hebben bloembuizen en vruchtbeginsels met wol
lige vlokjes haar, hetgeen echter onvoldoende grond oplevert voor het op
stellen van een nieuw geslacht. Volgens de onderzoekingen van R it t e r  op 
de groeiplaatsen, omvat het geslacht Matucana zowel soorten met kale, 
als met iets behaarde bloembuizen. De nog niet gepubliceerde Matucana 
megalantha, waarvan R it t e r  zich het recht van beschrijven voorbe
houdt, vormt de overgang tussen beide groepen. Het vruchtbeginsel en 
het onderste deel van de bloembuis van verschillende planten van deze 
soort zijn zowel kaal als bekleed met verdwijnende kleine witte vlokjes 
wolharen. Volgens R it t e r  berusten de grondslagen van het geslacht Matu
cana hoofdzakelijk op de zeer karakteristieke vruchten en zaden, die men 

bij geen enkel ander geslacht aantreft. Alhoewel de bloemen van het ge
slacht Arequipa zeer veel lijken op die van Matucana, zijn de vruchten en 
de zaden volkomen verschillend. Er is, naar ons oordeel, onvoldoende grond 
aanwezig voor het nieuwe geslacht Submatucana B ackbg . Wij noemen deze 
reeds in Europa zo zeer bekende Matucana gaarne naar haar ontdekker 
F r ied ric h  R it t e r .

Het type met zaadmonster werd onder nummer FR 229 in september 
1954 gezonden aan de „Stadtische Sukkulenten Sammlung” te Ziirich, Zwit
serland.

Boekbespreking
D. van Raalte, HANDBOEK DER BLOEM ISTERIJ. Deel IHb;
speciale cultures en exotische planten. U.M. 'Misset’, Doetinchem.
383 pag., 143 afb.

Deel l ila  hebben wij reeds enige tijd geleden besproken; dit derde deel is in 
vele opzichten (formaat, uitvoering) aan dat gelijk. Er worden de tweezaadlobbige 
planten in behandeld en als boemisterij-leerboek mag het zeker geslaagd heten. De 
afbeeldingen zijn, evenals in het vorige deel, niet bijzonder geslaagd; dit is zeker 
voor verbetering vatbaar. Het meeste interesseert ons in dit deel de behandeling der 
Cactaceae, waaraan 18 pagina’s zijn gewijd. Er wordt ook een kort overzicht van 
de systematiek gegeven, waarin vanaf Salm-Dyck tot Marshall & Bock de verschillende 
systemen kort worden behandeld. Het internationale werk van de „IOS” is daarbij 
niet vergeten. Storend werkt voor ons het steeds weer gebruikte „Cacteeën”, dat 
ondanks officiële erkenning, toch minder goed dan cactussen in het gehoor ligt. Bij 
de behandeling der succulenten Euphorbiaceae stoort nog het gebruik van de naam 
E. alcicornis, welke plant reeds geruime tijd geleden omgedoopt is in E. ramipressa, 
daar de gekweekte „alcicornis” niet de door Baker beschreven plant uit Madagascar 
is. Ook de E. mammillaris is echt slechts zeer zelden in cultuur; de onder die naam 
gekweekte plant is E. fimbriata. De cultuurbeschrijvingen zijn duidelijk en juist 
weergegeven.
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^Pac/tx/pAytum £M-. sa et Otto
door J. C. VAN KEPPEL

De grote familie der Crassulaceae heeft haar areaal, d.i. natuurlijk verspreidings
gebied, bijna over de gehele wereld. Zowel in Europa, Azië, Afrika en Amerika 
treffen wij vertegenwoordigers van deze familie aan. De Pachyphytums behoren tot

Bloeiwijze van PACHYPHYTUM OVIFERUM (Eupachy- 
phytum). Kenmerken: Grote kelk- en schutbladen die 
langer zijn dan de bloemkroon, (vergr. 2 x ) .

foto: D e Klark

de Amerikaanse tak en wel tot de onderfamilie Echeverioideae, waarvan de bakermat 
hoofdzakelijk in Mexico ligt.

Het zijn alle planten met een uitgesproken succulent karakter en de naani Pachy- 
phytum, hetgeen in het Grieks „dikblad” betekent, is dan ook karakteristiek voor 
alle tot dit geslacht gerekende planten. Zij bezitten alle dikke vlezige bladeren, 
die in een afwisselende bladstand rond de meestal vrij korte stam in verlengde
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rozetten geplaatst staan. In vorm en grootte lopen de bladeren der verschillende soorten 
nogal uiteen. Zij kunnen al naar gelang de soort waartoe zij behoren stomp of puntig, 
vlak of rolrond, kort of langwerpig zijn. De meeste zijn grijsgroen of blauwachtig 
wit berijpt, soms brons-rood verkleurend. De bloemen zijn wit- tot roodachtig van kleur 
en staan dicht bijeen in een enkelvoudige of vertakte okselstandige schicht of tros. 
De bloem is klokvormig, vijfdelig en bestaat uit vijf aan de voet vergroeide kroon- 
bladeren, 5 kelkbladeren, 5 stampers en 10 meeldraden. Langs de bloemstengel bevin
den zich schutbladen, die bij vele soorten vooral tussen de bloemen, groot zijn.

Als algemeen kenmerk bezitten alle soorten aan de voet der bloemkroonblaadjes 2 
vezelige schubjes (zie 2), waartussen de meeldraden ingeplant zijn op de kroonblaadjes, 
dus niet op deze aanhangsels zelf zoals door sommige schrijvers abusievelijk gemeld 
wordt. Dit kenmerk wordt bij de naverwante geslachten als Graptopetalum, Cremno- 
phila en Echeveria niet waargenomen. Daarom zijn soorten als Graptopetalum. amethys
tinum en Echeveria linguaefolia ondanks haar uiterlijke overeenkomst met Pachyphy-

PACHYPHYTUM
HETEROSEPALUM
1. Zijaanzicht van 

een bloem.
2. Twee bloem

blaadjes met 
meeldraden en 
schubvormige 
aanhangsels.

3. Vruchtbeginsel
4. Kelk onder

zijde.
(naar E . W alther).

tums ten onrechte vroeger bij Pachyphytum ingedeeld. Alleen sommige vertegenwoordi
gers van het geslacht Pachyveria dat zijn ontstaan dankt aan de vele kruisingen die uit
gevoerd zijn met Pachyphytum en Echeveria, bezitten deze aanhangels ook. Dit geslacht 
hopen wij later in een apart artikel te behandelen.

De functie van deze bijzondere schubjes is vrij onzeker. In geen geval hebben 
zij iets met de afscheiding van honing te maken, want de honingklieren bevinden zich 
lager, aan de voet van het vruchtbeginsel. Mogelijk zijn zij bedoeld om de toegang tot 
het inwendige van de bloem onmogelijk te maken voor ongewenste insekten, maar meer 
dan een hypothese is dit natuurlijk niet. Ter bevordering van kruisbestuiving zijn de 
bloemen protandrisch, d.w.z. ongelijktijdige rijpheid van stampers en meeldraden. De 
bouw van de bloem is dusdanig dat slechts een bepaald insekt in staat is bestuiving tot 
stand te brengen, een verschijnsel dat wij ook bij verschillende inheemse planten kunnen 
waarnemen.

Pachyphytums verlangen in kuituur een zeer zonnige, droge en luchtige stand
plaats onder glas. Dit laatste is niet alleen nodig omdat de planten een teveel aan vocht 
ook in de zomer slecht verdragen, maar vooral omdat de fraaie waslaag bij een stand
plaats in weer en wind geheel verdwijnt. Wij gieten dan ook bij voorkeur om dezelfde 
redenen niet op de bladeren. Matig gieten in de zomer en koel en droog overwinteren 
geeft sterke, intens gekleurde, gedrongen planten. Vooral P. oviferum  en P. brevifolium  
zijn zeer gevoelig voor teveel water en een hoge graad van luchtvochtigheid. Als pot
grond bevelen wij aan een mengsel van 2/3 bladgrond of kompost en 1/3 grindzand
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Met het toedienen van voedingsstoffen aan de plant zij men uitermate voorzichtig. De 
planten mogen in geen geval te snel groeien daar de karakteristieke vorm der bladeren 
dan verloren gaat. Tot de meest hinderlijke parasieten die deze planten belagen be
horen vooral de wolluizen. De planten moeten dus regelmatig op de aanwezigheid hier-

I
d

Bloeiwijze van PACHYPHYTUM COMPACTUM (Diotostemon). 
Kenmerken : Kelkbladeren korter dan de bloemkroon. Schutbla
den klein. Lange bloemsteeltjes (vergr. 3 X). f°to: De Klark

van gecontroleerd worden. Met een penseeltje of puntig stokje kan men het ongedierte 
verwijderen. Emelten, dat zijn de maden van de langpootmug en aardrupsen doen zich 
nogal eens te goed aan de wortels en het binnenste gedeelte van de stengels. Men 
kan de planten dan zo zonder meer uit de pot lichten. Wegvangen van deze belagers, 
waarbij men vooral ook de soms zeer diep uitgeholde stengel moet controleren, is de 
beste remedie. De plant wordt daarna natuurlijk voorzichtigheidshalve van verse aarde 
voorzien.
In Amerika worden de planten blijkbaar ook nog belaagd door nematoden (wortelaaltjes)
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maar voor zover ons bekend is komen deze bij ons gelukkig niet voor. De vermeerdering 
geschiedt hoofdzakelijk door bladstekken, die men het beste in het voorjaar van de plant 
kan nemen en na enige dagen drogen in een zanderig mengsel laat bewortelen. De 
bladeren moeten niet te diep gestoken worden daar zij dan dikwijls verrotten. Vol
doende is, als de basis van het blad de aarde raakt. Op een niet al te warme standplaats 
gezet, zodat wij deze bladeren niet behoeven te gieten, zullen zij spoedig wortelen en 
uitlopen. Van de grovere soorten kunnen op deze manier, wanneer men de gevormde stek 
na verloop van tijd voorzichtig wegneemt, meerdere plantjes van hetzelfde blad ge
kweekt worden. Sommige soorten vertakken zich op oudere leeftijd aan de basis van 
de plant, zodat de daar gevormde scheuten — stekken — eventueel weggenomen kunnen 
worden.

Vermeerdering langs geslachtelijke weg wordt niet toegepast, tenzij men door 
kruising met andere geslachten nieuwe vormen wil kweken welke als handelsplant beter 
bruikbaar zijn. De kwekers hebben zich al meer dan 75 jaar hiermede bezig gehouden 
en met succes. Vooral door kruising met Echeveria’s zijn waardevolle hybriden verkre
gen, die dikwijls beter bekend zijn en meer gekweekt worden dan de stamsoorten. Het 
gemak waarmee deze geslachten zich onderling kruisen bewijst dat zij zeer na verwant 
zijn, ook het geslacht Graptopetalum. Veel nauwer dan met Dudleya, Stylophyllum en 
want zijn, ook aan het geslacht Graptopetalum, veel nauwer dan met Dudleya, Stylo- 
phulum en Sedum, waarvan geen geslachtskruisingen met Echeveria bekend zijn met 
uitzondering van Sedum hummelii, een hybride tussen Sedum pachyphyllum en Eche
veria derenbergii. De verschillen tussen Echeveria, Graptopetalum en Pachyphytum 
zijn echter groot genoeg om ze als zelfstandige geslachten te beschouwen.

Het geslacht Pachyphytum werd in 1841 door Link, Klotsch en Otto opgesteld 
voor de eerst ontdekte soort, nl. Pachyphytum bracteosum. Het in 1854 door Salm-Dyck 
opgestelde geslacht Diotostemon (voor P. hookeri), werd later door Berger als sektie 
of ondergeslacht bij Pachyphytum gevoegd.

Volledigheidshalve geven wij deze wetenschappelijke indeling van het geslacht in 
sekties. Voor determinatie der soorten geeft zij geen volledig houvast daar bijvoorbeeld 
Pachyphytum brevifolium kenmerken vertoont, waardoor zij zowel tot de Eupachyphy- 
tums als tot Diotostemon gerekend kan worden.

Naar de grootte en de plaatsing der kelkbladeren wordt het geslacht in drie sekties 
verdeeld :

1. E u p a c h y p h y t u m  Berger.
2. D i o t o s t e m o n  (S.D.) Berger.
3. E c h e v e r i o p s i s  E. Walther.
E u p a c h y p h y t u m :  kelkbladeren groot, aanliggend, meest even lang of lan

ger dan de bloembladeren. Bloemsteeltjes kort. Schutbladeren groot.
Tot deze sektie worden de volgende soorten gerekend : P. bracteosum, P. brevifo

lium, P. longifolium, P. viride, P. werdermannii, P. oviferum (zie foto).
D i o t o s t e m o n :  kelkbladeren korter dan de bloembladeren, aanliggend. Schut

bladeren kleiner. Bloemsteeltjes langer.
Soorten : P. uniflorum, P. hookeri, P. compactum (zie foto).
E c h e v e r i o p s i s :  kelkbladeren afstaand, (zie afb. 1).

Tot deze laatste sektie behoort slechts één soort nl. P. heterosepalum (Bose) E. 
Walther aanvankelijk door Dr. Rosé in 1903 als Echeveria beschreven. In 1931 werd deze 
soort door Walther onder de naam P. chloranthum — met geel-groene bloemen — bij 
dit geslacht ondergebracht, daarna in 1935 herbenaamd met bovengenoemde naam. De 
plant vormt korte dichte rozetten met geelachtig groene bladeren en komt, voor zover 
ons bekend is, in de verzamelingen niet voor.

Heterosépalum is afgeleid van het Griekse woord hetéros =  ander, verschillend; 
nieuw Latijn: sepalum =  kelkblad: met onderling ongelijke kelkbladeren. De naam is 
dus zeer toepasselijk gekozen (zie afbeelding van de kelk, no. 4).

(Wordt vervolgt).
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Door het Cactusparadijs van Koord- en Zuid-Amerika
door Dipl.-Ing. GERHART FRANK, Weenen

W / ie van ons. cactusvrienden, heeft niet in gedachte reeds vaak het vaderland van 
V * onze stekelige vrienden bereisd ? In ieder geval droomde ik er reeds als jongen 

van, sinds ik met het verzamelen van cactussen was begonnen en hoe intensiever en vaker 
ik ervan droomde, des te meer kwam ik tot de overtuiging, dat ik eens door de stand
plaatsen der cactussen zou wandelen en deze zou verzamelen. Inmiddels was ik reeds 
een goede dertiger, toen deze droom zich eindelijk vervulde.

In 1951 reisde ik van Wenen naar Canada en met mijn eerste gespaarde dollars 
trok ik in de late herfst van 1952 tien weken door Mexico en het schiereiland Yukatan. 
Een jaar later was ik weer 9 maanden onderweg. Het ging eerst door Californië en 
Mexico, vervolgens door Guatemala en de rest van Centraal-Amerika en ten slotte door 
heel Zuid-Amerika. In grote trekken liep mijn reisroute langs de westkust naar het 
zuiden en weer langs de oostkust terug.

'Mijn interesse betrof niet alleen de cactussen, maar heel in het bijzonder ook het 
land, haar bewoners en de overblijfselen van de oude indianenculturen. Ik wilde pro
beren door fotograferen, schrijven en het houden van voordrachten met lichtbeelden, 
een deel van mijn onkosten later weer terug te ontvangen. Daarom moest ik mijn reis 
volgens een vastgesteld plan ontwerpen en uitvoeren. Een reis, alleen om cactussen te 
verzamelen, kon ik mij niet veroorloven.

Mijn Oostenrijkse cactusvrienden waren verwonderd, dat ik ze niet voortdurend 
met pakketten cactussen overstroomd had en ze waren nog meer verwonderd, dat ik 
thans niet meer dan ongeveer 20 zelfverzamelde planten bezit. Ja, nu ik weer in Wenen 
woon en voor de derde maal een verzameling opbouw, verwonder ik er mij zelf over, 
waarom ik het „stekelige onkruid” langs mijn reisroute niet in grotere hoeveelheden 
verzameld heb. Ik zou nu nog eens de gelegenheid moeten hebben !

Bij het doelbewust en enthousiast verzamelen behoort in elk geval een adres, waar 
men zijn verzameling onder goede omstandigheden houden en verzorgen kan. Ik had 
er toen geen. Ik woonde SV2 jaar aan de westkust van Canada en wist, vooral gedu
rende mijn tweede reis, dat ik daar niet op de duur blijven wilde. Van mijn eerste reis 
door Mexico zond ik cactussen en orchideeën aan de botanische tuin van de universiteit 
van Vancouver, waar ik als assistent gewerkt had. Wij hadden de afspraak gemaakt, 
dat ik later, wanneer ik zelf een mogelijkheid tot het onderbrengen der planten had, 
het grootste deel van de verzameling kon meenemen. Wegens niet ter zake kundige 
en nonchalante behandeling waren van deze tamelijk grote verzameling na een jaar, dus 
tot mijn vertrek naar Zuid-Amerika, slechts enkele honderden in leven. Dat was meer 
dan ontmoedigend ! Ten slotte verzekerde een cactusvriend, welke over een kas be
schikte, mij, dat ik de planten aan hem mocht zenden. Doch het mochten er niet te veel 
zijn, want hij had maar weinig beschikbare plaats, was bovendien al op jaren en had 
genoeg te doen met zijn eigen zeer omvangrijke verzameling.

Tot een verzamelexpeditie behoort in ieder geval een eigen auto. Men moet kun
nen stoppen, waar men planten ziet of vermoed en men moet voor alles kunnen rijden, 
naar de plaatsen, waar ze groeien. Ik reisde beide keren alleen, per autobus, trein, 
muilezel, vaak te voet en, wanneer het niet anders ging, per vliegtuig. Vele interessante 
vindplaatsen lagen ter zijde van mijn route en er was alleen maar een slechte of in het 
geheel geen verbinding. Vaak zag ik ook vanuit een autobus of een trein de planten, 
die ik zocht, als het ware voor het grijpen, doch als wij dan later stopten, was er wijd 
en zijd geen enkele cactus te vinden. Ik was vaak in vertwijfeling !

Een werkelijke hindernis voor het verzamelen waren echter de bepalingen van alle 
latijns-Amerikaanse landen, met Mexico aan de top. Cactussen en orchideeën staan 
onder een uitvoerverbod, d.w.z. men heeft een uitvoervergunning nodig van het Ministe
rie van Landbouw. Wie latijns-amerika en zijn bureaucratisme kent en het alles 
beheersende leidend motief „manana”  — morgen —, d.w.z. alles naar morgen of beter 
nog verder uit te stellen, die zal begrijpen, dat het tijdens het doorreizen van een land 
het bijna onmogelijk is, zo’n vergunning met spoed los te krijgen. Over de exportbelas
ting wil ik helemaal niet praten, die is in Mexico zelfs zeer aanzienlijk. Er bleef mij 
dus alleen de mogelijkheid, een gering aantal kleine planten in de niet gecontroleerde 
500 gram pakketten als monster zonder waarde te verzenden.

„Waarom heb je niet dagelijks zo’n 500 grams pakje naar ons gestuurd” , vroegen
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later mijn vrienden, „de porto hadden wij je graag vergoed” . Daaraan dacht ik toen 
ook, maar waarom deed ik het dan niet ? Heel eenvoudig, omdat het juist daar, waar 
ik kon verzamelen, vaak een onoplosbaar probleem was, om kleine stevige doosjes en 
touw te krijgen. Ja, ik moest vaststellen, dat in de afgelegen dorpjes een doos of zelfs 
een sterk stuk carton onbetaalbare kostbaarheden waren. Nu en hoe moest ik zonder 
een eigen voertuig, met een zware koffer, rugzak en tas met twee camera’s, nog grote 
hoeveelheden verzamelde planten meeslepen, tot ik ze verpakken en versturen kon ? 
Dat waren zo enige van de hoofdproblemen, waarvan men zich hier geen juiste voor
stelling kan maken.

Wel heb ik veel zaden verzameld, voorzover ik het geluk had rijpe vruchten aan 
te treffen. Daar zat ik dan ’s avonds urenlang mee in mijn hotelkamer, waste de zaden 
uit het slijmerige vruchtvlees en droogde ze daarna zorgvuldig tussen krantenpapier.

Dat ondanks al deze wederwaardigheden mijn beide reizen mij onvergetelijk mooie 
belevenissen brachten en dus werkelijk een vervulling van mijn dromen werden, dank 
ik aan de omstandigheid, dat mijn interesse niet uitsluitend op de cactussen gericht was. 
Zou ik echter nogmaals de mogelijkheid en de gelegenheid hebben naar latijns Amerika 
te komen en misschien zelfs op een „verzamel” -expeditie te gaan, dan weet ik in ieder

Lemaireocereus marginatus heggen in Mitla, Mexico. foto: G. Frank—cliché K.u.a.S.

geval, hoe zo’n onderneming met goed gevolg voorbereid en uitgevoerd dient te worden.
Op mijn weg naar Mexico bezocht ik in Californië vanzelfsprekend de prachtig aan

gelegde „Huntington Garden” in Pasadena, die beslist tot de mooiste botanische tuinen 
van de wereld behoort. Ik leerde heer Scott Haselton kennen, die al jarenlang secreta
ris van het Amerikaanse Succulententijdschrift is, en bracht een heerlijk week-end door 
in het gastvrije huis van Harry Johnson, Paramount, een der grootste cactuszoekers en 
handelaar in de U.S.A. Van hem kreeg ik vele waardevolle aanwijzingen over Zuid- 
amerika, daar hij juist een jaar geleden op expeditie in Peru was geweest. Ook bij Taylor 
Marshall in de „Botanical Desert Garden”  bij Tempe, Arizona, bleef ik een dag en 
zag daar veel interessante planten, die vrij uitgeplant, onder ideale standplaatsvoor- 
waarden groeien en gadegeslagen kunnen worden.

De zuidelijke route van Californië naar Arizona voerde mij vele honderden kilo
meters lang door hete, droge steenwoestijnen, waarvan de geweldige kandelaars van 
Carnegia gigantea het kenmerk waren. Spaarzaam struikgewas, dichte kolonies van 
Cholla’s — Cylindropuntia — en zodenvormende Echinocerei voltooiden hierbij de arme
lijke vegetatie.

Het was op mijn eerste reis naar Mexico, in de herfst van 1952, toen ik bij het 
passeren van de grens in El Paso een onvrijwillig oponthoud van 6 dagen moest onder-
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gaan. Het duplikaat van mijn in Canada verkregen toeristenvisum was onbegrijpelijker
wijze aan de grens niet aanwezig. Op eigen kosten moest ik driemaal naar het ministerie 
in Mexico-City laten telefoneren en als klap op de vuurpijl moest ik als arme Oosten
rijker nog een borgtocht van 5000 Pesos (600 U.S.-dollars) aan de grens achterlaten. 
Tijdens deze wachttijd woonde ik in het Mexicaanse deel van de stad Juarez en benutte 
de dagen om verzameluitstapjes in de rotsachtige omgeving te maken. Daarbij ver
zamelde ik een groot aantal mooie Echinocactus horizonthalonius, die hier in habitus 
iets anders zijn dan die welke in Centraal Mexico groeien. Coryph. texensis had juist 
zijn grote vruchten in de kop en ook de talrijk voorkomende Echinocereus droeg hier en 
daar nog vruchten. Van de ongeveer 15 verzamelde Echinocactus horizonthalonius van 
verschillende grootte leeft er nu jammer genoeg geen enkele meer. Alle kwamen om 
door de vochtige winter van Canada en de slechte behandeling aan de universiteit. 
Een kleine Echinocereus dasyacanthus is het restant van een pakket van 10 kg, dat ik 
toen met veel list en geluk zonder uitvoervergunning naar Canada had gezonden.

Door het noordelijke droge Mexico reisde ik zonder langer oponthoud in een auto
bus rechtstreeks naar het zuiden. Op de hellingen rondom de koloniale mijnstad Zaca- 
tecas vond ik zeer talrijk Echinofossulocactus zacatecasensis. Daar had ik ook de eerste 
kennismaking met de zoete rode tuna, de vrucht van Opuntia tomentosa en hyptiacan- 
tha, die overal op de markten verkocht werd. Met een handige cirkelronde snede halen 
de verkopers de met glochiden bezette opperhuid er af en houden de klanten dan het 
donkerrode vruchtvlees voor. Vooral op hete dagen is de tuna een kostelijke verfrissing. 
Ze geldt in Mexico als een volksvoedsel en de weg door de maag van de mens zorgt 
in het bijzonder voor hun vermeerdering. Eerst door de verteringsappen van mens en 
dier worden de steenharde dikke schalen zover afgebroken, dat het zaad kan kiemen.

De autoweg naar de hoofdstad voert bijna regelmatig door cactusland : daar zijn 
Platy- en Cylindropuntia in grote heggen, ja dikwijls zo sterk als bomen met dikke ver- 
houtte stammen; de orgelpijpen van de Lemaireocereus, de reuzenkandelaars van de 
Pachycereus en de witte, weinig vertakte zuilen van de Cephalocereus vormen vaak 
dichte kolonies, die zich schier eindeloos over het bergachtige landschap uitstrekken; 
de tonnen wegende zware kogels en korte zuilen van de Ferocactussen lijken reuzen 
uit een andere wereld. Uit hun sappig vlees wordt een in Mexico zeer geliefde gesui
kerde toespijs gereed gemaakt, dat bij ons onder de naam „zitronat” in de handel is. 
Opuntia’s en vooral Cereus worden door de bevolking steeds graag als heggen aange
wend. Vooral geliefd hiervoor is de mooi recht groeiende Lemaireocereus marginatus.

Op de Centraalamerikaanse hoogvlakte, de zogenaamde „Valle de Mexico”, in 
welks centrum de hoofdstad op ongeveer 200 meter hoogte ligt, is de cactusflora beslist 
armer dan in de dieper gelegen gebieden. Hier moeten de planten in de mooie droge 
winterperiode vaak s nachts temperaturen van —10 graden Celsius kunnen verdragen.

In de fascinerend levendige hoofdstad hield ik mij op de heen- en terugweg ettelijke 
dagen op, evenals op mijn tweede reis, toen echter ongeveer een week. Ondanks dat 
was de tijd veel te kort om alle bezienwaardigheden te bezoeken en met de charmante 
en in vele dingen zo tegenstrijdige wereldmetropool werkelijk vertrouwd te worden. 
Mexico-City staat op historische grond, het uitgedroogde vlakke Texcocomeer, op welks 
eilanden zich, ongeveer in het gebied van het tegenwoordige stadscentrum, eens de 
Azthekenhoofdstad Tencohtitlian bevond. Vele overblijfselen uit deze tijd, evenals de 
bouwwerken uit de Spaanse koloniale periode, geven de millioenenstad een pakkende 
historische atmosfeer. Echter behoren ook hypermoderne gebouwen van beton, staal 
en glas tot het stadsbeeld, evenals de ellendige, smerige kleihutten van de voorsteden, 
’s Nachts kan men altijd weer aan de voet van moderne zaken- of bankgebouwen een 
paar van de armsten in hun bonte „sarapes” of in dekens gehuld, zien slapen.

Jammer genoeg trof ik tijdens mijn bezoeken aan mevr. Dr. Helia Bravo, de be
kende plantkundige, die zich met de cactusflora van Mexico bezig houdt geen enkele 
maal aan; Aan de zuidelijke uitgang van de stad staat op het solide fundament van de 
historische lavastroom „Pedegral’ de „Cindad Universitarie” , de modernste universiteit 
ter wereld, met zijn karakteristieke ultramoderne gebouwen. Daar, in de wijde omgeving 
vond ik in de rotsspleten van het uitgebreide lavaveld zeer talrijke groepen Mammillaria 
magnimamma en Mammillaria elegans. De heggen van Platyopuntia crassa en lasiancan- 
tha verlevendigden met hun bloei van rode resp. gele bloemen het landschap.

In de hogere streken van Centraal Mexico wordt de Agave verbouwd, waaruit de 
nationale alcoholische dranken Pulque en Tequila gereed gemaakt worden. Pulque is 
het melkachtige, troebele gegiste agavensap uit het vlezige hart en Tequila het bran
dewijnachtige destillatie-product daaruit.
(Wordt vervolgd) Vert. B. M. Schomper.
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Epiphyllum ƒ. cristata door
A. J. A. UITEWAAL

A ls juiste en geldige geslachtsnaam moet ik aan de kop van dit artikeltje 
de naam Epiphyllum (Haw. 1812) gebruiken, hoewel de meeste liefheb

bers dadelijk beter begrepen zouden hebben waarom het gaat, wanneer ik 
de geslachtsnaam Phyllocactus (Link 1831) had mogen gebruiken. De be
naming Phyllocactus is namelijk nog altijd bij ons het meest ingeburgerd, 
hoewel de planten die wij daarmede aanduiden wegens prioriteitsredenen 
op de benaming Epiphyllum recht hebben. Er is wel is waar een voorstel 
gedaan om de zo lang in zwang zijnde benaming Phyllocactus voor deze 
planten te behouden — zoals dat h eet: deze naam op de lijst der nomina 
generica conservanda te plaatsen — maar dit voorstel is bij mijn weten niet, 
of nog niet aangenomen.

Hoe ik aan de hierbij afgebeelde, merkwaardige, fraaie cristaatvorm

E P IP H Y L L U M  ƒ. C R IS T A T A  (2/3 w are g rootte  van de p lan t) foto: Uitewaal.

gekomen ben, weet ik waarlijk niet meer, wel weet ik dat het al heel wat 
jaren geleden is, dat ik ze heb verworven. Ze bleek nogal zeldzaam te zijn, 
want bijna alle liefhebbers, die mijn plantenverzameling bezichtigden, viel 
deze typische plant dadelijk op en zij wisten op geen stukken na wat het 
voor een soort cristaat zou kunnen zijn. Wanneer ik dan zei: dat is een cris- 
taat van Epiphyllum, keek men mij meestal eerst een beetje ongelovig aan. 
Ik heb eens een paar stekken medegenomen naar een congres van de I.O.S. 
en ook in dit geleerd gezelschap keek men mij even verbaasd aan; maar 
mijn stekken was ik in enkele ogenblikken kwijt.

Een enkele maal heeft de plant een normale uitloper gevormd en wan
neer die er nog aan zat, dan was dat natuurlijk het beste bewijs voor mijn 
bewering, dat we hier inderdaad met een cristaatvorm van Epiphyllum te
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doen hebben. Zónder een normale uitloper aan de plant zou men de ver
wantschap werkelijk moeilijk bevroeden. Omdat zo’n normale uitloper naar 
mijn smaak de plant ontsiert, heb ik die altijd verwijderd. Het vorige jaar 
heeft de plant opnieuw zo’n normale uitloper gevormd en dit voorjaar 
maakte ik van het geheel een foto, die nevensgaand is afgebeeld. Bovendien 
maakte ik een close-up van de plant nadat ik de normale spruit had afge
sneden, maar ditmaal de plant van de andere kant bekeken. Het ligt in 
mijn bedoeling de af gesneden, normale uitloper verder te kweken om eens 
te zien, uit welke soort of hybride 
Epiphyllum deze cristaat ontstaan 
zou kunnen zijn.

Wanneer ik zeg, dat het waar
schijnlijk een cristaatvorm is van 
de bekendste onder de Epiphyl- 
lums, nl. Epiphyllum ackermannii, 
dan raad ik er feitelijk maar een 
beetje naar, al heb ik dan ook mis
schien wel enige grond voor deze 
veronderstelling. Jammer genoeg 
heb ik het Epiphyllum Handbook 
van Haselton niet meer bij de hand, 
anders had ik aan de hand van de 
verschillende kenmerken van de 
normale uitloper misschien bij be
nadering kunnen zeggen, wat voor 
bloed haar óf hem door d’aderen 
vloeit!

Voor belangstellenden geef ik 
hier een korte beschrijving van de 
normale tak, die op een der foto’s 
is afgebeeld: onderaan vijfkantig, 
vervlakkend tot twee platte zijden 
waar de middenrib duidelijk te 
zien is, naar boven weer over
gaand in 4 kanten, op de kanten 
bochtvormig gekerfd; areolen vil- 
tig, met tot een tiental bijna witte 
tot bruinachtige, gespreid staande 
dorens die tot ongeveer % cm lang 
zijn; kleur van de tak is een fris, 
tamelijk donkergroen. Opmerkelijk 
zijn de dorentjes, die bij Epiphyllum vrij zelden voorkomen; dit mag op 
Cereusbloed wijzen.

Onnodig deze cristaatvorm te enten. Een afgesneden stukje eenvoudig 
een dagje laten liggen om de wond wat te laten drogen, dan in wat zandige 
grond oppotten, waarna het afgesneden stukje ongetwijfeld gemakkelijk zal 
wortelen. Om de groei te bevorderen en tevens om de cristaatvorm goed te 
behouden, doet men goed de bewortelde stek later in een voedzame, de 
groei rijkelijk stimulerende grond, zoals bladaarde, gemengd met zand en 
oude, goed verteerde koemest, over te zetten.

EPIPH YLLUM  ƒ. CRISTATA 
met normale uitloper

foto: Uitewaal.
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Electrische bodemverwarming
door H. F. BLOM

H  r is al veel gesproken en geschreven over bodemverwarming en speciaal de ver- 
*—J warmingsmethoden welke gebruikt worden voor het ontkiemen van zaad hebben 
grote aandacht. Wie over centrale verwarming beschikt, ontmoet geen al te grote 
problemen bij het grootbrengen van een zaaisel. Anderen zijn aangewezen op min of 
meer ingewikkelde toestellen, of zij moeten wachten tot de zaden zonder onderwarmte 
aan de zaaibodem kunnen worden toevertrouwd. Intussen is men wel algemeen van 
mening, dat electrische verwarming de meest ideale is. De grote nadelen — een ieder 
bekend — zijn de hoge kosten en de soms ingewikkelde aanleg. Daarbij komt nog de 
te begrijpen angst voor de gevaren van het zo vreemde verschijnsel: electriciteit.

Er is maar een zeer kleine hoeveelheid electrische energie nodig om een zaai- 
bakje op temperatuur te houden, zodat bij deze toepassingsmogelijkheid de eerste 
bedenking -  die van de hoge kosten -  al wegvalt. Een verwarming met een vermo
gen van b.v. 40 Watt verbruikt per etmaal ongeveer éen kilowattuur. Men kan dus 
zelf de kosten berekenen. De bezwaren van moeilijke aanleg en gevaar zijn ook te 
bezweren. Jammer genoeg komen er vaak weer andere nadelen voor in de plaats.

Laten we eens enkele methoden tegen elkaar afwegen: 
le. Een of meer lampjes gemonteerd onder het zaaibakje :

Betrouwbaar; te regelen door het verwisselen van lampjes, geen hoog rendement, 
warmte te veel op één plaats, betrekkelijk veilig, zaaitoestel nodig.

2e. Theelichtelement onder het bakje :
Betrouwbaar, niet zonder meer te regelen, verbruik ± 7 5  Watt, iets beter ren
dement, warmte op één plaats. Bij goede installatie in een zaaitoestel tamelijk 
veilig. Men kan twee elementen achter elkaar schakelen, waardoor het verbruik 
tot ongeveer een kwart daalt en de warmteverdeling iets verbeterd wordt.

3e. Verwarmingskabel in het bakje :
Zeer betrouwbaar, niet zo gemakkelijk te regelen, zeer hoog rendement, zeer 
goede warmteverdeling, geen zaaitoestel nodig, volgens technische opvattingen zeer 
onveilig.

4e. Laagspanningsverwarmingskabel in het bakje :
Zeer betrouwbaar, te regelen, hoog rendement, zeer goede warmteverdeling, zeer 
veilig, speciale transformator nodig. .
Een en ander kunnen we ter vergelijking samenvatten in het volgende lijstje :

i 2 3 4

lampjes theelicht
element

verwarmings
kabel

laagsp.
kabel

Betrouw
baarheid goed goed zeer goed zeer goed

Aanleg eenvoudig eenvoudig zeer eenv. niet eenv.

Aanleg-
kosten laag iets meer nog meer het hoogst

Regelbaarheid te regelen slecht slecht te regelen

W armteverdeling slecht slecht zeer goed zeer goed

Rendement laag beter het hoogst hoog

Veiligheid betrekkelijk betrekkelijk onveilig zeer veilig

Speciale voor
zieningen zaaitoestel zaaitoestel geen trafo
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Degene, die zelf een technisch knobbeltje bezit en daarbij gelegenheid heeft wat 
te knutselen kan de lampjes of de elementen voldoende vinden.

Hij die niet bang is, vindt de kabel op de netspanning het beste en voor mensen, 
die er iets meer voor over hebben, is de laatste manier wel aantrekkelijk.

De eerste drie methoden zijn al vaker beschreven, daarom zullen we de laatste 
iets nader bekijken. Het denkbeeld is niet nieuw, immers al jaren is in de tuinbouw 
dit verwarmingssysteem in gebruik. Ook de cactuskwekers passen het toe. Het is 
niet onverstandig een door wetenschappelijke instituten ontwikkeld en in de praktijk 
beproefd systeem over te nemen. Wel moet het aan onze behoeften worden aangepast.

In de tuinbouw bestaat het verwarmingselement uit een in de bodem ingegraven 
mat van gewoon gegalvaniseerd kippegaas. Hierdoor wordt een zeer sterke electri- 
sche stroom gestuurd met een lage spanning. Deze stroom wordt geleverd door een 
grote transformator, welke op het lichtnet aangesloten is.

Het geleidingsvermogen van de bodem is slecht in verhouding tot dat van het 
gaas, zodat bij de lage spanning het verlies door de grond te verwaarlozen is. Hier
door is het niet nodig een isolatie aan te brengen, welks bij andere systemen wèl 
nodig is en dan het grootste deel van de kostprijs uitmaakt.

Een isolering kan altijd beschadigd worden, waardoor de installatie gevaar op
levert. Het aanraken van blanke delen is bij laagspanning absoluut ongevaarlijk. Bij

ons verwarmingssysteem is het element ook een stukje gaas of gemakkelijker nog: een 
lengte ijzer- of koperdraad, die in het zaaibakje wordt gelegd.

De transformator kan zelf gemaakt worden van een bestaande. Het beste leent 
zich hiervoor een zg. voedingstrafo uit een radiotoestel. Hiervan worden alle wikke
lingen — behalve de primaire — afgehaald, zodat er ruimte vrijkomt voor een secon
daire wikkeling van een zes- tot achttal windingen accukabel, waarvan de beide uit
einden doorlopen en aangesloten worden op het verwarmingselement. Hiermee zijn 
we al technisch aan het worden. Dit is onvermijdelijk; een leek behoeft zich echter 
niet te laten afschrikken, want hij kan de technische zaken gerust overslaan. W e 
moeten alleen diegenen tevreden stellen die graag de volledige beschrijving willen 
bezitten van de dingen die ze van plan zijn te maken.

Het eenvoudigste is gebruik te maken van onderstaande gegevens. Het systeem 
is beproefd en kan meestal zonder meer overgenomen worden. De spanning die door 
onze transformator geleverd wordt, is ongeveer 1.1. Volt. De doorsnede van de draad 
der secundaire wikkeling is 10 mm-, de diameter is dan 3.6 mm. Deze laat een be- 
lastinc toe tot 25 Ampère. Het door de transformator afgegeven vermogen is dus 
1.1 X 25 =  27.5 Watt.

De eigen weerstand van de wikkeling plus toevoerleiding veroorzaakt een span- 
ningsval. Wil men het verlies, wat hiervan het gevolg is, niet groter maken dan 10 % 
van het af te geven vermogen, dan kunnen de toevoerdraden ongeveer 1 meter lang 
worden. In het verwarmingselement worden tenslotte 25 Watt electrisch vermogen 
omgezet in warmte. Hierdoor komen per uur ongeveer 20 Kilogramcalorieën vrij. 
De trafo neemt ook een zogenaamd nullastvermogen op, ongeveer 8 Watt. Het totale 
verbruik is dus ±  35 Watt. Daardoor wordt het rendement van de schakeling 70 %.

De verwarmingsdraad moet in warme toestand een weerstand hebben van 0.04
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Ohm. Neemt men hiervoor een koperdraad van 1 mm2 dan is de lengte plm. 2 meter. 
Een geschikte lengte om in een zaaibakje te leggen.

De vele factoren hebben bij het ontwerp een compromis nodig gemaakt tussen 
toelaatbaar verlies enerzijds en technische mogelijkheden anderzijds. Natuurlijk kan 
men ook uitgaan van andere gegevens om het doel te bereiken.

Bij een hogere spanning kunnen de toevoerdraden dunner en langer zijn, maar 
de verwarmingsdraad moet dan ook dunner en langer worden of men moet hiervoor 
speciaal weerstanddraad gebruiken. Bij hogere spanning gaat de bodemgeleiding een 
rol spelen. Kiest men een lagere spanning bij grotere stroomsterkte, dan zal men — 
om de verliezen niet te hoog te maken — een zeer dikke en korte toevoerkabel moeten 
nemen, welke erg onhandelbaar is. Om het plan tot het maken van de verwarming 
te verwezenlijken koopt men in een radiozaak een voedingstransformator en bij een 
automaterialen- of electro-technische groothandel 3% meter geïsoleerde accukabel 
10 mm2. De transformator moet in staat zijn ongeveer 40 Watt te leveren en mag 
niet geïmpregneerd zijn, want dan wordt het demonteren te lastig.

Allereerst wordt de kern uit elkaar gehaald door met een hamertje de kern- 
blikken een voor een te verwijderen. Om beschadiging te voorkomen, kan hierbij 
een stukje hout gebruikt worden. Nadat men de aansluiting van de verschillende 
wikkelingen overgetekend heeft, kan men de buitenste isolatielaag er af halen. 
Daardoor komen enkele wikkelingen dik draad vrij. Deze zijn bedoeld als gloei- 
spanningswikkeling en zijn meestal aangeduid met 6.3 Volt en 4 Volt. Bij het 
afwikkelen hiervan worden de windingen nauwkeurig geteld, want hieruit moet het 
aantal windingen per Volt afgeleid worden. Dit getal ligt bij dergelijke transfor
matoren tussen 6 en 10. Heeft b.v. de 6.3 V-wikkeling 51 en de 4-V 32 windin
gen, dan vindt men als aantal windingen/Volt: 8. Het koperdraad van de 6.3 
Volt-wikkeling kan uitstekend gebruikt worden als verwarmingsdraad. Nadat dit 
draad en de volgende isolatielaag verwijderd zijn, ziet men de z.g. hoogspannings- 
wikkeling van 2 X 300 Volt, welke in vele lagen gelegd is met telkens een papier- 
laag er tussen. Met een schaartje kunnen deze voorzichtig weggeknipt worden. 
Als het laatste draadeind verdwenen is, blijft alleen de primaire wikkeling over.

Na het aanbrengen van een extra isolatielaag van b.v. isolatieband wordt de 
secundaire gewikkeld. Het aantal windingen is in ons geval 1.1 maal het gevon
den aantal windingen per volt. Men zorgt dat de beide overblijvende draadeinden even 
lang zijn. Nu kan de kern weer aangebracht worden. Dit moet voorzichtig gebeuren 
om niets te beschadigen. Op de soldeerlippen van de primaire wikkeling wordt een 
netsnoer aangesloten en de draadeinden der secundaire kunnen worden voorzien van 
stevige stekkerbussen, welke er aan gesoldeerd moeten worden. Ze kunnen gemaakt 
worden van een stukje messing- of koperen buis met een inwendige diameter van 4 mm, 
bijvoorbeeld een eindje benzineleiding. Aan de verwarmingsdraad komen deugdelijke 
verende stekkerpennen. Nog beter is het de verbindingen te solderen, maar dan gaat 
het voordeel van verwisselbaarheid verloren. Om de zaak verder af te werken, wordt 
de transformator ingebouwd in een beschermend omhulsel. Dit kan van hout ge
maakt worden; wil men het van aluminium maken, dan kan de tekening als voor
beeld dienen. Maten zijn niet op te geven, daar deze afhankelijk zijn van de toe
gepaste trafo. De installatie kan eventueel nog uitgebreid worden met een net- 
schakelaar, zekeringhouder met glaszekering en een signaallampje. Heeft de trafo 
een aansluiting voor 240 Volt, dan kan een spaarschakelaar aangesloten worden. 
Wanneer men een verwarming wil voor meer dan één zaaibakje, dan is het niet 
nodig meerdere trafo’s te maken. Een grotere uitvoering is met evenveel moeite te 
vervaardigen.

Ten slotte iets over de resultaten. Met hulp van enkele andere leden zijn de 
mogelijkheden onderzocht. Een aquarium met een inhoud van 15 liter, gevuld met 
een laag natte turfmolm, waarin de draad gelegd was, kreeg een temperatuur 
welke 12 graden Celsius boven de omgevingstemperatuur lag. Voldoende om te 
zorgen dat overdag de optimum zaaitemperatuur bereikt wordt. Het aquarium was afge
dekt met een glasplaat, welke flink op lucht stond. Een eternit bakje van 50 x 35 x 7 
cm3 gevuld met vochtige turfmolm en niet afgedekt, hield een temperatuur van 5 gr. 
Celsius boven de omgevingstemperatuur. Ideaal om op zonloze dagen de wortelvorming 
bij stekken te bevorderen.

Er is wellicht nog meer over te vertellen. Een handige knutselaar heeft aan boven
staande gegevens echter voldoende. Durft men het zelf niet aan, dan kan men zich 
verzekeren van de hulp van een vakman. Gaarne verstrek ik inlichtingen over details. 
Mijn adres is : H. F. Blom, Regentesseplein 18, Den Haag.
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telefoon 332556  
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24 
’s-Gravenhage

Afdeling Meppel :
Mevrouw A. FARSCH-WARGA, Marten 

Ottenlaan 2, Meppel.
Afdeling Rotterdam:
G. J. KOPPERS, Molenwei 38, Rotter- 

dam-Zuid.
Afdeling Utrecht:
J. WOLTERSEN, Bollenhofsestraat 89, 

Utrecht.
Afdeling Zaanstreek:
Mevr. VAN BEEK—THIEL, Botenma- 

kersstraat 84, Zaandam.
Afdeling Zwolle:
Mevr. E. J. WURTZ—BLIKKENDAAL, 

Brederostraat 77, Zwolle.

BELGIË :
Belgische leden van Succulenta worden 

verzocht de contributie, ten bedrage van 
B.fr. 90.00 te voldoen per postmandaat 
of door storting op postrekening 833550 
(Nederland) ten name van de heer G. D. 
DUURSMA, Alg. Penningmeester Succu
lenta, Vijversburg, Rijperkerk, Friesl., 
Nederland.
Belgische leden, die aangesloten zijn bij 
een afdeling, worden verzocht de contri
butie van B.fr. 90.00 en de afdelingsbij- 
drage te voldoen aan de Penningmeester 
van hun afdeling, zie hieronder :

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.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN.

Bij de intrede van het nieuwe jaar 
wensen wij allen een gezegend 1959 toe. 
Onze eerste vergadering in dit nieuwe 
jaar hopen wij te houden op donderdag 
22 januari a.s. te 20.00 uur ten huize van 
onze voorzitter de heer D. R. Meesters, 
Bremstraat 8, Arnhem. Op deze verga

dering komt o.a. de bestuursverkiezing 
en de vaststelling van de afdelingscontri- 
butie aan de orde. Mag ik de leden er 
aan herinneren dat zij de ruillijsten zo 
spoedig mogelijk inleveren, dan kan de 
ruiling in maart a.s. haar beslag krijgen.

J. SCHUT.

DEN HAAG

Het totaalbedrag dat ieder kringlid van 
de afdeling Den Haag aan de kringkas 
heeft te voldoen bedraagt f 6,50 contri
butie en f 3.— kringbijdrage is f  9.50. 
Willen deze leden — bij voorkeur door 
overschrijving of storting op ons giro
nummer 65 50 00 — deze f 9.50 vóór 1 
februari a.s. betalen? Degenen, die lie
ver persoonlijk willen betalen, kunnen 
dit bedrag aan mij op de a.s. kringbij- 
eenkomst voldoen.

Belangstellende leden van andere af
delingen kunnen zich door overschrijving 
of storting van f 3.— op giro 65 50 00 
abonneren op het maandelijks verschij
nend orgaan „Onze Kringpost” van de 
afd. Den Haag.

J. H. J. WIGT, peningmeester.

GRONINGEN
Op 12 december jl. vond onze jaarver

gadering plaats. Na het voorlezen van 
de notulen van de vorige vergadering, 
volgde het jaarverslag van de secreta
ris, waaruit bleek, dat het ledental van 
onze afdeling nog steeds omhoog gaat. 
Dit jaar werd het van 22 op 27 leden ge
bracht. Er werd besloten om de volgen
de vergadering op een zaterdagmiddag te 
houden. Op deze vergadering zullen gra
tis zaden uit Zuid-Afrika worden ver
strekt. Ook denken we het volgende jaar 
een zaaiwedstrijd te organiseren. Voor 
degene, die wil zaaien bestaat er weer 
gelegenheid om tezamen met anderen 
zaad te kopen. Hij kan zich hiervoor 
opgeven bij de secretaris, die hem dan 
t.z.t. de zaadlijst doet toekomen. Verder 
werd op deze avond nog gesproken over 
te houden excursies en het laten rouleren 
van een Duits tijdschrift bij de liefheb
bers. Ook werd de mogelijkheid bekeken 
om samen met andere verenigingen in 
verschillende plaatsen een tentoonstel
ling te houden. Al met al was het een 
gezellige avond.

H. BULT, Secretaris.



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

Grote sortering Cactussen 
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Ruil- en verkoopaanbiedingen

WIE KAN MIJ HELPEN aan het boek 
„Cactussen en Vetplanten” door A. J. A. 
Uitewaal. Aanbiedingen aan A. J. A. 
UITEWAAL, Alex. Boersstraat 25huis, 
Amsterdam-Zuid.

TE KOOP: Een kamerkasje 100 x 50 x 60 
cm en een kamerbak 100 x 60 x 60 cm., 
in prima staat. Te bevragen bij Mevrouw 
A. G. M. GROBBEN-HARTOCH, Wilgen
laan 10, Voorschoten. Bij evt. bezoek 
gaarne vooraf bericht. Tel. 01717-2128.

AANGEBODEN: Succulenta jaarg. 1954, 
1955, 1956 compleet a f 4.00 per jaargang. 
Jrg. 1953 ontbreekt nr. 1; jrg. 1957 ont
breekt nr. 12; jrg. 1947 nr. 2 in 2 ex.; 
jrg. 1948 nr. 1 en 3; jrg. 1950 nr. 2; jrg. 
1951 nr. 5; jrg. 1953 nr. 5 en 6. De losse 
nummers, eventueel ook uit jrg. 1953 en 
1957 a 40 cent per nummer. The Cactus 
Grower’s Guide door Vera Higgens a 
f 3.00; Succulent Plants door H. Jacobsen 
(2de druk) a f. 25.00.
Verder ter ruil aangeboden zaailingen en 
stekgoed van ongeveer 100 soorten cac
tussen. Ruillijsten en aanvr. voor de lite
ratuur te richten aan; G. EERKENS, Het 
Zand 4, Wilp bij Deventer.

TE KOOP: 280 cactussen en vetplanten 
(180 soorten), bovenbouw kasje staal, 
2.50 x 1.50 x 1.50 m.; 2 jaargangen Suc
culenta 1957-1958 A. G. VONK, West 
Kinderdijk 227, Kinderdijk Z.-H.

NIEUWE LEDEN :
K. Olde, Oostwijk 13b, Hollandse Veld, 

gem. Hoogeveen.
F. J. M. Smits, Bospolderplein 2c, Rot

terdam.
H. Dautzenberg, Drievogelstraat 116, 

Kerkrade.

INZENDING KOPIJ
Om een meer regelmatige verschijning 

van Succulenta te verzekeren — de eerste 
volle week van de maand — moet de 
kopij beslist vóór de 20ste van deze 
maand in het bezit zijn van de redactie.

BIBLIOTHEEK
Boeken uit de bibliotheek van „Succu
lenta” kunnen worden aangevraagd bij 

C. BRAVENBOER 
Kethelweg 116 — Vlaardingen 

Een catalogus van de boekwerken wordt 
op aanvraag gratis verstrekt.
Boeken worden alleen uitgeleend onder 
de volgende voorwaarden:
1. Een lid kan niet meer dan 3 boeken 

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

op tijdig verzoek, dat is voordat de 
termijn verstreken is, tot ten hoogste 
2 maanden verlengd worden.

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

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

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

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

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

6. Het maken van aantekeningen in de 
boeken is in geen geval geoorloofd.

DE BIBLIOTHECARIS.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
b ij W. J. van Kempen

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

A .  N .  S O V E R S  N . V . ,  O E N  H A A ®
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Freek Hoogvliet Cactussen en Vetplanten
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U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

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 1959 van de afdeling. 
2 Het jaarverslag over 1958.
3. Namen en functies van het afdelings

bestuur in 1959.
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.

CONTROLE KASCOMMISSIE
Ondergetekenden, Kascommissie 1958, 

verklaren de rekening en verantwoor
ding van de Alg. Penningmeester van 
Succulenta, over het jaar 1957, met de 
daarbij behorende bescheiden, te hebben 
gecontroleerd en accoord bevonden.

w.g. G. J. EILANDER,
Groningen. 

L. H. HOLLANDER,
Haren, Gron.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Ten huize van onze penningmeester, 
de heer I. Lageveen, Utrechtseweg 54, 
Arnhem hopen we onze februariverga- 
dering te houden op donderdag 19 febr. 
1959 te 20.00 uur. We zullen dan verder 
werken aan onze ruilactie! Ook dient 
dan het jaarverslag over 1958 te worden 
vastgesteld. Aangezien de zaaitijd weer 
nadert zal het nodig zijn om over het 
zaaien voorlichting te geven.

J. SCHUT.
DORDRECHT EN OMSTREKEN

Op 18 februari a.s. zal in het K.A.B.- 
Gtbouw, Doelstraat 9, Dordrecht een 
dia-avond worden gehouden. Aanvang 
19.30 uur.

Deze avond zal verzorgd worden door 
do heer J. C. van Keppel uit Wassenaar 
met medewerking van de heer de Klark, 
Den Haag. Hun onderwerp draagt als 
titel: „De wondere wereld der succu
lenten.”

Wij raden alle leden en donateurs aan 
deze veelbelovende avond vooral niet 
over te slaan, daar het weer een zeer 
mooie en leerzame bijeenkomst belooft 
te worden. A. DENTINGER, Secr.

GOOI- EN EEMLAND
De volgende vergadering van onze af

deling zal worden gehouden in café- 
restaurant „ ’t Hollandt-Huis” , Stations
straat 28 te Hilversum, op dinsdag 10 
februari 1959. Aanvang 19.45 uur.

Op de agenda staat o.a. een lezing 
over Mammillaria’s. B. WALET, Secr.
HAARLEM EN OMSTREKEN.

De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 12 februari 
a.s. in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, 
Schoterweg 83, Haarlem.

M. J. v. DOESBURG, secret.

ROTTERDAM
De eerste bijeenkomst in het nieuwe 

jaar op 10 januari j.1., werd, daar de 
voorzitter door ziekte niet aanwezig kon 
zijn, geopend door de secretaris met een 
hartelijk woord van welkom. Hij wenste 
namens het bestuur de leden een zeer 
gelukkig en voorspoedig nieuw jaar ook 
voor gezin en liefhebberij.

Na voorlezing der notulen en jaarver
slag werd overgegaan tot bestuursver
kiezing. Aan de beurt van aftreden wa
ren de heren S. K. Bravenboer, herkies
baar, H. L. de Mink, herkiesbaar, G. J. 
Koppers door gezondheidsredenen niet 
herkiesbaar. De herkiesbare heren wer
den met algemene stemmen herkozen 
evenals de candidaat gestelde heer J. C. 
Sollie.

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
S K. Bravenboer, voorzitter; H. L. de 
Mink; bibi. J. Schultz; algem. suc. J. C. 
Sollie; secr. J. L. de Slegte, Schiebroek- 
sesingel 31, Rotterdam.
Uit het jaarverslag bleek dat het jaar 
1958 een goed jaar was en wij hopen 
dat in het nieuwe jaar weer veel goed 
werk in de afd. zal kunnen worden ge
daan. De afdeling telt thans 70 leden.

Na de pauze volgde een vraaggesprek 
bij prachtig gekleurde dia’s.

De volgende bijeenkomst wordt ge
houden op zaterdag 14 februari, in de 
Vrije Evangelische Kerk, Jan van Loons- 
laan 6, waar de heer H. Rubingh zal 
spreken over cristaten.

J. L. DE SLEGTE. 
(zie verder pag. 3 van de omslag)
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P A R O D I A  R I T T E R I  (import), collectie Buining foto: Verster

arodia ritteri B̂uin. ópec. nova
door A. F. H. BUINING, lid I.O.S.

Planta brevi-cereoidea, ad 50 cm alta et 10 cm lata, simplex; costae 15—21; 
areolae ovato-orbiculares; aculei candidi, apices rosei; aculei marginales 
10—14, 1,5—4 cm longi; aculei centrales 1—4, 1,5—4 cm longi, quorum apex 
interdum paulum curvatus; flores 2,75—3,25 cm longi, phylla spathulata, 
sanguinea; stamina 0,50—0,75 cm longa; stylus 2—2,5 cm longus; stigmata 
7—9; fructus 3—7 mm longus, 4—8 mm latus, carmineus; semina % mm 
longa, /2 mm lata, nigra.

P l a n t  enkel, kort zuilvormig, 8—10 cm diam., tot 50 cm hoog, zonder pen- 
wortel, met vlakke wit wollige top, grasgroen.

R i b b e n  loodrecht tot iets gedraaid, 15—21, 0,75—1 cm hoog, stomp.
A r e o 1 e n enigszins verheven, wit tot iets bruinachtig, viltig, ovaal rond, circa 

3—5 mm lang en 3—6 mm van elkaar.
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Een prachtige natuuropname op de groeiplaats van PARODIA RITTERI 
opgenomen door de heer Ritter.

D o r e n s  in jeugdstadium rosé of onderaan wit, later wit, soms met rosé punten, 
alle vrijwel even lang of alleen de onderste iets korter, 1,5—4 cm lang, verschillend per 
plant; alle recht of iets gebogen, de onderste tamelijk ruw en dun, de bovenste dunner 
dan de onderste.

R a n d d o r e n s  10—14, half naar buiten gericht en rond de areolen gerangschikt.
M i d d e n d o r e n s  aanvankelijk 1, met iets omgebogen punt, later meestal 4, 

die niet omgebogen zijn, in vorm, grootte, dikte en kleur ongeveer als de onderste 
randdorens.

B l o e m e n  uit de wollige top, reukloos; lang circa 2,75—3,25 cm; de bloem- 
kenmerken zijn ontleend aan 3 verschillende planten van de groeiplaats afkomstig.

V r u c h t b e g i n s e l  rood, gehuld in de dichte witte wattige haren van de 
top, met talrijke zeer kleine geelachtige schubjes bezet.

B l o e m  b u i s  1—1,25 cm lang, trechtervormig, bij de zoom 9—10 mm diam., van 
binnen geelachtig rood, aan de buitenzijde bloedrood, bekleed met vele kleine rode 
schubjes en een dichte vacht witte wollige haren; deze wollige haren hebben aan het 
uiteinde van de bloembuis dikwijls roodbruine punten.

N e c t a r r u i m t e  is open, maar zeer gering ontwikkeld, 1—2 mm lang, de 
onderkant van de stamper nauw omsluitend, lichtgeel.

M e e l d r a d e n  0,50—0,75 cm lang, de bovenste nauwelijks langer dan de onder
ste; de onderste geel, de bovenste roodachtig tot oranje; de meeldraden ontspringen 
gelijkmatig over de gehele bloembuis verdeeld, boven de nectarruimte; helmknopjes 
goudgeel tot crèmekleurig, naar binnen gericht.

S t a m p e r  2—2,25 cm lang, boven de helmknopjes uitkomend, bleekgeel, met 
7—9 lichtgele, naar elkaar neigende 2 mm lange toegespitste stempels.

B l o e m b l a d e n  ongeveer spatelvormig, onder smaller, boven afgerond tot iets 
toegespitst, 1,2—1,5 cm lang, 2,50—4 mm breed, zijdeachtig glanzend, bloedrood tot 
bruinachtig rood, langs de randen iets bleker rood of geelachtig rood, niet wijd gespreid 
staand, maar meer rechtop gericht.

V r u c h t  karmijnkleurig, meestal breder dan lang, 3—7 mm lang, 4—8 mm breed, 
geheel gehuld in de gemakkelijk loslatende lange witte wattige wolharen in de top,
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bekleed met vele smalle verdroogde gele schubjes van ca. 0,5 mm lang, die 1—2 mm 
van elkaar verwijderd zijn; het vruchtnapje is nauwelijks of in het geheel niet verdiept 
en is vrijwel even breed als de vrucht; navelstrengen dradig, kort, met het rijpen ver
droogd; de zaden vullen de gehele vrucht, die na het rijpen uit de wollige top wordt 
gestoten, blijft hangen en verdroogt.

Z a a d  circa % mm lang, % mm breed, 1/ 3 mm dik, zwart, met zeer fijne circa 
ovaalvormige korreltjes bedekt; hilum wit, zeer lang, de gehele basis in de richting 
van het buikige gedeelte bedekkend: een klein navelpropje (strophiola).

Vindplaats bij El Puente in de provincie Mendez, departement Tarija, Zuid Boli- 
vië, op ongeveer 2500 meter hoogte.

Deze soort is alleen van de vindplaats bekend. Reeds in 1953 werd 
zij door F r ied ric h  R it t e r  daar gevonden en aan mij ter determinatie ge
zonden onder nummer FR 85. Nu zij bij mij enige jaren heeft gebloeid, 
wil ik haar beschrijven en gaarne noemen naar haar ontdekker. Naast deze 
Parodia vond R it t e r  een aantal andere verwante soorten, die nog beschre
ven moeten worden en die alle in het zuiden van Bolivië voorkomen. In 
de verte is Parodia ritteri verwant met de bekende Parodia maassii (H e e s e ) 
B er g er .

Het type exemplaar wordt gedeponeerd in het Botanisch Museum en 
Herbarium van de Universiteit te Utrecht, Holland.

Boekbespreking
’SUKKULENTEN’, Hans Krainz/Pia Roshardt. Silva Verlag, 1958,
4vo, 131 pag. en 60 gekl. afbeeldingen.

Reeds lang hebben wij naar dit werk uitgezien, waarvan de recensent reeds in 
Zwitserland de proeven van de platen had gezien en toen met verlangen het verschijnen 
tegemoet zag. Nu ligt het dan voor ons in zijn suggestieve omslag, die een fraaie 
afbeelding van Aloe speciosa  vertoont en ons uitnodigt tot inzien, bladeren en nog 
eens kijken, dat echter weldra tot lezen en herlezen, genieten en nog eens genieten 
wordt van dit waarlijk voortreffelijke boek. Voornaam in zijn verschijning, met de 
meesterlijke afbeeldingen van mooie, aanbevelenswaardige, soms ook zeldzame en 
begerenswaardige succulenten, maar ook gedegen wat de tekst aangaat, geschreven 
in een onderhoudende trant, die echter strikt zakelijk blijft en kennelijk berust op 
grondige kennis, rijke ervaring en grote liefde voor de succulenten, is dit boek één 
van de mooiste, die in de laatste jaren verschenen zijn. Wij hadden van de heer 
Krainz ook trouwens niets anders verwacht, maar ik geloof, dat hij zich zelf hierin 
nog heeft overtroffen, want zelfs voor een degelijk onderlegd man is het een hele 
toer in deze omvang zo veel te geven. De opzet is zeer goed doordacht: algemene 
hoofdstukken over de succulenten, hun voorkomen in verschillende werelddelen en hun 
bijzonder milieu, hun cultuur, aangevuld met teksten bij de afbeeldingen, teksten die 
telkens weer treffen door de belangwekkende gegevens, die erin zijn verwerkt. Zo 
komen dan op de 60 platen niet minder dan 154 soorten aan de orde. Daaronder zijn 
ook enkele noviteiten, succulenten verzameld door de Zwitserse onderzoeker P. R. O. 
Bally, die reeds jarenlang de succulentenflora van Oost-Afrika bestudeert en duizenden 
kilometers heeft afgelegd om succulenten te verzamelen in Eritrea, Somalilajnd, 
Abessinië, Uganda, Kenya, Tanganjika en Nyassaland. De ontdekkingen van Bally 
hebben de IOS-leden in Londen, tijdens het daar gehouden IOS-congres, reeds kunnen 
bewonderen; zijn prachtige foto’s en aquarellen van geheel nieuwe groepen succul- 
lenten; door de afbeeldingen van de drie prachtige Monademiums krijgen we er in 
dit boek een voorproefje van. Door de uitgave van dit boek heeft de uitgever niet alleen 
alle succulentenliefhebbers aan zich verplicht, maar ook een daad van betekenis ge
steld voor de propaganda van onze mooie liefhebberij ! Wij wensen het in handen 
van alle liefhebbers en bevelen het een ieder aan, die nog met de succulentenkweek 
gaat beginnen. Deze Duits-Zwitserse uitgaven verschijnen gelukkig ook nog in de 
Nederlandse taal, waardoor zij voor nog meer mensen toegankelijk worden.

J. A. JANSE.
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‘̂ Packypkytum bracteóóum £k., 3Ci. et Otto
door J. C. VAN KEPPEL

N a het inleidende artikeltje over het geslacht Pachyphytum willen wij enkele bij 
ons gekweekte soorten eens wat nader bekijken, waarbij wij beginnen met bo

vengenoemde soort, daar zij als de typeplant van het geslacht beschouwd kan worden. 
Pachyphytum hracteosum  is niet alleen een der oudst bekende van dit geslacht, maar 
komt bovendien wel het meest in de liefhebberscollecties voor.

Reeds in 1838 werd zij door Prof. Ehrenberg, hoogleraar te Berlijn, uit Mexico 
ontvangen. In 1841 werd zij door bovengenoemde auteurs in de Alg. Gartenzeitung 
IX, 9, beschreven. Door andere auteurs is deze plant nog onder de navolgende namen

PACHYPHYTUM  BRACTEO SU M  foto: De Klark

beschreven, welke als synoniemen beschouwd kunnen worden. Echev. bracteosa Lind. 
et Paxt, 1853; Cotyledon pachyphytum  Bak, 1869; Echeveria pachyphytum  Morren, 
1874. In België wordt deze plant hier en daar wel gekweekt onder de foutieve naam 
Pachyphytum oriforme — waarschijnlijk een verbastering van oviferum.

De hier afgebeelde jonge plant kregen wij als stekje van de nestor der Haagse 
liefhebbers, de heer Bommeljé, die van deze soort reeds meer dan 35 jaar prachtige 
exemplaren kweekt. Zijn planten, die natuurlijk in de loop der jaren langs vegetatieve 
weg regelmatig verjongd zijn, zijn afkomstig uit de collectie van wijlen Ds. L. M. de 
Boer, predikant te Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, een ervaren liefhebber, die omstreeks 
1900 reeds een prachtige verzameling succulenten bezat.

De fraaie grijswit berijpte, 7—10 cm lange tot 2% cm brede, tamelijk vlakke spa
telvormige bladeren staan sterk opwaarts gebogen. De onduidelijk gespitste top en 
randen zijn stomp afgerond en bij goede kuituur ligt er een teer roodachtig waas over 
de bladeren, die in een verlengde rozet aan de top van de tot 3 cm dikke, blauw be-
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rijpte n i e t  k l e v e r i g e  stam geplaatst staan. In tegenstelling tot wat over de 
afmetingen in de literatuur vermeld wordt, kunnen kultuurplanten gemakkelijk een 
hoogte van 60 cm bereiken. Wordt de stam te lang en te kaal dan kan men het bebla- 
derde bovenstuk afsnijden en opnieuw laten bewortelen. Ook voor kamerkultuur is deze 
vrij sterke en fraaie soort aanbevelenswaardig, mits men over een op het zuiden gelegen, 
dus zonnige standplaats, beschikt. Verdere cultuur als beschreven in voorgaand artikel, 
zonnige standplaats, beschikt. Verdere cultuur als beschreven in voorgaand artikel, 
waarbij vooral gelet moet worden op een koele, vrij droge overwintering.

In het voorjaar ontwikkelt de plant haar 20—60 cm lange berijpte bloemstengel, 
aan de top de naar één zijde gekeerde knikkende bloemtros met 10—22 rode, 16—18 
mm lange klokvormige bloemen. De schutbladen tussen deze bloemen zijn groot, met 
pijlvormige voet, soms wel tot 2% cm lang, vandaar de soortnaam bracteósum, afgeleid 
van het Latijnse bractéa ( =  schutblad, dus met vele of met opvallende schutbladen). De 
steriele — onvruchtbare — schutbladen aan de benedenhelft der bloemstengel zijn niet 
talrijk en sterven spoedig af. Vrijwel alle beschreven Pachyveria’s zijn ontstaan uit 
kruisingen uitgevoerd met Pachyphytum bracteósum als moederplant, zodat het zeker 
van belang mag worden geacht dat deze oorspronkelijke soort een blijvende plaats in 
onze collecties behouden. Wij kunnen dan ook een ieder die voor de vetplanten enige 
belangstelling heeft, deze oude, mooie en beproefde soort van harte aanbevelen.

RECTIFICATIE. — In het artikel Pachyphytum is een storende fout geslopen. Vanaf 
de 18e regel van boven dient als volgt gelezen te worden. „Veel nauwer dan met 
Dudleya, Stylophyllum en Sedum, waarvan geen geslachtskruisingen met Echeveria 
bekend zijn, met uitzondering van X Sedeveria hummelii, een hybride tussen Sedum 
pachyphyllum en Echeveria derenbergii”  (Succulenta no. 1, 1959, pagina 8).

Benaming van planten

Het zal U ongetwijfeld bekend zijn, dat de benaming van vele vetplanten nog al 
wat te wensen overlaat.

Teneinde hierin verbetering te brengen heeft zich een commissie gevormd van 3 
kwekers en 3 liefhebbers van vetplanten, die zich ten doel stelt de in Nederland ge
kweekte vetplanten op naam te brengen.

Daartoe zal het nodig zijn, dat een overzicht wordt verkregen van hetgeen in ons 
land aanwezig is, en de enige manier waarop dit doeltreffend kan geschieden is wel, 
dat het materiaal wordt bijeengebracht. Dan kunnen de planten worden vergeleken en 
benaamd.

Vanzelfsprekend kan men niet met alle vetplanten tegelijkertijd beginnen en daarom 
heeft men zich dit jaar beperkt tot Echeveria.

Mijn verzoek is nu : wilt U aan dit onderzoek medewerken en zo ja, wilt U dan 
van Uw Echeveria-materiaal inzenden, wat U nodig acht ? Iedere plant dient geëtiket
teerd te zijn en voorzien van naam of nummer. Het materiaal moet opgezonden worden 
naar het I.V.T., Dr. S. L. Mansholtlaan 15, Wageningen, onder vermelding van het 
woord „Succulenten” .

De commissie zal met het werk beginnen, zodra zoveel materiaal bijeen is, dat het 
de moeite loont. De resultaten zullen U worden toegezonden en bovendien in Succu
lenta worden gepubliceerd.

Wilt U hiervan het maximale profijt, dan zal het nodig zijn, dat U zelf ook 
aantekeningen houdt van hetgeen U inzond.

De commissie heeft de volgende samenstelling: F. Hoogvliet te Maasdijk, voor
zitter; J. Bonefaas, te Den Haag; D. Bouwman te Honselersdijk; W. J. Fukken te Den 
Haag; J. C. van Keppel te Wassenaar; E. C. van der Meer te Honselersdijk; onderge
tekende treedt als secretaris op.

Kwekers en liefhebbers, in andere kringen (b.v. vaste planten, heesters) heeft een 
dergelijke wijze van werken uitstekende resultaten opgeleverd; succes is dus mogelijk, 
maar alleen bij ruime medewerking. B. K. BOOM
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De Harrisia jusbertii bloeit

Foto Ch. Bloemers

H
et is geen bijzonderheid als een Harrisia jusbertii bloeit, maar toch is het met 

deze plant even anders dan met andere cactussen. Deze cereus heeft bij de 
meeste liefhebbers geen kans om tot bloeibare leeftijd te komen, omdat ze meestal 

voor entstam gebruikt wordt. Laat een jusbertii eens doorgroeien, op een zonnig plekje 
en ze zal U niet teleurstellen. Bijgaande foto toont U drie bloemen van jusbertii, de 
plant is drie en half jaar en is 1.20 meter hoog. Wat een verrassing als men op enkele 
areolen wollige pluisjes ontdekt. En dan iedere dag maar kijken of ze doorgroeien ! 
Als ze doorgroeien dan komt op zekere avond de grote sensatie dat de knoppen zich 
openen en de prachtige witte bloemen verschijnen. Wat een schoonheid ! De volgende 
dag is het helaas een vergane glorie.

A. BOERS

Uit andere tijdschriften
„Kakteen und andere Sukkulenten” zet het nieuwe jaar in met een interessant arti

kel over Euporbia van de heer H. Hafner. Hij vertelt over de lijfarts van koning Juba 
van Mauretanië (54 v. Chr.) Euphorbus. Deze gebruikte het Euphorbiasap om zieken 
te genezen en ter zijner ere draagt deze plantenfamilie de naam: „Euphorbiaceae”. 
Het geslacht telt ongeveer 1600 soorten. Schrijver is van oordeel dat er nog te weinig 
belangstelling voor dit geslacht bestaat. — G. Frank en W. Rausch breken een lans 
voor de winterharde cactussen en geven een beschouwing over Echinocer. viridiflorus, 
en chloranthus. Enige fraaie foto’s illustreren dit artikel — Friedrich Hilberath schrijft 
over een aantal nieuwe beschrijvingen in de buitenlandse literatuur — Door drukke 
werkzaamheden is de heer Dr. Hilgert opgevolgd door Dr. Haustein, de vroegere redac
teur van de toenmalige D.K.G. — Dr. Hilgert geaft een lijst van de bloeitijden voor cac
tussen. — G. Schwantes schrijft over wijlen de heer Triebner welke in oktober 1957 
te Windhoek, Zuid-Afrika, overleden is. — Tot slot de gewone rubrieken.
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V E T P L A N T E N  %l*ir.ren..d °°k.we'____________________________  ,,Vetplantjes geheten)

De artikelen van „Practicus” volg ik steeds niet veel belangstelling en waar zijn ver
handeling in liet decembernummer ’58 het een en ander vertelt over Vetplanten 

ben ik plotseling geboeid. Ik zou alleen willen opmerken, dat hij in véél te bescheiden 
vorm de uitzonderlijke schoonheid en dus aparte bekoring van de Vetplanten — altijd 
met hoofdletter! — naar voren brengt, terwijl hij op een haast verontschuldigende wijze 
in zijn artikel de redenen nagaat, waarom de belangstelling voor de Vetplanten bij die 
voor de Cactussen gemeenlijk achter staat. Aan het slot van zijn bijdrage zegt hij te 
hopen op het onderwerp Vetplanten terug te komen, indien de redactie hem dat toe 
staat. Nou, dat zou helemaal mooi zijn, als de redactie zo iets niet toe stond; ik ben er 
van overtuigd dat èn de redactie èn de lezers blij en dankbaar mogen zijn als Practicus 
zich die moeite nemen wil. Of het hem zal helpen de liefhebberij voor de Vetplanten 
bij de „liefhebbers” te bevorderen: ik ben er een beetje bang voor, maar vind toch zijn 
goede bedoeling zeer te loven. Meer succes zou hij naar mijn mening ongetwijfeld heb
ben wanneer hij over ,,onze” Vetplanten in het een of andere veelgelezen, populair 
weekblad zou publiceren. „Vetplanten” zijn populairder dan Cactussen, vallen in het 
algemeen méér in de smaak. Schrijft hij zelf ook niet bij de aanvang van zijn artikel, 
dat men voor de vensterbanken dikwijls prachtige exemplaren Vetplanten ziet; waaraan 
ik zou willen toevoegen dat wat men aan succulente planten, als je zo rondkijkt ziet, 
overheersend Vetplanten zijn en deze dus bij de gewone man — als ik deze geijkte uit
drukking hier eens gebruiken mag — het meeste in de smaak vallen.

Zijn „liefhebbers” — en dat slaat vooral op C a c t u s  liefhebbers — wel gewone 
mensen? Ik herinner me goed dat een van onze nestors ergens heeft geschreven dat er 
een tijd is geweest, dat cactusliefhebbers voor een vreemd slag mensen werden aange
zien, nou ja, zo’n beetje halve-garen, maar dat die tijd - gelukkig - voorbij was. Voorbij? 
Werkelijk? Misschien, maar bepaald niet voor diegenen die nog altijd beweren dat 
Cactussen „mooier” zouden zijn dan Vetplanten. Zulks wordt namelijk door Practicus 
als een „alom” heersende mening bevonden, waarbij hij n.m.m. ongetwijfeld c a c t u s 
liefhebbers op het oog heeft. Maniakken, zo zegt mijn woordenboek, zijn mensen die 
een manie hebben, en manie — zo zegt het woordenboek weer — is hartstochtelijke in
genomenheid. krankzinnigheid op één punt, overdreven zucht tot iets, enz., maar de 
bedoeling komt allemaal op hetzelfde neer. (Tussen haakjes: of de ruimte in Succulenta 
opname hiervan toestaat, dat is een vraag!) [— Natuurlijk, waarom niet ? red.].

Zoals ik al te verstaan heb gegeven, prefereert men „alom” Vetplanten, en cactus
liefhebbers die Vetplanten achter stellen in schoonheid, of menen dat deze minder 
belangwekkend of belangrijk zijn, slaan de bal volkomen mis. Ik, als s u c c u l e n 
t e n  liefhebber — voelt u de fijne nuance? — durf dan te beweren, dat zulke cactus
liefhebbers óf nooit een behoorlijke Vetplantenverzameling hebben gezien, óf er niet 
behoorlijk aandacht aan hebben geschonken. In de omgeving van Haarlem kunt u b.v. 
een prachtige succulentenverzameling bewonderen, op het tablet aan de éne kant van 
de kas staat een collectie Cactussen, het tablet aan de andere kant prijkt met Vetplan
ten. (Precies als bij mevr. Grullemans en de heren v. Keppel en Bonefaas — red.). Ik 
schrijf „prijkt”, de ene groep nóch de andere te na gesproken, want als men beide collec
ties rustig en vooral onbevooroordeeld bekijkt zal men „alom” vrij zeker tot de conclusie 
komen, dat in kleurenrijkdom en variatie van vormen de Vetplanten, als het er op aan
komt, het tóch van de Cactussen winnen. Kunnen de aesthetisch schoon gevormde, 
prachtig gekleurde en door hun samenstelling ongemeen belangwekkende bloemen van 
b.v. Stapelia (zo veronachtzaamd!) soms niet wedijveren met de mooiste cactusbloe- 
men? Let wel: wedijveren, waarmede dus niets, maar dan ook niets, ten nadele van 
laatstgenoemde wordt gezegd. Practicus is heus bescheiden geweest met te zeggen, dat 
„goed gekweekte Vetplanten een even rijke en gevarieerde kleurschakering te zien 
geven als Cactussen”, of waar hij zegt „in vormenrijkdom doen de Vetplanten niet 
voor Cactussen onder”.
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Het feit, dat op de vensterbanken over het algemeen meer Vetplanten dan Cac

tussen prijken, spreekt al voor zich. Daarin is ook een verklaring te zoeken waarom 
cactusliefhebbers vaak afwijzend tegenover Vetplanten staan. Het is dezelfde reden 
waarom deze „liefhebbers” zo vaak afwijzend tegenover de z.g. doodgewone Cactussen 
staan. Toch kan een doodgewone Cactus soms haast even mooi zijn als een doodgewone 
Vetplant! Laten zulke cactusliefhebbers maar eerlijk wezen dat ze er niet veel op vooruit 
zijn gegaan, sinds de dagen dat de Portugese zeelieden, die waarschijnlijk de eerste zijn 
geweest, die uit het Nieuwe Werelddeel vreemdsoortige gewassen als Cactussen hebben 
meegenomen; vreemdsoortige, oftewel niet-alledaagse, soms toch ook wel eerder vreemd; 
eerder merkwaardig dan mooi. Niet om wat te zeggen, maar bekijk nu de foto van zo’n 
„merkwaardige” plant eens op pag. 139 in hetzelfde nummer van ons tijdschrift. Als 
er niet onder stond, dat het de een of andere cactussoort was, zou men kunnen denken 
dat het een onordelijke of vertrapte bos was van de een of andere stijve, stugge gras
soort, waartussen de een of andere cactusbloem verzeild is geraakt. Mooi? Nu ja, sma
ken verschillen tegenwoordig heel erg. Het doet me denken aan een vreemdsoortig 
schilderij, een bruin fond waarop een paar grote donkere vegen. Als het er niet bij 
vermeld was : geen sterveling die op de gedachte zou komen, dat het Abraham moest 
voorstellen; tenzij de bruine achtergrond iemand zou doen herinneren aan het gezegde, 
te weten waar Abraham de mosterd haalt.

Maar alle gekheid op een stokje : de redenen waarom c a c t u s  liefhebbers meer 
of minder afwijzend tegenover Vetplanten staan, zijn n.m.m. niet voornamelijk althans 
niet alléén die, welke Practicus opsomt, nl. ruimtegebrek, de overwintering bij kas
cultuur, om omdat Vetplanten minder mooi of interessant zouden zijn. Neen, Vetplanten 
zijn niet uitzonderlijk, niet vreemdsoortig genoeg, nou ja, enkele natuurlijk uitgezonderd. 
Vetplanten stekken over het algemeen gemakkelijk, hetgeen aan hun zeldzaamheid te 
kort doet en velen willen graag iets hebben wat een ander niet bezit, dat is zo dood
gewoon; het kweken van de zo voorspoedig groeiende vetplanten is geen grote kunst, 
een cactuskweker is een kunstenaar.

Over het laatstgenoemde punt een kort woordje „uit ervaring”, niet alleen van 
mij, maar van meerdere succulentenliefhebbers, dus ook Vetplantenliefhebbers. In 
feite zijn Vetplanten over het algemeen moeilijker te kweken dan Cactussen, ook al 
wordt vaak de schijn levendig gehouden alsof het kweken van Cactussen een zo 
vreselijk moeilijk, ingewikkelde, ja haast geheimzinnige bezigheid zou zijn. Zou dus 
ook dat soms cactusliefhebbers afwijzend doen staan ? Hoe het zij, inderdaad groeien 
Vetplanten over het algemeen voorspoediger op dan Cactussen, althans wat de uiter
lijke massa betreft, maar dat ze daarom ook gemakkelijker te kweken zouden zijn, is 
slechts schijn. Cactussen - U kunt het geloven of niet - gaan bij mij hoogst zelden 
dood, of ik zou ze dood moeten maken. Enkele tere soorten of groepjes uitgezonderd, 
’s Zomers geven beide groepen, zowel Vetpanten als Cactussen, niet zo bar veel moeite 
bij het kweken. ’sWinters kan men, bij wijze van spreken, de Cactussen eenvoudig 
onder de divan gooien; in een gezonde aarde in het voorjaar opgepot groeien ze weer 
vrolijk verder. Zo iets zou je met Vetplanten moeten proberen ! Dan is niets of vrijwel 
niets meer van je verzameling over. Vetplanten vragen óók in de winter veel licht, 
liefderijke zorg en oplettendheid ! En kennis van zaken. Over het kweken van Vet
planten is en wordt helaas veel te weinig gepubliceerd, kijk er Succulenta maar eens 
op na. Een groep uitgezonderd, nl. de „vreemdsoortige” ultra-succulente Mesems, ofte
wel „bloeiende steentjes” de kweekwijze hiervan werd uitgekiend tot en m e t!

Het kan dus niet anders dan tot verheugenis en dankbaarheid stemmen - en ruimte 
in Succulenta moet daar maar voor gevonden worden - dat Practicus van plan is 
regelmatig een soort of geslacht van de Vetplanten onder onze aandacht te brengen. 
Daarom moet Practicus heus over een hele boel praktijk beschikken, zijn praktische 
voorlichting zal het ook voor ons mogelijk maken zijn ervaringen in de praktijk te 
brengen. Ter bevordering van de liefde en de kennis - inderdaad „onbekend maakt 
onbemind” - van de door cactusliefhebbers vaak zo zeer ten onrechte versmade Vet
planten. A. ƒ. A. U.



ZAANSTREEK
Zaterdag 17 januari jl. hield de heer 

W. H. van Marle uit Wilp (G.) een in
teressante voordracht voor onze afdeling. 
Aan de hand van een aantal meegebrach
te planten toonde hij ons wat men als 
goed liefhebber kan bereiken met des
kundig enten. In één jaar tijds kweekte 
hij op o.a. Pachanoionderstammen wal- 
nootgrote planten uit zaad, dat in 
januari was gezaaid. Naast dit hoofd
thema hoorden wij nog talrijke andere 
boeiende ervaringen vertellen, zodat de 
afdeling op een zeer geslaagde middag 
kan terugzieen en de afwezigen beslist 
ongelijk hadden.

De volgende vergadering zal gehou
den worden op vrijdag 13 febr. a.s. ten 
huize van mevrouw THIE, Menschikoff- 
straat 56, Zaandam. Programma: zaaien 
en zaaiwedstrijd.

E. J. HELDERMAN, Secr.

Ruil- en verkoopaanbiedingen
GEVRAAGD zaden van Agave en Aloe’s, 
alsmede stekken of jonge plantjes van

de volgende vetplanten: Crassula graeseri 
nov. hybr., Cr. corymbulosa, Cr. mesem- 
brianthemopsis Dtr., Cr. tecta, Cr. dre- 
geana, Cr. teres, Cr. hystrix, Cr. perfo- 
liata, Cr. barbata, Cr. pyramidalis, Cr. 
orbicularis, Cr. dejecta, Cr. arta. Eche- 
ria pilosa, E. pubescens. E. derenosa, 
E. pulvinata. Gasteria humilis v. Poelln., 
G. armstrongii, G. stayneri v. Poelln., 
G. ernestii. Brieven met prijslijstjes 
richten aan A. J. HEUVER, Jan Toorop- 
straat 11, Zwolle.

TE KOOP GEVRAAGD door begin
nend liefhebber: Epiphyllopsis gaertneri 
(Regel), Rhipsalidopsis rosea, Aporocac- 
tus flagelliformis, Ephiphyllum russel- 
lanum. Aanb. aan J. W. VAN OOIJ, Ger- 
rit van der Lindestraat 77, Rotterdam 6.

GEVRAAGD: Succ. 53—4, 54—5, 6, 55— 
1, 6; 56—5 en 57—3, 4, 5, 6, en de inhoud 
van 1953—1954. Tevens enige jonge plan
ten of stekken van Lobivia, Rebutia, 
Echinocereus, Noto’s, Parodia, Mammil
laria en Gymnocalycium voor een pas 
begonnen liefhebber. Aanbied, met prijs
opgaaf aan L. WALTERS, Jac. van Len- 
nepstraat 252 III, Amsterdam.

ZAADAANBIEDING >??e ïan hel
ANCISTROCACTUS brevihamatus 0.30

— scheerii 0.30
ASTROPHYTUM ornatum 0.30

— ornatum mirbellii 0.35
CEPHALOCEREUS alensis 0.30

— chrysacanthus 0.30
— palmeri 0.30
— senilis 0.40

CEREUS jamacaru 0.25
— peruvianus 0.25
— — monstruosa 0.25

CLEISTOCACTUS strausii 0.30
CORYPHANTHA echinoidea 0.30

— pallida 0.30
— radians 0.30
— raphidacantha 0.30
— scolymoides 0.30
— vivipara 0.30

DOLICHOTELE aylostera 0.50
— uberiformis 0.30
— longimamma 0.30

ECHINOCACTUS grusonii 0.35
— baileyi 0.40
— conglomeratus 0.25
— dasyacanthus 0.30
— pectinatus 0.30
— — pailanus 0.40
— — var. castaneus 0.30
— primolamatus 0.40
— reichenbachii 0.30

ECHINOMASTUS durangensis 0.30
— intertextus 0.40
— macdowellii 0.40
— mapinensis 0.40
— unguispinus 0.40

ESCOBARIA strobiliformis 0.30
EPITHELANTHA microm. greggii 0.30

— — var. longicaulis 0.40
FEROCACTUS electracanthus 0.30

— glaucescens 0.30
— hamatacanthus 0.30
— horridus 0.30
— latispinus 0.25
— schwarzii 0.40

GYMNOCACTUS beguinii 0.35
— — var. senlis 0.35
— horripilus 0.35
— saussieri 0.35

GYMNOCALYCIUM anisitzii 0.30
— gibbosum 0.50
— lafaldense 0.30
— mihanovichii 0.50

HAMATHOC. hamatacanthus 0.30
— setispinus 0.30

HAAGEOCEREUS aurivillus 0.30
LEUCHTENBERGIA principis 0.30
LEMAIREOCEREUS beneckei 0.40

— chichipe 0.25
— dumortieri 0.25
— hollianus (bavosus) 0.30
— marginatus 0.30

LOBIVIA (Trichocer.) huascha 0.30
— kermesina 0.40

MAMMILLARIA agregia 0.45
— applanata 0.30
— aurihamata 0.40
— candida rosea 0.35
— carretii 0.50
— celsiana 0.30



Firma K. EDELMAN
S pecia lite it C actussen en an dere  
V etp lan ten . Grote voorraad.

U I T S L U I T E N D  G R O O TH AN D EL  
WHOLESALE O N LY

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 334

M AM M ILLARIA chionocephala 0.30
— dawsonii 0.35
— densispina 0.35
— elegans schmollii 0.35
— fuauxiana 0.50
— guelzowiana 0.60
— guerreronis recta 0.30
— hahniana 0.30
— — giseliana 0.40
— heyderi 0.30
— klissingiana 0.40
— perbella 0.25
— plumosa 0.40
— schiedeana 0.40
— schw arzii 0.40
— sheldonii 0.35
— zeilmanniana 0.60

N EOLLOYD IA conoidea 0.35
— grandiflora 0.35

NOTOCACTUS graessneri 0.30
— haselbergii 0.40
— leninghausii 0.30
— mammulosus 0.40
— ottonis 0.30
— scopa 0.40

OBREGONIA denegrii 0.30
OPUNTIA herrfeldtii 0.30

— microdasys 0.25
— —  rufida 0.25
— scheerii 0.25

O REOCEREUS celsianus 0.40
PARODIA aureiflora 0.40

— sanguiniflora 0.40
P O R FIR IA  schwarzii 0.30
STENOCACTUS albatus 0.35

— coptonogonus 0.35
— hastatus 0.35
— lloydii 0.35
— multicostatus 0.40
— ochoterenai 0.40
— vaupelianus 0.40
— xiphacanthus 0.35

THELOCACTUS bicolor 0.30
— conothelos 0.35
— hastifer 0.30

TU RBIN ICA RPU S klinkerianus 0.50
— lophophorioides 0.40
— pseudomacrohele 0.30
— schmiedickeanus 0.50
— schwarzii 0.40

ALO Ë brevifolia 0.30
— ferox 0.35
—  variegata 0.40

A RGYRODERM A aureum 0.30
— —  schuldtii 0.30

—  schlechteri 0.30
—  kleijnhansii 0.30
—  jacobsenianum  0.30

DINTERANTHUS pole-evansii 0.30
—  wilmotianus 0.30

FAU CA RIA  brittenae 0.30
— candida 0.30
—  tigrina 0.30
—  tuberculosa 0.30

FR IT H IA  pulchra 0.30
G IBBA EU M  album 0.30
LITH O PS alpina 0.30

—  bella 0.30
— deboerii 0.30
—  elisabethae 0.30
—  helm utii 0.30
— ju lii pallida 0.30
—  karasm ontana 0.30
— kunjasensis 0.30
—  opalina 0.30
— peersii 0.30

P L E IO SP IL O S bolusii 0.30
— hilm arii 0.30
—  m inor 0.30
—  nelii 0.30

TITA N O PSIS calcarea 0.30
—  luckhoffii 0.30
—  schw antesii 0.30

De p a k je s  b ev a tten  30 zad en

Toezending volgt na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag, vermeerderd met 
f 0.20 voor verzendkosten.

Men wordt verzocht geen zaadbestel- 
ling te schrijven op giro- of postwissel- 
strookjes.

Men vergete niet, enkele soorten op 
te geven, die als vervangingssoorten 
dienst kunnen doen.

Verzoeke het bedrag over te maken 
per postwissel of door overschrijving of 
storting op postrekening 35 92 76 ten na
me van A. TIM M ERM ANS, Ziggenstraat 
18, Geldrop.

B etaalt U  s.v.p. N IET m et postzegels.
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Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op donderdag 19 maart a.s. hopen we 
weer kringbijeenkomst te houden en wel 
te 20.00 uur ten huize van Dr. L. C. Bree- 
baart, Zypendaalseweg 1 b te Arnhem.

Op deze vergadering zullen de planten 
van de ruilactie worden uitgedeeld. Ver
der hebben we gevraagd of de heer Boers 
ons iets zal willen vertellen over het 
enten van zaailingen.

Ten slotte deel ik nog mede, dat ik 
telefonisch aangesloten ben onder no. 
33790 (K 8300)

J. SCHUT.
AMERSFOORT

De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op 16 maart a.s., om 8 uur 
ten huize van de heer D. VAN VEEN
SCHOTEN Jr., St. Willebrordusstraat 37, 
Amersfoort.

Onderwerp: Bespreking cactusbloemen.
F. J. MEIJER, secretaris.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
De eerstvolgende ledenvergadering zal 
gehouden worden op 18 maart a.s. in het 
K.A.B.-gebouw, Doelstraat 13, Dordrecht. 
Aanvang 19.30 uur. Agenda: Opening
door de voorzitter — Notulen vorige ver
gadering — Ingekomen stukken — Be
spreking tentoonstelling — Wat verder 
ter tafel zal worden gebracht — Rond
vraag en sluiting.
De leden die de vorige vergadering niet 
konden bezoeken, zullen daarvan wel 
enige spijt hebben gehad. Het was een 
zeer mooie avond. De heer de Klark liet 
ons zeer mooie dia’s zien en de heer van 
Keppel zorgde voor een leerzame uiteen
zetting. De leden, die hun contributie 
voor 1959 nog niet voldaan hebben, moe
ten deze nu zelf gireren.

A. DENTINGER, Secretaris.

GOOI- EN EEMLAND
De eerstkomende vergadering van onze 

afdeling zal plaatsvinden op 10 maart a.s. 
De agenda zal tijdig in het Gooinieuws 
worden bekend gemaakt.

Plaats van samenkomst café-restaurant 
„ ’t Holland Huis” , Stationstraat 28, Hil
versum. Aanvang te 19.45 uur.

B. WALET, Secretaris.
HAARLEM EN OMSTREKEN.

De maandelijkse bijeenkomst zal ge
houden worden op donderdag 12 maart 
a.s. in het Ned. Hervormd Jeugdhuis, 
Schoterweg 83, Haarlem.

M. J. v. DOESBURG, secret.
ROTTERDAM

Op onze bijeenkomst van zaterdag 
11 februari j.1. mochten wij als spreker 
de heer H. Rubingh verwelkomen. Na 
behandeling van het huishoudelijke ge
deelte hield de heer Rubingh een inte
ressante voordracht over „ C r i s t a t e  n” . 
Spreker had een aantal prachtige grote 
cristatenplanten medegebracht. De met 
aandacht gevolgde lezing gaf aanleiding 
tot het stellen van vragen en gedachten
wisseling, zodat het een geslaagde leer
zame avond is geweest en zij die niet 
aanwezig waren, veel hebben gemist.

De volgende bijeenkomst is vastgesteld 
op 14 maart a.s.. Noteert U deze datum !

J. L. DE SLEGTE, secr.
ZAANSTREEK

Vrijdag 13 februari had de laatste ver
gadering plaats. Er werden pakjes zaad 
uitgedeeld voor de zaaiwedstrijd 1959. 
Er werden plannen besproken voor een 
te houden excursie naar een kwekerij in 
Zuid-Holland. Al met al weer een geani
meerde bijeenkomst!

De volgende vergadering — jaarverga
dering — vindt plaats op maandag 23 
maart a.s., ten huize van de heer J. DE 
ROO, Ringweg 224, Zaandam. Aller op
komst is dringend gewenst!

E. J. HELDERMAN, Secr.

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

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230
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J. C. VAN KEPPEL

Pachyphytum compactum o*e

Deze plant, behorend tot de sektie Diostemon, komt vrij algemeen, zij het meestal 
onder een verkeerde naam, in liefhebbersverzamelingen en op kwekerijen voor. 
Het is ongetwijfeld, ook voor kamerkultuur, de gemakkelijkst te kweken soort van dit 

geslacht en niet zo gevoelig voor te hoge luchtvochtigheid in de wintermaanden als 
de Eupachyphytums. Zij kan op een droge standplaats met succes in de zomer buiten

gekweekt worden. Hiermee bereikt men 
een prachtige tekening en verkleuring 
van de bladeren.

Dr. Rosé beschreef deze plant in 
1911 in U.S. Nat. Herb. X III, 301, naar 
planten door C. A. Purpus in 1910 te 
Ixmiquilpan, prov. Hidalgo in Mexico, 
ontdekt. De naam compactum, afgeleid 
van het Latijnse woord compingere: van 
com, samen en pango, samenvoegen =  
opeengedrongen, dicht, compact.

Deze naam is zeer toepasselijk ge
kozen, want bij een goed gekweekte 
plant zijn de blaadjes zo dicht opeen 
langs het korte stengeltje geplaatst, dat 
dit laatste niet te zien is. Het is onbe
grijpelijk dat dit vrij gemakkelijk te 
herkennen plantje, dat hier al jarenlang 
in cultuur is, onder de naam Pachyphy
tum brevifolium  beschreven en geëti
ketteerd staat. Foutieve benaming van een 
duidelijke afbeelding komt o.a. voor in 
het vetplantenalbum door A. J. v. Laren, 
pagina 84 en in Succulenten in woord 
en beeld door G. D. Duursma, pag. 155. 
Ook in andere populaire Nederlandse 
handboeken komt de juiste naam van 
deze plant, voor zover ons bekend is, 
niet voor. Algemeen wordt zij beschre
ven als P. brevifolium, wat, zoals wij 

een volgende maal zullen zien, een geheel andere plant is, die in habitus niet de minste 
overeenkomst met Pachyphytum compactum  vertoont. Behalve deze soort, wordt alge-

PACHYPHYTUM COMPACTUM 
VAR. WEINBERGII ƒ CRISTATA 

foto: De Klark.
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meen de variëteit weinbergii aangetroffen en zeldzamer de cristaatvorm van deze 
variëteit.

De beschrijving van de plant is als volgt: betrekkelijk laag blijvend plantje, 10—15 
cm. hoog; bladeren rolrond, enigszins afgeplat aan de bovenzijde, toegespitst, donker
groen, grijsachtig berijpt, 2—3 cm lang. De bladeren zijn vooral aan de bovenzijde met 
een lichtere, netvormige, tekening bedekt, terwijl zij bij droge, zonnige kuituur min of 
meer roodachtig verkleuren.

De gekielde bladeren bedekken elkaar dakpansgewijs, de oudere bladeren staan 
recht, de jongere enigszins omhoog gebogen, (zie foto).

De bloemstengel wordt soms wel circa 40 cm lang, met slechts enkele steriele schut
bladen, de naar één zijde gekeerde bloemtros is meest enkelvoudig, soms vertakt en 
draagt 7—10 bleekrode, aan de top groenachtige klokvormige bloemen, (zie foto in 
Succulenta no. 1, 1959, pagina 7). De 
onderste bloemsteeltjes zijn 10—15 mm lang 
en de vijf kelkbladeren zijn bijna gelijk van 
vorm, aanliggend tegen de bloemkroon, 
roodachtig aan de basis, groen aan de toe
gespitste top.

De variëteit weinbergii E. Walth. on
derscheidt zich van de soort door een gro
vere groeiwijze en roder gekleurde bloem- 
steeltjes, kelk- en bloemkroon. De bladeren 
zijn groener en langer, minder sterk gete
kend dan de soort en verkleuren vrijwel 
niet roodachtig.

Door Weinberg, Californië, werd deze 
variëteit in de dertiger jaren in de handel 
gebracht. De natuurlijke vindplaats is on
bekend. E. Walther achtte, gezien de varia
biliteit van Pach. compactum, geen termen 
aanwezig deze variëteit als een aparte soort 
te beschrijven. De variëteit die hier vrij 
algemeen gekweekt wordt, is ongetwijfeld 
de bovengenoemde, terwijl de afgebeelde 
cristaatvorm afkomstig is van deze variëteit, 
hetgeen bewezen werd door het terugkwe
ken tot normale planten van dit exemplaar.

Een eigenaardige afwijking hadden wij 
vorig jaar in de bloeiwijze van de varië
teit weinbergii. Naast een normale onver- 
takte bloemtros, had zich een tweede 
bloemstengel ontwikkeld met een sterk ver
takte bloemtros. Inplaats dat zich bij ieder 
schutblad één bloem ontwikkelde, ontstond 
er telkens een trosje, zodat zich dus een 
samengestelde bloemtros ontwikkelde, waarvan de bloemen naar verschillende zijden 
gekeerd waren. Dit verschijnsel, dat blijkbaar wel eens meer voorkomt, hadden wij 
tot nog toe niet waargenomen.

NASCHRIFT :

Door enkele opmerkzame lezers, n.1. de heren C. Bommeljé te Den Haag en B. 
F. Bruinsma te Wageningen, werden wij attent gemaakt op de aantasting van 
wortels en stengels door de larven van de gegroefde lapsnuittor (Otiorrynchus sulcatus 
F.). Daar wij in onze collecties vrij weinig last van dit insect hadden, werden de lar
ven door ons abusievelijk voor emelten aangezien.

De heer Bruinsma was zo vriéndelijk ons enkele larven benevens een afschrift van



SUCCULENTA 27
een rapport van de Plantk. Dienst over de bestrijding ervan toe te zenden. Aangezien 
deze larven blijkbaar nog vrij algemeen voor kunnen komen, lijkt het ons van nut hier
aan nog enige aandacht te besteden. De larf is geelachtig van kleur met licht bruine 
kop, enigszins behaard, ±  1 cm lang, pootloos. Emelten hebben duidelijk poten. De vol
wassen kevers richten ook schade aan de bovengrondse delen van de plant. De wijfjes 
leggen in de maand juni plm. 500-600 eieren, zodat de schade, welke de larven aan 
kunnen richten, vrij groot kan worden genoemd, en zich zeker niet beperkt tot de vet
planten, maar ook andere bloemisterij gewassen aantast. Alleen zeer jonge larven kunnen 
langs chemische weg bestreden worden door middel van Aldrinstuifpoeder 2% % door 
de potgrond te mengen. Per emmer grond van 10 liter inhoud heeft men slechts 6 gram 
Aldrin nodig. De bestrijding van de kevers en bijna volwassen larven is langs chemi
sche weg niet mogelijk en vangen is dan ook de enige oplossing. Hoewel het 
natuurlijk zeer goed mogelijk is, dat men de larven met de potgrond naar binnen haait, 
is onze persoonlijke ervaring, dat zij vooral dan optreden als de planten in de zomer 
buiten gestaan hebben. Sinds wij geen gelegenheid meer hebben om veel planten bui
ten te zetten, hebben wij geen larven meer bij onze planten waargenomen. Wij zullen 
het zeer op prijs stellen indien ook andere lezers hun ervaringen en opmerkingen kenbaar 
willen maken.

Diverse grondsamenstellingen
„ r  is in de loop der jaren het een en ander te doen geweest omtrent de samenstelling 
r 1; van de grond voor onze succulenten. Zonder te willen zeggen dat de hieronder ge
noemde samenstellingen wel de juiste zijn, laten wij er enige volgen .

C. Bommel jé: Reeds jaren gebruik ik als hoofdbestanddeel van de potgrond goede, 
«ezonde tuinaarde. Natuurlijk is niet elke tuingrond voor ons doel geschikt. Naar gelang 
van de soort en de leeftijd der planten wordt meer of minder rivierzand toegevoegd en 
in vele gevallen wat klei. Van groot belang is naar mijn mening de juiste zuurgraad 
van de grond. Goede cactusaarde moet zeer doorlatend zijn, dus met of met te tijn 
gezeefd. Bladaarde, zonder meer, is voor de meeste grotere planten te arm en bevat te 
weinig minerale stoffen. Zeer humusrijke grond is alleen bruikbaar voor epiphyten.

Bonefaas: Een humusrijk grondmengsel met een gezond levend organisme — dus 
buiten in de open lucht bewaard -  houtskool, is rijk aan sporenelementen, dat tezamen
met het grindzand de grond goed doorlatend houdt. . . ,

Voor cactussen: 4 delen humusrijke grond — bladgrond e.d. — 1 deel biggel, grind- 
zand, een half deel houtskool, stukjes van een half tot 3 mm en wat klei, met van
aardappelen afkomstig. . . , ____ i

Voor vetplanten: 1 deel grindzand extra en een iets minder humusrijke grond. 
Hoofdzaak blijft: gezonde grond, dus geen as of sintels.
Van Keppel: Als algemeen grondmengsel voor cactussen kan worden aanbevolen: 

2 delen blad- of compostgrond, 1 deel klei, 1 deel grof zand, koolas. Dit Uatste is 
vooral belangrijk voor een goede drainage van het mengsel. Per emmer grond, dat is 
ongeveer 10 liter, wordt ongeveer 100 gram thomasslakkenmeel en 100 gram patenkah 
toegevoegd. Dit moet liefst enkele maanden voor het verpotten een aanvang neemt, 
goed gemengd en enkele malen omgezet worden om een goede verdehng van de
verschillende grondstoffen te verkrijgen. ____

Voor vetplanten kan desnoods minder klei gebruikt worden, behalve voor sommige 
Asclepiadaceae zoals Huernia, Stapelia e.d. die meer klei- dan humusdelen verlangen.

Haage: 30 pet. scherp zand — bedoeld zal zijn Rijn- of Maaszand — leem en goed
verteerde bladgrond, afkomstig van beuken. Op hun natuurlijke groeiplaats leven de 
cactussen meestal in leemachtige en steenachtige grond. Humus van bladeren of van
plantenresten is er bijna nooit. , A „

In humusrijke aarde heeft de stofwisseling plaats door de werking van bodem- 
bakterieën; de wortels van de cactussen verdragen over het algemeen deze werking 
niet; zij zijn hiervoor niet aangepast. De drager van de voedselbestanddelen is in de 
eerste plaats leem.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

<~Y\eoporteria iitoraiió Witter óp. nou.
Simplex, hemisphaerica, dein columnaris, viridis, radice vix rapacea; 
costis 14—21, omnino tuberculatis, tuberculis non mentosis; areolis par
vis; aculeis stramineis ad fulvis ad brunneis, radialibus 30 capillaceis, 
centralibus 8—12 validioribus, subrectis; floribus 2,25 cm longis, rubris, 
petalis interioribus indehiscentibus; fructibus rubris, cavis, flocculis 
minimis albis intrudis; seminibus parvis, nigris vel brunneis, subtuber- 
culatis, hilo basali.

NEOPORTERIA LITORALIS spec. nov. — Gevonden op het 
rotsachtige strand van Coquimbo in Chili.

foto: Fr. Ritter.

P l a n t :  enkel, grasgroen, geheel bedekt door de dichte bedoorning, kogelig, later 
langwerpig, 3—8 cm 0 , beworteling vrijwel zonder penwortels.

R i b b e n :  14—21, 0,5 cm hoog, sterk opgelost in knobbels, die echter niet kin
vormig naar voren staan.

A  r e o 1 e n : met wit- tot geelachtig vilt, ovaal, 3—6 mm lang, 3—5 mm van elkaar 
verwijderd.

D o r e n s :  witgeel tot geelbruin of bruin tot zwartachtig, randdorens circa 30,
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haarfijn, stralend gesteld, licht van kleur, 0,75 tot bijna 2 cm lang, vrijwel recht, mid
dendorens sterk verschillend van de randdorens, 8—12, gespreid gesteld, vrij krachtig, 
1,5—3 cm lang, recht of iets gebogen.

B l o e m e n :  groeiend rond de top, reukloos, 3 -4  dagen geopend, zich des nachts 
niet sluitend; opening, met de omgebogen buitenste bloembladen, 1,5—1,75 cm wijd, 
totale lengte 2,25—2,75 cm.

V r u c h t b e g i n s e l :  groen, schaars bekleed met zeer kleine roodachtige schub
jes en zeer kleine witte vlokjes wol in de oksels; boven het vruchtbeginsel is de bloem- 
buis iets vernauwd.

B 1 o e m b u i s: 1,25—1,5 cm lang, opening 0,75 cm wijd, boven de nectarruimte 
nauw trechtervormig, van binnen wit, van buiten bleek groenbruinachtig, bekleed als 
het vruchtbeginsel.

N e c t a r r u i m t e :  goed gevuld met nectar, 3 mm lang, onderaan 2 mm breed, 
naar boven vernauwd door verdikking van de wand, waardoor de ruimte boven tot 
aan de opening voor de stamper vrijwel afgesloten wordt.

M e e l d r a d e n :  wit, rechtop en parallel staand; helmknopjes klein, crème,
ongeveer op de halve hoogte van de bloembladen staand. Inplanting der meeldraden 
vanaf boven de nectarruimte tot op 4—5 mm onder de rand van de bloembuis.

S t a m p e r :  boven de helmknopjes uitstekend, slechts 1U—1l3 mm dik, wit, boven 
roodachtig, met ongeveer 5 iets naar elkaar neigende 0,5—1 mm lange, witachtige 
stempels.

B l o e m b l a d e n  karmijnrose, de onderste helft van de binnenste wit, de bui
tenste omgebogen en korter, naar beneden in de schubben overgaand, de middelste 
iets omgebogen of rechtop staand, de binnenste iets naar binnen gericht niet omgebo
gen, echter de bloemopening zo ver afsluitend, dat de stempels nog juist vrij blijven; 
de middelste en binnenste bloembladen 9—12 mm lang en 2—3 mm breed, onderaan 
nauwelijks smaller, lang toegespitst.

V r u c h t :  karmijnkleurig, 2 cm lang, 0,75 cm breed, met vrijwel onzichtbare 
kleine schubjes en minimaal weinig wol in de oksels van de schubjes, kantig, hol, de 
losse zaden vallen spoedig door een rond gat in de bodem.

Z a d e n :  circa 0,75 mm lang, 0,5 mm breed, 1/3 mm dik, zwart of zwartbruin, 
dof, met zeer fijne korreltjes, bovendien met duidelijke tot bijna ontbrekende grof kor
relige ribjes, aan de rugzijde sterk gewelfd, iets gekield, aan de basiszijde iets afgeknot 
door het rondachtige witte hilum.

V i n d p l a a t s :  op het rotsachtige strand van Coquimbo, Chili.
G r o e i p l a a t s  : alleen bekend van de vindplaats.

S y s t e e m :  deze soort is nauw verwant aan de nog niet beschreven 
Neoporteria coquimbana n.n. en Neoporteria microsperma n.n. Zij is kleiner 
en heeft een fijnere, dichtere, meer kleurrijke bedooming. Beide foto’s zijn 
op de vindplaats gemaakt. Deze plant heeft het nummer FR 219.

Als herbariummateriaal is een typeplant en een zaadmonster gezonden 
aan de „Stadtische Sukkulentensammlung” te Zürich.

gedenkt het (Sliché}ondó!
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 . V AN  D E R  STEE G , Hertensprong 4, 
Eindhoven.
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Rebutia
door W. GOEMAES

met medewerking van L. Mortelmans en F. De Wacker

W at een Rebutia is, weten we door het artikel van de heer J. D. Donald, versche
nen in Succulenta 1955, no. 6, blz. 84. In hetzelfde artikel zijn eveneens al de 
huidige onderverdelingen der Rebutia-achtige opgesomd, nl.: Aylostera — Rebutia — 

Mediolobivia — Digitorebutia en Cylindrorebutia. U vraagt zich terecht wel eens af: 
„hoe zijn wij in de loop der jaren aan al deze namen gekomen”. De vraag die we ons 
eveneens kunnen stellen, om een duidelijk inzicht te krijgen van de Rebutinae is : 
„waarom deze indeling en waarom werd een Aylostera gescheiden van de Rebutia’s, 
enz., enz.” Hiervoor is nodig een eind terug te gana in de geschiedenis.

Aan de hand der tabellen, verschenen in het werk van Marshall en Bock, kunnen 
we een Rebutia onderscheiden van elke andere cactus. Zonder dit werk evenwel te

R E B U T IA  M IN U SC U LA

kennen mogen we toch veronderstellen dat de lezer de Rebutia-achtige van de andere 
geslachten kan onderscheiden, ongeacht aan welke systematiek hij de voorkeur geeft. 
Laten we echter beginnen met een beetje „Rebutiageschiedenis”.

In 1887 importeerde Dr. Weber een plantje uit Noord-West-Argentinië, het plantje 
werd voor de eerste maal beschreven door Prof. K. Schumann als Rebutia minuscula. 
Het plantje werd genoemd naar de Franse tuin- en wijnbouwer, de heer Rebut, die het 
in Europa in omloop bracht. De soortnaam „minuscula” duidt niet zozeer op de grootte 
van de plant dan wel op het feit dat deze reeds zeer jong, dus zeer klein, in bloei kan 
komen.

In 1895 deelde Dr. Weber Rebutia minuscula in bij het geslacht Echinopsis, maar 
aangezien de bloembuis k a a l  was, en dit wordt later de t y p e r e n d e  eigenschap 
voor de Rebutia, zocht hij naar een andere oplossing. Later brachten Dr. Weber en 
Prof. Schumann Rebutia minuscula onder bij de Echinocactussen. het plantje heette 
toen Echinocactus minusculus. Men wist er geen raad mee !

Prof. K. Schumann beschreef in 1895 in het „Monatschrift für Kakteenkunde” het 
nieuwe plantje als Rebutia minuscula.

Dr. Weber deelde in 1896 deze Rebutia weer in bij de Echinopsissen. In 1898 
werd Rebutia minuscula nog eens ergens anders ondergebracht, nl. en door Prof. K.
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Schumann en door Dr. Weber, en wel bij het geslacht Echinocactus. De indeling van 
Prof. K. Schumann, die in 1903 gepubliceerd werd, noemt dan ook nergens meer de 
naam Rebutia.

Twee jaar later kwam er weer een nieuwe naam te voorschijn : Aylostera. We 
kennen heden ten dage de Aylostera als een onderverdeling van de Rebutia’s. In 1905 
dacht men daar toen nog niet aan. Men had toen een plantje n.1. Echinopsis pseudo- 
minuscula. Spegazzini beschreef deze plant als een nieuw geslacht: Aylostera.

Toen, in 1905, kende men als Rebutia, zonder evenwel deze naam te gebruiken, 
de volgende planten: Echinocactus minusculus (1898), Echinopsis pseudominusculus 
(1905) en Echinopsis pymaea (1905). Deze drie namen kennen wij thans als Rebutia 
minuscula, Aylostera pseudominuscula en Digitorebutia pygmaea. Over deze laatste zo 
dadelijk iets meer. Toen Spegazzini in 1905 zijn Aylostera pseudominuscula beschreef, 
schiep hij meteen, ongewild, een struikelblok. Met „pseudo” wordt hier bedoeld „ge
lijkend op”, we kennen dus een Aylostera pseudominuscula, maar geen Aylostera 
minuscula want dat is een Rebutia, en omgekeerd kennen we geen Rebutia pseudomi
nuscula want dat is Aylostera.

In 1923 kwam de indeling van Britton & Rosé. In deze indeling werden de toen 
bekende Rebutia’s alle tezamen gebracht en weer onder de oude naam Rebutia, dit 
om prioriteitsredenen. Zij werden dus weer beschreven als Rebutia, natuurlijk nog zon
der onderverdelingen. In die tijd waren er nog slechts vijf Rebutia’s bekend, nl. : 
Rebutia minuscula (Schumann) 1895, Rebutia pseudominuscula (Spegazzini) 1905, Reo. 
pym aea  (Fries) 1905, Reb. steinmannii (Solms-Laubach) 1907, Reh. fiebrigii (Gürke) 
1916. Aan het slot van het hoofdstuk der Rebutia’s schreven Britton & Rosé nog heel 
voorzichtig : „Volgende soort zou wel bij de Rebutia’s kunnen worden ondergebracht: 
Echinocactus deminutus (Gürke) 1906”.

Het is dus gebleken dat zij het bij het rechte eind hadden en de spijker op de kop 
sloegen. De zes namen uit de tijd van Britton & Rosé hebben wij thans nog, namelijk : 
Rebutia minuscula, Aylostera pseudominuscula, Digitorebutia pygmaea, Digitorebutia 
steinmannii, Aylostera fiebrigii en Aylostera deminuta.

De namen pygmaea en steinmannii komen in onze verzamelingen nog wel voor 
maar zij hebben niets te maken met de planten die beschreven werden vóór 1923, 
deze zijn niet meer te vinden. De planten die wij wel hebben onder genoemde namen, 
zijn importen, afkomstig van C. Backeberg.

Rebutia steinmannii (1907) was eigenlijk een Aylostera, maar de planten die wij 
onder deze naam hebben is een Digitorebutia. Van dat ogenblik af werd het een leg- 
puzzle. In 1927-1929 maakte A. Fric een reis naar Zuid-Amerika en tijdens deze cactus
expeditie verzamelde hij een massa planten, waaronder heel veel Rebutia-achtige. Hij 
bracht deze naar Europa en bestudeerde ze zeer nauwkeurig. Fric had de planten in 
hun natuurlijke omgeving gevonden. Hij had ongeveer 300 verschillende Rebutia s in 
studie, die in een proeftuin stonden van 1500 m2 ! En dan te weten dat een paar jaar 
er voor nog maar zes soorten bekend waren. De berichten over deze 300 nieuwe Rebu
tia’s werden dan ook sterk in twijfel getrokken.

A. Berger verscheen in 1929 met een nieuw systeem zonder dat er van een onder
verdeling sprake was. Het bleef Rebutia. _

In 1931 werden we weer verrast met een nieuwe indeling der cactussen in het 
algemeen, ditmaal van Fric, die tot het inzicht was gekomen dat de vroegere indelin
gen niet aan hun doel beantwoorden. Ondanks het feit dat Fric zoveel nieuwe Rebu
tia’s had gevonden, heeft hij toch niet meer dan 5 procent van het cactusgebied in 
Zuid-Amerika kunnen afzoeken. De nieuwe indeling van Fric werd gepubliceerd in 
tabelvorm, deels omdat er in zijn land, Tsjechoslowakije, veel ongeletterden waren, 
deels omdat een tabel veel overzichtelijker was. Ook hierop vinden we enkel de 
naam Rebutia. Van onderafdelingen is nog geen sprake. In die tijd werd er heel wat 
gepubliceerd, ook door Fric en wel mèt onderafdelingen, maar hierover later wat meer. 
Het is wel zonderling te noemen dat het vooruitstrevend werk van Fric in veel boeken 
en tijdschriften ternauwernood genoemd wordt. In het verdere deel van dit artikel 
zullen wij de naam Fric nog wel eens meer tegenkomen.
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R E B U T IA  F IE B R IG II 
een gemakkelijk en 
dankbaar bloeiend 
plantje

Fotoarchief: Succulenta

C. Backeberg schrijft in „Kakteenfreund”  van 1932 een artikel getiteld Rebutien 
en terloops iets over Aylostera (Speg. 1905) bij de beschrijving van twee nieuwe 
Rebutia s. Deze twee nieuwelingen waren: Rebutia aureiflora en Rebutia senilis. 
Backeberg merkt in dit artikel op dat de zaden van Rebutia aureiflora dof van kleur 
zijn, terwijl Rebutia minuscula en Rebutia senilis blinkende zaden bezitten. In het
zelfde artikel schrijft Backeberg er voor de eerste maal over dat het geslacht Rebutia 
onderverdeeld zou moeten worden. Zelf heeft hij het toen nog niet heel klaar ingezien, 
want hij noemt in een adem planten, die wij thans kennen als Mediolobivia, Digito- 
rebutia en Aylostera, en hij plaatst deze drie planten tegenover Rebutia minuscula, uit
sluitend om hun al of niet blinkende zaden.

In 1932 verscheen de eerste originele beschrijving van Rebutia aureiflora en wel 
degelijk als een Rebutia. Deze plant noemen wij thans Mediolobivia aureiflora.

Twee jaar later begint Backeberg voor het eerst de Rebutia’s onder te verdelen in 
ondergeslachten. In zijn „Blatter für Kakteenforschung”  1934, aflevering 2, heet h e t :

Ondergeslacht I: Aylostera (Speg.) tamelijk donkerrode bloemen. Stamper met de 
bloembuis vergroeid. Vruchtbeginsel beborsteld.

Ondergeslacht II: Eurebutia (Bckbg) hoogrode bloemen, stamper niet vergroeid: 
a) bloembuis onbehaard (geworden ?); b) bloembuis zwak behaard of beborsteld.

Hier hebben we dan al meteen het „waarom”  van Aylostera en Rebutia. Het ken
merk der vergroeide bloembuis, technisch is bloembodem beter, is voor een Aylostera 
zeer typerend.

In genoemd jaar zijn de Rebutia’s dus gesplitst in twee ondergeslachten, Eurebutia 
en Aylostera, met als kenmerk het al of niet vergroeid zijn van de stamper met de 
bloembuis. Het voorzetsel „eu”  betekent „echt” , een Eurebutia is dus een echte Rebu
tia en geen Aylostera. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zoals reeds eerder is 
opgemerkt, Spegazzini in 1905 Aylostera als een nieuw geslacht indeelde. Backe
berg maakte er een ondergeslacht van. Ondergeslacht betekent dat een Aylostera nauw 
verwant is aan een Rebutia en als een Rebutia in de ruimste zin van het woord dient 
te worden beschouwd.

In 1932 beschreef C. Backeberg een nieuwe plant: Rebutia aureiflora. In 1934, in 
zijn „Blatter für Kakteenforschung” , tweede aflevering, beschrijft hij deze plant als 
Mediolobivia aureiflora. Het is wel degelijk dezelfde plant, want hij verwijst als
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vo lg t: „Mediolobivia aureiflora Bckbg. n. sp. zie „Der Kakteenfreund”  1. Jahrgang, 
Heft 11, 1932, als Rebutia aureiflora.”  Naast deze beschrijving als Mediolobivia krij
gen we op het volgende blad ineens drie variëteiten van deze nieuweling, te weten: 
Mediolobivia aureiflora variëteit longiseta; Med. aureiflora var. albiseta en Mediolobivia 
aureiflora variëteit albi-longiseta.

Aangezien C. Backeberg in deze publicatie het nieuwe geslacht Mediolobivia ge
bruikt, rekent hij deze planten niet meer bij de Rebutia’s. Hij schrijft o.a.: „Deze in 
1933 bekend geworden planten werden aanvankelijk bij de Rebutia’s ingedeeld, omdat 
zij hiermede veel overeenkomst vertonen” .

Hij groepeerde ze dus als Mediolobivia. De naam zelf is min of meer ongelukkig 
gekozen, de plant staat veel dichter bij Rebutia dan bij Lobivia; in het woord Medio
lobivia zit nu eenmaal het Lobivia-idee en dat is soms wel misleidend.

Bij de eerste indeling van C. Backeberg zag het er aldus uit. Rebutia’s in de zin 
zoals wij ze thans kennen en noemen :
A. Geslacht REBUTIA: le  ondergeslacht: AYLOSTERA; 2e ondergeslacht: EUREBU-

TIA (of ook gewoon REBUTIA).
B. Geslacht MEDIOLOBIVIA.

Als kenmerken voor Mediolobivia geeft Backeberg op: grote zelfsteriele bloemen. 
Zelfsteriel wil zeggen: niet uit zichzelf zaadgevend, zoals b.v. Rebutia minuscula dat 
doet. Rebutia minuscula is een zelffertiele plant.

Verdere kenmerkende eigenschappen voor Mediolobivia zijn: slanke behaarde
bloembuis en beborsteld vruchtbeginsel. Zaden groter dan bij Rebutia en dofbruin of 
dofrood van kleur. Plantenlichaam soms rood overwaasd.

In het voorafgaande gedeelte zijn we gekomen tot 1934 en de namen: Rebutia, 
Aylostera en Mediolobivia. Resten ons nu nog slechts twee namen: nl. Digitorebutia en 
Cylindrorebutia. De eerste maal dat er sprake was van Digitorebutia (1936) kwam 
deze naam in een catalogus „der Blauwe Liste”  van A. V. Fric, als nomen nudum voor.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, begon de chaos der Rebutianaamgeving in 
de dertiger jaren voor goed. Links en rechts kwamen er artikelen en beschrijvingen 
los, o.a. van Backeberg, Fric, Kreuzinger en Werdermann. (Wordt vervolgd).

Naar de Grasheuvel op 9 en 10 mei

O nze jaarlijkse bijeenkomst op de Grasheuvel zal dit jaar gehouden worden op 
zaterdag 9 en zondag 10 mei a.s. Het verheugt ons mede te kunnen delen, dat de 
heer C. Backeberg uit Hamburg ons een unieke serie kleurendia’s zal vertonen. Zondags 

volgt een bespreking over het grote standaardwerk „Cactaceae” , waarvan reeds twee 
delen zijn verschenen.

Het programma zal in het aprilnummer van Succulenta bekend worden gemaakt, 
maar wij wekken alle belangstellenden op zich zo spoedig mogelijk aan te melden, aan
gezien wij een grote opkomst verwachten en het aantal plaatsen beperkt is tot 70.

Voor de eerste maal zal op de Grasheuvel een plantenkeuring worden gehouden, 
waarvoor fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld.

Dte keuringscommissie bestaat uit de heren Bommeljé, Bonefaas en Buining. De 
planten moeten ten minste 3 jaar in het bezit zijn van de inzender, het mogen geen im
porten zijn. Het aantal in te zenden planten — cactussen of vetplanten — is gesteld op 
drie. De planten worden beoordeeld op naam, vorm, bedoorning en algemene verzor- 
gingsbeeld.

Deelnemers, welke bezwaren hebben op zondag te reizen, kunnen op de Gras
heuvel overnachten. Geeft u zo spoedig mogelijk op bij de heer H. RUBINGH, van 
Straelenlaan 25, Soestdijk. Het verschuldigde bedrag van f  7.50 of 100 B.Frs. kan op 
de Grasheuvel aan de heer Rubingh worden voldaan.

DE GRASHEUVEL COMMISSIE.
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Door het Cactusparadijs van Noord- en Zuid-Amerika
door Dipl.-Ing. GERHART FRANK, W eenen 

II.

Ongeveer 40 km ten noorden van de stad ligt op de hoogvlakte de historische 
ruïne Teotihuacan m et de geweldige zonne- en maanpyramide, de Quetzolcoatltempel 
en vele andere resten van oude cultuurbouwwerken uit de Toltekentijd en ten dele 
nog oudere cultuurperioden. D e stevige hoogvlakten laten schrale kolonies van de 
Yuka zien, met hun verbogen stammen en eindstandige bladrozetten, van aardige 
peperbomen m et hun geveerde bladeren en hangende rode besschermen, van Agaven 
en groepen Opuntia imbricata en tunicata, evenals de lage „grootbladerige” Platyopun- 
tia robusta. In de omgeving der pyramiden vond ik ook nog zeer talrijke kleine groe
pen Coryphantha connivens.

Op mijn weg naar het zuiden kwam ik over de mooie koloniaalstad Puebla m et 
de prachtige renaissance- en barokkerken in het cactusparadijs van Tehuacan. Zover 
het oog reikt, waren de rotsachtige, droge hellingen van de omgeving dicht bezet m et 
heggen en groepen Platyopuntia, Lemaireocereus hollianus, chichipe en beneckei, even
als alleenstaande w itte zuilen van Cephalocereus macrocephalus en Pilocereus chryso- 
mallus. Van Ferocactus polycephalus, die in groepen met honderden koppen groeit, kon 
ik vele zaden oogsten, evenals van de grote kogelplanten Echinocactus grandis. Cory
phantha pallida stond in talrijke hoeveelheden in de schaduw van grote Opuntiaheggen,

Lemaireocereus aan de kust bij M azatlan, Mexico.
Cliché K .u.a.S. -  foto G. F rank

terwijl Solisia pectinata en een aardige w itte Mammillaria, gelijkend op Mammillaria 
klissingiana de voorkeur gaven aan rotsspleten op een vrij onbeschutte plaats.

De weg naar Oaxaca voerde mij door warmere droogtegebieden, wier voornaam
ste flora, naast laag struikgewas, wederom de eenvoudige cactussen waren. Onover
zienbaar stonden groepen Lemaireocereus, Cephalocereus en Acanthocereus over de 
heuvels en bergkammen aan beide zijden van de Panamerican Highway, de centrale 
autoweg van het noorden naar het zuiden van Mexico. Eens was de tegenwoordige 
provincie Oaxaca, de verblijfplaats der Zapoteken en Mixteken, twee belangrijke India-
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nenvolken, wier bloeitijd ongeveer 500 jaar duurde, beginnend plm. 700 jaar na Chr. 
De indrukwekkende ruïnes van hun bouwwerken op de Monte Alban en in Mitla waren 
de vastgestelde doelen van mijn reis in deze provincie.

Toen ik bij deze gelegenheid in Mitla ook het privémuseum van de Amerikaanse 
amateurarcheoloog Frisell bezocht, maakte ik een aardige verrassing mee. Ik zat in 
het schaduwrijke groene patio van het gelijkvloerse koloniaalhuis en sprak met de heer 
Frisell over indianenculturen enz. Toen ik gewag maakte van mijn grote voorliefde

Een gigantisch gebouwde tempel in Chichen Ixta
C lich é K .u.a.S. — foto: G . Frank

voor cactussen, vroeg hij mij, of ik de heer Mac Dougall van de universiteit van New 
York kende. Hij was ieder jaar omstreeks deze tijd in die streek, om planten te ver
zamelen. „Ik verwacht hem al dagen terug van zijn verzamelexpeditie in de landengte 
van Tehuantepec” , zei Frisell. Deze woorden had hij nauwelijks uitgesproken, toen de 
verwachte binnentrad. Een magere man, al reeds over de zestig, door de zon verbrand 
met zijn markante gelaatstrekken, overschaduwd door een breedgerande Mexicaanse 
sombrero. Achter hem leidde een ongeveer 12-jarige indiaanse jongen een muilezel, die 
twee grote manden aan beide zijden droeg. Daarin waren de bescheiden bagage en 
de verzamelde planten verpakt. De heer Mac Dougall plantte regelmatig een deel van 
zijn vondsten uit in de zonnige tuin van de heer Frisell, terwijl hij duplicaten meenam 
naar de botanische tuin te New York. Van elk van zijn verzamelreizen brengt de on
vermoeide botanicus nieuwe, nog onbekende soorten mee. Vooral zijn het epiphytische 
soorten, welke hij in de tropische regionen van Tehuantepec vindt. Royaal schonk hij 
mij verschillende stekken en ook zaden van zijn nieuwe vondsten, toen hij mijn liefde 
en geestdrift voor cactussen bemerkte.

Een jaar later, toen ik op mijn Zuidamerikaanse reis opnieuw een zijsprong naar 
Mitla maakte, trof ik toevallig weer de onverwoestbare Mac Dougall aan en wij vier
den, tezamen met Frisell, een vrolijk weerzien. Deze keer kreeg ik van Mac Dougall 
bijzonder interessante stekken en wel de toen nog onbeschreven Cryptocereus Anthonia- 
nus, de wel meest eigenaardige Epiphyllum chrysocardium, welke men in het begin 
meestal voor een Phyllodendronachtige bladplant hield, verder verschillende soorten 
van het nieuw opgestelde geslacht Lobeira en ten slotte een nog onbekende mooie 
kleine blauwgrijze Bartschella.

Vanuit Villa Hermosa, een kleine nederzetting in de zuidelijke provincie Tabasco
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aan de Golf van Campêche. nam ik de trein naar het schiereiland Yukatan. Een dag 
en een nacht had het antieke voertuig nodig om het ongeveer 350 km lange traject 
door het hete vochtige oerwoudgebied af te leggen. De trein, die maar driemaal per 
week vertrok, diende in hoofdzaak voor goederentransport en de locomotief werd daar
om op elk station eerst gebruikt voor rangeerdiensten, voordat ze verder mocht rijden.

De twee bescheiden personenwagens hebben, hoewel ze volkomen aan elkaar 
gelijk zijn, zeer verschillende vervoerprijzen. Een van beide werd namelijk door de

Boven links: CER. VATTER 15 met rode bloemen; rechts een groep VATTER 15 op 
de natuurlijke groeiplaats. Onder: links CER. VATTER 15 met gele bloemen, 12 cm 

diameter; rechts: CEREUS CANDICANS met gele bloemen.
Fotoarchief: Succulenta

conducteur gewoon als le  klasse aangemerkt en het privilege, daarin te reizen, kostte 
het dubbele van de prijs van de andere wagon, ofwel de 2e klasse. Hier is het echter 
de moeite waard, meer te betalen, want de le  klasse wagon is nagenoeg leeg, terwijl 
de andere volgepropt zit met inboorlingen, hun have en goed en zelfs huisdieren.

Het schiereiland Yukatan was eens het toneel van de zeer hoogstaande Mayacultuur, 
die uit het midden van Centraal Amerika stamt, en in de eerste eeuw na Christus het 
zwaartepunt over Guatemala naar Zuid-Mexico en later verder naar het oosten, het 
schiereiland Yucatan, verlegd had. Hier ontwikkelden zich na het jaar 1000 de steden 
van het zogenaamde nieuwe Mayarijk, dat, sterk beïnvloed door de uit het noorden 
gekomen Tolteken, zijn hoogontwikkelde civilisatie in prachtige tempelsteden en om
vangrijke cultuurbouwwerken documenteerde.

Vertaling: B. M. Schomper.



SUCCULENTA 37

Iets over het vermeerderen van Phyllocactus
door K. P. VAN ARKEL

Evenals bij vele andere planten kan de vermeerdering van Phyllo’s zowel langs ge
slachtelijke als ongeslachtelijke weg geschieden. Beschikt men over zeer veel 

geduld en heeft men er de gelegenheid voor, dan kan men wel Phyllo’s zaaien, doch 
voordat men hiertoe overgaat moet men er terdege rekening mee houden dat er 
veel jaren van zorgvuldig kweken nodig zijn om de zaailingen tot bloei te brengen. 
Bovendien loopt men de kans dat de met zorg en moeite gekweekte planten spaarzaam 
zullen bloeien en/of moeilijk in bloei te krijgen zijn. Ook kan het zijn dat de planten

Een goed gekweekte PHYLLOCACTUS ACKERMANNII
foto: D e Klark.

bloemen voortbrengen welke, wat vorm en kleur betreft, zullen teleurstellen. Verder 
komt het voor dat de uit zaad gewonnen planten slecht groeien en moeilijk te kweken 
zijn. Vandaar dat het uit zaad kweken van Phyllo’s een bezigheid is welke men beter 
aan de beroepskweker kan overlaten.

Het langs ongeslachtelijke weg vermeerderen van Phyllo’s geeft de zekerheid 
dat een nieuw gekweekte plant dezelfde bloemen voortbrengt als de moederplant 
waarvan de stek is genomen. Bovendien kan, onder gunstige omstandigheden, reeds 
twee jaar na het planten van de stek de bloeitijd bereikt zijn. Overigens is het 
door middel van stekken voortkweken van Phyllo’s een bezigheid welke, zelfs door pas 
beginnende liefhebbers, met succes kan worden uitgeoefend. Het kan geschieden op 
de vensterbank, in de tuin, in een kasje, op een balcon of in een broeibakje. Dit laatste 
is voor de niet-kasbezitters het beste.
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Een typisch bedoornde zaadbes 
aan een Phyllocactus.

foto: D e Klark.

Gezien het vorenstaande zal 
alleen het vermeerderen d.m.v. 
stekken worden behandeld. Ove
rigens is er over ’t zaaien van cac
tussen reeds zoveel geschreven, 
dat de behandeling hiervan in dit 
artikeltje achterwege kan blijven.

Het snijden van stekken is 
een bezigheid welke met zorg 
moet geschieden. Een langzaam 
gegroeide, goed gerijpte, vol en 
vet uitziende en hard aanvoelende 
tak is zeer geschikt voor dit doel.
Indien aanwezig, neme men hier
voor een tak waarvan meerdere 
areolen reeds bloemen voortbrach- 
brachten of knoppen hebben ge
vormd welke niet tot bloei zijn 
gekomen; waarvan men dus kan 
veronderstellen, dat hij niet meer 
zal bloeien. Als regel kan n.1. 
worden aangenomen dat een are- 
ool slechts eenmaal tot bloei komt.
Er zijn uitzonderingen, doch dit komt zo weinig voor, dat men hiermee geen rekening 
hoeft te houden.

Van lange takken, welke aan de hiervoor genoemde eisen voldoen, kan men gerust 
meerdere stekken snijden; elke stek circa 12 cm lang. Van de topstek snijde men het 
groeipunt weg om het doorgroeien in de top te voorkomen. De aldus verkregen stekken 
moet men eerst. op een luchtige plaats te drogen leggen, doch vooral niet in de 
zon. Het is n.1. de bedoeling alleen het snijvlak te laten drogen en niet de stek te laten 
verschrompelen of verdrogen. Is het snijvlak voldoende droog en heeft het een perka
mentachtig, hard aanvoelend, aanzien gekregen dan is de stek gereed voor het planten.

Voor het oppotten van stekken neme men als potmateriaal normale 10 cm potten 
welke voor de meeste stekken geschikt zullen zijn. Alleen als men de stekken heeft 
gesneden van zeer brede takken, is een grotere diameter van de potten noodzakelijk.

Ook wordt wel aanbevolen een zeer zandige potgrond te gebruiken. De ondervin
ding heeft mij echter geleerd dat een stek, geplant in een niet te kleine pot en in het 
genoemde grondmengsel, kan blijven staan tot de bloeitijd.

Het oppotten van de stekken vereist ook enige zorg. Een vooraf met water vol
gezogen pot wordt, nadat het afvoergat met een potscherf is bedekt, gevuld met een 
laagje potgrond tot enkele centimeters boven de potscherven. Hierna wordt de stek 
met het snijvlak op de potgrond gezet en de overblijvende ruimte met grond aange
vuld, welke daarna licht met de vingers wordt aangedrukt. Dus niet de pot geheel 
vullen en de stek in de potgrond drukken, waardoor de kans bestaat dat de stek 
beschadigd is en gaat rotten.

De stek moet zo diep in de potgrond staan dat zich vele areolen onder het opper
vlak van de potgrond bevinden, hetgeen ook de bedoeling is. Hierdoor bereikt men 
n.1. dat zich, na de wortelvorming aan het snijvlak, de zich onder de grond bevindende 
areolen nieuwe scheuten zullen maken; deze zullen dicht bij de areolen stekken vor
men, die dicht bij de areolen bewortelen. Het is bekend dat nieuwe groei graag en 
gemakkelijk wortels vormt. Deze rijke wortelvorming draagt er toe bij dat de nieuwe
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Een kale zaadbes aan een Phyl- 
locactus

foto: De Klark.

plant zich goed kan ontwikkelen 
en vast in de pot zal komen te 
staan. Eventuele nieuwe uitlopers 
aan de areolen boven de grond 
nemen we weg om de plant te 
dwingen onder de grond uit te 
lopen.

Het bewortelen van de stek
ken, het aanslaan, wordt in de 
hand gewerkt door de opgepotte 
stekken op een warme, vochtige 
en schaduwrijke plaats te zetten 
in een gespannen atmosfeer. Zo
als reeds eerder gezegd, is een 
broeibakje hiervoor bijzonder ge
schikt, waarbij zo nodig tegen te 
felle zonnestralen geschermd moet 
worden.

Met het water geven zij men 
in dit stadium voorzichtig. Zijn de 
stekpotten ingegraven in het ta
blet of geplaatst in een kistje of 

sierpot, gevuld met turfmolm, waardoor de potgrond niet zo snel zal opdrogen, kan 
veelal door regelmatig nevelen de potgrond voldoende vochtig worden gehouden, de 
potaarde slaat daardoor niet dicht wat bij het gieten wel het geval kan zijn.

Als de nieuwe scheuten aan de uitlopende stekken goed beginnen door te groeien, 
moet ook aandacht worden geschonken aan de vorm van de planten. Phyllo’s welke 
veel takken vormen, zoals b.v. ackermannii en pfersdorfii, zullen een mooi struikvormig 
aanzien krijgen als de takken in het hart der planten rechtstandig en aan de buitenzijde 
meer schuin omhoog groeien. Planten met weinig, veelal tweevleugelige, vrij brede tak
ken, zullen een goede vorm hebben als deze meer loodrecht omhoog staan. Ook de 
waaiervorm doet het heel goed. Een en ander kan men bereiken door de uit de ge
wenste richting groeiende scheuten voorzichtig en geregeld met duim en vinger in de 
gewenste richting te buigen. Reeds ver doorgegroeide takken kan men nog van rich
ting veranderen door ze tijdelijk aan te binden.

Om het aanzien van de planten nog meer te verfraaien moet het oude stekeinde 
vlak boven de potgrond worden weggesneden. Hierbij is voorzichtigheid geboden, want 
de centrale as van de stek is hard en de nieuwe scheuten zijn teer. Bij het verpotten 
van de plant kan men deze iets dieper oppotten zodat de oude stek niet meer zicht
baar is. Wanneer de scheuten een lengte bereikt hebben van 10 tot 15 cm moet men 
ze gaan behandelen als volwassen planten, d.w.z. als ze geplaatst zijn in een kasje of 
broeibak, moeten ze verhuizen naar de tuin of balkon. Ze zullen dan mooie, gedrongen 
en langzaam groeiende takken vormen welke in het najaar weerstand kunnen bieden 
aan minder gunstig weer.

De gunstigste tijd voor het stekken van Phyllo’s is het vroege voorjaar. Dan toch 
heeft men de meeste kans dat de eventueel vroeg gevormde scheuten zich nog in het
zelfde jaar zullen ontwikkelen tot volledig uitgegroeide takken met een klein kansje tot 
bloei in het volgende jaar. Ook kan het geschieden dat men, na de bloei, als men oudere 
planten moet verpotten, door uitdunnen, over voldoende stekmateriaal de beschikking 
krijgt. Het stekken kan tot laat in de zomer, zelfs tot september, geschieden, doch men 
doet dit dan alleen in noodgevallen, of als men een stekje van een bijzonder mooi
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bloeiende plant kan bemachtigen. Er zullen zich dat jaar geen scheuten meer ontwik
kelen, of, indien zij alsnog komen, klein blijven en veelal het volgende jaar niet door
groeien.

In dit verband wil ik opmerken, dat het voor kan komen, dat een vroeg in het 
voorjaar geplante stek geen scheuten maakt. Laat men zich echter niet verleiden om 
de stek weg te doen ! Het volgende jaar komt het wel weer in orde.

Een enkele maal komt het wel eens voor dat de stek in hetzelfde jaar reeds een 
bloem voortbrengt. Dit verschijnsel heeft naar mijn mening niets te maken met goed 
snijden, goed planten of goed kweken van de betreffende stek, het is slechts een door
zetten van een knop, welke bij het snijden van de stek reeds aanwezig was. Zelfs kan 
het voorkomen dat een onbewortelde stek gaat bloeien. In dit laatste geval moet de 
knop, wil men de stek niet verliezen, worden weggesneden. Als een knopvormende stek 
inschrompelt, kan worden verondersteld, dat deze onbeworteld is. Zelf neem ik de 
knoppen, welke in het jaar van het planten aan de stekken verschijnen, altijd weg. 
Het komt de ontwikkeling van de jonge plant ten goede.

Kort samengevat wil ik als voordeel van deze wijze van vermeerderen noemen:
a. De planten groeien goed vanwege de rijke wortelvorming; b. De planten staan 

goed vast in de potten; c. Doordat de takken die uit de potgrond komen en de stekken, 
welke een minder ooglijk aanzien krijgen, boven de potgrond zijn weggenomen, heb
ben de planten een sierlijk aanzien; d. Door het verspreid staan van de takken hebben 
de planten in het hart veel lucht, wat de groei en de bloei ten goede komt; e. Men 
kan een plant, desgewenst, spoedig scheuren door de afzonderlijke beworteling van elke 
tak. Hoewel ik weet dat er meerdere en andere manieren zijn voor het vermeerderen 
van Phyllo’s langs ongeslachtelijke weg, welke ook in geschriften en bij causerieën 
worden aanbevolen, kan ik de hierboven omschreven methode, vanwege de genoemde 
voordelen en jarenlange ervaring, volledig propageren. Zij, die mijn planten hebben ge
zien, zullen dit ongetwijfeld eveneens doen.

HET KONINKLIJKE/SHELL-LABORATORIUM . DELFT
(N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij) 

Broekmolenweg 20, Rijswijk,

vraagt een

botanisch analist(e)
voor het onderzoek van fossiele pollen- 

korrels en -sporen.

Het bezit van diploma F der Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging strekt 

tot aanbeveling.

Leeftijd tot 35 jaar.

Zaterdags wordt in het algemeen niet gewerkt.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de 
Afdeling Personeel van genoemd Laboratorium 

. onder No. 7/313. ,



ZAAD AANBIEDING ten bate van het 
Clichéfonds

1 A n cistroca ctu s  b rev ih a m a tu s 0.30 67 L em a ireocereu s  b en eck e i 0.40
2 —  sch eer ii 0.30 68 — ch ich ip e 0.25
3 A strop h y tu m  orn atu m 0.30 69 — d u m ortier i 0.25
4 —  orn a tu m  m irb e llii 0.35 70 — h ollia n u s  (bav osu s) 0.30
5 C ep h a locereu s  a len sis 0.30 71 — m arginatus 0.30
6 —  ch ysacanthu s 0.30 72 L ob iv ia (T r ich o ce r .)  huascha 0.30
7 —  p a lm eri 0.30 73 — k erm esina 0.40
8 —  sen ilis 0.40 74 — claren sis  var. setosa 0.30
9 C ereu s ja m a ca ru 0.25 75 — h y b r. T im m erm ans 0.30

10 —  p eru v ia n u s 0.25 76 — h ertrich ia n a 0.30
11 —  —  m on stru osa 0.25 77 M a m m illa ria  cam p totrich a 0.25
12 C le istoca ctu s  sm a ra gd iflo ru s 0.30 78 — ch ion ocep h a la 0.30
13 —  —  strausii 0.30 79 — d a w son ii 0.35
14 C oryp h a n th a  ech in o id ea 0.30 80 — den sisp in a 0.35
15 —  ech in o id ea 0.30 81 — elega n s  s ch m o llii 0.35
16 —  p a llid a 0.30 82 — fu a u x ia n a 0.50
17 —  rad ian s 0.30 83 — gu elzow ia n a 0.60
18 —  raph idacan th a 0.30 84 — g u erreron is  recta 0.30
19 —  sco ly m o id es 0.30 85 — hahniana 0.30
20 —  v iv ip a ra 0.30 86 — —  g iselian a 0.40
21 D ig ito reb u tia  sp ecies 0.25 87 — h e y d e r i 0.30
22 D o lich o te le  a y lostera 0.50 88 — klissin g ian a 0.40
23 —  u b e r ifo rm is 0.30 89 — k ew en sis 0.25
24 —  lon g im a m m a 0.30 90 — n ej apensis 0.40
25 E ch in ocactu s  g ru son ii 0.35 91 — p e rb e lla 0.25
26 —  b a ile y i 0.40 92 — p lu m osa 0.40
27 —  con g lom era tu s 0.25 93 — sch iedean a 0.40
28 —  dasyacan th us 0.30 94 — sch w a rz ii 0.40
29 —  pectin atu s 0.30 95 — sh e ld on ii 0.35
30 —  —  pailan u s 0.40 96 — zeilm ann iana 0.60
31 —  —  var. castaneus 0.30 97 M e d io lo b iv ia  ru b r iflo ra 0.30
32 —  p rim ola m atu s 0.40 98 N e o llo y d ia  con o id ea 0.35
33 —  re ieh en b a ch ii 0.30 99 — gra n d iflo ra 0.35
34 E ch in om astu s d u rangensis 0.30 100 N otoca ctu s  graessneri 0.30
35 —  in tertextu s 0.40 101 — h ase lb erg ii 0.40
36 —  m a c d o w e llii 0.40 102 — len in gh au sii 0.30
37 —  m ap inen sis 0.40 103 — otton is 0.30
38 —  u ngu isp in us 0.40 104 — m am m u losus 0.40
39 E scob a ria  s trob ilifo rm is 0.30 104a — subm am m u losus 0.40
40 E pith elan th a  m icrom . g reg g ii 0.30 105 — scopa 0.40
41 —  var. lon g ica u lis 0.40 106 O b reg on ia  d en eg rn 0.30
42 F eroca ctu s  e lectracan th u s 0.30 107 O pu ntia  h err fe ld tii 0.30
43 —  g lau cescen s 0.30 108 — m icrodasys 0.25
44 —  h am atacanthus 0.30 109 — —  ru fid a 0.25
45 —  h orrid u s 0.30 110 — sch eer ii 0.25
46 —  latisp inu s 0.25 111 O reocereu s  celsianus 0.40
47 —  sch w a rz ii 0.40 112 P a rod ia  a u re iflo ra 0.40
48 —  w is lizen ii 0.30 113 — san gu in iflora 0.40
49 F ra ilea  co lom b ia n a 0.30 114 P a ch y cereu s  p r in g le i 0.30
50 —  gem en g d 0.25 115 P o r fir ia  s ch w a rz ii 0.30
51 G y m n a ca ctu s  b eg u in ii 0.35 116 R eb u tia  g ra n d iflo ra 0.30
52 —  —  var. sen ilis 0.35 117 — m in u scu la 0.25
53 —  h orr ip ilu s 0.35 118 — sen ilis 0.25
54 —  sau ssieri 0.35 119 — x a n th oca rp a  var.
55 G y m n o ca ly c iu m  an isitzii 0.30 salm onea 0.35
56 —  den u d atu m 0.35 120 S ten oca ctu s  albatus 0.35
57 —  g ib b osu m 0.50 121 — cop ton og on u s 0.35
58 —  la fa ld en se 0.30 122 hastatus 0.35
59 —  m ih a n ov ich ii 0.50 123 — llo y d ii 0.35
60 H am ath ocactu s h am atacanthus 0.30 124 — m u lticosta tu s 0.40
61 —  setisp inus 0.30 125 — och oteren a i 0.40
62 H aa g eocereu s  a u r iv illu s 0.30 126 — vau pelian u s 0.40
63 —  „ ju n g o ” 0.30 127 — xip h acan th u s 0.35
64 —  „h a u c o ” 0.25 128 T h e lo ca ctu s  bolanen sis 0.40
65 —  „g u a ch u m a ” 0.30 129 — b ic o lo r 0.30
66 L eu ch ten b erg ia  p r in c ip is 0.30 130 — con oth e los 0.35
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te lefoon 3 3 2 5 5 6  
postrekening 1 7 2 4 4 6

F. Jansen Leyweg 24
s-Gravenhage

131 Thelocactus hastifer 0.30
132 — heterochromus 0.40
133 — lophothele 0.40
134 Turbinicarpus klinkerianus 0.50
135 — lophophorioides 0.40
136 — pseudomacrohele 0.30
137 — schmiedickeanus 0.50
138 — schwarzii 0.40

139 Aloë brevifolia 0.30
140 — ferox 0.35
141 — variegata 0.40
142 Anacampseros rufescens 0.30
143 Argyroderma aureum 0.30
144 — schuldtii 0.30
145 — schlechteri 0.30
146 — kleijnhansii 0.30
147 — jacobsenianum 0.30
148 Dinteranthus pole-evansii 0.30
149 — wilmotianus 0.30
150 Dudleya brittonii 0.35
151 Faucaria brittenae 0.30
152 — candida 0.30
153 — tigrina 0.30
154 — tuberculosa 0.30
155 Frithia pulchra 0.30
156 Gibbaeum album 0.30
157 Lithops alpina 0.30
158 — bella 0.30
159 — deboerii 0.30
160 — elisabethae 0.30
161 — helmutii 0.30
162 — julii pallida 0.30

163 — karasmontana 0.30
164 — kunjasensis 0.30
165 — opalina 0.30
166 — peersii 0.30
167 Pleiospilos bolusii 0.30
168 — hilmarii 0.30
169 — magnipunctata 0.30
170 — minor 0.30
171 — nelii 0.30
172 Titanopsis calcarea 0.30
173 — luckhoffii 0.30
174 — schwantesii 0.30
D e pakjes bevatten  TW IN TIG zaden.

Toezending volgt na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag, vermeerderd met 
f 0.25 voor verzendkosten.

Men wordt verzocht geen zaadbestel- 
ling te schrijven op giro- of postwissel- 
slrookjes.

Men vergete niet, enkele soorten op 
te geven, die als vervangingssoorten 
dienst kunnen doen.

Verzoeke het bedrag over te maken 
per postwissel of door overschrijving of 
storting op postrekening 35 92 76 ten na
me van A. TIMMERMANS, Ziggenstraat 
18, Geldrop.

Betaalt U s.v.p. NIET met postzegels.

DEN HAAG
Op de vergadering van 16 maart a.s., 

in het volksgebouw aan de Prinsegracht, 
zal dr. B. K. Boom spreken over het 
onderwerp „Wat kan een liefhebber doen 
voor de wetenschap”.
BIBLIOTHEEK

Tijdens de ziekte van de Bibliothecaris 
is er in het uitlenen van boeken enige 
achterstand ontstaan, welke zo spoedig 
mogelijk zal worden ingehaald.

Ruil- en verkoopaanbiedingen
TE KOOP: 9 afleveringen Krainz: 

Die Kakteen, f  25.—; Haage: Freude mit 
Kakteen f 10.—. M. KROL, Waterigeweg 
84, Zeist.

TE KOOP: Een kamerkasje 100 x  50 x 
60 cm en een kamerbak 100 x 60 x 60 
cm., in prima staat. Te bevragen bij Mevr. 
A. G. M. GROBBEN-HARTOCH, Wilgen
laan 10, Voorschoten. Bij evt. bezoek 
gaarne vooraf bericht. Tel. 01717—2128.

W ij zenden U  gaarne 
onze prijscourant 
van cactuszaden op 
aanvraag.

Firma K. M A N T E L & Zn.
G R O T E  P O E L L A A N  3 1

cllandeló kweker y „<S u ccu lenta”
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Horridocactus garaventai W itte r sp. nov.
Simplex, hemisphaericus, dein columnaris; costis 11—16, subtuberculatis, 
viridibus vel viridiglaucinis; areolis mediocribus; aculeis luteis, centralibus 
1—6, marginalibus ca. 12, omnibus aequalibus; floribus infundibuliformi- 
bus, flavis, tubo saetis flavis instructo; fructibus flavidoviridibus, cavis 
flocculis albis instructis; seminibus nigris, minime tuberculatis, hilo pecu
liari ventrali.

L i c h a a m  enkel, grasgroen tot blauwachtig groen, ongeveer 8—12 cm 0  en 
ongeveer tweemaal zo hoog wordend, bedoornde top, geen penwortel.

R i b b e n  11—16, dicht onder de areolen iets knobbelig, boven de areolen dieper 
gegroefd.

A r e o l e n  circa 0,75—1 cm lang, circa 0,5 cm breed, circa 0,75—1 cm van elkaar 
verwijderd, met grijsachtig vilt.

D o r e n s  tamelijk krachtig, eenkleurig lichtgeel tot donkergeel tot geelbruin, niet 
grijs wordend, 1—6 middendorens van 2,5—4,5 cm lengte, recht tot naar boven gebo
gen, circa 12 randdorens van dezelfde kleur, dikte, lengte en vorm.

B l o e m  reukloos, circa 5 cm lang met een opening van circa 4 cm, trechter
vormig.

V r u c h t b e g i n s e l  grasgroen met zeer smalle, bruinachtige, 2—4 mm lange 
schubjes, die wanneer ze later verdrogen, sterk op dorentjes gelijken; in de oksels der 
schubjes witte vlokjes wollige haren.

B l o e m b u i s  aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, maar bovendien talrijke 
rechte, stijve, 0,5—1,5 cm lange rechtopstaande witte tot bleekgele borstelachtige 
dorens, dikwijls op de gehele buis; de buis is tamelijk nauw trechtervormig, circa 1,8—2 
cm lang, opening circa 1,8 cm wijd.

N e c t a r r u i m t e  3—4 mm lang, 4 mm wijd, vrijwel open, bodem wit.
M e e l d r a d e n  groenachtig tot wit, de onderste 0,75—1,25 cm lang, nauwelijks 

leunend tegen de stamper, de bovenste 1—1,5 cm lang; helmknopjes bleek crème, vrij
wel wit; inplanting boven de nectarruimte tot aan de vrijblijvende bovenste 3 mm van
de buis.

S t a m p e r  circa 2,5 cm lang, slechts 1—1,5 mm dik, bleek groenachtig; de circa 
10 dunne naar elkaar neigende, ongeveer 4 mm lange, geelachtige stempels, staan 
ongeveer op dezelfde hoogte als de bovenste helmknopjes en bereiken niet de halve 
hoogte van de bloemkroon.

B l o e m b l a d e n  1,75—2,5 cm lang, 5—8 mm breed, aan de voet slechts 2—3
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mm breed, boven lang tot korter toegespitst, in trechtervormige houding recht of naar 
buiten gebogen, bleek geel, aan de voet iets roodachtig, dikwijls met roodachtige mid- 
denstreep, die echter slechts tot ongeveer het midden gaat; de bovenste bloembladen 
zijn enigszins olijfachtig geelgroen.

V r u c h t  bleek geelachtig groen, 1,5—2 cm lang, 1,25—1,5 cm breed, onder het

HORRIDOCACTUS GARAVENTAI Ritter spec. nov. met bloem 
en onrijpe bruinachtige vruchten, gefotografeerd op de natuur
lijke groeiplaats op de „Cerro de la Campana” , midden Chili.

foto: Fr. Ritter.

vruchtnapje iets vernauwd, het onderste derde deel het dikst, met witte vlokjes wollige 
haren bekleed, af en toe aan de bovenkant met enige borstelige dorentjes gelijk aan 
die op de bloembuis, die stevig aan de vrucht vastzit; vliezig, hol, verdrogend, afval
lend met een rond gat in de bodem.

Z a a d  zeer verschillend van grootte, van circa 1,5 mm lengte, 1,25 mm breedte 
en 0,75 mm dikte tot bijna de helft van deze maten, zwart tot donkerbruin, dof, aan de 
rugzijde sterk en aan de buikzijde zwak gewelfd, huid zeer fijn gelijkmatig korrelig, de 
onderste pool stomp, met daaronder een kleine welving naar de buikzijde, waarin zich 
het zeer kleine ronde witte hilum bevindt.

V i n d p l a a t s  „Cerro de la Campana” , midden Chili, op zeer moeilijk toegan
kelijke rotswanden, op grote hoogte. Het pH van de bodem was 5M—6; klimaat fris, 
met ’s winters lichte vorst.

G r o e i p l a a t s  alleen van de vindplaats bekend; naar het Oosten vermengt 
zij zich met Horridocactus andicolus — wordt binnenkort gepubliceerd —, waarmede 
zij enige natuurhybriden vormt.

S y s t e e m  het meest verwant met Horridocactus engleri — waarvan men de pu
blicatie binnenkort tegemoet kan zien — en met de genoemde Horridocactus andicolus,
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maar zij is gemakkelijk daarvan te onderscheiden door de kleur en de krachtige borste
lige bedoorning van de bloembuis. De foto is gemaakt op de vindplaats.

Deze plant is bekend onder nummer FR 467.
Ik noem deze plant naar haar ontdekker, de heer Agustin Garaventa, in Chili.
Als herbariummateriaal zond ik het type en een zaadmonster met vruchtschaal en 

aanhangende bloemresten naar de Stadtische Sukkulentensammlung in Ziirich, Zwitser
land. Vertaling : A. F. H. BUINING.

*  *
*

Tengevolge van een technische jout kon deze afbeelding, behorend bij het artikel 
Neoporteria litoralis in het vorige nummer, niet geplaatst worden. Volledigheidshalve 

volgt hieronder de afbeelding van deze prachtige import.

N EO PO RTERIA LIT O R A LIS spec. nov. foto: Fr. Ritter.

JOHANNES DOLISLAGER +
Op 27 februari jl. overleed onze vriend Johannes Dolislager, een onzer oudste 
leden der afdeling Rotterdam. De heer Dolislager gaf zich altijd met volle toe
wijding aan zijn liefhebberij en aan de vereniging. Op onze tentoonstelling, toen 
zijn gezondheidstoestand reeds veel te wensen overliet, gaf hij zich geheel en was, 
zij het met inspanning van alle krachten, elke dag aanwezig. Zijn heengaan is 
een verlies, zowel voor de liefhebberij als voor de afdeling.

Het bestuur der afdeling Rotterdam.
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J. C. VAN KEPPEL

Pachyphytum oviferum ( £ .  ^ 4 . ‘ V u r p u *

I—I et is voor een succulentenliefhebber die zijn oordeel over de schoonheid van onze 
1 I planten niet baseert op de zeldzaamheid van een bepaalde soort, moeilijk uit te 
maken welke planten hij het mooiste vindt. Voor de rasechte plantenliefhebber zijn alle 
planten mooi of interessant, ongeacht of het nu een nietig onkruidje is, groeiende in 
de vrije natuur of een zeldzame, met zorg en moeite gekweekte plant in zijn verzame
ling. Toch ontkomt niemand aan een zekere voorkeur voor bepaalde planten en zou
den wij een keuze moeten doen uit een groot sortiment vetplanten, wat overigens op 
zichzelf al een beperking betekent, dan zou ongetwijfeld Pachyphytum oviferum tot

PAC H YPH YTU M  OVIFERUM  foto: De Klark.

de uitverkorenen behoren. Of het nu komt door de hoge graad van succulentie van de 
prachtige, teer gekleurde bladeren, of de gedrongen en langzame groei van dit juweeltje 
onder de vetplanten, wij weten het niet, maar het blijft een feit dat vrijwel iedereen 
die dit plantje ziet, onder zijn bekoring komt. In vele handboeken wordt deze soort, 
dikwijls met een afbeelding, genoemd als aanbevelenswaardig, maar dit alles verhindert 
niet dat deze plant, ondanks de grote bekendheid die zij door middel van de literatuur 
geniet, zeker nog wel tot de weinig gekweekte soorten gerekend kan worden. Haar grote 
populariteit heeft dus niet bijgedragen tot een massale verspreiding in de verzamelingen 
en dit is zeker een gevolg van de vrij moeilijke kuituur.

Het grote probleem van deze soort is haar gevoeligheid voor te veel vocht, vooral 
in de winter. Zelfs planten die in vrij droge grond, maar in een van waterdamp over
verzadigde omgeving staan, verdragen het nauwelijks en dat is de hoofdoorzaak dat veel 
planten die hun weg naar de liefhebbers gevonden hebben, meestal geen lang leven
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beschoren is, zodat deze veelbegeerde plant uiteraard als te moeilijk te kweken wordt 
aangemerkt.

Voor kamerkultuur kunnen wij deze soort zeker niet aanbevelen, daar ondanks de 
droge lucht de optimale hoeveelheid licht en frisse lucht meestal ontbreekt. Met een 
beetje oplettendheid en zorg zal iedere kasbezitter in staat zijn deze plant te kweken, 
mits men zorgt voor een lichte, luchtige en droge plaats in de winter, b.v. op een 
plank dicht bij het glas, dus niet ingegraven in het tablet. In een vochtige, bedompte 
omgeving worden de planten aangetast door een verschijnsel, kenbaar aan donkere vlek
jes in de bladeren die zich geleidelijk uitbreiden, de bladeren worden waterig en vallen 
ten slotte af.

Het verdient aanbeveling deze bladeren tijdig te verwijderen om te voorkomen 
dat het stammetje eveneens aangetast wordt, want dan is de plant reddeloos verloren.

De naam oviferum van het Latijn ovuni, ei en ferre, dragen, betekent eierendra- 
gend en slaat dus op de eivormige, fraai wit berijpte bladeren, die al naar gelang de 
kultuuromstandigheden, 2—4 cm lang en 2—2% cm breed zijn. Indien zonnig en droog 
gekweekt, verkleuren deze bladeren min of meer roodachtig. Aan de bovenzijde zijn 
deze iets afgevlakt en staan in een dichte rozet aan de top van het ±  10 cm hoge stam
metje. De bloemstengel is roodachtig, 8—10 cm lang met aan de top de fraaie door 
schut- en kelkbladen omgeven rode bloemen (zie foto in het januarinummer, pag. 5). 
Bloeit evenals de overige Pachyphytumsoorten in het voorjaar.

Pachyphytum oviferum  werd door C. A. Purpus in 1911 tijdens één van zijn vele 
botanische expedities door de Amerikaanse landen in Mexico ontdekt en wel in de 
Barranca Bagre bij Minas de Rafael in de staat San Luis Potosi. In 1919 werd zij door 
hem beschreven in Kakteenkunde XXIX, blz. 100.

NEEN, het is niet zo .......
H et is niet waar, dat een miljoenpoot en een duizendpoot duizend poten heeft. Als 

men zich wel eens de moeite heeft genomen de poten te tellen, zal men tot de 
wat teleurstellende ontdekking zijn gekomen, dat het er meestal slechts enkele tien

tallen zijn. Hetgeen dan toch altijd nog aanzienlijk meer is dan het aantal poten, 
waarover de meeste dieren beschikken !

Miljoenpoten en de hun aanverwante duizendpoten behoren tot de zgn. geleed- 
potige dieren, waartoe ook groepen als bijvoorbeeld de insecten en kreeftachtigen be
horen. Het lichaam bestaat uit een vrij groot aantal ongeveer gelijke leden of seg
menten, waaraan de poten zitten. Aan de kop hebben ze een paar flinke voelsprieten, 
die wel de belangrijkste zintuigen vormen. Al deze „veelpoten” zijn namelijk echte 
nachtdieren, die derhalve hun voedsel voornamelijk op de tast moeten vinden. Ze 
hebben wel ogen, maar deze dienen voornamelijk om de dieren te helpen het licht te 
ontvluchten; daar houden ze helemaal niet van. Grappig is, dat niet alleen de ogen 
licht kunnen waarnemen, maar dat het gehele lichaam lichtgevoelig is. Wanneer men 
de dieren dan ook aan sterk licht blootstelt, nadat men hun ogen met een laagje on
doorschijnende was heeft bedekt, blijven ze, zoals proeven hebben uitgewezen, toch 
onrustig heen en weer lopen tot het licht verdwijnt of ze zelf een plaatsje hebben 
gevonden, waar ze er geen last van hebben.

Zo zoeken ze in de natuur ook schuilplaatsen onder stenen, stukken hout en wat er 
nog verder is te vinden. Toch is het ontwijken van licht niet de enige reden om zo’n 
schuilplaats op te zoeken. De natuur heeft ze namelijk een hebbelijkheidje aangemeten, 
hetgeen ervoor zorgt, dat ze zich pas veilig voelen wanneer ze aan ten minste twee 
kanten van het lichaam iets stevigs voelen. Om dit te bereiken zijn de duizend- en 
miljoenpoten wel verplicht een nauwe schuilgelegenheid op te zoeken, een spleet 
of een holte onder een steen, waardoor ze automatisch ook een veilig onderkomen 
hebben. Om zich rustig te voelen, is het niet voldoende, wanneer ze zich ergens tegen-



46 SUCCULENTA

aan kunnen drukken, aan de onderkant van een steen, tegen een boom of iets der
gelijks. Het „veilige gevoel” moet wel degelijk van twee kanten komen.

Hoe volkomen „instinctief” dit wegkruipen wel geschiedt, blijkt, wanneer men een 
miljoenpoot plaatst in een ruimte met een gladde wand, een glazen schaal bijvoorbeeld. 
Daarin blijft het dier net zo lang onrustig zoeken, tot men hem iets geeft, dat een 
flink deel van zijn lichaam en, zoals gezegd, het liefst twee kanten ervan, kan aan
raken. Zelfs een glazen buisje, dat tegen licht of ontdekking geen enkele bescherming 
oplevert, is welkom, alleen maar omdat het een maximum aan contact met iets stevigs 
en dus een gevoel van veiligheid geeft.

Miljoen- en andere poten houden zich vooral in de buurt van vochtige plaatsen op. 
Dat is zelfs een levensnoodzaak voor ze, want zonder water, in een omgeving van 
droog zand om maar iets te noemen, sterven ze reeds na enkele uren. Daarentegen

Een miljoenpoot van d e fam ilie Spirostreptos. Vergelijk zijn grootte met d ie van d e  
vlieg links boven. foto' Artis

kunnen ze het lange tijd ondergedompeld in water volhouden voor ze verdrinken ! 
De duizendpoten zijn echte rovers en jagen vooral op zachte insecten zoals bladluizen, 
aardwormen en naaktslakken. Het eerste paar poten — ze kunnen er dan ook best een 
paar missen — is veranderd in een stel scherpe kaken, waarmee de prooi wordt ge
grepen. Via een uiteraard bijzonder dun kanaal, dat zich in die kaken bevindt — het 
zijn net holle injectienaalden — vloeit er een zwaar vergif in de wonden van het 
slachtoffer. Zwaar dan alleen voor kleine diertjes, want mensen behoeven in het al
gemeen voor de beten niet zo bang te zijn. Ons vel is voor de duizendpootkaken veel 
te dik om er doorheen te komen. Alleen in de tropische landen komen soorten voor, die 
zo groot zijn, dat hun beet voor mensen lastig kan worden. Hun kaken kunnen de 
menselijke huid wèl doorboren en het gif schijnt het wondje zeer pijnlijk te maken, 
terwijl het gebeten lichaamsdeel bovendien vaak opzwelt. Waar het overigens wel bij 
blijft.

Veel vreedzamer leven de miljoenpoten, waarvan men hier een afbeelding ziet. 
De mannelijke dieren zijn ongeveer vijftien centimeter lang, maar de wijfjes van deze 
tropische soort kunnen wel bijna dertig centimeter lang en ongeveer twee centimeter 
dik worden! Eigenlijk zou men miljoenpoten dubbelduizendpoten moeten noemen, 
want het voornaamste verschil met hun familieleden is, dat ze aan elk segment twee 
paar poten hebben tegen de duizendpoten maar één paar. Bij eenzelfde lichaamslengte 
hebben ze dus tweemaal het aantal „onderdanen” — en desondanks lopen ze lang
zamer dan duizendpoten ! Dat is voor de dieren evenwel geen enkel bezwaar, want 
het zijn echt bescheiden verschijningen, die van allerlei plantenkost als mos en dode
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bladeren leven en derhalve ook niet zo’n haast behoeven te maken als hun rovende 
familie, die achter de prooi aan moet zitten. Miljoenpoten mijden elk gevaar en zowel in 
rust als wanneer ze ergens van schrikken, rollen ze zich vaak in een vlakke spiraal op.

Sommige soorten verdedigen zich, wanneer ze worden lastig gevallen, door 
met behulp van klieren in de gepantserde huid allerlei stoffen af te scheiden, die de 
vijand het leven zuur kunnen maken. Soms zijn dat reukstoffen, die afschuwelijk 
stinken, soms zware vergiften. Van dit laatste heeft men overigens alleen last als men 
de dieren zou oppeuzelen. Het is dus echt een verdediging, die voor het dier zelf niet 
zo veel betekent. Immers, het „eens even proeven” door een vijand zou voor hemzelf 
het einde van z’n leven betekenen, zodat die giftstrooierij de betreffende miljoenpoot 
van weinig nut was. Maar voor de soort, waartoe hij behoort, is zijn „offer” niet voor 
niets geweest. Een vijand, die eenmaal slechte ervaringen heeft opgedaan met het ver
werken van het onpleizierig hapje, zal wel wat voorzichtiger zijn, wanneer hij nog 
eens zo’n sinjeur tegenkomt. Zodat de ene miljoenpoot sterft, opdat de andere kan 
leven................
Met toestem m ing van d e  redactie van het tijdschrift „Artis”, Amsterdam, overgenom en.

Hymenorebutia pectinifera (<'10eo<>nerj Ĥuininci

E en bekende plant met een onbekende naam schrijft J. D. Donald in „The National 
Cactus and Succulent Journal deel 13 nr. 2 van juni 1958. De meeste cactus

liefhebbers zullen deze plant waarschijnlijk herkennen als Lob. famatimensis, onder wel
ke naam de plant inderdaad wordt gecultiveerd. Waarom verschijnt ze dan nu onder 
een schijnbaar nieuwe naam ? De redenen voor deze verandering zijn vele en een 
volledig antwoord kan hier niet gegeven worden. In het kort echter, twee van de 
voornaamste redenen zijn, dat de plant helemaal geen echte Lobivia is en, dat er 
veel twijfel bestaat aan de juiste identiteit van de plant Echinocactus famatimensis 
Speg. 1921, welke door Britton en Rosé in 1923 in hun nieuwe geslacht Lobivia werd 
geplaatst als Lobivia famatimensis (Speg.). De originele beschrijving van Spegazzini 
en die van Britton en Rosé kloppen niet met elkaar en daarom gelooft men, dat het 
materiaal, dat door de laatste auteurs werd onderzocht, niet identiek was met dat, 
beschreven door de eerste, hoewel in beide gevallen beweerd wordt, dat het mate
riaal was verzameld op dezelfde vindplaats, het Famatima Massief in de provincie La 
Rioja in Argentinië. Echter moet gezegd worden, dat de Siërra de Famatima in zijn 
uitgestrektheid ongeveer 100 mijl lang is en 50 mijl breed, hetgeen zeker geen juiste 
aanwijzing is voor de plaats, waar de planten groeien. Belangrijke geschilpunten zijn 
gerezen ten aanzien van de juiste identiteit van Spegazzini’s plant en het probleem 
werd veel besproken in de vooroorlogse succulentenliteratuur; sommige bronnen gin
gen zelfs zover, dat ze de plant definieerden als Echinocactus reichei Heese non Schu- 
mann. Gezien de twijfel die daarom bestaat in de synonymie van deze planten, is het 
taxonomische probleem van de geldigheid van de combinatie Lobivia famatimensis 
(Speg.) Britton en Rosé moeilijk op te lossen.

Er zijn echter geldige beschrijvingen van de planten, die wij kweken onder de 
naam „Lobivia famatimensis”, gegeven door W. Wessner in 1939 in zijn beschrijvingen 
van Lobivia pectinifera  en zijn ontelbare variëteiten. Het is algemeen aangenomen, dat 
Lobivia pectinifera  synoniem is met de gekweekte Lobivia famatimensis, welke door 
Backeberg onder deze naam algemeen werd geïntroduceerd. Ter zelfder tijd als Backe- 
berg’s introductie, brachten Fric en Kreuzinger soortgelijke planten onder de naam 
Hymenorebulobivia. Fric besefte, dat deze planten nogal verschilden van Lobivia in 
het algemeen en een geldige beschrijving en diagnose van het geslacht onder de ver
korte naam Hymenorebutia werd gepubliceerd Fric en Kreuzinger ex Buining in 1939. 
Er is geen twijfel omtrent de identiteit van Wessner’s pectinifera  en, tenzij het probleem 
van de juiste identiteit van Echinocactus famatimensis (Speg.) Britton en Rosé opge
lost kan worden ten gunste van Lobivia famatimensis (Speg.) Br. en Rosé., is de beste 
en enige naam voor deze planten „pectinifera”.
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De wijziging van de geslachtsnaam Lobivia in Hymenorebutia is noodzakelijk, om
dat dit het enige, geldig gepubliceerde geslacht is, dat deze planten van Lobivia onder
scheidt. De beschrijving van Hymenorebutia is zeer volledig en rechtsvaardigt ruim
schoots de afsplitsing. Recent werk van Prof. Buxbaum betreffende de structuur van 
het zaad, vruchtbeginsel en nectarium en de tuberkel-vorming versterkt ten slotte het 
argument voor de scheiding op morfologische en evolutionele gronden en plaatst Hyme
norebutia dichter bij Echinopsis dan bij Lobivia. Dit dwingt mij tot de conclusie, dat 
de enig mogelijke naam voor Lobivia famatimensis, zoals wij hem kennen, is Hymeno
rebutia pectinifera. B. M. SCHOMPER.

Belangrijke mededeling van het Clichéfonds

T ot onze grote spijt is er een ernstige moeilijkheid ontstaan in de organisatie van 
het Clichéfonds. Door het niet afzenden van de bestelde en reeds gepubliceerde 
zaden door de buitenlandse handelaren werden deze tot op heden niet ontvangen. 

Wij hebben daarom onze uiterste best gedaan om toch nog zoveel mogelijk van deze 
soorten te verkrijgen, waarin we slechts ten dele zijn geslaagd. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat het merendeel der cica 200 bestellingen niet uitgevoerd kan worden.

Het is o.i. niet juist een besteller van zaden voor 50 % of meer vervangingssoor- 
ten te sturen. Na het voor en tegen overwogen te hebben, moesten wij besluiten alle 
reeds gedane bestellingen te annuleren en daarom verzoeken wij alle bestellers ons 
een nieuwe bestelling op grond van de NU gepubliceerde zaadlijst, welke zaden alle 
in afgetelde porties gereed liggen, te doen toekomen.

Op Uw bestelling slechts vermelden :
1) de nummers van de verlangde soorten zoals deze in dit nummer vermeld zijn :
2) Links boven in de hoek de vermelding „OUD” indien U reeds besteld had.
3) Het bedrag wat U reeds gegireerd had.
4) Eventueel vermelden welk bedrag U, indien U niet voor het volle reeds gezonden 

bedrag bestelt, teruggezonden wilt hebben.
5) Geen verdere mededelingen op Uw bestelling doen.

Bestellingen op deze wijze gedaan zullen met voorrang boven nieuwe bestellin
gen uitgevoerd worden.
Zij die nog niet volgens één der tot nu toe geplaatste zaadlijsten besteld hebben, 

verzoeken wij als volgt te bestellen:
1) Slechts vermelden de no’s der verlangde soorten.
2) Links boven de vermelding „NIEUW” plaatsen en daarachter het bedrag wat U 

gegireerd hebt.
3) Een bedrag van f 0,25 meer dan Uw bestelling gireren ter dekking van de ver

zendkosten.
Dringend verzoek om slechts op girorekening No. 35.92.76 ten name van A. TIM

MERMANS, Ziggenstraat 18, Geldrop over te schrijven of te storten. Overmaking 
per postwissel geeft vertraging.

Er is één lichtpunt in deze gang van zaken. Uit de binnengekomen bestellingen 
hebben wij een goed beeld kunnen krijgen welke soorten men graag hebben wil. 
Reeds thans zijn wij bezig ons voor het komende jaar van deze soorten te verzekeren 
en het staat reeds vrijwel vast dat we daarin grotendeels zullen slagen.

H. TIMMERMANS, M. G. v. d. STEEG.

LEZINGEN CURT BACKEBERG
De heer C. Backeberg, Hamburg, be

kend door zijn talrijke publikaties over 
cactussen, komt in de maand mei een 
reeks lezingen in ons land houden, met 
als onderwerp: „de schoonheid en het 
wonder van de exotische plantenwereld” . 
Zeldzame kleurendia’s en zg. macro-foto’s 
zullen worden vertoont.
De lezingen zullen gehouden worden op 
6 mei te Nijmegen; 8 mei te Eindhoven;

11 mei te den Haag; 12 mei te Amster
dam; 13 mei te Rotterdam en 14 mei te 
Hilversum.

Verspreid wonende leden en afdelin
gen welke geen lezing kunnen laten hou
den, worden verzocht zich in verbinding 
te stellen met de organiserende afdelin
gen en kaarten aan te vragen, zodat te
leurstelling wordt voorkomen.

H. RUBINGH.

ZIE DE NIEUWE ZAADLIJST OP PAG. 4 OMSLAG



Freek Hoogvliet Speciaal adres voor:
Cactussen en Vetplanten

MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 0 1 7 4 5 -7 8 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA.
Nog steeds compleet 
Succulenta jaargang 
Succulenta jaargang 
Succulenta jaargang 
Succulenta jaargang 
Succulenta jaargang 
Succulenta jaargang 
Succulenta jaargang

voorradig :
1952 - 6 nummers
1953 - 6 nummers
1954 - 6 nummers
1955 - 6 nummers
1956 - 6 nummers
1957 - 12 nummers
1958 - 12 nummers

In april hopen we op de 16e te verga
deren ten huize van ons medelid, de heer 
KNIJPERT, Dijkstraat 9 te Arnhem. 
Aanvang 20.00 uur.

Verder deel ik nu vast mede, dat we 
u op woensdag 6 mei in samenwerking 
met de kring Nijmegen, een zeer bijzon
dere avond kunnen aanbieden. De heer 
Backeberg zal nl. dien avond voor ons 
spreken. De bijeenkomst zal in Nijmegen 
gehouden worden. Op onze kringbijeen- 
komst van 16 april hoort U daar meer 
over.

J. SCHUT.
Prijs per jaargang : fl. 3.00.

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

EVEN NOTEREN !
Op 24 maart is de heer C. Bommeljé 

verhuisd van Van der Hoopstraat naar 
Gentsestraat 92, Scheveningen.

De secretaris van de afd. den Haag, 
de heer W. J. Fukken, Melis Stokelaan 
1032 heeft zijn huisraad opgenomen en 
woont thans in het huis van de heer C. 
Bommeljé, Van der Hoopstraat 47.

Het nieuwe adres van de penningmees
ter J. H. J. Wigt is : Anna van Saksen- 
straat 3, Leiderdorp.

De voorzitter van de afdeling Den 
Kaag, de heer J. Bonefaas, Bunschotense- 
straat 80, is thans telefonisch aangesloten 
onder no. K1700—33 19 90.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

De maandelijkse bijeenkomst der afd. 
Amersfoort zal gehouden worden op 
maandag 13 april des avonds 8 uur ten 
huize van de heer v. d. Brink, Eigen- 
domsweg 82 Soest.

Onderwerp: enten, en wat verder ter 
tafel zal worden gebracht.

F. J. MEIJER, secretaris.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Onze ruilactie is geslaagd! Alle begin 

is moeilijk, maar een volgend jaar zal 
het waarschijnlijk nog beter gaan. We 
weten nu hoe we het moeten aanpakken.

GOOI- EN EEMLAND
Op de Aprilbijeenkomst, 8 april 1959 

te 19.45 uur, zal een grote verloting de 
hoofdschotel vormen.

De vergadering is zoals gewoonlijk in 
café-restaurant „ ’t Hollandt Huis” , Sta
tionstraat 28 te Hilversum.

B. WALET, Secretaris.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De eerstvolgende vergadering zal ge

houden worden op donderdag 9 april a.s. 
in het Ned. Herv. Jeugdhuis, Schoterweg 
83, Haarlem. Noteer deze datum!

M. J. v. DOESBURG, secret.
ROTTERDAM

Op onze bijeenkomst op 14 maart had
den wij als spreker in ons midden de 
heer P. de Klark uit Den Haag, met als 
onderwerp „Fotografie en Succulenten” .

Het is een mooie en leerzame avond 
geworden zowel wat betreft de fotografie 
als onze planten.

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal ge
houden worden op 11 april met als spre
ker de heer van der Steeg.

J. L. DE SLEGTE, secr.

ZAANSTREEK
Op zaterdagmiddag 30 mei a.s. zal er 

een excursie gehouden worden naar de 
cactuskwekerijen van de firma Edelman 
te Reeuwijk, Z.H.. Belangstellenden voor 
deze interessante excursie, dienen zich op 
te geven vóór 15 mei a.s. bij de secreta
ris E. J. Helderman, Eschdoornlaan 52, 
Wormerveer en de voorlopige kosten, de 
autobus, a f 3.50 over te maken per post
wissel of per giro nr. 286636 ten name 
van de penningmeesteresse, mevr. A. van 
Beek, Bootenmakersstraat 84, Zaandam.

E. J. HELDERMAN, Secr.



F i r m a  K.  M A N T E L  & Z n .
van cactuszaden op GROTE POELLAAN 31 -  AALSMEER
aanvraag.

cllandelókwekerij „<Su c c u l e n t a ”

ZAADAANBIEDING ten bate van het 
Clichéfonds

i Ancistrocactus megarhizus 0.30 39 — perbella 0.25
2 Astrophytum ornatum 0.30 40 Mediolobivia rubriflora ? 0.30
3 Cephalocereus chrysacanthus 0.30 41 Notocactus submammulosus 0.40
4 — palmeri 0.30 42 — scopa 0.40
5 Cleistocactus smaragdiflorus 0.30 43 Oreocereus celsianus 0.40
6 — strausii 0.30 44 Parodia aureispina 0.407 Coryphantha radians 0,30 45 — sanguiniflora 0.40
8 — raphidacantha 0.30 46 Pachycereus pringlei 0.30
9 Digitorebutia species 0.25 47 Rebutia grandiflora 0.30

10 Echinocactus grusonii 0.35 48 — minuscula 0.25
11 Echinocereus baileyi 0.40 49 — senilis 0.25
12 — dasyacanthus 0.30 50 — xanthocarpa var.
13 — peet. v. castaneus 0.30 salmonea 0.35
14 — primolamatus 0.40 51 Thelocactus bolanensis 0.40
15 Echinomastus durangensis 0.30 52 — heterochromus 0.40
16 — mapinensis 0.40 53 — lophothele 0.4017 Ferocactus horridus 0.30
18 — townsendianus 0.30 54 Aloe variegata 0.40
19 — wislizenii 0.30 55 Anacampseros rufescens 0.30
20 Frailea colombiana 0.30 56 Argyroderma aureum 0.30
21 — gemengd 0.25 57 — schuldtii 0.30
22 Gymnoc. beguinii var. senilis 0.35 58 — kleijnhansii 0.30
23 Gymnocalycium anisitzii 0.30 59 — jacobsenianum 0.30
24 — denudatum 0.35 60 Dinteranthus pole-evansii 0.30
25 Hamathocactus setispinus 0.30 61 Dudleya brittonii 0.35
26 Haageocereus acanthocladus 0.30 62 Faucaria tigrina 0.30
27 — aurivillus 0.30 63 Frithia pulchra 0.30
28 — ’ jungo’ 0.30 64 Lithops alpina 0.30
29 — ’hauco’ 0.25 65 — deboerii 0.30
30 — ’guachuma’ 0.30 66 — lericheana 0.30
31 Lobivia clarensis var. setosa 0.30 67 — peersii 0.30
32 — hybr. Timmermans 0.30 68 — terricolor 0.30
33 — hertrichiana 0.30 69 — venteri 0.30
34 Mammillaria applanata 0.25 70 Pleiospilos hilmarii 0.30
35 — hahniana 0.30 72 — magnipunctata 0.30
36 — heyderi 0.30 73 — willowmorensis 0.30
37 — kewensis 0.35 74 Titanopsis calcarea 0.30
38 — nej apensis 0.40 75 — luckhoffii 0.30

Ruil- en verkoopaanbiedingen
WIE van de cactusvrienden kan mij 

helpen aan een stek van de Phyllocac- 
tus, gele en rosé variëteit. Aanb. aan de 
heer A. MARTEIJN, Lunettenlaan 501, 
Vught (N.Br.).

TE KOOP: ongeveer 40 bolvormige 
cactussen, bloeibare planten. Te bevragen 
bij J. VAN GEMEREN, Ritzema Bos
straat 20, Amsterdam-Oost.

TE KOOP: de albums van Verkade, 
Cactussen en Vetplanten en het Pette al
bum Cactussen. Prijs f 3.00 per stuk, plus 
portokosten. C. COLIJN, Sabalaan 5, 
Vlissingen, postrekening 51406.

INZENDING KOPIJ
Om een meer regelmatige verschijning 

van Succulenta te verzekeren — de eerste 
volle week van de maand — moet de 
kopij beslist vóór de 20ste van deze 
maand in het bezit zijn van de redactie.

RUILLIJSTEN. De Goudse Mammil
laria specialisten vragen ruillijsten van 
Mammillaria’s. Zij bieden o.a. aan Mam
millaria denudata, geënt en vele andere 
mooie soorten, ook die van Fr. Ritter. 
Brieven met ruillijsten zenden aan J. 
VAN DULKEN, Wethouder Venteweg 27, 
Gouda.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
TE ZAANDAM OP ZATERDAG 20 JUNI 1959

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging SUCCU
LENTA zal deze dag een feestelijk karakter dragen.

In de morgenuren zal door de vereniging aan de leden van SUCCU
LENTA een boottocht worden aangeboden, georganiseerd door de afdeling 
Zaanstreek.

Zij, die deze tocht willen meemaken, worden verzocht om 10 uur aan
wezig te zijn bij de Beatrix-brug in Zaandam.

Ongeveer 12.30 uur worden de leden uitgenodigd, eveneens door de 
vereniging, voor een GRATIS LUNCH in Café-Restaurant Van Marle, 
Rozengracht, hoek Jasykoffstraat, in de omgeving van de Dam te Zaandam.

Circa 14.30 uur zal in hetzelfde gebouw de ALGEMENE VERGADE
RING plaatsvinden.

AGENDA van de Algemene Vergadering :
1. Opening en toespraak van de voorzitter, de heer A. F. H. Buining.
2. Notulen der vorige vergadering.
3. Verslag der werkzaamheden over 1958.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1958 en 

van de inkomsten en uitgaven van het Clichéfonds.
5. Benoeming van vier periodiek aftredende hoofdbestuursleden.

(zie Succulenta 1959, no. 4).
6. Begroting van het jaar 1959 (zie elders in dit nummer).
7. Vaststelling contributie 1960.
8. Benoeming commissie van twee leden voor het nazien der rekening 

en verantwoording over 1958.
9. Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Toelichting punt 5 :
In de plaats van de heer D. R. Meesters te Arnhem (zie Succulenta 1959, 
no. 4) is door de afdeling Arnhem als hoofdbestuurslid voorgesteld de 
heer F. H. van de Berg, Heselbergherweg 12, Arnhem.

De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende 
leden, hebben het recht om voorstellen te doen voor de Algemene Verga
dering. Deze voorstellen moeten worden ingediend vóór 1 juni a.s. bij het 
secretariaat, Hereweg 19, Lisse.

Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ere
leden, afgevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.

Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend 
afgevaardigde te benoemen. De namen der afgevaardigden worden gaarne 
ingewacht bij het secretariaat vóór 1 juni a.s.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

HORRIDÜCACTES ERIOSYZOIDES W itte r  spec. nova
Glaucoviridis, hemisphaericus, deinde elongatus, 9—14 cm  crassus, radice 
subrapacea; costis 13—17, 1 —1,25 cm altis, tuberculatis; areolis 0 ,75—1 cm  
longis, ll3—J2 cm  latis, 0 ,5—1 cm  remotis, albis; aculeis pallide luridis, cen
tralibus superne pullioribus, omnibus sursum curvatis, 10 —15 marginalibus, 
1,50—4 cm longis, 4—7 centralibus 2 —5  cm  longis; floribus 3 ,25 cm  longis, 
pallide fuscis; fructibus rubris vel rubroviridibus; seminibus nigris, sub
tiliter tuberculatis et crasse costatis, hilo ventrali.

P l a n t  : half kogelvormig, later langwerpig, circa 9—14 cm 0 ,  blauwachtig grijs
groen; korte, soms ook langere, harde penwortel, met dikwijls iets vernauwde hals.

R i b b e n :  circa 13—17, dikwijls gedraaid, stomp, bij de areolen verbreed en 
knobbebg, met een duidelijke kin onder de areolen, circa 1—1,25 cm hoog, dikwijls in 
de lengterichting naast elkaar gedrukt.

A r e o l e n :  0 ,75—1 cm lang, l/3—K cm breed, 0 ,5—1 cm van elkaar verwijderd, 
witviltig.

D o r e n s :  de randdorens meer lichtgrijs bruinachtig tot vrijwel grijs stroachtig 
geel, de middendorens onderaan van dezelfde kleur, naar boven donkerder, dikwijls 
meer grijszwart; de dorens behouden ook later hun typische kleur; alle dorens sterk 
gebogen, de randdorens zijwaarts en naar boven, in elkaar gevlochten, de randdorens 
circa 10—15 van 1,5—4 cm lengte, de middendorens circa 4 —7 van 2—5 cm lengte.

B l o e m :  dicht bij de top, reukloos, 3,25 cm lang, opening 3  cm 0 ,  trechter-
tot klokvormig door de vorm van de bloembladen.

V r u c h t b e g i n s e l :  0,75 cm lang, grasgroen, met zeer kleine smalle geel
achtige schubjes met witte vlokjes haren in de oksels.

B l o e m b u i s :  trechtervormig, 1,2 cm lang, opening 1,1 cm 0 ,  door de in
planting der bloembladen iets nauwer wordend, van binnen bleekgroen, buiten als het 
vruchtbeginsel, bijna geheel geschubd en in de oksels der bovenste schubjes bovendien 
witachtige, rechte, stekende, borstebge dorens.

N e c t a r r u i m t e :  onderaan honinggeel, bodem iets rosé, boven bleekgroen 
tubevormig, 3 mm lang, 4  mm wijd — waarvan echter 2,5 mm wegvallen door de 2 mm 
dikke stamper — gevuld met nectar, half gesloten door de tegen de stamper neigende 
onderste meeldraden.

M e e l d r a d e n :  bleek groenachtig geel, de onderste 6 mm lang, de bovenste 
circa 1 cm lang, inplanting van boven de nectarruimte tot 4  mm onder de groep aan 
de basis van de bloembladen; helmknopjes citroengeel.

S t a m p e r :  2  cm lang, onderaan wit, boven meer lakkleurig, met circa 11 naar 
boven toegespitste, vrijwel gladde, naar elkaar neigende, citroengele, 3—4 mm lange 
stempels.

B l o e m b l a d e n :  1,4—1,5 cm lang, circa 5  mm breed, spatelvormig, aan de
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HORRIDOCACTUS ERIOSYZOIDES foto: Fr. Ritter

voet iets smaller, boven afgerond, getand, sterk zijdeaehtig glanzend, licht bruinachtig 
geel met karmijnkleurige middenstreep, die onderaan breed is en boven niet tot het 
einde doorloopt; weinig overgangsbladen naar de schubjes van de bloembuis; de bloem
bladen zijn onderaan naar binnen gericht, maar naar boven wijd naar buiten omge
bogen, waardoor de klokvorm ontstaat.

V r u c h t :  2 cm lang, 1,5 cm breed, roodachtig groen tot bijna rood, met vele 
witte vlokjes wol; laten los, met een rond gat in de bodem.

Z a a d :  zwart, dof, circa 1,25 mm lang, 0.75 mm breed, 0,5 mm dik, zeer fijn 
korrelig met grove ribben, naar de rugzijde sterk gewelfd, de ovale witte navel zit 
onderaan de buikzijde.

V i n d p l a a t s :  Huanta in Chili.
G r o e i p l a a t s :  naar het noordwesten tot in het grensgebied der provincie 

Atacama.

Systeem : in vele opzichten nadert zij het geslacht Eriosyce, dat ver
bindingen heeft met het geslacht Horridocactus. Zij is het meest verwant 
met Horridocactus transitens spec. nov. (wordt gepubliceerd), die meer in 
noordelijke richting voorkomt. Horridocactus eriosyzoides wordt dikwijls 
verward met Neochilenia kunzei, hetgeen beslist fout is. (zie mijn publi
catie over Horridocactus kunzei (Foerst.) Ritter die in Succulenta zal ver
schijnen).

De foto is genomen op de vindplaats, bij de "Haciënda Los Llanos de 
Huenta”. Zij wordt door mij onder FR 484 gebracht.

Het type-exemplaar en een zaadmonster worden gedeponeerd in de 
„Stadtische Sukkulentensammlung” te Zürich, Zwitserland.

Vertaling : A. F. H. BUINING.
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J. C. VAN KEPPEL

Pachyphytum viride -G ^ a i t k .

In Cactus and Succulent Journal of America, Vol. VIII, 12, 210 beschreef 
E. W alther deze Pachyphytum, die door haar groene onberijpte blade

ren sterk afwijkt van alle andere tot deze groep behorende Pachyphytums. 
Oorspronkelijk was deze plant ingevoerd uit Mexico door F erd. Schmoll, 
Cadereyta, Queretaro, echter zonder een nadere opgave van de vindplaats. 
Waarschijnlijk is deze soort dan ook afkomstig uit Midden-Mexico, de

PACHYPHYTUM VIRIDE E. Walth.

bakermat van de andere soorten. Deze plant behoort tot de Eupachyphy- 
tums vanwege de grote, aanliggende schut- en kelkbladeren, die duidelijk 
langer dan de bloemkroon zijn. Pachyphytum viride is waarschijnlijk het 
nauwst verwant met Pachyphytum oviferum  en brevifolium, maar van 
beide soorten duidelijk te onderscheiden door de langere smallere, onbe
rijpte bladeren.

Een opvallende bijzonderheid aan deze plant is, dat in het voorjaar, 
vooral bij zonnige droge kuituur, de bladeren fraai bronsrood verkleuren. 
In de zomer, als de planten in volle groei zijn, verdwijnt deze verkleuring 
helaas.

Wij ontvingen van deze plant enkele jaren geleden een bladstekje 
onder de naam Pachyphytum longifolium, wat echter een heel andere plant 
is, welke in groeiwijze en bladkleur sterk afwijkt van Pachyphytum viride — 
viridis betekent groen. Hoewel zij niet bepaald algemeen in de liefhebbers-
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collecties voorkomt, is het mogelijk dat zij hier en daar onder deze foutieve 
naarn gekweekt wordt.

De kuituur levert geen bijzondere moeilijkheden op en is bij de inlei
ding van dit geslacht voldoende beschreven. Door de vrij lange bladeren, 
die gemakkelijk afbreken, is het geen plant voor de massakultuur, maar voor 
liefhebbersverzamelingen toch wel zeer aanbevelenswaardig.

Volledigheidshalve nog een korte beschrijving van deze p lan t:
Stam, kort, meest niet spruitend, tot 3 cm in doorsnee 10 cm lang.
Bladeren 12—20 in een gedrongen rozet aan de top van de stam, geel

achtig groen, wijd afstaand, enigszins omhoog gebogen aan de top. Half 
rolrond, vlak aan de bovenzijde, smaller aan de basis, min of meer stomp 
aan de top, 8—14 cm lang, 1,5—2,5 cm breed, 1—1,5 cm dik.

Bloemstengel, opstijgend meest enkelvoudig, bloemtros knikkend met 
±  15 klokvormige roodachtige, groen gerande bloemen, 12 mm lang, kelk
bladeren 18 mm lang.

Type in Californian Ac. of Science, no. 242615 (E. W a l t h . 1937).

BOEKBESPREKING

J. A. Janse, SUCCULENTEN — Cactussen en Vetplanten — met 
93 afbeeldingen naar foto’s van A. J. A. Uitewaal. — Uitgegeven 
door N.V. L. Stassen Jr., Hillegom.

Als deel I  van een serie, die Orbis Florum — bloemenwereld — wordt genoemd, 
is verschenen een keurig verzorgd, goed gebonden boekje over de planten, die nu een
maal de bijzondere belangstelling van onze lezers hebben.

In afwijking van de tot dusver over onze liefhebberij gepubliceerde boeken is dit 
werkje viertalig en wel Nederlands, Engels, Duits en Frans, waardoor bereikt zal wor
den, dat het niet alleen in Nederland zal worden gebruikt, doch ook in het buitenland 
in de handen zal komen van velen, die belangstellen in het kweken van cactussen en 
vetplanten.

Het boekje begint met een korte beschrijving van de soorten, waartoe onze succu
lenten behoren en een handleiding voor het kweken van deze planten in de omstandig
heden, die wij hier als regel voor onze planten kunnen scheppen. Verder worden 93 
afbeeldingen gegeven van planten, die in de collecties voorkomen, met vermelding van 
de streek, waar zij gevonden worden, terwijl voorts aangegeven wordt, welke soorten 
in de huiskamer gekweekt kunnen worden. Bij elke plant wordt de toelichting even
eens in vier talen gegeven.

Door de wijze van behandelen zal het boekje ook voor de beginnende liefhebber 
van grote betekenis zijn, terwijl de foto’s zodanig zijn opgenomen, dat het mogelijk is 
aan de hand daarvan bepaalde planten te herkennen en dus op naam te brengen. De 
kleurenfoto’s zijn goed geslaagd.

Hoewel wij er naar hebben gezocht, is het ons niet mogen gelukken een systeem 
in de volgorde van de afgebeelde planten te vinden, terwijl ons is opgevallen, dat in 
de index de namen, van persoonsnamen afgeleid, met hoofdletters zijn geschreven, iets 
dat in de laatste jaren door de meeste schrijvers wordt nagelaten.

Afgezien van enkele drukfouten, die zijn blijven staan, willen wij er op wijzen, dat 
op de bladzijden 51 en 81 als naam wordt gegeven Mamillaria in plaats van Mammil
laria, terwijl op bladzijde 105 de Espostoa lanata in de kopregel wordt aangegeven als 
te behoren tot de Aizoaceae in plaats van tot de Cactaceae.

Wij geloven, dat de firma Stassen met het uitgeven van dit boekje een goed werk 
gedaan heeft voor onze liefhebberij, te meer omdat wij weten, dat de samensteller zo
wel als de fotograaf — er waren ook enige foto’s van anderen opgenomen — personen 
zijn, die uit ervaring en met gezag over dit onderwerp kunnen schrijven. G. J. MOL.
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Rebutia (II)
door W. GOEMAES

met medewerking van L. Mortelmans en F. De Wacker

Tot zover het artikel van A. V. Fric en K. Kreuzinger, dat in een vertaling van de 
heer R. H. Sieperda verscheen in 1936.

Dit is nog maar een klein deeltje van zijn ideeën, maar toch kan men reeds zien 
dat hij niet over ijs van één nacht ging.

Na een ernstige studie van de door Frié geïmporteerde plant schrijft hij in samen
werking met K. Kreuzinger in Succulenta 1936, april, pag. 51, o.m. het volgende :

De natuur vormt de planten op haar manier, naar eigen goeddunken. Wij 
mensen willen het waarom steeds trachten op te sporen altijd wtllen wip 
wat wij denken gevonden te hebben, in een systeem vastleggen.
Een indeling zal steeds het eenvoudigst zijn, wanneer men slechts een 
enkel kenteken in aanmerking neemt, doch deze eenvoud zal tot onvolledig
heid en ten slotte tot fouten leiden. Verdeelt men de cactussen m Noord
en Zuidamerikaan.se soorten, dan komt men met deze aardrijkskundige aan
wijzing niet ver. Een verdeling uitsluitend volgens de bloemkleur of de 
zaden, vólgens de bloeitijd -  dag- of nachtbloeiers -  of alleen de bedoor- 
ning kan nooit goed zijn, zo min als de kinderlijke indeling naar de habitus 
van de plant, in bol- of slangencactussen. Men moet steeds op een aantal 
eigenschappen gelijk letten daar deze vaak tegenstrijdige componenten 
tussen eigenschappen en kenmerken onder de zelfde noem er gebracht 
dienen te worden.

Om aan te tonen waartoe zijn studie op Rebutiagebied geleid heeft, volgt hieronder 
zijn indeling van wat hij .Echinopsioideae’ noemt, met de onderverdelingen Rebutiae, 
Lobivioideae en Echinopsideae.

ECHINOPSIOIDEAE -  A. V. Fric 1935.
De namen in de tweede kolom zijn die, zoals wij ze thans kennen.

A. Dagbloeiers.
1. REBUTIAE :

a) Rebutia
b) Echinorebutia
c) Chileorebutia
d) Rebulobivia
e) Hymenorebulobivia
f) Chamaecereus

2. LOBIVIOIDEAE :

Rebutia
Avlostera
Neoporteria
Diaitorebutia
Cylindrorebutia
Hymenorebutia
Chamaecereus

g) Aureilobivia
h) Cinnabarinea
i) Andenea
j) Lobivia

k) Lobiviopsis
l) Arequipa

m) Spinicalycium
R. Nachtbloeiers.

Echinopsis
Lobivia
Lobivia
Lobivia
Echinopsis
Arequipa
Acanthocalycium

n) Echinopsis
o) Trichocereus

=  Echinopsis 
=  Trichocereus

In de indeling van Prof. F. Buxbaum, lid I.O.S., uitgave van H. Krainz „D ie Kak- 
teen”  1957, zien we onder het hoofdstuk „Trichocereidineae”  de volgende namen



staan: Trichocereus, Acanthocalycium, Echinopsis, Arequipa en bij de onderverdeling 
„Rebutineae de volgende : Lobivia, Sulcorebutia, Hymnorebutia, Cylindrorebutia, 
Digitorebutia (synoniem met Pygmaeolobivia), Aylostera en (Eu)Rebutia, Chamaecereus 
en Mila.

Wanneer we deze namen vergelijken, zien we dat er in beide indelingen veel 
overeenkomst zit, met dat verschil dat A. V. Fric de Lobivia’s zelf nog onderverdeeld; 
de planten die wij nu bij elkaar rangschikken, had hij grotendeels ook. Fric noemt ook 
Chileorebutia, een plant die wij thans kennen als Neoporteria, maar deze was slechts 
voorlopig ondergebracht bij de Rebutiae. Later, na de studie van bloem, vrucht en 
zaden, is gebleken dat deze plant niet bij de Rebutia’s thuis hoort.

Ik herhaal nogmaals, Fric leverde geen overhaast werk en dat hij andere namen 
en een andere rangschikking in zijn indeling gebruikte is van geen belang, het gaat er 
om dat hij dezelfde planten bedoelde, die wij ook nu nog bijeenbrengen. Kenschet
send is wel dat Fric reeds inzag dat Chamaecereus bij de Rebutia’s thuis hoort.

Dat van het knappe werk van A. Fric niet veel meer bekend is, komt alleen door
dat hij zijn publicaties in levende talen schreef en van Latijn niet veel wilde weten. 
Aldus was hij niet in overeenstemming met de algemene regel. Zijn koppigheid om 
zijn beschrijvingen niet in het Latijn te publiceren, heeft er toe bijgedragen dat men 
hem bijna vergeten is. En toch weer niet helemaal. Na de laatste oorlog begint men 
hem weer te herontdekken en meer en meer wordt er aandacht aan zijn werk geschon
ken. In een persoonlijke brief uit de jaren 1937-1938 schreef hij eens aan een Neder
landse vriend ongeveer de volgende bewoordingen :

„ Stel U voor dat een ontdekkingsreiziger in Amerika een nieuwe en onbe
kende soort vlieg ontdekt. Hij beschrijft zijn vondst in het Latijn en noemt 
daarbij deze vlieg een „ Leopardus nanus", dat is dan geldig en juist, want 
het is in het L  a t  ij n , maar dan blijft die vlieg altijd een klein luipaard!! 
Daarom stel ik voor accoord te gaan beschrijvingen te publiceren in min
stens vier levende talen en deze ook als geldig te beschouwen”.
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Enkel om deze redenen schreef hij in levende talen, maar op dit standpunt stond 
hij vrijwel geheel alleen.

Nogmaals, om aan te tonen dat hij geen knoeiwerk leverde, maar degelijk verant
woord werk, volgt hier nog een uitlating van A. V. Fric. Het is weer een kort uit
treksel uit een vooroorlogs artikel, verschenen in Succulenta 1936, april, blz. 50.

„Er kwam een ware vloedgolf van nieuwe vormen naar Europa, zodat het 
niet te verwonderen is, dat op het gebied der Rebutianamen een chaos 
heerst. Met meer eerlijkheid en objectiviteit en met een weinig meer geduld 
zou het zo ver niet gekomen zijn, dat tegenwoordig zowel liefhebber als 
vakman ternauwernood een uitweg ziet. Naar onze mening zijn acht jaren 
een te kort tijdsbestek om al de nieuwe soorten grondig te kunnen bestu
deren, maar daar velen er op aandrongen, willen we de voor ons vaststaan
de inzichten publiceren” .

Dit schreef Fric in 1936. Acht jaren zijn te weinig! Neem nu eens even uw Suc- 
culentanummer van juni 1957, op bladzijde 69. Onder de titel „Descriptiones cacta- 
cearum novarum” deelt de heer A. F. H. Buining mede dat C. Backeberg in zes maan
den tijd meer dan 300 (driehonderd) planten beschrijft en nog wel allemaal met een 
Latijnse diagnose. Zou A. V. Fric nog leven — hij overleed in 1946 — dan zou deze 
zijn pen wel even scherpen. Acht jaar vond Fric te weinig om zijn studie te publi
ceren, waarom is hij in die acht jaar geen Latijn gaan leren, inplaats van planten te 
bestuderen. Hij en zijn werk zouden niet in het vergeetboek zijn geraakt.

Met dit al zijn we nog niet verder dan de „Blauwe Lijst” en de eerste vermelding 
van Digitorebutia. Het was in 1936 dat A. V. Fric zijn Rebulobivia omdoopte in Digi- 
torebutia, zonder Latijnse beschrijving. In 1938 werd er in Succulenta weer eens ge
schreven over Digitorebutia, alleen in de Nederlandse taal. De heer Buining verzorgde 
voor de eerste maal de Latijnse beschrijving en wel in 1940. Als typeplant werd Digito
rebutia haagei genomen.

Thans gaan we even terug naar het systeem van C. Backeberg. In het systema
tisch overzicht, gepubliceerd in 1934 (Blatter für Kakteenforschung 1934 - 2) ver
deelde hij het geslacht Lobivia in drie ondergeslachten. Te weten: 1) Eulobivia (Lobi- 
via); 2 Pygmaelobivia; 3) Pseudo-echinopsis.

De geslachten Lobivia, Mediolobivia en Rebutia stonden toen naast elkaar. Pyg
maelobivia was een ondergeslacht van Lobivia. A. V. Fric rekende deze planten bij de 
Rebutia’s zelf en gaf ze de naam van Digitorebutia.

Van 1934 tot en met 1936 kunnen we spreken van de school van A. V. Fric en 
C. Backeberg, met dit verschil dat Backeberg wel Latijn schreef en Fric niet.

REBUTIA
WESSNERIANA Bew.

C lich éa rc h ie f „ S u c c u le n ta ” .
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Heel het systeem van Fric en Kreuzinger werd later niet „au sérieux”  genomen, 

maar toch ook niet geheel losgelaten, vooral het gedeelte der Rubutia’s niet. Chileo
rebutia reichii, die Fric slechts voorlopig bij de Rebutia’s rangschikte komt zelfs weer 
op de proppen ! In de zaadaanbiedingen van Frau H. Winter werden als FR nummer 
aangeboden. Chileorebutia reichii, napina, aërocarpa en esmeraldana. De naam Fric 
komt weer op de voorgrond, maar in dit ene geval is het wel wat misleidend, alhoewel 
in de kleine tekst de vermelding staat dat Chileorebutia synoniem is met Neochilenia 
van Backeberg. Er komen elk jaar nieuwe liefhebbers bij en als deze nu weer planten 
gaan kweken als Chileorebutia, dan duurt het weer jaren eer zij weten dat ze Neo- 
porteria’s kweken en geen Rebutia’s, want de aanduidingen in de zaadcatalogus ziet 
men allicht over het hoofd. Het zijn zulke kleinigheden die de chaos vergroten. Ook 
in de vooroorlogse jaren gaven zulke gevallen aanleiding tot verregaande verwarring. 
Om dit goed te illustreren wil ik nog een laatste maal een uittrekseltje geven van een 
vooroorlogs artikel van onze voorzitter, de heer A. F. H. Buining, Bedoeld artikel had 
als titel : Rebutia of Lobivia ?

.........,.langzaam maar zeker komt de rechtgeaarde liefhebber onder de be
koring of de ban — hoe men het ook noemen wil — van de namenkwestie. 
En dan ziet men wonderlijke dingen.
De heer Backeberg zegt dat zijn Pygmae-lobivia euanthema identiek is aan 
de Rebutia oculata van Prof. Werdermann, terwijl no. 0109 Setirebutia 
(Mediolobivia Backbg) van de heer A. V. Fric gelijk is aan Rebutia oculata, 
en de heer Fric de Lobivia euanthema voorlopig rangschikt onder zijn groep 
Digitorebutia — vroeger Rebulobivia — waartoe ook de zeer bekende ..Haa- 
gei”  die de heer Backeberg weer brengt onder zijn groep Pygmeolobivia 
ah „neo-haageana” .
Hier delen dus drie op cactusgebied allen zeer bekwame personen, de
zelfde plant op drie verschillende plaatsen in.
Het ligt niet op mijn weg op een dezer heren critiek uit te oefenen. Ik noem 
slechts feiten . . . .

Tot zover dit uittrekseltje. Het spreekt voor zichzelf en dan nog wel boekdelen! 
Als zulke heren gaan schrijven en publiceren zonder elkaar te verstaan of te raadplegen, 
dan moet er wel een heel grote verwarring uit voortvloeien. Laat ons hopen dat de 
huidige leden van de I.O.S. hier een les aan hebben en elkaar verstaan en samenwer
ken, anders wordt het nog hopelozer.

Misleidend zijn ook de namen Mediolobivia en Pvgmaeolobivia. Mediolobivia werd 
hiervoor reeds besproken. Pygmaeolobivia is om dezelfde reden verwarrend, immers het 
is een onderverdeling van de Rebutia’s en het idee Lobivia vinden we in de naam 
terug. Pygmaeolobivia doet te veel aan een dwerglobivia denken, al doet de habitus van 
de plant op het eerste gezicht hieraan wel denken, aangezien de plant veel dichter bij 
Rebutia staat dan bij Lobivia. De naam Digitorebutia is dus beter geschikt, laat ons 
zeggen in het dagelijks gebruik, omdat we hierin zelf duidelijker de verwantschap zien 
met Rebutia. Dit heeft Frië wel zeer goed ingezien toen hij zijn Rebulobivia omdoopte 
in Digitorebutia.

Bij Backeberg heette het Pygmaeolobivia; bij Fric Digitorebutia. Bij Backeberg 
heette het Mediolobivia bij Fric Setirebutia; ook voor Aylostera had Fric een andere 
naam, namelijk Echinorebutia, Setirebutia en Digitorebutia spreken veel meer tot de 
verbeelding en duiden veel beter aan dat het hier gaat om Rebutia’s en niet om Lobi- 
via’s. Van het systeem van Fric blijft niet veel meer over om redenen die hierboven 
werden uiteengezet. Van 1935 tot 1938 werd er door verschillende personen nog veel 
geschreven en gewreven, nu eens worden geslachten ondergeslachten, een andere maal 
was het weer precies andersom.

In 1938 beschrijft Frië Cylindrorebutia einsteinii. Deze plant beschreef hij reeds 
in 1931 als Rebulobivia Einsteinii. In Succulenta 1938, 20e jaargang - blz. 55, worden 
de Cylindrorebutia’s besproken in de onderverdeling van de „Rebutiae”  en wel in de 
sleutel tot de geslachten. De Cylindrorebutia’s zijn in feite Digitorebutia’s die op ver
schillende punten afwijken en kunnen omvat worden in een goed gesloten geheel van 
dwergvormen, met okergele bloemen en halfdroge vruchten. In hun vaderland worden
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R E B U T IA  M A R SO N E R I
Clichéarchief „Succulenta”.

de Cylindrorebutia’s slechts enkele centimeters groot. Zij groeien tot op 5000 nieter 
en zelfs op 5700 meter hoogte !

Rebutia’s komen voor van 1000 tot op 1500 meter hoogte; Mediobivia’s en 
Aylostera’s van 1500-2000 meter; Digitorebutia’s van 2000—5000 meter; Cylindro
rebutia’s van 5000-5700 meter hoogte.

Zo zijn we dan eindelijk gekomen tot de vijf onderverdelingen welke de heer J. D. 
Donald besprak in Succulenta 1955, no. 6, blz. 84.

Er zijn nog wel andere planten die nauw verwant zijn aan de Rebutia’s, maar dat 
is een heel andere zaak. Zo zien we o.a. in de indeling van Prof. Buxbaum, dat de 
Lobivia een Rebutia-achtige is, een Aylostera, een Rebutia, een Mediolobivia, een Digi- 
torebutia en een Cylindrorebutia zijn alle Rebutia’s. Lobivia, Chamaecereus, Sulco- 
rebutia, Mila en andere Rebutia-achtige. Wij noemen ook de naam Sulcorebutia. 
De Sulcorebutia steinbachii, een nog vrij zeldzame plant, wordt door verschillende 
auteurs echter niet tot de eigenlijke Rebutia’s gerekend, alhoewel de plant vroeger door 
Backeberg beschreven werd als Rebutia steinbachii. Waar het met deze plant op zal 
uitdraaien zal de toekomst ons nog wel leren.

In de loop der jaren zijn er een massa — een goede twintig — namen geweest die 
duidden op een verwantschap met Rebutia, gaande van Rebutia, 1895, tot Chinorebutia 
en Dichrorebutia, 1950, beschreven door de Japanner Y. Ito. De heer J. D. Donald, 
Engeland, heeft van de Rebutia’s een diepgaande studie gemaakt en met een ware 
monnikenvlijt alle mogelijke geschriften en publicaties bijeengebracht en geordend. 
Zonder zijn hulp zou ik van de Rebutia’s ook niet veel meer weten dan dat het toch 
zulke dankbare plantjes zijn.

Met deze bijdrage heb ik getracht de thans geldende namen van onze Rebutia’s 
in de loop der voorgaande decennia te volgen en tevens aangetoond dat deze kleine 
cactussen heel wat geschiedenis hebben gemaakt.

ERRA TA :
1. Succulenta nr. 1, 1957, pag. 13, 2e alinea: Dit artikel werd geschreven begin 

1955, toen ik nog geen proeven genomen had met de kunstmest Etisso. Derhalve staat 
er dan ook: „Liever niet, blijf met kunstmest zolang mogelijk weg van cactussen”, ter
wijl ik in het maartnummer 1957 aanraad Etisso te gebruiken. Natuurlijk sprak ik in 
de gegeven omstandigheden in het ene artikel het andere weer tegen.

2. Succulenta nr. 3, 1957, pag. 33, 3e alinea dient gelezen te worden als volgt:
„Ten slotte rest ons nog de vraag hoe we de Rebutia’s moeten overwinteren. Droog en 
koel is het devies. Koel, ja haast koud. Verleden winter had ik zelfs éénmaal -5 graden 
Celsius (vorst) en verschillende malen -3 graden C e ls iu s .... en géén 13 graden C. 
zoals abusievelijk opgenomen werd.” W. Goemaes.
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Door het Cactusparadijs van Noord- en Zuid-Amerika
door Dipl.-Ing. GERHART FRANK, W enen

III

Bij het bezoek aan de door geheimzinnigheid omgeven M ayacultuurplaatsen van 
Palenque, Chichen Itza en Uxmal vond ik het oerwoud in de omgeving geheel over
groeid met Tillansia’s, Bromelia’s en Orchideeën; Rhipsalis en Epiphyllum hingen in 
ware cascaden naar beneden van de uitstekende takken, terwijl tegen de stammen de 
drievleugelige takken van Hylocereus triangularis als slangen omhoog kropen. In de 
tempelruïnes van Uxmal kon ik de mooie w itbehaarde, m et aanliggende korte zwarte 
dorens getooide Selenicereus donkelaeri verzamelen.

Op de terugweg van mijn eerste reis door Mexico reed ik met een jonge Ameri
kaan in zijn wagen op de oostelijke straatweg uit de hoofdstad in de richting van de

Tem pel bij Zaculeu u it het oude M ayatijdperk gelegen tussen de bergen
van G uatem ala.

Cliché K.u.a.S. — foto: G. Frank

grensstad Laredo. Op deze route had ik een groot aantal planten verzameld, en wel, in 
de Siërra Pachuca verscheidene Echinofossulocactussen, bij Tula, dat eens het cultuur
centrum van het Toltekenrijk was, mooie planten van Astrophytum myriostigma var. 
tulense, alsook Thelocactus tulensis, verder naar het noorden Thelocactus uncinatus, 
Ferocactus ingens en Feroc. latispinus, enige mij onbekende Mammillaria’s en mooie, 
dicht witwollige koppen van Cephalocereus palmeri. Ongelukkigerwijze m aakten wij 
toen een zijsprong naar Tampico, een smerige havenstad zonder enige bekoring, aan
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de golf van Mexico. Bij de uitgang van de stad was een plantenbeschermingspatrouille 
geposteerd, die het uitgaande voertuigverkeer controleerde, daar er namelijk ergens 
een plaatselijke plantenziekte was uitgebroken. Ijverig stortten de knapen zich op mijn 
jammer genoeg geheel open in de kofferruimte liggende cactussen en verklaarden mij, 
dat zij, op grond van de ziektenverordening, alle planten, die uit Tampico kwamen, 
in beslag moesten nemen en vernietigen. Het hielp me niet veel, dat ik hun meerdere 
malen op dringende wijze vertelde, dat wij alleen Tampico maar doorgereden waren 
en dat de planten ver uit het zuiden kwamen. De beambten bleven onwrikbaar en 
eisten steeds beslister en energieker, dat wij alle planten eruit moesten halen en in de 
greppel langs de straat moesten deponeren. Om hun eis meer autoriteit te verlenen, 
riepen zij de bewapende politie erbij. De situatie was niet meer te redden en ik moest 
vol woede scheiden van al mijn met moeite verzamelde cactussen. Doch niet, zonder 
mij op de dienstijverige ontoegankelijke beambten te wreken. Woedend verklaarde ik, 
dat ik geen plant aan zou raken, en wanneer zij erop stonden, moesten zij zelf de wagen 
maar uitruimen. Scheldend gingen ze aan het werk en hadden zich spoedig zo aan 
de dorens gestoken, dat zij als wilden de vlucht namen en ons uitvloekten, terwijl wij 
met onze handen in de zakken er naast stonden en ze met leedvermaak uitlachten. 
Dat was zeker een redelijke wraak en geen liefhebber zal mij dit kwalijk nemen.

Bi

Drie kilometer lang loopt dit geweldige zig-zag-systeem der Inkavesting 
Sacsahuaman bij de bergtoppen van Cuzcos, Peru.

Cliché K.u.a.S. — foto: G. Frank

In het noorden van Mexico had ik toen nog naar mijn bijzondere voorkeur, de 
Ariocarpi, uitgezien. Dus sloegen wij bij Monterrey de korte route naar Saltillo in, 
waar op de vlakbij liggende Paso de Caneros Ariocarpus furfuraceus moet groeien. 
Mijn Amerikaanse kennis was over deze zijsprong niet bijzonder verheugd en weigerde 
in ieder geval aan een verzameluitstapje van een halve dag deel te nemen. Hij wilde 
mij alleen nog in dezelfde namiddag vlug van Saltillo naar de pas rijden en dan des 
avonds nog terug in de richting van de U.S.A. Daar ik van hem afhing, moest ik wel 
zonder meer toestemmen. De zon was al achter de kale bergen gezonken, toen wij 
de steenachtige pas bereikten. Drie kwartier had ik misschien nog de tijd, voor het 
geheel donker was. Echter de rotshellingen, waarop ik de Ariocarpussen vermoedde, 
waren een goede 3 km van de weg verwijderd. Ik haaste mij dus door het lage struik
gewas, gedreven door de brandende wens, tenminste één Ariocarpus furfuraceus te
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Meer dan 200 ton 
wegen de geweldige 
bouwstenen van de 
Inkavesting Sacsa- 
huaman, Peru.
K.u.a.S. — foto: G. Frank

vinden. Bijna overzag ik in mijn haast een drie vuisten grote prachtige groep van 
Epithelantha micromeris, waarvan de centrale kop een interessante kruisvormige cris- 
taatvergroeiing vertoonde. Deze, evenals enige mooie Echinomastus ( =  Neolloydia, 
vert.), beguinii en vuistgrote Echinofossulocactus multicostatus, waarover ik bijna strui
kelde, verhuisden vanzelfsprekend in mijn verzameltas. Ademloos bereikte ik de rots
achtige wand en keek mijn ogen bijna uit het hoofd in de zich reeds inzettende sche
mering. Na een kwartier zoeken was het donker en zeer teleurgesteld moest ik het 
opgeven. Toen ik dan eindelijk door de duisternis bij de wagen was teruggekeerd, 
wachtte mijn kennis mij al vol ongeduld. Hij vermeldde zo terloops, dat hij zich de 
tijd gekort had met enige cactussen te verzamelen, die hij thuis in Detroit in zijn tuin 
wilde planten. Hij opende de kofferruimte en daar lagen ettelijke schijven Opuntia’s
en Cereus, een paar Echinomastussen en............ik vertrouwde mijn ogen niet, toen ik
daartussen ook de getande kroon van een prachtige grote Ariocarpus furfuraceus op
merkte. Waar hij die gevonden had, vroeg ik erg opgewonden, terwijl ik de plant 
van alle kanten bekeek. ,,Hier aan de rand van de straat, 3 meter van de auto af”, 
antwoordde hij onverschillig. En ik was in mijn ijver blindelings op de rotsen afge
stormd, zonder de steenachtige vlakte langs de straat ook maar één blik te verwaardi
gen! Of ik deze lelijke plant, die zeker wel geen cactus zou zijn, hebben wilde, vroeg 
mijn kennis mij. En of ik wilde!

Bij het transport naar Canada was de vlezige knol van de Ariocarpus echter be
schadigd geworden en ze begon, jammer genoeg, snel te rotten. Ik deed een 
poging, de kop van deze, zeker zeer oude plant, met een snijvlak van 8 cm doorsnede 
op een even dikke en dus reeds verhoutte Trichocereus pachanoi te enten. Zeer tot 
mijn verrassing groeide ze vast en heeft zich in de laatste jaren prachtig ontwikkeld.

Toen wij de grens in Laredo bereikten, had ik opnieuw ongeveer 50 planten, 
sedert de razzia in Tampico, verzameld. Ik verpakte ze en kreeg met veel moeite van 
het plaatselijk kantoor van de agricultuur-instantie een vergunning los om ze per post 
naar Canada te zenden.
(Wordt vervolgd) Vertaling: B. M. Schomper.
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G. D. D .U U RSM A

iS > e izo e n w e rkza a m l\e d e n  e n ... enten

Bij gunstig weer laten wij de ramen dag en nacht open staan. Vooral de dauw gedu
rende de nacht heeft een zeer gunstige invloed op de planten. Als pareltjes hangen 

des morgens de glinsterende dauwdruppels aan dorens of haren. En als enige uren 
later de zonnewarmte de planten koesteren gaat, dan verdampen de dauwdruppeltjes, 
hetgeen weer tot gevolg heeft dat een van waterdamp verzadigd luchtlaagje de toppen 
van de planten omgeeft. Het is juist dat vochtig-warme luchtlaagje, dat op de natuur
lijke groeiplaatsen van de vetplanten in de droge periode tegen de verzengende stralen 
der tropenzon beschermt. Door des nacht op onze planten de invloed der dauw te laten 
inwerken, trachten wij enigermate aan haar natuurlijke behoeften tegemoet te komen.

Over het algemeen staan onze vetplanten er thans goed voor. Na de voorjaars- 
verplanting zijn ze de nadelige gevolgen van de winter spoedig te boven gekomen. Toch 
zijn er in een collectie altijd enkele planten, welke, ondanks goede behandeling, een 
enigszins kwijnend bestaan lijden. Wat daarvan de oorzaak is, valt niet steeds met 
zekerheid te zeggen. Vaak zijn het de zwakke soorten, welke gedurende de wintermaan
den wat te koud hebben gestaan, of iets te vochtig zijn gehouden. Dikwijls ook komt 
het, doordat de aarde in de pot te stijf is aangedrukt en zodoende niet doorlatend genoeg 
is, of doordat de waterafvoer, door verstopping van het gaatje op de bodem van de pot 
niet goed geregeld is, wat weer oorzaak is dat de aarde verzuurt en de fijne haar- 
worteltjes sterven. In al deze gevallen is het gewenst de planten uit de pot te kloppen, 
en de oude aarde zo goed mogelijk te verwijderen. Zijn de wortels gaaf, dan is het 
voldoende de plant nieuwe aarde te geven. Blijken de wortels, door verzuring van de 
grond, ziek te zijn, dan snijden we alle aangetaste delen weg en geven we een kleinere 
pot, gevuld met lichte aarde. Soms ook blijken bij verwijdering der oude aarde de 
wortels met grauwe luis besmet te zijn. Zij zien er dan uit, alsof ze met blauwsel bepoe
derd zijn. In dit geval maken wij de wortels met een puntig houtje zo goed mogelijk 
schoon om ze daarna ten overvloede te reinigen onder de krachtige straal van de 
waterkraan, waardoor alle ongerechtigheden worden weggespoeld. Als de wortels goed

Het enten van zaailingen is vrij eenvoudig als men deze tekening goed bekijkt. 
Deze situatieschets geldt natuurlijk uitsluitend voor heel kleine zaailingetjes.

opgedroogd zijn, kan men de plant weer in een pot met een niet al te zwaar grond- 
mengsel oppotten, waarbij wij niet mogen vergeten wat kalkpuin en vooral fijn houts- 
koolpoeder te voegen. Op deze wijze behandeld, zullen de meeste kwijnende planten 
spoedig de groei hervatten en in de loop van de zomer de schade nog wel inhalen.

Het spreekt wel haast vanzelf dat alle planten geregeld worden nagezien, of er 
zich ook ongedierte op of onder bevindt. Keldermotten en slakken worden weggevan
gen, groene luizen door krachtig spuiten verwijderd. In de regel is hiervoor zuiver 
water wel voldoende; helpt het niet, dan kan men de planten des avonds met een 
aftreksel van tabak en wat groene zeep bespuiten en ze de andere morgen met schoon 
water afspoelen. Natuurlijk wordt ook het onkruid uit potten en bakken verwijderd, 
zodra het zich vertoont.
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Het enten van cactussen heeft echter alleen ten doel mooie, doch uit zich zelf 
zwakgroeiende soorten, op een sterk groeiende onderstam te plaatsen. Hieruit volgt dus 
direct al, dat het enten van allerlei cactussoorten, zoals sommige liefhebbers maar al 
te graag schijnen te doen, uit den boze is. Men beschouwe het enten als een noodzake
lijk kwaad, dat alleen mag worden toegepast:

1. om mooie, doch tere soorten, welke uit zich zelf moeilijk bewortelen, in onze 
verzameling te kunnen kweken, bijv. de meeste Parodia’s, Rebutia’s, Pilocereus, 
cristaatvormen en vele andere;

2. om de bloeibaarheid te verhogen, zoals bijv. bij Epiphyllums;

3. kan als noodmaatregel het bovenstuk, als laatste overblijfsel van een zeldzame 
soort, ja zelfs een enkele tepel van een Mammillaria, door het op een onder
stam te plaatsen, de soort behouden blijven.

Een onderstam moet aan hoge eisen voldoen. In de eerste plaats behoort zij eer 
sterke soort te zijn, die goed groeit, terwijl zij de eigenschap moet bezitten, dat aan 
het afgesneden einde zich niet spoedig nieuwe scheuten vormen. Dit kan men echter 
voorkomen door van de onderstam de bovenste areolen schuin weg te snijden. Het

Het enten van zaailingen is een interessant werkje. Van eenjarige zaailingonderstam- 
men wordt het topje afgesneden en de zaailing erop gezet. Het afgebeelde instru
mentje, een stokje waarover een of ander voorwerp kan glijden, niet te zwaar na

tuurijk — zaailingen zijn nogal teer — maken het enten zeer gemakkelijk.

vormen van scheuten vraagt bijzonder veel voedsel van de onderstam, hetgeen aan 
het geënte plantendeel niet ten goede kan komen, terwijl scheuten, welke aan het 
snijvlak ontstaan, groot gevaar opleveren, omdat daardoor de ent kan worden afge
stoten.

Voor alle te enten cactussen gebruiken we natuurlijk niet eenzelfde onderstam. 
Epiphyllums en slangvormige Cereussen zoals Aporocactus flagelliformis ent men op 
Peireiskia acculeata of op Harrisia jusbertii; Rhipsalissen worden bij voorkeur geënt op 
Cereus MacDonaldiae, terwijl de bolvormige cactussen en cristaten het beste op Tri- 
chocereus spachianus, Trichocereus macrogonus of Harrissia jusbertii geënt kunnen 
worden.

Ook de manier van enten is niet voor alle cactussoorten dezelfde. Bij het enten van
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Nevenstaande afbeel
ding van GYMNOCALY- 
C1UM MIH AN OVICHII
VAR. FRIEDRICHII laat 
zien hoe een plant geënt 
moet worden. De boven
ste areolen van de onder
stam zijn verwijderd en 
schuin afgesneden.

Clichéarchief „Succulenta”.

Epiphyllums op Peireskia gaat men als volgt te werk: een goed groeiend Peireskia- 
stammetje wordt op ongeveer 30 cm hoogte horizontaal „getopt”, waarna in het top- 
einde in het hart een insnijding gemaakt wordt. Daarna wordt een fris Epiphyl- 
lumlid genomen dat aan de beide vlakke zijden van de onderkant iets wordt afgesneden 
en direct in de vers gesneden spleet geschoven. Terwijl men met duim en wijsvinger 
van de ene hand de spleet zacht aandrukt en zo het Epiphyllumlid op haar plaats 
houdt, steekt men met de vrije hand een vooraf klaar gelegde Opuntiadoren dwars door 
het ineengeschoven stuk der beide plantendelen heen, 
waarna dit stuk goed met raffia of een katoenen draad 
omwoeld en vastgeknoopt wordt.

Wil men een bolvormige cactus enten, dan wordt 
de onderstam, bij voorkeur een goed bewortelde Trich. 
spachianus, op plm. 5 cm hoogte vlak gesneden. De 
bolcactus wordt eveneens zuiver vlak gesneden, waar
na men deze onmiddellijk op het onderstammetje 
plaatst. Beide snijvlakken moeten goed op elkaar pas
sen, zodat men er voor moet zorgen, dat beide plan
tendelen z u i v e r  vlak gesneden worden. Daarna 
worden een paar elastiekjes kruisgewijs onder de bo
dem van de pot gelegd — met een oude vijl een 
kerfje aan de onderkant van de pot maken om het 
wegspringen van de elastiekjes te voorkomen — en 
de plant daarna op een beschaduwde plaats zetten.

Het enten van cristaatvormen vraagt de nodige aandacht en voorzichtigheid. Eerst 
wordt de onderstam op een hoogte van plm. 20—25 cm vlak afgesneden. Daarna nemen 
we een mooi stukje van een cristaat, dat als ent dienst zal doen en snijdt dit aan de 
onderzijde schuin weg -  daardoor wordt het draagvlak van de ent groter en later als
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de cristaat goed groeit, behoeft men geen vrees te hebben, dat de cristaat de zijden 
van de entstam indrukt — bovendien kan de cristaat naar alle kanten verder groeien. 

Voor alle entingen geldt, dat men steeds een vlijmscherp en zo dun mogelijk mes
moet gebruiken, dat goed schoon is, een 
schoenmakersmes bijvoorbeeld is heel practisch. 
Zandkorreltjes en waterdruppels mogen beslist 
niet op de snijwonden komen, daar dan het 
enten beslist mislukt. Ook mogen de voor het 
enten te gebruiken planten niet ziek of door 
droogte ingeschrompeld zijn. Hoe gezonder en 
sappiger de snijvlakken, des te beter gelukt het 
enten.

Als onderstam gebruiken we derhalve 
geen oude, min of meer houtige planten, doch 
bij voorkeur goed bewortelde stekken van een 
vorig jaar. Het topeinde kan opnieuw gestekt 
worden en, als het groot genoeg is, een volgend 
jaar dienst doen als onderstam. Moet men als 
noodmaatregel het overschot van een zeldzame 
plant enten, om toch maar in de soort te blij
ven, dan snijden we alle aangetaste delen weg. 
Het is beter een klein doch volkomen gaaf 

stukje te enten dan een groter stuk, dat niet kerngezond is, daar dit toch tot rotting 
overgaat. Wie er een flinke verzameling op na houdt, dient dus steeds enige planten 
klaar te hebben staan, welke voor onderstam gebruikt kunnen worden.

Na het enten worden de geënte planten de eerste acht dagen in een beschaduwde

gesloten bak houden. Ook mag men ze in die tijd beslist niet gieten of besproeien, 
alleen kan men de aarde in de pot iets vochtig houden. Als de enting gelukt is, dan 
is dit na een week wel zichtbaar. De elastiekjes kunnen voorzichtig worden wegge
nomen. Geleidelijk worden de planten weer aan het volle zonlicht gewend en, even
als de overige cactussen, regelmatig van water voorzien. Als de verbinding tussen de 
beide plantendelen niet al te goed vergroeid is, zorge men er voor dat zich geen 
vocht tussen de insnijdingen kan komen. Des nachts en bij regenachtig weer worden 
pas geënte planten steeds onder glas gehouden.
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Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 11 mei des 
avonds half acht ten huize van de heer 
F. J. Meijer, Goudsbloemstr. 23, Amers
foort. Onderwerp: enten en bezichtiging 
kas.

F. J. MEIJER, secretaris.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op donderdag 21 mei a.s. hopen we 

onze maandelijkse kringbijeenkomst te 
houden ten huize van de secretaris 
Bronbeeklaan 55 te Arnhem. Aanvang 
20.00 uur. Onze voorzitter is voornemens 
om een causerie te houden over „Mam- 
millaria’s”. Verder zullen we U medede
lingen doen over enkele te ondernemen 
excursies.

J. SCHUT.
GOOI- EN EEMLAND

Op donderdag 14 mei houdt de heer 
C. Backeberg in „Ons Gebouw”, Haven
straat 139 te Hilversum een lezing ge
titeld: „de wondere schoonheid van het 
tropisch plantenrijk” . Deze lezing gaat 
o.a. over orchideeën, bromelia’s en cac
tussen. Hierbij worden kleurendia’s ver
toond, waaronder macro-dia’s.

Toegangskaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. Entree f  0,75. Aanvang te 
20.00 uur.

Op zaterdag 23 mei te 14.00 uur is er 
een bijeenkomst ten huize van onze voor
zitter, de heer H. Rubingh, van Straelen- 
laan 25, Soestdijk, waar we de kas en 
de bloeiende planten kunnen bezichtigen.

B. WALET, Secretaris.

INZENDING KOPIJ
Om een meer regelmatige verschijning 

van Succulenta te verzekeren — de eerste 
volle week van de maand — moet de 
kopij beslist vóór de 20ste van deze 
maand in het bezit zijn van de redactie.

Ruil- en verkoopaanbiedingen

TE KOOP GEVRAAGD, Lithops, enz. 
in elke hoeveelheid. Firma K. MANTEL 
en Zn., Aalsmeer, Grote Poellaan 31, tel. 
K 2977—4932.

WIE kan mij helpen aan stekken van 
Phyllocactushybriden wit, rosé, oranje, 
rood, violet en/of Phyllocactus anguliger 
en Ph. oxypetalis. Brieven aan H. F. 
BUURSINK, Goudenregenstraat 54, Al
melo.

AANGEBODEN: laagspanningstrans-
formatoren voor grondverwarming, te 
koop of in ruil voor cactussen. Bij in
teresse op te geven hoe groot het te ver
warmen oppervlak is, van zaaitest, kistje 
of tablet. Brieven aan P. C. MULDER, 
Van Angerenstraat 2, Soesterberg.

TE KOOP of in ruil gevraagd: Hawor- 
tbia’s, Gasteria’s, Aloe’s, Agaven en an
dere vetplanten. Ruillijsten zenden aan 
D. SMIT, Gijsbrecht van Aemstelstraat 
237, Haarlem-Noord.

HAARLEM EN OMSTREKEN.
De eerstvolgende vergadering zal ge

houden worden op donderdag 14 mei a.s. 
in het Ned. Herv. Jeugdhuis, Schoterweg 
83, Haarlem. Noteer deze datum !

M. J. v. DOESBURG, secret.

GRATIS aangeboden: wegens verhui
zing, een aantal vrij grote en enkele 
zelfs zeer grote cactussen, merendeels 
Opuntia’s en Cereus. Liefhebbers kunnen 
zich in verbinding stellen met Dr. Korn- 
dörffer in Heesch, N. Br.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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Saldo 1 januari 1959 f 1892,66 Drukkosten Succ. nov.-dec. 1958 f 918,75
Contributies 1000 x f 6.50 f 6500,— Verzendkosten Succulenta f 26,51
Verkoop oude jaargangen f 100,— Onkosten 2e secretaresse 1958 f 29,13
Advertenties f 200 — Onkosten bibliotheek 1958 f 82,79

Adm.kosten Succ. 4e kwart. ’58 f 80.74
Drukkosten Succ. jan.-okt. 1959 f 4500.—
Verzendkosten idem f 225.—
Verenigingsdrukwerk f 150 —
Onkosten bibliotheek f 250,—
Onkosten redactie f 300,—
Onk. secretaresse (le en 2e) f 300,—
Onkosten penningmeester f 25,—
Verschuldigd recht f 45,—
Vergaderkosten f 100,—
Onvoorziene uitgaven f 200,—
Saldo f 1459,74

f 8692,66 f 8692,66

Bestuursmededelingen.
VERENIGINGS-INSIGNE

Het verenigings-insigne van Succulen
ta wordt toegezonden na ontvangst van 
f 1.00 per postwissel of storting op post
rekening no. 551220 ten name van Mevr. 
J. Grullemans van Berghem, Hereweg 
19, Lisse.

Verzoeke op het stortingsstrookje te 
vermelden of men een steekspeld, re- 
versknop of broche ontvangen wil.

Programma Grasheuvel
op 9 en 10 mei 1959 te Amersfoort.
Het programma luidt als volgt:

ZATERDAG 9 MEI:
16.00 uur : Aankomst, kennismaking en 

inlevering planten voor de keuring.
16.30— 18.00 uur: Ruilbeurs.
18.30— 19.30 uur: Gezamenlijke brood

maaltijd.
20.00 uur: Lezing met kleurendia’s door 

de heer C. Backeberg over: „het 
succulentenparadijs van tropisch 
Amerika”.

23.00 uur: Sluiting.

ZONDAG 10 MEI 
8.30 uur: Ontbijt.

10.00 uur: Inleiding door de heer Curt

Backeberg over: „de systematiek der 
Zuid-Amerikaanse cactussen”.

11.00 uur: Koffie en daarna discussie.
13.00 uur: Maaltijd.
14.00 uur: Discussiemiddag waar alle

mogelijke vragen ter sprake gebracht 
kunnen worden en uitslag van de 
plantenkeuring.

16.00 uur: Sluiting.
Er hebben zich reeds 35 deelnemers aan
gemeld en een groot aantal van de vaste 
bezoekers ontbreken nog. Geeft U zich 
per omgaande op, zodat u niet teleur
gesteld wordt. Wacht niet tot de laatste 
dagen. Deelnemersprijs a f  7.50 kan op 
de Grasheuvel betaald worden. Lakens 
en slopen meebrengen plus drie van uw 
mooiste planten voor de keuring. U kunt 
er een zeer mooi wandbord mee winnen. 
Willen de afdelingen die een lezing van 
de heer Backeberg organiseerden, zorgen 
voor een projectiedoek van minstens 2,50 
meter breed en een projector van 250— 
300 Watt?
De jeugdherberg de Grasheuvel is van 
af het station te bereiken door de Berg
straat tot voorbij de watertoren, die men 
links van de weg ziet, dan tot het eerst
volgende laantje linksom naar het ge
bouw de Grasheuvel.
Aanmeldingen te richten aan de heer H. 
RUBINGH, van Straelenlaan 25, Soest- 
dijk.

H. RUBINGH
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Deze maand gedenken wij het heuglijke feit, dat onze 
vereniging Succulenta 40 jaar bestaat. Jaren van voorspoed, 
samenwerking en eensgezindheid, echter ook wel eens van 
tegenslag en elkaar verkeerd begrijpen. Wij beleven thans weer 
een periode van bloei van onze vereniging.

Zoals bij zovele andere liefhebberijen, boeit het kweken 
van succulente planten door liefhebbers ook de mensen, die 
door deze vrije-tijdbesteding het evenwicht vinden of herstel
len, dat door het tegenwoordige vaak zo overbelaste beroeps
leven verloren dreigt te gaan. Naast het zuivere genoegen, dat 
men beleeft van het kweken van planten, is het brengen van 
evenwicht tussen werk en ontspanning onder andere de diepere 
zin van het besteden van kostbare tijd aan onze liefhebberij.

Wij gaan dit jubileum vieren in de afdeling Zaandam, 
waaraan wij zulke goede herinneringen bewaren aan vroegere 
vergaderingen. Wellicht zullen wij daar gelegenheid vinden 
om, evenals van deze plaats, allen, die op enigerlei wijze heb
ben geholpen aan het ontstaan, groeien en bloeien van onze 
jubilerende vereniging, bijzonder hartelijk te danken voor het
geen zij gedaan hebben.

Moge Succulenta nog vele jaren dienstbaar blijven aan 
onze mooie liefhebberij.

A. F. H. BUINING,
voorzitter.
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Wij kijken veertig jaar terug!
Op 16 juni 1919 stuurde de heer G. D. Duursma het eerste nummer van Succulenta 

omvattende 4 pagina s, aan een 50 tal personen, die door hun financiële bijdrage 
het verschijnen van het eerste nummer mogelijk maakten. Van deze vijftig per

sonen zijn er nog slechts twee lid en wel onze penningmeester en mej. M. C. Karsten, 
die thans in Zuid-Afrika woont. Het ledental was in 1922 tot 264 gestegen. In genoemd 
jaar begon de heer van den Houten gratis plantjes aan nieuwe leden te verstrekken en 
het bleek een uitstekend propagandamiddel te zijn, want in 1924 was het aantal leden 
gestegen tot 396.

Een woord van dank en hulde komt toe aan onze penningmeester, de heer G. D. 
Duursma, die gedurende 40 jaar zijn beste krachten aan Succulenta heeft gegeven. In 
verschillende functies, o.a. als redacteur en de laatste jaren als penningmeester heeft

Een foto van een bestuursvergadering in 1922. Van links naar rechts: de heren G. D. 
Duursma, J. M. van den Houten en J. J. Verbeek Wolthuys. C lichéarchief „Succulenta” .

hij veel gedaan voor de belangen van Succulenta. Wij hopen dat hij zijn werk nog vele 
jaren in goede gezondheid zal mogen voortzetten.

De afdeling ’s-Gravenhage hield van 27—29 juni 1924 haar eerste succulenten ten
toonstelling, welke een groot succes werd. Nieuwe leden traden toe en steeg in 1928 
tot 692. Het resultaat hiervan was dat Succulenta op beter papier en in een omvang 
van 20 pagina’s kon verschijnen. Bij het 10-jarig bestaan was het aantal leden 861.

Natuurlijk hebben in deze 40 jaar verschillende wijzigingen en aanvullingen in het 
bestuur en redactie plaats gevonden, hetgeen tot gevolg had, dat er meer en goede 
artikelen over onze succulenten geplaatst konden worden, waardoor het aanzien en 
de inhoud van Succulenta voor de leden interessanter werd.

Op 1 maart 1925 trad de heer Chr. de Ringh tot het bestuur toe en werd op 1 jan. 
1927 tot voorzitter benoemd, wegens het aftreden van de heer Verbeek Wolthuys als
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voorzitter. De heren Duursma en prof. dr. A. M. Sprenger namen de redactie van het 
orgaan op zich.

Prof. Sprenger bedankte op 1 januari 1930 en werd vervangen door de heer S. P. 
G. van Romunde, terwijl de heer van den Houten vanaf genoemde datum met de heer 
Duursma de redactie verzorgden.

Het hoogtepunt van bucculenta werd bereikt in 1932, er waren toen 1178 leden, 
w.o. 77 buitenlanders, in 1933 liep het ledental met 100 terug. Bovendien waren er 
afdelingen die het niet eens konden worden met het wezen der vereniging, het slot 
van deze rumoerige geschiedems was, dat naast Succulenta, een tweede tijdschrift 
kwam, ni. Cactussen en Vetplanten, een uitstekend geredigeerd tijdschrift overigens. 
Helaas viel dit samen met ae periode van de grote economische crisis, waardoor het 
ledental der beide verenigingen te klein was om een behoorlijk bestaan te leiden. Wat 
Succulenta betreft werd 19b9 een bijzonder zwart jaar. Van de 1178 leden waren er 
slechts 251 Succulenta trouw gebleven. Het waren donkere dagen. De oorlog kwam 
en daarmede in 1943 de stopzetting van de verschijning van Succulenta. Hetzelfde jaar, 
op 1 februari, overleed een der meest actieve medewerkers van Succulenta, de heer 
van den Houten te Rotterdam. Hij heeft de groei en bloei van de vereniging in die 
periode medegemaakt, maar ook de diepe depressie is hem niet bepaard gebleven.

1 juli 19b3 werd mej. J. J. E. van den Thoorn tot secretaresse gekozen in de 
plaats van mej. M. Karsten, die een andere functie had aanvaard en geen tijd meer 
om het secretariaat waar te nemen. Ongelooflijk veel heeft mej. van den Thoorn voor 
Succulenta gedaan en vooral het Clichéfonds is jarenlang haar troetelkind geweest. 
Honderden zaadbestellingen werden jaarlijks door haar verzonden. Het aantal pakjes 
wat zij aan de leden verzonden heeft, zal wel heel moeilijk te schatten zijn. Nog steeds 
is mej. v. d. Thoorn actief, o.a. helpt zij uw redacteur door de kronkeltuin der neder- 
landse taal heen.

In 1940 bedankte de heer Chr. de Ringh als bestuurslid, diens plaats werd inge
nomen door de heer A. F . H. Buining, onze tegenwoordige voorzitter, die veel baan
brekend werk voor de belangen van Succulenta heeft verricht.

Na de bevrijding werd onmiddellijk getracht de oude contacten met de leden 
weer op te nemen, de meesten waren hun vereniging trouw gebleven en hadden ook 
gedurende de periode dat Succulenta niet kon verschijnen, trouw hun contributie ge
stort, zodat er een flinke reserve gevormd kon worden.

Het bestuur van Succulenta zocht contact met het bestuur van Cactussen en Vet
planten om te komen tot één Nederlandse vereniging. Deze fusie is gelukkig tot stand 
kunnen komen, zodat alle beslommeringen uit de weg geruimd werden.

Naarstig heeft de toenmalige redacteur, de heer A. J. A. Uitewaal, gewerkt om 
het wederverschijnen van Succulenta mogelijk te maken. Hij begon met een serie arti
kelen over het geslacht Haworthia, Gasteria en later zelfs over. . . .  cactussen. Te be
treuren valt het nog steeds dat hij gemeend heeft, na bijna tien jaar de redactie waar
genomen te hebben, zijn taak te moeten neerleggen. Veel te weinig wordt nog begre
pen of men wil het niet begrijpen, hoeveel moeite en zorgen het hem kostte om telkens 
weer Succulenta „vol” te krijgen met artikelen voor elk wat wils.

Een reeks van jaren verricht mevrouw J. Grullemans van Berghem het veelom
vattend werk van secretaresse. Veelomvattend, als u weet dat er jaarlijks rond 1200 
brieven door haar verzonden worden. En dan de bijkomstige werkzaamheden. Te veel 
om op te noemen.

In 1957 nam ik zijn taak over, neen gemakkelijk was dat niet voor mij, want 
inplaats van 6 maal per jaar werd besloten om Succulenta 12 maal per jaar te doen 
verschijnen. Ik prijs mij gelukkig dat ik op een aantal vaste medewerkers kan rekenen, 
zodat ik mij niet bezorgd behoeft te maken over een tekort aan kopij om het maandblad 
te vullen. Hoewel het niet mogelijk is om het een ieder naar de zin te maken, wat de 
inhoud betreft, meen ik toch wel aan te mogen nemen „dat het wel gaat”. Maak het 
mij niet moeilijk met afbrekende critiek, ik ben er van overtuigd dat we er nog lang 
niet zijn. Laten we vooral niet vergeten dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit van 
onze ruim 1100 leden de basis vormt voor een goed en mooi tijdschrift. Uw medewer
king, meer dan tot dusver het geval is geweest, stellen wij zeer op prijs.
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Dr. H. W. DE BOER
DE CULTUUR VAN ----------------------------------

LITHOPS OPTICA 
V A R . R U BR A

De groeiplaatsen van Lithops optica (Marl.) N. E. Br. bevinden zich in 
Zuid West Afrika dicht bij de zeekust, nl. bij de Prince of Wales-bay, 

bij Lüderitzbucht — zowel ten noorden als ten zuiden daarvan — en bij het 
Pomona-Klinghardt gebergte (zie de kruisjes bij Lüderitzbucht op nevens
gaand kaartje van Zuid Afrika). De planten groeien in met zand gevulde

K a a r t v an  Z u id -A fr ik a . —  B ij de 
k ru is je s  ten N oorden en ten  Z u i
den van  L ü d e ritzb u ch t z ijn  de 
groe ip laa tsen  v an  L ith o p s  o p t ic a ;  
bij de p ijlp u n t de gro e ip laa ts  van  
L ith o p s  o p t ic a  v a r . ru b r a .

spleten van gneiss-rotsen, niet verder dan 3—4 mijl landinwaarts, in een 
streek, waar bijna dagelijks een geringe neerslag van nevel of motregen is.

Op één plaats — zie de pijl — nl. ongeveer 15 mijl ten zuiden van 
Lüderitzbucht komen, steeds in gezelschap van de gewone grijsachtig 
groene planten, enkele purperrood gekleurde exemplaren voor; volgens 
sommige opgaven schijnen deze laatste steeds in de onmiddellijke nabij
heid van een struik (volgens H. J acobsen : Handbuch der Sukkulenten 
Pflanzen, Band III van een Zygophyllumsoort) te groeien. De heer Trieb- 
ner te Windhoek berichtte mij enige jaren geleden, dat de bedoelde struik 
een Salsolasoort, behorende tot de Chenopodiaceae, is. Volgens een 
schrijven van de heer F r. E berlanz te Lüderitz komt het weliswaar 
dikwijls voor, dat zowel de gewone Lithops optica als de purperrode varië
teit daarvan in de beschutting van kleine struiken groeien, nl. in het aan 
de lijzijde daarvan aangewaaide zand, doch zulks is geen regel; beide 
soorten groeien daar, waar de wind het zaad heeft gedeponeerd.

Ook volgens Dr. A. L. Geyer te Barrydale is het niet juist, dat de 
groeiplaats van de purperrode variëteit wel, die van de gewone Lithops 
optica niet aan de peripherie van een bepaalde struik zou zijn gebonden.

In bovenbedoeld schrijven deelt de heer E berlanz mede, dat op de
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vindplaats van de purperrode variëteit deze en de gewone Lithops optica 
door elkaar groeien, doch dat het aantal exemplaren van deze laatste 
overheersend is. T r ie b n e r  bericht, dat naast 1000 exemplaren van Lithops 
optica slechts 2 tot 4 purperrode planten voorkomen.

Deze purperrode Lithops is voor het eerst beschreven door D r . A. 
T isc h er  in het „Zeitschrift für Sukkulentenkunde” (1925-1926) en werd 
door hem Mesemhryanthemum opticum var. rubrum  genoemd; de naams
verandering in Lithops en wel in Lithops rubra had in 1926 plaats door 
N. E. B ro w n  (The Gard. Chron. 1926, 116) terwijl G. D. R o w l e y  in „The 
National Cactus and Succulent Journal of 1952” de plant Lithops optica 
var. rubra T isc h . noemde.

Volgens T isc h er  heeft de bedoelde variëteit de grootte en de typische 
vorm van Lithops optica (M a r l .) N. E. Br., doch onderscheidt zij zich op

Lithops optica var. rubra Tisch.

het eerste gezicht daarvan door een intensief purperrode kleur „ausser- 
halb des Fensters”; hij schrijft: „die Fensterchen selbst treten infolge 
dessen etwas deutlicher hervor als bei Lithops optica”. Dit is m.i. niet 
geheel juist; de rode kleurstof, welke in het vacuolenvocht is opgelost, is 
hoofdzakelijk gelocaliseerd in enkele lagen van parenchymcellen vlak 
onder de epidermis en wel zowel in het venster als in de zijwanden van 
het corpusculum. Deze rode kleurstof is waarschijnlijk een anthocyaan- 
kleurstof; zij kleurt zich nl. groenachtig blauw met een zwakke loog 
(natriumcarbonaat) en weer rood met een verdund zuur.

T r ie b n e r  denkt aan een of ander scheikundig verband tussen de 
Salsolastruik en de rode kleur van Lithops optica var. rubra; hij schreef 
mij in 1949: „op de groeiplaats vindt men Lithops optica var. rubra steeds 
aan de peripherie van Salsolastruikjes, terwijl enkele centimeters verder, 
doch buiten de beschutting van het struikje de gewone Lithops optica
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groeit; ik ben geneigd aan te nemen, dat de een of andere chemische stof 
uit de Salsolaplant de rode kleur veroorzaakt” (m.i. is dit niet juist), 
product van de bestraling door de zon zou kunnen ziin; hij schrijft: „Sie

T isc h er  rekent nog met de mogelijkheid, dat de roodkleuring een 
(die Rotfarbung) verlor sich jedoch bei der Pflanze trotz sonnenlosem 
Stand wahrend des Winters nicht, wie es sehr haufig bei Pflanzen fest- 
zustellen ist, die im Sommer starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind”

Dat het ontstaan van de rode kleurstof wel op de een of andere wijze 
in verband staat met de hoeveelheid zonnelicht, welke de plant ontvangt, 
kan m.i. worden afgeleid uit het volgende :

le. de jonge zaailingen beginnen eerst rood te worden 6 a 8 weken 
na de ontkieming en wel des te eerder, naarmate ze meer licht 
ontvangen; de rode kleur is het eerst te zien aan dat deel van 
de jonge kiemplant, dat naar de kant is gekeerd, waar het licht 
vandaan komt.

2e. Slechts die delen van de plant zijn rood gekleurd, welke aan het 
licht zijn blootgesteld; het zich in de bodem bevindende deel (het 
onderste derde deel van de plant) is niet rood gekleurd; ook 
komen bij snelle groei de nieuwe bladeren bijna groen te voor
schijn; zij worden eerst rood, indien zij enige tijd (1 a 2 weken) 
aan het licht zijn blootgesteld.

3e. In de zomermaanden zijn de planten intensiever rood gekleurd 
dan in de wintermaanden — althans is zulks het geval in mijn kas 
in Haren, bij Groningen, in het noorden van Nederland —; zelfs 
zijn in mijn kas de planten, welke ik een zonnige plaats geef, 
duidelijk roder dan die, welke een minder gunstige standplaats 
toegewezen kregen.

Wat betreft de kleur der zaden zegt T isc h er , dat deze donkerder 
bruinrood van kleur zijn dan die van Lithops optica. G. D. R o w l e y  deelt 
in een artikel, dat hij publiceerde in „The National Cactus and Succulent 
Journal of 1952”, mede, dat hij T isc h er ’s bevinding in dezen niet kan 
bevestigen; hij oppert de mening, dat T isc h er  misschien een plant met een 
overjarige zaaddoos ontving en dat de zaden op natuurlijke wijze door 
ouderdom donkerder van kleur waren geworden.

Door mij zijn in drie opeenvolgende jaren zaden geoogst van de door 
mij gecultiveerde Lithops optica var. rubra; deze zaden hadden in verse 
toestand dezelfde bruine kleur als die van de gewone grijsgroene Lithops 
optica.

Reeds T isc h er  maakt er in 1925 op attent, dat bij het uitzaaien der 
zaden, welke zich bevonden in de zaaddoos van de plant, welke hij uit 
Zuid Afrika ontving, de nakomelingschap zich, wat de kleur betreft, 
gedraagt volgens de wet van M en d el ; hij neemt nl. aan dat zijn rode plant 
zich op de vindplaats in Zuid Afrika met een grijsgroene Lithops optica 
heeft gekruist. T isc h er  zaaide echter slechts 10 zaden; van de opgekomen 
planten was een deel rood, een ander deel grijsgroen; hetzelfde was het 
geval bij het zaad uit de zaaddoos van een plant, welke de heer D e  L a et  
ontving; ook deze berichtte aan D r . T isc h er , dat een deel der zaailingen 
rood, een ander deel grijsgroen was; cijfers worden echter niet genoemd.
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De eerste cijfers betreffende de aantallen rode en groene planten, 
gekweekt uit zaad dat afkomstig was van in Zuid Afrika groeiende plan
ten, werden gepubliceerd door G. D. R o w ley  in „The National Cactus 
and Succulent Journal of 1952”; hij kreeg van één zaaisel een aantal plan
ten, waarvan 45 % rood (en dus 55 % grijsgroen) waren. Ik ontving in 1949 
uit Zuid Afrika 20 zaadjes van Lithops optica var. rubra, waarvan 15 ont
kiemden; hiervan bleken er 8, d.i. ongeveer 53 % rood en 7, d.i. ongeveer 
47 % grijsgroen te zijn. Hoewel mijn cijfers, welke betrekking hebben op 
een vrij klein aantal, misschien niet van zoveel waarde zijn als die van

Eenjarige rode zaailingen van Lithops optica var. rubra Tisch.

de heer R o w ley , kunnen we toch wel zeggen, dat bij mij, zowel als bij 
de heer R o w ley , ongeveer 50 % der opgekomen zaailingen rood waren. 
Dit is ook wel te verklaren.

Aangezien volgens de heer T kiebn er  in Zuid Afrika op de vindplaats 
naast 1000 Lithops optica slechts 2 a 4 Lithops optica var. rubra voor
komen, moeten we aannemen, dat alle ter plaatse groeiende exemplaren 
van deze laatste heterozygoot rood zijn. Wanneer deze bloeien, worden 
zij altijd door de in veel groter aantal voorkomende Lithops optica besto
ven en het zaad van deze kruising levert volgens de wet van M endel 50 % 
heterozygoot rode en 50 % grijsgroene planten.

Ten einde dit duidelijk te kunnen maken, verwijs ik — hetgeen voor 
sommigen onder u waarschijnlijk overbodig is — naar de schematische 
voorstellingen van Figuur I en Figuur II. Ik neem aan, dat er vroeger eens 
rasechte rode exemplaren van Lithops optica var. rubra in Zuid Afrika 
zijn geweest, planten dus, welke in hun lichaamscellen, zowel van
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moeders- als van vaderszijde in het desbetreffende, de kleur van het cor
pusculum beïnvloedende, chromosoom de rode factor mee hebben gekre
gen. In Figuur I stelt het vierkantje L.m. links boven een lichaamscel van 
een derg olijke, zogenaamd homozygoot rode plant voor; hierin komen 
o.m. twee chromosomen voor (één van moeders- en één van vaderszijde, 
nl. chr. m. en chr. v.) die beide de rode factor bezitten; deze twee chromo
somen zijn getekend als langwerpige schuin gearceerde rechthoekjes. °) 
Uit één zo’n lichaamscel ontstaan twee geslachtscellen gi en ga, die ieder 
één chromosoom met de rode factor meekrijgen.

Het vierkantje L.v. rechts boven stelt op dezelfde wijze een lichaams
cel van een gewone grijsgroene Lithops optica voor, welke zowel van moe
ders- als van vaderszijde een, de kleur van het corpusculum beïnvloedend, 
chromosoom heeft gekregen, waarin de rode factor ontbreekt; deze twee 
chromosomen (chr.1 m. en chr.1 v.) zijn aangeduid als niet gearceerde lang
werpige rechthoekjes; ook uit deze lichaamscel ontstaan twee geslachts
cellen (g3 en go), welke beide één desbetreffend chromosoom zonder rode 
factor meekrijgen.

Daar naast de homozygoot rode plant een groot aantal grijsgroene 
planten voorkomen, zal deze eerste steeds zijn bestoven door het stuifmeel 
van een of meerdere grijsgroene Lithops optica. Bij deze kruising vereni
gen de geslachtscellen gt en g-_> zich met de geslachtscellen ga en go. Nu 
kan gi zich verenigen met (een) ga of met (een) go, terwijl ga zich eveneens 
kan verenigen met (een) ga of met (een) go. Hoe de vereniging ook plaats 
vindt (alle mogelijkheden zijn in de figuur met stippellijnen aangegeven), 
steeds ontstaat een plant, waarvan de lichaamscellen (zie Bi, Ba, Ba en Bo) 
twee, de kleur van het corpusculum beïnvloedende chromosomen bezit
ten, waarvan de een de rode factor bevat, doch de andere niet. Aangezien 
hier rood domineert, is de nakomelingschap voor 100 % rood, doch hetero- 
zygoot rood (hetgeen betekent, dat de twee, van moeders- en van vaders
zijde meegekregen, de kleur van het corpusculum beïnvloedende, chro
mosomen ongelijk zijn; het ene chromosoom bevat de rode factor, het 
andere niet).

Wanneer enige jaren later zo’n heterozygoot rode plant van de be
doelde nakomelingschap bloeit, wordt deze wederom bestoven door een 
van de grijsgroene planten, waarvan het aantal immers 250 tot 500 keer 
zo groot is; deze kruising is voorgesteld in Figuur II.

Na de uiteenzetting, hierboven gegeven, en welke niet behoeft te 
worden herhaald, blijkt voldoende duidelijk uit de figuur, dat de nako
melingschap van de kruising van een heterozygoot rode plant met een 
grijsgroene plant (hetgeen ter plaatse in Zuid Afrika practisch altijd het 
geval zal zijn) voor 50 % uit heterozygoot rode en voor 50 % uit grijsgroene 
planten moet bestaan. Hiermede komen de bovenvermelde bevindingen 
van R o w ley  en van mij (45 % rood naast 55 % grijsgroen, respectievelijk 
53 % rood naast 47 % grijsgroen) voldoende overeen.

De acht door mij in 1949 gekweekte heterozygoot rode zaailingen zijn 
nog alle in leven; in de jaren 1953, 1954 en 1955 bloeiden hiervan steeds

*) Deze figuren zijn geen tekeningen, die de werkelijke verhoudingen in de juiste 
afmetingen weergeven; het zijn slechts voorstellingen, waarbij de cel als een vier
kant en de desbetreffende chromosomen als rechthoeken, doch de celkern en alle 
andere chromosomen eenvoudigheidshalve niet zijn aangeduid.



SUCCULENTA 73

C flK T n ,. ( J p 1 .1 *  U j^.TTh.__________C& I/.1T

L  v&.77L.

zoo cis ( \

ï* - ƒ *

B i 3 i\ BJ'-A B h:,

Turcrd. xcro-cL ZotraL ZfrocL
(Bde'iojycjoot) (Heiero^tjvot) fatcwjjfijtrtrf) (n il& io ^ M t)

Figuur I

enkele planten, welke ik onderling kruiste. Wat betreft de bloeitijd valt 
op te merken, dat deze later is dan die van Lithops optica, welke reeds 
vrij laat, nl. in oktober bloeit; door het aanwenden van kunstmatige 
warmte en kunstmatig licht gelukte het mij echter steeds, alle verschij
nende bloemknoppen tot volledige ontwikkeling en vruchtzetting te bren
gen. De kleur van de bloem is geheel gelijk aan die van Lithops optica, nl. 
wit, met een lichtrose tint aan de buitenkant van het bovenste deel der 
bloembladeren.

Alle geoogste zaden werden door mij gezaaid, met de volgende 
resultaten :

gezaaid in 
okt.-nov. 

van

aantal
gezaaide

zaden

opgekomen
zaailingen

waarvan
grijsgroen

waarvan
rood

1 9 5 4 3 5 0 3 1 6 8 9  =  2 8 .2 % 2 2 7  =  7 1 .8  %
1 9 5 5 1 5 0 0 1 4 6 1 4 0 0  =  2 7 .4 % 1 0 6 1  =  7 2 .6  %
1 9 5 6 6 5 0 3 7 2 8 6  =  2 3 .1 % 2 8 6  =  7 6 .9  %

2 5 0 0 2 1 4 9 5 7 5  =  26.8% 1 5 7 4  =  73.2 %

Wanneer ik aanneem, dat mijn acht planten alle heterozygoot rood 
zijn, als zijnde gekweekt uit zaad, dat afkomstig is van in het wild in Zuid 
Afrika groeiende planten, dan moet, bij onderlinge kruising, volgens de 
wet van M endel, de nakomelingschap, wat de kleur betreft, zich gedragen, 
zoals in Figuur III is aangegeven. Uit deze figuur volgt, dat twee heterozy
goot rode planten met elkaar gekruist, een nakomelingschap moeten heb
ben, dat voor 25 % homozygoot rood, voor 50 % heterozygoot rood (dus in 
het geheel voor 75 % rood) en voor 25 % grijsgroen is.
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U ziet, dat de door mij gevonden resultaten over drie jaar, nl. 73,2 % 
rood en 26.8 % grijsgroen hiermede voldoende overeenkomen.

Het spreekt vanzelf, dat de volgende stap nu is, de homozygoot rode 
exemplaren in handen te krijgen; deze zullen bij voortplanting door onder
linge kruising steeds weer een voor 100 % rood nakomelingschap geven. 
Dit kan geschieden, door terugkruising van een bloeiend exemplaar van 
Lithops optica var. rubra met een bloeiende Lithops optica, immers uit 
Figuur I volgt, dat :

homozygoot rood X grijsgroen =  100 % heterozygoot rood 
terwijl uit Figuur II volgt, d a t:

heterozygoot rood X grijsgroen =  50% heterozygoot rood
(+ 50 % grijsgroen).

Ik kan aan het percentage rode zaailingen (100 % of 50 %) dus nagaan 
of het exemplaar van Lithops optica var. rubra dat ik kruiste met een ge
wone grijsgroene Lithops optica een homozygoot rode plant, dan wel een 
heterozygoot rode plant is. Ondertussen zal het een moeizaam en langdurig 
werk zijn, om op deze wijze uit een aantal rode zaailingen enige homozygoot 
rode te sorteren, omdat Lithops optica var. rubra bij ons zo laat bloeit, nl. 
veelal eerst dan, wanneer de gewone grijsgroene Lithops optica reeds is 
uitgebloeid; door remming van de bloei van Lithops optica en forcering van 
de bloei van Lithops optica var. rubra zijn echter in de loop der jaren wel 
resultaten te verwachten.

Er is nog een mogelijkheid, dat het verkrijgen van een groter aantal 
homozygoot rode Lithops optica var. rubra kan worden versneld. Wan
neer men de rode zaailingen, die voor 1/3 deel uit homozygoot rode en 
voor 2/3 deel uit heterozygoot rode planten bestaan, goed bekijkt, dan valt 
het op, dat er een aantal bij is, dat fraaier, d.w.z. donkerder rood is dan de 
rest; vooral aan de rode kleur van het venster is dit op te merken. Nu is
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het volstrekt niet onmogelijk, dat de donkerste exemplaren homozygoot 
zullen blijken te zijn en de lichtste heterozygoot.

Uit de rode zaailingen van 1956 — ik dacht niet eerder aan deze mo
gelijkheid — kan ik inderdaad ongeveer 1/3 afscheiden, dat donkerder 
rood is dan de rest.

Of dit 1/3 donkerrode gedeelte uit homozygoten bestaat, moet natuur
lijk eerst door terugkruising van een willekeurig deel ervan met de grijs-
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Figuur III

groene Lithops optica worden getoetst. Mocht dit het geval zijn dan kan 
daardoor in de toekomst de cultuur van de homozygote Lithops optica var. 
rubra worden vergemakkelijkt.
Zusammenfassung.

Zusammenfassend möchte ich die Hauptpunkte wiederholen: Die in 
Süd-West Afrika am Fundort sehr seltsam wachsenden Lithops optica var. 
rubra sind alle heterozygot rot.

Weil diese sich dort kreuzen mit der grau-griinen Lithops optica, deren 
Anzahl 250—500 mal grösser ist, entwickeln sich aus den Samen, welche 
wir, sei es sehr selten, aus Süd-Afrika erhalten, beim Aussaen 50 % hetero
zygot rote und 50 % graugrüne Pflanzen. Wenn wir in unseren Gewachs- 
hausern diese heterozygot roten Pflanzen mit einander kreuzen, bildet sich 
die Nachkommenschaft wie fo lg t : 25 % homozygot rot, 50 % heterozygot 
rot, 25 % graugrün.

Durch Rückkreuzung mit der graugrünen Lithops optica können die 
homozygot roten Pflanzen von den heterozygot roten selektiert werden, da 
in diesem Fall die Nachkommenschaft der ersteren hundert prozentig rot 
ist und die Nachkommenschaft der letzteren fünfzig prozentig. Die Möglich- 
keit besteht, dass die homozygot roten Pflanzen sich durch eine dunklere 
rote Farbe unterscheiden von den heterozygot roten.
Foto’s en tekeningen van de auteur.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

IIORRIDOCACTUS ENGLERI W itter  sp ec. nova
Simplex, hemisphaericus, dein columnaris; costis 16—20, subtuberculatis, 
viridibus; areolis magnis; aculeis longis, inferne alboflavidis, superne 
brunneis, subaequalibus, centralibus 5—8 ,  marginalibus 12—20; floribus 
infundibuliformibus, flavidorubris; fructibus rubidis cavis flocculis albis 
instructis; seminibus nigris subreniformibus, minime tuberculatis, hilo 
peculiari ventrali.

P l a n t :  groen, enkel, 14—18 cm diam., tot meer dan 30 cm hoog wordend, dicht 
bedekt met dorens, geen penwortel.

R i b b e n :  16—20, met inkervingen boven de areolen en kleine knobbels er
onder.

A r e o l e n :  met wit vilt, %—1% lang, Vi—2/3 cm breed, 1—1)1 cm van elkaar 
verwijderd, later dichter bij elkaar tot op % cm.

D o r e n s :  slechts iets opwaarts gebogen en naar boven gericht, afstaand, vrij

HORRIDOCACTUS EN G LERI, getofografeerd op de groeiplaats 
tussen Santiago en Valparaiso in Chili. foto: Fr. Ritter.

krachtig, de onderste helft wit of geelachtig, de bovenste bruin, de punten meestal 
zwart, S—8 middendorens van 4—7 cm lengte, circa 12—20 randdorens die iets kor
ter, dunner en lichter gekleurd zijn dan de middendorens. Jonge planten zijn zachter 
en witter bedoornd.

B l o e m e n :  dicht bij de top, reukloos, 5—6 cm lang, opening 4—4% cm wijd,
meer trechtervormig dan bij Horridocactus curvispinus.



SUCCULENTA 77

V r u c h t b e g i n s e l :  groen, met kleine smalle bruinroodachtige schubjes, met 
in de oksels witte vlokjes wollige haren.

B l o e m b u i s :  aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, maar bovendien in 
de oksels aan het einde van de buis enkele zachte, witte, borstelige haren; buis lang 
2 cm, opening 2% cm diam., trechtervormig.

N e c t a r r u i m t e :  bleek van kleur, evenals de bodem, 2—3 mm lang, 5—6 
mm breed, half gesloten door de iets tegen de stamper leunende meeldraden.

M e e l d r a d e n :  bleek groenachtig geel, soms boven iets rosé, de onderste 
circa 1% cm, de bovenste circa 2 cm lang; helmknopjes geel, de bovenste staan on
geveer halverwege de bloembladen; inplanting boven de nectarruimte tot 1—2 mm 
onder de zoom.

S t a m p e r :  3—3% cm lang, 2—3 mm dik, bleek groenachtig wit, naar boven 
iets hol; stempels evenhoog als de hoogste helmknopjes of er iets boven uit komend.

B l o e m b l a d e n :  2% —3 cm lang, onderaan slechts circa 3 mm breed, naar
boven breder wordend van 7— 14 mm dicht bij het bovenste deel, afgerond, met nau
welijks een klein puntje, soms ook meer uitgesproken lijnvormig, bleek citroengeel 
met een rosé of bijna lakrode middenstreep van %—% deel van de breedte van het 
blad, de buitenste bloembladen aan de buitenzijde iets olijfachtig groen.

V r u c h t: roodachtig met grote vruchtnap en aanhangende bloemresten, huid
achtig. hol, aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel.

Z a a d :  circa 1% mm lang, 1% mm breed, % mm dik, zwart, dof, langs de rug
zijde krachtig gewelfd, aan de onderzijde iets ingedeukt, waardoor de korrel iets 
niervormig wordt, huid zeer fijn korrelig, de onderste pool zeer stomp en iets kiel- 
vormig, het zeer kleine witachtige hilum zit aan de buikzijde van de onderste pool 
in een lipvormige welving van de huid; zaad zeer karakteristiek, iets gelijkend op 
dat van Horridocactus lissocarpus sp. nov. — publicatie volgt — echter nog meer op 
dat van Horridocactus garaventai Ritter.

V i n d p l a a t s :  op een der hoogste toppen van de Cordillera langs de kust
tussen Santiago en Valparaiso in Chili, op een hoogte van 1900 meter. De lichte en 
iets humusachtige grond waarin deze soort groeit heeft een pH van ongeveer 6. In de 
winter zijn de planten ter plaatse met sneeuw bedekt, terwijl hun groeiperiode ligt 
tussen het voorjaar en de zomer, dus in de droge periode. Gedurende de rustperiode 
in de winter is de bodem nat en van tijd tot tijd bevroren. Tot dusverre hebben de 
overgebrachte planten nog niet gebloeid. Wellicht geschiedt dit, indien zoveel moge
lijk de omstandigheden die op de groeiplaats heersen, worden nagebootst.

G r o e i p l a a t s :  deze soort werd alleen op de vindplaats gevonden in een
gebied van enkele vierkante kilometers. Zij overlapt het groeigebied van Horridocac- 
tus curvispinus (Bert.) Backbg, waardoor natuurhybriden ontstaan, echter ook van 
Horridocactus andicolus sp. nov. — waarvan publicatie volgt — die evenwel binnen het 
groeigebied van engleri veel minder voorkomt.

S y s t e e m :  zij is nauw verwant met Horridocactus andicolus. Eng
leri is echter veel groter, heeft minder ribben en langere en meer gekleurde 
dorens en een groter aantal randdorens; de bloembuis is langer en de ope
ning wijder, de meeldraden zijn langer en de inplanting in de bloembuis 
gaat hoger op, de bloembladen zijn in het algemeen breder en boven meer 
afgerond, de zaden verschillen sterk. Voorts is zij nauw verwant met Hor
ridocactus garaventai Ritter, zoals het zaad aantoont.

De foto is genomen op de vindplaats. De plant is bekend onder num
mer FR 235. Deze, aan N eolloydia beguinii (Web.) Rr. et R. herinnerende 
soort, wordt genoemd naar de heer E. E n g ler , Harpenden, in Engeland, 
die steeds grote daadwerkelijke belangstelling heeft getoond voor mijn 
werk.

Als bewijsmateriaal werd in juni 1954 onder nummer FR 235 een plant 
en een zaadmonster gezonden aan de Stadtische Sukkulentensammlung te 
Zürich, Zwitserland. Vert. A. F. H. BUINING.
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J. C. VAN KEPPEL

(^o te u ó  coeruteócenó Gjürke

Het geslacht Coleus, ook wel bekend onder de naam Chinese sierbrand- 
netel, staat ook bij het grote publiek algemeen in de belangstelling. Dit 

is niet zo verwonderlijk als men weet dat deze planten met fraaie gekleurde 
en getekende bladeren bij duizenden als marktplant worden verhandeld. 
Ook de kuituur, zowel uit zaad als door middel van stekken, levert weinig 
moeilijkheden op, zodat alle voorwaarden aanwezig zijn voor een massale 
verspreiding onder de plantenliefhebbers.

De volksnaam „Chinese brandnetel” is wel enigszins misleidend, want 
de bij ons voorkomende planten zijn meest hybriden — die, voor zover zij 
ongeslachtelijk vermenigvuldigd worden, fantasienamen bezitten als „Goud- 
fazant”, „Goudrand” enz. — zijn afkomstig van stamsoorten die op Java 
of Ceylon voorkomen, dus niet uit China.

Ook al vertoont de bladvorm overeenkomst met die van een brand
netel, deze planten behoren toch tot een heel andere familie, nl. de Labia- 
tae of lipbloemigen, waartoe o.a. ook bekende inheemse planten behoren 
als dovenetel, thijm en hondsdraf.

Wat echter als minder algemeen bekend mag worden verondersteld 
is, dat dit geslacht ook een aantal succulente soorten telt, en daar succu
lenten met blauwe bloemen vrij zeldzaam voorkomen, lijkt het ons nuttig 
op het bestaan hiervan te wijzen, daar zelfs in het bekende standaardwerk 
van Jacobsen „Handbuch der Sukkulenten Pflanzen” dit geslacht niet ge
noemd wordt.

Hoewel o.a. bovengenoemde soort reeds in 1907 door G ü rk e  beschre
ven is, naar herbariummateriaal, door Dr. E l l e n b e c k  in 1900 op de Mont 
Achim bij Harar in het Gallahoogland, Somaliland, verzameld, danken 
wij het aan Dr. P. R. O. B a l l y , regeringsbotanicus in Nairobi, dat deze 
soort thans wederom, maar nu als levende plant in Europa is ingevoerd. 
Deze botanicus heeft nl. in de jaren 1954—1956 veel planten in Centraal en 
Oost Afrika verzameld en verzonden naar Zürich, waar, wat de succulenten 
betreft, een onderkomen is gevonden in de I.O.S. Schutzsammlung, welke 
onder leiding staat van de heer H . K r a in z . Door de heer B . H o o g w er f  
K roon  te Voorschoten werd enkele jaren geleden één plantje in Nederland 
ingevoerd, inmiddels is hiervan vlijtig vermenigvuldigd, zodat het zeker 
niet zo lang meer zal duren of deze soort is voor geïnteresseerde liefheb
bers te bemachtigen.

Alvorens dit aantrekkelijke plantje nader voor te stellen, eerst nog 
even iets over de naam. Cóleus — met de klemtoon op de eerste lettergreep 
— is een Latijnse overzetting van het Griekse woord Koléos — klemtoon 
op de tweede lettergreep. Waarschijnlijk is deze transcriptie van het Grieks 
in het Latijn de oorzaak van de verschuiving van de klemtoon.

Coleus betekent schede en doelt op de aan de voet tot een schedevor
mig geheel samenhangende helmdraden. Een aardige bijzonderheid is, 
dat de bloemen schijnbaar ondersteboven geplaatst zijn.

Coerulescens, van het Latijn coerulescere — van coeruleus =  donker
blauw — betekent blauwachtig. Een kenmerk dus dat weinig houvast biedt,
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daar alle Coleussoorten min of meer blauw- of paarsachtige bloemen 
bezitten.

De in het voorjaar verschijnende bloemen zijn vrij groot, nl. tot 17 mm 
lang en zijn dus in verhouding tot de afmetingen van het plantje wel op-

COLEUS COERULESCENS (1%X ware grootte). Een bijzonderheid van dit geslacht 
zijn de schijnbaar ondersteboven geplaatste bloemen. De helmknoppen steken aan 
de bovenzijde boven de bloem uit. foto: De Klark.

vallend. Zij staan in kransen langs de eindstandige bloemstengel die in 
kuituur niet bijzonder lang is. Soms komen de bloemen niet volkomen tot 
ontwikkeling, waardoor zij niet in het minst op een lipbloem gelijken. De
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oorzaak hiervan hebben wij nog niet vast kunnen stellen, mogelijk is het 
een fout in de kuituur.

Evenals bij de Coleushybriden dienen wij deze succulent regelmatig 
te toppen om gedrongen planten te krijgen en te behouden. Deze topjes 
kunnen weer gestekt worden in een zanderig substraat waarin zij vrij ge
makkelijk bewortelen. Laat men dit plantje doorgroeien dan krijgt het een 
kruipende groeiwijze.

De spatelvormige, fijn grijs behaarde, vlezige 1 a IV2 cm lange blaad
jes geven dit plantje in hoofdzaak zijn sierwaarde. Ze zijn nl. zeer transpa
rant, zodat bij doorvallend licht de fraaie nervatuur te bewonderen valt.

Het verdient aanbeveling deze soort in een niet al te humusrijk grond- 
mengsel te kweken om te snelle groei te voorkomen en ook omdat de plan
ten door stamrot aan de voet nogal eens wegvallen. Hoewel zij in de natuur 
op 1800 meter boven de zeespiegel, onder licht struikgewas, in spleten van 
het kalksteengebergte groeit, waar het klimaat wel iets koeler zal zijn dan 
in de laagvlakten van Somaliland, waar het heet en droog is, is het raad
zaam om haar niet al te koel te overwinteren. Plusminus 10 graden Celsius 
lijkt ons een veilige temperatuur. Ook de luchtvochtigheid moet zo laag 
mogelijk gehouden worden in de winter.

Naast de reeds vermelde type standplaats werd Coleus coerulescens in 
1954 door Bally  verzameld bij Upper Sheik, Fodjor Escarpment, protecto
raat Somaliland. (Bally 9862).

Literatuur: Labiatae africanae VII van M. Gürke, Bot. Jahrb. 38, 1907. 
Katalogus Stadtische Sukkulentensammlung, Zürich 1957.

anneer ik zeg, dat ik schrok en tot mijn spijt bemerkte dat een van
V V mijn planten aanstalten maakte om te gaan bloeien, klinkt u dat 

misschien wat vreemd in de oren. Wanneer ik daar evenwel aan toevoeg, 
dat het hier om een Agave gaat, en wel een Agave waar men maar moeilijk 
aan kan komen, dan gaat u misschien een licht op. Het is immers een vrij 
algemeen bekend feit, dat de bloei het leven van de meeste Agaven afsluit. 
Geen prettig vooruitzicht dus, temeer daar ik deze fraaie soort node zal
missen.

De betreffende plant is Agave parviflora, een soort die om haar fraaie 
uiterlijk ongetwijfeld bij elke succulentenliefhebber in de smaak moet 
vallen, reden waarom het spijtig is, dat deze soort nogal zeldzaam is. Op 
een tentoonstelling in Den Haag zag ik niettemin — als ik me niet vergis — 
deze plant in een tweetal ingezonden collecties prijken. Wat de habitus 
betreft doet Agave parviflora enigszins aan Agave filifera denken, maar 
dan in elk geval een verkleinde uitgave daarvan. Mijn plant is slechts onge
veer 17 cm breed bij een hoogte van circa 12 cm; zoals op de hier afge- 
beelde foto te zien is, staan de bladen — speciaal de oudere — vrij sterk af; 
op de natuurlijke groeiplaatsen zal ze ongetwijfeld een gedrongener habi
tus hebben. Op de foto ziet u in het hart van de plant reeds de bloem
stengel boven de plant uitsteken, de bloemstengel is bedekt met opvallend 
bleekgroene schutbladen die voorzien zijn van een zwarte spits.
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De 13e mei, nl. toen ik tot mijn schrik bemerkte dat de plant zich 
opmaakte om te gaan bloeien, stak deze stengel al bijna 4 cm boven de 
plant uit, toen heb ik ook meteen bijgaande foto gemaakt. De 16e mei mat 
de bloemstengel 12 cm en momenteel, 18 mei, steekt deze reeds bijna 25

AGAVE PARVIFLORA foto; Uitewaal.

cm boven de plant uit. Haar gehele lengte is, vanaf de voet gemeten, dus 
nu reeds 37 cm.

Ik ben van plan van het verdere verloop van de ontwikkeling van de 
bloeiwijze een kleine fotoreportage te maken — mits natuurlijk alles nor
maal verloopt — en u aan de hand daarvan later tevens uitvoeriger het 
een en ander over deze fraaie Agave te vertellen.

A. J. A. UITEWAAL
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Veenmollen
door D. PIET

vreem de ondergrondse  

insecten

die men slechts zelden  

te zien krijgt

W at we nouw voor een vreemd dier hebben gevonden ! Zoiets hebben we nog 
nooit gezien !” is een opmerking, die men in Artis in alle mogelijke toon

aarden en variaties en afkomstig uit alle delen van ons land door de telefoon te horen 
krijgt. Er behoeft meestal niets aan te worden toegevoegd, want tien tegen een dat men 
in Artis bij voorbaat al weet, wat dit „vreemde dier” precies is : een veenmol.

Het zijn niet alleen Amsterdammers, die trots met een jampotje plus veenmol 
komen aandragen; ook bewoners van ver gelegen provincies hebben er een speciale 
autorit voor over het ongekend vreemde dier, dat ze nog nooit eerder hadden aanschouwd 
en waarvan ze het bestaan in de vaderlandse bodem niet hadden durven bevroeden, 
naar Artis te brengen.

Onbegrijpelijk is dit allemaal niet. De veenmol, een eigenaardig gevormd, ongeveer 
vijf centimeter lang insect, komt weliswaar vrij talrijk in ons land voor, maar men 
krijgt hem toch slechts zelden te zien. Het grootste deel van de dag brengt hij namelijk 
onder de grond door, in lange, zelfgegraven gangen. Waarmee tevens zijn naam is 
verklaard, want al heeft hij dan niets met de gewone mol uitstaande, wat lichaamsbouw 
en vorm van de poten betreft zijn er veel overeenkomsten. En bovendien hebben ze 
ongeveer dezelfde levenswijze.

Feitelijk is de veenmol een buitenbeentje in het insectenrijk, want ofschoon hij 
het meest verwant is aan de krekels, kakkerlakken en wandelende takken, wijkt hij in 
lichaamsbouw sterk van zijn familieleden af. Die hebben zich dan ook niet tot taak 
gekozen hun leven onder de grond door te brengen. En omdat de veenmol de donkere 
aarde prefereerde boven de wijde luchten, zorgde de natuur ervoor, dat hij goed in 
zijn omgeving paste door hem een lichaamsvorm te geven, waarmee hij gemakkelijk 
en naar hartelust in de grond kon wroeten. Ofschoon zijn bouw, zoals gezegd, op vele 
punten op die van een echte mol lijkt, zijn er toch grote verschillen. Volkomen logisch 
overigens, want een insect is nu eenmaal op andere wijze opgebouwd dan een zoog
dier. Bij het eerste zit het skelet, een stevig chitine-pantser, zoals bij vele insecten 
wordt aangetroffen, aan de buitenkant en de spieren en pezen binnenin; bij het zoogdier, 
zoals de mol, is het precies andersom : botten binnen en spieren en pezen eromheen.

Het grappige bij de veenmol en de gewone mol is nu, dat ondanks een volkomen 
ander uitgangspunt bij de constructie van het lichaam er toch min of meer hetzelfde 
effect is bereikt. Beide zijn ze uitstekend toegerust om lange holen in de grond te 
graven, waarbij ze allebei gebruik maken van graafpoten, die bijzonder veel op elkaar 
lijken, maar toch geheel anders zijn gebouwd.

Het lichaam van ieder volwassen insect bestaat uit drie delen : kop, borststuk en 
achterlijf. Elk van deze delen bestaat weer uit afzonderlijke ringen, segmenten ge
naamd. De segmenten van de kop zijn als zodanig moeilijk meer te herkennen, maar 
die van het achterlijf zijn ook op de foto’s duidelijk te zien.

Het borststuk bestaat uit drie segmenten, die elk een paar poten dragen. Het 
voorste segment, ook wel halsschild genaamd, is bij de veenmol sterk ontwikkeld. Dat 
moet ook wel, want hiermee moet het diertje, na eerst met de poten de grond te 
hebben weggegraven, in de bodem doordringen. Daarom is het halsschild naar voren 
ook versmald en zit de kleine kop, zoveel mogelijk beschermd, gedeeltelijk onder het 
schild verborgen. Kop en halsschild samen doen veel aan de kop van een mol denken,
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niet alleen door de vorm, maar ook omdat ze bij beide dieren zijn beplant met korte, 
zijdeachtige haartjes. De sterkste overeenkomst echter hebben de voorpoten. De mol 
heeft een korte arm en een sterk verbrede voet, of, zo men wil, hand. Het is een prachtig, 
van stevige nagels voorzien graafwerktuig, waarmee het dier in zeer korte tijd in de

De veenmol op weg naar „huis”. Langzaam laat zij zich zakken, de
kop op de bodem en de sterke graafpoten doen de rest.........  Dat zij
aan uw cactuskas voorbij moge gaan.........

Cliché „Artis” , A ’dam.

grond kan verdwijnen. Bij de veenmol is het niet de voet, die tot „schep” is uitge
groeid, maar hier zijn heup, dij en scheen sterk verbreed en afgeplat. De scheen, of 
in „menselijke” taal gesproken, de onderarm, heeft aan de onderzijde een rij stevige 
tanden, waardoor dit lichaamsdeel sprekend op de graafhand van de gewone mol lijkt. 
De voet of hand van de veenmol is daarentegen zeer klein en zelfs op de foto niet 
te zien.
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De mol graaft dus met zijn verbrede voeten, de veenmol met zijn verbrede schenen.
Aangezien de veenmol het grootste deel van z ’n leven onder de grond doorbrengt, 

heeft hij vrij slecht ontwikkelde en kleine ogen — hij heeft ze immers practisch niet 
nodig. Daarvoor in de plaats beschikt hij over een stel kaak- en een stel liptasters — 
die op de foto goed te zien zijn — waarmee hij zijn voedsel nauwkeurig betast en be
proeft alvorens het naar binnen te werken. En daartoe kan hij gebruik maken van 
bijzonder goed ontwikkelde kaken, maar liefst twee boven- en twee onderkaken.

De gangen van de veenmol lopen kris en kras door de grond, dikwijls dicht onder 
de oppervlakte, zodat men ze evenals bij de mol van buitenaf kan volgen. De dieren 
geven de voorkeur aan losse grond, veen — hun naam zegt het al — of zand; op zware 
klei komen ze niet voor. ’s Avonds komen ze wel boven de grond en dan willen ze ook 
wel eens wat rondvliegen. Een heel enkele keer wordt er een aangetrokken door het 
licht van een kamerlamp, met meestal als gevolg hevig geschrokken bewoners en voor 
Artis de volgende dag een telefoontje, dat er „zo ’n vreemd dier de kamer is komen 
binnen vliegen.”  De in de tropen voorkomende soorten vliegen veel vaker rond. In 
Paramaribo worden bijvoorbeeld de „koti koti’s’, zoals ze daar worden genoemd, ge
regeld op licht gevangen.

In de zomer maakt het wijfje aan het einde van een loodrechte gang een nest- 
holte. De wanden worden stevig aangedrukt en met speeksel verhard. Vanuit het nest 
lopen nog enige gangen in verschillende richtingen. Vlak in de omgeving van het nest 
worden de wortels van de planten afgeknaagd, zodat deze verwelken en er een kale 
plek boven het nest ontstaat. Dit doet de veenmol niet om de plaats van het nest aan 
iedereen kenbaar te maken, doch om de zon gelegenheid te geven goed in de bodem, 
op de plaats van het nest dus, door te dringen. Is de zaak zover gereed, dan legt het 
wijfje haar eieren, waaruit na verloop van tijd de jonge veenmollen kruipen. Ze blijven 
nog enige tijd in het nest bijeen en worden daarbij nauwlettend door het wijfje be
waakt.

Jonge veenmollen hebben reeds van het begin af het uiterlijk van de volwassen 
dieren; ze missen alleen de vleugels. Door een reeks van vervellingen worden ze vol
wassen, waarna ze uiteindelijk ook kunnen vliegen. Het op de foto afgebeelde exem
plaar is nog niet geheel uitgegroeid.

In gevangenschap zijn veenmollen zeer onverdraagzaam. In het kastje van het 
Insectarium van Artis kunnen ’s winters, wanneer de dieren minder actief zijn, hoog
stens drie veenmollen bij elkaar worden gehouden.

In de zomer blijft er als regel maar één over. Dat is degene, die zijn medebewo
ners heeft opgepeuzeld...........
Met toestemming van de redactie van het tijdschrift „ Artis” , Amsterdam, overgenomen.

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN
Kakteen und andere Sukkulenten, nr. 3, maart 1959 vangt aan met een artikel 

over Haworthia’s van Gerhard Kaiser, voorzien van vele afbeeldingen. — R. Graser 
schrijft over een merkwaardige bloei van Eriocereus jusbertii — Backeberg behandelt 
een nieuwe plant, nl. Neochilenia andreaeana Backbg n. sp. — Fr. Hilberath vervolgt 
zijn rubriek nieuwe beschrijvingen van planten uit de buitenlandse literatuur, ditmaal 
is Lobivia caineana Caril. — is Ritter FR 347 — aan de beurt. — A. Tischer komt met 
een bijdrage over Conophytum labiatum Tisch. — Jacobsen vertelt iets over een zeld
zame Aloineae, namelijk Guillauminia albiflora (Guill.) A. Bertrand. — Wolfgang Wink- 
ler bespreekt de behandeling van importplanten, terwijl H. J. Hilgert de rubriek: bloei
tijd van cactussen vervolgt. — Verder de gewone rubrieken.
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B. K. BOOM

De cultuurvariëteiten van 
Aeonium arboreum ( ^ . j ^ e b b & ^ n h

\ / an Aeonium arboreum  is een klein aantal cultuurvariëteiten bekend; 
V  ze zijn in Nederland vrijwel alle aanwezig, vooral bij liefhebbers. De 

benaming laat evenwel veel te wensen over en dit is de reden, waarom hier 
enige aandacht aan deze cultuurvariëteiten wordt gewijd.

De meest bekende vorm is wel die met bruine bladen; de herkomst 
hiervan is onbekend; vermoedelijk werd zij ergens als zaailing gevonden in

AEONIUM ARBO REU M  'ZW A RTK O P’ foto: I v -T-

het begin van de 19e eeuw. W e s t o n , die in 1770 de toen bekende vormen 
beschreef en benaamde, noemt alleen de bontbladige vormen en omdat 
deze kweker-auteur gewoonlijk nogal volledige opgaven doet over het 
sortiment uit die tijd, zijn wij er vrij zeker van, dat de bruinbladige vorm 
toen nog niet bestond.

De eerste mededeling omtrent deze plant is van 1817, toen een zekere 
S c h l e c h t  haar beschreef als Sempervivum mutabile; dit is een goed geko
zen naam: m u t a b i l i s  betekent namelijk v e r a n d e r 1 ij k en dit slaat 
ongetwijfeld op het groen verkleuren der bladen in herfst en winter. Daarna 
is de plant meermalen beschreven, en wel steeds als een variëteit van 
Aeonium (Sempervivum) arboreum. Aanvankelijk gebmikte men zgn. be
schrijvende namen zoals foliis purpureis of foliis atropurpureis; pas K . K o ch  
(Hortus dendrologicus 104, 1853) gaf een goede naam nl. Sempervivum
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AEONIUM ARBOREUM ’ATROPURPUREUM’ foto: I.V.T.

arboreum  var. atropurpureum; maar helaas is deze naam niet te aanvaarden, 
daar K och  verzuimde de plant te beschrijven. N ic h o lso n  gebruikte deze 
naam eveneens en gaf een duidelijke diagnose, zodat dit de oudste geldige 
naam voor onze plant is. Alle opgaven in de literatuur stemmen hierin 
overeen, dat de bladen in de zomer bruin en in de winter of in de schaduw 
groenachtig zijn. P r a eg er  (An account of the Sempervivum group, 160, 
1932) trof deze vorm op het Canarische eiland Teneriffe algemeen in cul
tuur aan en hij vond ook zaailingen die voor het overgrote deel weer bruin- 
bladig waren; slechts enkele groenbladige exemplaren groeiden tussen de 
talrijke bruinbladige.

Sedert enkele jaren is in Nederland een tweede bruinbladige vorm in 
cultuur, die belangrijk van bovengenoemde afwijkt en veel mooier is. De 
bladen zijn iets langer, glimmender en donkerder bruin; zij gelijken in kleur 
op de donkerste bladen van bruine beuken. Het meest opvallende is wel, 
dat deze kleur — althans bij een juiste behandeling — gedurende de winter 
behouden blijft. Alleen bij te grote duisternis kunnen de bladen gedurende 
korte tijd groenachtig bruin worden.

De herkomst is onbekend; men heeft de plant, naar ik vernam, in een 
succulentenkwekerij te Leiden gevonden en in korte tijd is hij in het bezit 
gekomen van vele liefhebbers. Het is beslist een belangrijke verbetering 
ten opzichte van de oude bruinbladige vorm en het is daarom gemotiveerd 
er een naam aan te geven. In overeenstemming met de internationale af
spraken moet hiervoor een fantasienaam gekozen worden en het woord 
'Zwartkop’ leek me wel geschikt; als vertalingen kan men ’B lackliead’, ’Tête 
noire’ of ’Schw arzkopf gebruiken; zoals bekend zijn dergelijke vertalingen 
geoorloofd.



SUCCULENTA 87

Behalve de donkerbruinbladige vormen zijn er ook nog bonte cultuur- 
variëteiten; ze hebben evenwel weinig betekenis, ofschoon men één hiervan 
toch nog geregeld in collecties kan aan treffen. Mooi zijn ze eigenlijk niet: 
ze groeien langzamer, de rozetten blijven kleiner, de bladen zijn wit- of 
geelgerand, soms ook voorzien van witte of gele lengtestrepen. Het geheel 
maakt vaak een ziekelijke indruk en de planten zijn daardoor ongeschikt 
voor handelskwekers.

De witbonte vorm is de meest algemene; de bladen hiervan zijn tame
lijk lichtgroen, de rand is wit tot roomkleurig, vaak met een vleug van rosé; 
de intensiteit van deze rosé kleur hangt af van de cultuuromstandigheden; 
hoe droger ze gekweekt worden, des te meer rosé treedt er op. De plant 
is reeds lang bekend, werd namelijk in 1699 door M orison in Engeland 
gesignaleerd. Volgens M iller  (Gard. Dict. ed. 1, 1731) ontstond hij op een 
breuk in een tak van een groenbladige plant in de tuin van de Duke of 
Beaufort.

De geelbonte vorm is bij ons nauwelijks bekend; in tekening is deze 
gelijk aan de vorige, alleen de kleur is helderder geel. Ook deze cultuur- 
variëteit is al oud, werd namelijk reeds vermeld door B auhin in 1650.

De benaming van de bovengenoemde cultuurvariëteiten van Aeonium  
arboreum  is thans als volgt:
Aeonium arboreum cv. ’Atropurpureum’
syn. : Sempervivum mutabile Schlecht e x  B reiter , Hortus breiterianus, 

472 (1817).
Sempervivum arboreum  atropurpureum  Nich., Dict. Gard. 3, 416 
(1887).
Aeonium arboreum  var. atropurpureum  B erger in Engler & Prantl, 
Pflanzenfam., 18a, 431 (1930).

Aeonium arboreum cv. 'Zwartkop’ cultivar nova 
syn. : cv. ’B lackhead’, cv. ’Tête noire’, cv. ’Schw arzkopf.

Aeonium arboreum cv. 'Albovariegatum'
syn. : Sempervivum arboreum  var. albovariegatum  W eston , Univ. Bot., 

1, 271 (1770).
Sempervivum arboreum  var. variegatum  G. Don, Gen. Syst., 3, 123 
(1834).
Aeonium arboreum  var. albovariegatum  B oom  e x  Tacobsen, Succ., 
1, 54 (1954).

Aeonium arboreum cv. ’Luteovariegatum’
syn. : Sempervivum arboreum  var. luteovariegatum  W eston , l.c.

Aeonium arboreum  var. luteovariegatum  B oom  e x  J acobsen, l.c. 
SUMMARY :

The nomenclature of the cultivars of Aeonium arboreum  is discussed; 
a new cultivar of unknown origin and found for some years in a nursery 
of succulent plants at Leiden (Netherlands) is described. The english name 
of this new cultivar is cv. ’B lackhead’ (a translation of the dutch ’Zwart
kop ’) and it differs from the wellknown cv. Atropurpureum  by the very 
glossy dark brown leaves which keep their brown colour also in winter. 
It is a very attractive novelty.
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Dipl.-lng. GERHART 
FRANK — Weenen

DOOR HET CACTUSPARADIJS VAN

CY[oord ~ en <̂ u lc l~ cz£m erika
IV.

Een jaar later vertrok ik weer voor een grote tocht, waarvan ik slechts 6 weken 
in Mexico doorbracht, om daarna via Guatemala door de rest van Centraal-Amerika en 
verder door geheel Zuid-Amerika te reizen. In Guatemala stootte ik op de zuidelijkste 
vertegenwoordigster van de kogelvormige cactussen, voordat men het Zuidamerikaanse 
continent bereikt. Het was Melocactus maxonii, die ik op de tocht door het koffiecen- 
trum van Coban op de rotsachtige hellingen op de type-standplaats El Rancho zag. 
Tussen de uitgebreide hagen van een mij onbekende Lemaireocereus ontdekte ik op

Met bewondering kijkt de schrijver van deze artikelenserie 
naar enige grote exemplaren Eriosyce cerastites in het noor
delijk deel van Santiago groeiend.

Cliché K.u.a.S.— foto Dr. Kraus

deze toch telkens weer de opvallend mooie blauwberijpte kaarsen van de witbehaarde 
Cephalocereus maxonii. Op grote voettochten door het noordelijke bergland van Gua
temala, evenals naar de Mayaruïnen van Coban in het oerwoudgebied van Honduras 
en later op de tocht door San Salvador en Costa-Rica, trof ik ontelbare mooie Orchi
deeën en Bromeliaceen en ook epiphytische Cereus, Epiphyllums en Rhipsalissen, die 
ik niet voldoende kende en ook niet verzamelde. Terwille van de volledigheid vermeld 
ik ook nog de talrijk voorkomende bomen van Peireskia’s. Naast cactusheggen vielen 
mij in de gekoloniseerde gebieden van Centraal-Amerika vaak de heggen van een suc-
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culente Euphorbia op. Daar deze echter, voor zover mij bekend is, slechts in Zuid-Afrika 
hun vaderland hebben, moeten zij klaarblijkelijk van daar geïmporteerd zijn. In Costa- 
Riea, het Zwitserland van Centraal Amerika, zoals het vaak genoemd wordt, kon ik de 
donkerrode Cattleija skinneri en de zeldzame prachtige Cattleya dowiana verzamelen, 
welke tot de mooiste orchideeën van Centraal-Amerika behoren.

Ik reisde tamelijk snel door Panama en Columbia, daar mijn voornaamste interesse 
de centrale Andeslanden gold. Eerst in Quito, de hooggelegen hoofdstad van Ecuador 
in de eeuwige lente, met zijn prachtige barokkerken en -kloosters, bleef ik een week. Ik 
maakte daar twee zeer interessante tochten, die mij in het oerwoud aan de kust bij de

Quebrada pampa de Cavali in Zuid-Peru met droge zandbedding. Op 
de voorgrond groeien twee typische neerhangende Haageocereussoorten 
en op de rand van de steile rots staat N eoraim ondia m acrostibus.

Clichéarchief „Succulenta”.

roodbeschilderde Colorado-Indianen brachten en vandaar in het oerwoudgebied aan 
de bovenloop van de Amazone, ten oosten van het Andesgebergte. Daar bracht ik enige 
weken door in een dorp van de Jivaro — een koppensnellersstam — aan de Rio Pastaza 
en bestudeerde het leven en de gewoonten van deze moeilijk toegankelijke inboorlingen.

Aan de voet van het imposante gletschermassief van de meer dan 6000 meter 
hoge Chimborazza vond ik de heggen langs de weg meestal beplant met ongeveer 
1.50 meter hoge Borzicactus morleyanus. Tot mijn vreugde droeg zij juist rijpe vruch
ten. Toen daarna, op de route van Rio-Bamba naar Cuenca, de bus boven Sibambe, de 
zogenaamde „Duivelsneus”, langzaam zig-zag rijdend moest nemen, steeg ik uit en 
oogste, tijdens het afsteken der route langs de steile rotswanden, zaden van Borzicactus 
sepium. Jammer genoeg was mij geen ononthoud gegund, toen ik daarna op de bus
tocht van Cuenca naar Loja langs de weg een groep van circa 15—20 cm hoge geel- 
bedoornde Cereus met grote helderrode bloemen zag. Hoe graag had ik daarvan enige 
exemplaren verzameld !
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Van Zuid-Ecuador reed ik over avontuurlijke wegen over de groene grens het noor

delijke droge Peru binnen. De gehele Peruaanse kust is een vegetatieloze zand- en rots
woestijn, uitgezonderd de oasen langs de rivieren, die uit het Andesgebergte komend in 
de Pacific uitmonden. Hier hebben in historische tijdens hoog ontwikkelde indianen
culturen bestaan, welker bloeitijd ten dele reeds voor onze jaartelling resp. in de eerste 
eeuw na Chr. viel. De voornaamste waren Chavin en Mochika in Noord Peru, Ica en 
Nasca in het zuiden. Van deze culturen bestaan tegenwoordig slechts de verbrokkelde 
resten van geweldige „leemstenen” pyramiden, vestigen en uitgebreide steden. In de 
graven vonden de archeologen zeer kunstige keramische werken, prachtige sieraden 
en onovertroffen mooie textielwaren.

Een vrachtwagen nam mij mee van Casina, ten zuiden van Trujillo, naar het 
hoge dal van Huaraz. In ongeveer 8 uren slingert men op slechte bergwegen van de 
zeekust over de 4200 meter hoge pas van de Cordillera Negra. De rotswanden van de

Een bloedrode bloem van Trichocereus candicans
Fotoarchief: Succulenta

deels ravijnachtige toegangskloven waren begroeid met de grijszwarte witgetopte zuilen 
van Espostoa melanostele, de gele Haageocereus en groepen krachtig bedoornde Tri
chocereus. Toen de vrachtwagen, tengevolge van een panne, een oponthoud had van 
circa een half uur, kon ik enige prachtige exemplaren bewonderen van Melocactus 
townsendianus, die in de nabijheid stonden. Markant tekende zich de regelmatige, 
krachtige, gebogen, witgele bedoorning af tegen de donkergroene gespannen plan- 
tenlichamen. Hoe ik ook naar jonge planten zocht, ik vond alleen maar oude exempla
ren met vaak 15 cm hoge, grijze cephaliën, uit welks witachtige top de kleine rood- 
violette bloemen te voorschijn kwamen. Daar ik bij de plotselinge panne van het voer
tuig nog geen zaden verzameld had, sneed ik zonder aarzelen een heel cephalium af. 
’s Avonds in mijn onderkomen haalde ik het geval rustig uit elkaar en vond tussen de 
dichte viltige borstels een grote hoeveelheid verdroogde vruchten welke vele zaden 
bleken te bevatten.

Het dal van Kuaraz ligt op circa 3600 meter hoogte tussen de kam van de Cor
dillera Megra, die parallel aan de kust verloopt en de Cordillera Blanca, een eindeloze
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witte keten van prachtige 6000 meter hoge toppen. Hier torent ook de met ijs bedekte 
Huascaran, die met zijn 6700 meter Peru’s hoogste berg in de diepblauwe Andeshemel 
is. Aan zijn voeten ligt het koloniale marktdorp Jungay, waarvan het met palmen be
groeide plein een zeldzaam contrast vormt met de naburige gletschervelden.

Toen ik door de schilderachtige indianennederzetting wandelde, bemerkte ik op 
een hoge lemen muur een zodenvormige cactussoort met kleine stammetjes en veel 
zachtgele bloemen. Ik wandelde om het muurcomplex heen en stond plotseling voor 
de ingang van de gevangenis. Vastbesloten ging ik naar de politiecommandant en 
meldde hem mijn grote belangstelling voor het plantje op de gevangenismuur. Vrien
delijk en voorkomend droeg hij dadelijk een arrestant op om door middel van een 
lange staaf het ding er af te stoten. Aan de weekvlezige, ongeveer 10 cm lange stam
metjes, en aan de bloemen vond ik mijn vermoeden, dat het hier om een Mila ging, 
bevestigd. In ieder geval was, voor zover ik wist, nog geen Mila uit het noorden van 
Peru beschreven geworden en ik vond ze ook duidelijk verschillen van de later in de 
buurt van Lima gevonden Mila caespitosa. Tot mijn vreugde droeg het plantje, naast 
de bloemen, reeds rijpe vruchten, zodat ik een flink aantal zaden kon oogsten. De blik, 
die mij bij deze bijzondere verzamelexcursie in de verhoudingen van een Peruaanse 
landsgevangenis gegund werd, liet mij wensen, daar nooit in ernst kennis mee te 
maken. Ze bestond namelijk slechts uit drie binnenplaatsen, die door een 6 meter 
hoge lemen muur omsloten waren. De arrestanten, mannen en vrouwen gemengd, hok
ten, in hun poncho’s gehuld, langs de wanden en waren aan weer en wind blootgesteld. 
Op kleine vuurtjes kookten zij hun karige maaltijden, waarvoor ze zelf moesten zorgen; 
hun behoefte deden zij ongegeneerd in een der hoeken. Afwisselend kreeg één der 
arrestanten verlof op erewoord, om voor het gezelschap levensmiddelen te kopen. 
Verwanten konden altijd op bezoek komen en mochten ook ’s nachts op de binnen
plaats bijven.

*  *
*

De terugweg langs de kust nam ik over het zuidelijk gelegen dal van de Rio 
Fortalezza. Toen wij ’s morgens door de nevelige pas reden, ontdekte ik in de vochtige 
weiden op de hoogvlakte op circa 4000 meter hoogte grote witgeel bedoornde vlakke 
kogels van Oroya horchersii. Toen de vrachtwagen voor een van de kleine indianen
hutten stopte en de chauffeur en de drie overige passagiers hete koffie bestelden om 
zich te warmen, rende ik de weg terug, om enige Oroya’s te verzamelen. Doch het was 
alsof het een droombeeld was geweest, hoe ik ook zocht, ik vond slechts exemplaren 
ter grootte van een hoofd, die ik niet kon meenemen. Jammer genoeg waren er ook 
geen vruchten te zien. Plotseling toeterde de claxon van mijn vrachtwagen en de chauf
feur wenkte energiek. Zonder ontbijt, door en door koud en vooral ontmoedigd door 
deze mislukking, moest ik verder reizen. Gelukkig hadden wij in het diep ingesneden 
dal van de Rio Fortalezza een panne, die ons tot een kort oponthoud dwong. Daar 
vond ik ook aan de rand van de weg, naast dichte bossen van een Trichocereus, die 
mij erg aan spachianus deed denken, opnieuw een Mila met vruchten. Ze was ongeveer 
25 cm hoog en 3—4 cm dik, dus werkelijk groter dan alle andere bekende soorten.

In Lima bezocht ik het botanische instituut van de Universiteit en vond een vrien
delijk en kameraadschappelijk onthaal bij professor Velarde. Met de grootste bewon
dering en eerbied sprak hij over zijn gestorven voorganger en leermeester, professor 
Weberbauer, die voor ons, cactusvrienden, geen onbekende is. Prof. Velarde organi
seerde zelfs voor mij een verzamelexcursie naar de bij Lima gelegen cactusgebieden 
van Santa Clar en Chosica. Met een huurauto, zijn beide assistenten en goed voorzien 
van proviand reden wij op een morgen weg. Onderweg bezochten wij de uitgestrekte 
leemstenen ruïnen van de pre-Inkastad Cajamarquilla. Onze weg liep tezamen met 
de spoorweg het stenige, rotsige Rimacdal af, dat in het begin vlak en breed is, maar 
dan steeds smaller wordt en tenslotte de bijna loodrechte steile rotscanon „Infernillo” 
— de kleine hel — vormt. Op de met stenen bezaaide bodem van het dal en op de
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Trichocereus maritimus 
vormt geweldige zuilengroepen aan 
het kustgebied van Centraal-Chili.

Cliché K .u .a.S . - foto Dr. Krans

rotswanden stonden de indrukwek
kende vertegenwoordigers van de 
cactusflora de massieve, steeds van 
de grond af vertakte kandelaars van 
Neoraimondia macristiha. Hun 4—5 
meter hoge takken hebben vaak een 
doorsnede van 50 cm., bezitten ech
ter weinig ribben, die tamelijk scherp 
zijn met dikviltige areolen. Een mij 
onbekende, circa 1,50 meter hoge 
Trichocereus, droeg talrijke groene 
vruchten, eveneens droegen ook de 
geelbedoornde Haageocereus chosi- 
censis en Espostoa lanata vruchten. 
Wij vonden pollen Tephrocactus 
spaericus, mooie grote Melocactussen 
met torenvormige cephaliën en hier 
en daar groepen van Mila caespitosa 
met vruchten.

De gastvrijheid en vriendschap van prof. Velarde waren roerend en hij verzekerde 
mij telkens weer, dat, ingeval ik of iemand anders de Peruviaanse cactusflora intensief 
wilde onderzoeken, hij van hem en van het instituut op volledige steun kon rekenen. 
Het zou zeker een mooie en lonende opgave voor een botanicus zijn.

Van Lima naar Cuzco, de voormalige Inca-hoofdstad in het Andesgebergte, koos 
ik de langere weg door het binnenland, een weg, die reeds onder de Incaheerschappij 
gebouwd werd. Een week heeft men nodig voor de ongeveer 1000 km lange weg met 
de plaatselijk onregelmatig functionerende buslijnen. Ondanks alle ongemak, loont de 
tocht de moeite ! De weg loopt dwars door het Andesgebergte, stijgt naar de kale hoog
vlakte op bijna 5000 meter met adembenemende vergezichten en loopt dan weer naar 
beneden in een eindeloos aantal haarspeldbochten naar de subtropische dalen met 
schilderachtige Indianendorpjes en de slaperig uitziende stadjes uit de Spaanse kolo
niale periode. De talrijke kleine witte sneeuwplekken op de grashellingen tussen de 
4000 en 5000 meter hoogte ontpopten zich bij nader onderzoek als reuzenkolonies 
van de dicht witharige Tephrocactus floccosus. Hoe zijn echter deze prachtexemplaren, 
waarvan ik enige aan mijn vrienden in Oostenrijk zond, hier ontaard! Als vaste bege
leider en enige andere cactussoort op deze hoogte vond ik bijna altijd Oroya peruviana, 
waarvan de dorenkleur van geelbruin over dieprood naar zwart varieert. Op de, in de 
literatuur aangegeven typestandplaats, namelijk om de mijnstad Oroya, zag ik geen 
enkele plant. Inplaats hiervan echter veel verder zuidelijk op de hoogvlakte tussen 
Huancayo, Andahuias en Ayacuchol. In de warmere dalen groeiden langs de weg lage 
halve meter hoge bosjes van de witharige Morawetzia doelziana. Op de knotsvormige 
verdikte uiteinden zaten nog hier en daar tussen de lange dichte beharing groene 
vruchten ter grootte van een kippenei.
(Wordt vervolgd) Vertaling: B. M. SCHOMPER.
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Dr. H. W. DE BOER

<2 ) e  ótructuur van d e  zaaddooó van

^ en ó en o b o try a  loóóowiana 3-terre

Zaaddoos hangend, met de kleppen naar beneden; vijfhokkig; zonder 
hokdeksels en knobbeltjes; zwellijsten evenwijdig aan elkaar; vleugels 

wimpel vormig, zeer smal en lang, bij de gedeeltelijk geopende kleppen 
lichtelijk in elkaar gevlochten en het te voorschijn komen der zaden uit de 
doosvrucht vertragend; kleppen zich openend en weer sluitend, al naar de 
vochtigheidsgraad der lucht; placenta wand- (bodem-)standig; zaden bruin, 
eivormig, 0.7—1 mm diam.

Jensenobotrya lossowiana groeit op een plaats, waar de jaarlijkse neer-

Zaaddoos van Jen se
nobotrya lossowiana
I. begint zich onder 
invloed van de voch
tigheidsgraad van de 
lucht juist te openen, 

(vergroting 3 X) 
foto: de Boer.

slag nauwelijks 10 mm bedraagt en deze „neerslag” nog grotendeels als 
nevel de grond en de daarop groeiende planten bevochtigt.

De normale bouw van de zaaddoos van de meeste Mesembryanthema- 
ceeën is zodanig, dat de met de kleppen naar boven gerichte zaaddoos door 
regendruppels wordt getroffen, waardoor de kleppen zich — door het op
zwellen van de celwanden van de zwellijsten — openen. Daarna worden uit 
de nu geopende zaaddoos de zaden door neervallende regendruppels weg
gespoeld. De kans, dat regendruppels de geopende zaaddoos treffen, wordt 
bij vele geslachten vergroot door het aanwezig zijn van vleugels aan de 
randen der kleppen, terwijl door andere inrichtingen, als het aanwezig zijn 
van hokdeksels, knobbeltjes, e.d. het vlug uitspoelen der zaden min of meer 
wordt vertraagd.

In een zo goed als regenloze streek zou een dergelijke bouw van de 
zaaddoos niet doeltreffend zijn voor het verspreiden der zaden.

De structuur van de zaaddoos van Jensenobotrya lossowiana heeft zich
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II. kleppen gedeeltelijk 
geopend; de 5 tussen- 
schotten zijn zichtbaar 
als een 5-stralige ster; 
aan weerskanten van 
de top van elke klep 
beginnen de in dit sta
dium nog niet ineenge
strengelde vleugels 
zichtbaar te worden.

(vergroting 3 X)
foto: de Boer.

op eigenaardige wijze aan het practisch afwezig zijn van een regenval aan
gepast. De rijpe zaaddoos hangt nl. aan een IV2—2 cm lange, dunne, slappe 
steel, met de kleppen naar beneden gericht. De kleppen openen zich ge
deeltelijk, wanneer de lucht een bepaalde vochtigheidsgraad heeft bereikt 
en sluiten zich weer grotendeels, wanneer de lucht weer droger wordt. Dit 
zich gedeeltelijk openen en weer sluiten der kleppen kan door de ochtend
nevel en de drogende middagzon dagelijks geschieden. De top van iedere 
klep is verder voorzien van twee lange wimpelvormige vleugels; bij de 
gedeeltelijk geopende zaaddoos zijn de 10 vleugels (2 aan elk der 5 kleppen) 
als een propje houtwol door elkaar gestrengeld en zij sluiten daardoor aan

III. kleppen verder ge
opend; tussen de klep
pen is alleen het onre
gelmatige kluwen van 
de ineengestrengelde 
vleugels zichtbaar.

(vergroting 3 X)
foto: de Boer.
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de binnenkant de spieetvormige openingen, waardoor de zaden bij het 
gedeeltelijk openen der kleppen naar buiten zouden kunnen komen, gro
tendeels af. Door de wind worden de planten en de aan een weliswaar vrij 
korte, maar dunne, slappe steel hangende zaaddozen in beweging gebracht 
en vallen de zaden van hun oorspronkelijke plaats naar beneden op het 
kluwen ineengestrengelde, wimpelvormige vleugels. Doordat de kleppen 
zich nu en dan openen en gedeeltelijk weer sluiten, zit er enige beweging

Geopende zaaddoos van Jensenobotrya lossowiana (kleppen 
horizontaal uitgespreid). H =  hok; T =  tussenschot; K =  klep;
Z  - - zwellijst; V  — vleugel. tekening: de Boer.

in dit overigens vrij grove en wat onregelmatige kluwen en hebben de 
zaden gelegenheid daar langzamerhand doorheen, er langs te komen en 
naar buiten te vallen.

De functie, welke bij zaaddozen van andere geslachten wordt vervuld 
door hokdeksels, knobbeltjes en andere inrichtingen als afsluitlijsten (Ver- 
schlussleisten), waardoor wordt voorkomen, dat alle zaden op hetzelfde 
ogenblik uit de zich openende zaaddoos te voorschijn komen en de ver
spreiding daarvan wordt vertraagd, moet bij de hangende zaaddoos van 
Jensenobotrya lossowiana worden toegeschreven aan de in een kluwen 
samengestrengelde wimpelvormige vleugels, welke de openingen tussen de 
gedeeltelijk geopende kleppen grotendeels afsluiten.
Summary:

Capsule hanging inverted, with the valves downwards; cells 5, wit
hout cell wings or placental tubercles; expanding keels paralleli; marginal 
wings pennant shaped, very long and narrow, slightly twisted together 
when the valves are partially opened and preventing the rapid escape of 
the seeds from the capsule; valves opening and closing according to the 
degree of moisture in the atmospere; parietal placentation; seeds brown, 
obovate, diam. 0.7—1 mm.
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BOEKBESPREKING
KAKTEEN-PFLEGE - biologisch richtig, door Prof. Dr. Franz 
Buxbaum — 224 pagina’s, 96 zwart-wit, 23 vierkleuren afbeeldingen 
en een uitslaande situatiekaart. — Uitgegeven door de Franckh’sche 
Verlagshandlung te Stuttgart. Prijs 24,— D.M.

Eindelijk eens een goed cactusboek waar de liefhebber w at aan heeft. Niet een 
boek dat zo m aar een beschrijving geeft van de een of andere plant. Neen, een boek 
dat de cactusliefhebber de juiste weg wijst om zijn planten zo te kweken, zoals ze 
gekweekt moeten worden en dat is aan Fr. Buxbaum wel toevertrouwd.

Schrijver klam pt zich niet vast aan de reeds jaren bekende recepten betreffende 
de behandeling van onze cactussen. Hij geeft in zijn boek nieuwe richtlijnen aan, zo
wel voor hen die hun planten op een vensterbank kweken als voor hen die over een 
cactuskas of platte bakken de beschikking hebben. E n juist daarin ligt een grote ver
antwoording, zegt de schrijver, de liefhebbers de weg te wijzen welke als de juiste 
moet worden beschouwd om tot goede resultaten te komen.

Maar de liefhebbers krijgen nog meer dan een opsomming van geslachten en soor
ten, nl. een verklaring der nomenklatuur, de toepassing van de juiste cultuur, land van 
herkomst, de bodemgesteldheid, de tem peratuur, enz. Op al deze vragen geeft Bux
baum een afdoend antwoord. Hij is een uitstekend botanicus met een jarenlange prak
tische ervaring, opgedaan aan de botanische tuinen te Graz en W enen, doch ook heeft 
hij zijn kennis kunnen vermeerderen door zijn reizen naar Noord-Afrika, Arizona en 
Californië, w aar hij de succulente planten op hun natuurlijke groeiplaatsen kon w aar
nemen.

Van groot belang zijn volgens de schrijver drie punten, nl. licht, tem peratuur en 
grondverhouding en hij gaat, m et kennis van zaken, diep in op de natuurlijke voedings
bestanddelen van de ter plaatse voorkomende cactussen. Uit de aard der zaak is dit 
van groot belang voor de zeer moeilijk te  kweken succulenten. Zeer belangrijk is dan 
ook de uiteenzetting om trent het klimaat van de verschillende cactusgebieden. Bij het 
lezen ervan w eten we al iets meer w at we moeten doen en moeten laten om zoveel 
mogelijk de natuur in onze bak of kas te  brengen.

Uitvoerig gaat schrijver in op het zo nodige en regelmatige luchten, d.w.z. door 
de ram en in de kas zo wijd mogelijk open te zetten, zodat zon en frisse lucht onge
hinderd toe kunnen treden. Alleen de zaailingen vragen enige bescherming tegen een te 
felle zonbestraling. Veel aandacht wordt besteed aan de grondsoorten en de doorla- 
tendheid er van. Natuurlijk komt ook de pH  van de grond ter sprake, hetgeen van 
groot belang moet worden geacht.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de behandeling van de bladcactussen: de aarde 
en de vochtigheidsgraad spelen hier een rol van grote betekenis. Het zaaien komt uit
voerig ter sprake en op de vraag: moeten we de zaailingen al vroeg pikeren of niet, geeft 
schrijver als antwoord: neen. Voor diverse zaailingen staat pikeren gelijk m et moord! 
Hij geeft daarvan de oorzaken aan. De behandeling van stekken en het op de juiste 
wijze snijden van deze is een hoofdstuk op zich zelf, evenals de behandeling van 
importen. Ook het enten wordt uitvoerig besproken.

Uitvoerig worden de verschillende ziekten en plagen bij cactussen en de bestrij
ding ervan besproken. Een kalender van werkzaamheden w ordt hier niet in maanden, 
doch in  de 4 jaargetijden: w inter — lente — zomer en herfst toegepast.

H et tweede gedeelte van het boek brengt ons een overzicht van de systematiek en 
de bespreking van een zeer groot aantal soorten en de synoniemen ervan, afgewisseld 
door goede en vele tekeningen en afbeeldingen. Een boek dat elke liefhebber van suc
culente planten moet bezitten. van der Velde.

Bezoekt de

H o. Vergadering op 20 Juni te  Zaandam
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Bestuursmededelingen.
Verspreid wonende leden, d.w.z leden, 

die niet bij een afdeling zijn aangeslo
ten, worden verzocht, indien zij nog geen 
contributie 1959 hebben voldaan, het be
drag van f 6.50 zo spoedig mogelijk te 
storten op postrekening no. 83 35 50, ten 
name van de Alg. Penningmeester van 
Succulenta te Rijperkerk, Friesland.
Na 1 juli 1959 wordt over het verschul
digde bedrag per P.T.T. beschikt met 
verhoging van 30 cent incassokosten

Alg. Penningmeester Succulenta.

BOOTTOCHT OP 20 JUNI A.S.
TE ZAANDAM

De afdeling Zaanstreek deelt ons nog 
mede, dat deelnemers aan de in de 
morgenuren te houden boottocht op 20 
juni a.s. (zie Succulenta mei-nummer) 
aan het station te Zaandam worden af
gehaald te circa half tien. Eveneens zul
len leden van deze afdeling aanwezig 
zijn bij de Beatrix-brug in Zaandam ter 
verwelkoming van de aanwezigen.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Onze juni-vergadering hopen wij in 
Zutphen te beleggen en wel op donder
dag 25 juni a.s. bij ons medelid, de heer 
G. W. Plank, Lunettenstraat 13 te Zut
phen.

Vooraf willen we dan een bezoek 
brengen aan de heer J. W. Dongeren om 
zijn kas te bezichtigen. Zodoende komen 
dan de beide Zutphense leden aan hun 
trek. We rekenen op grote belangstel
ling. Het vertrek uit Arnhem is bepaald 
op half acht vanaf het station.

Ten slotte deel ik nu reeds mede, dat 
we op donderdag 16 juli a.s. bij de Ben-

nekomse vrienden zullen vergaderen. 
Nadere mededelingen hierover in het 
volgende nummer.

J. SCHUT.

HAARLEM EN OMSTREKEN
De maandelijkse bijeenkomst zal ge

houden worden op donderdag 11 juni 
a.s. in het Ned Hervormd Jeugdhuis, 
Schoterweg 83, Haarlem. Noteer deze 
datum !

M. J. VAN DOESBURG, secr.

ZAANSTREEK
Op de aprilvergadering hield de heer 

Rubingh uit Soestdijk voor ons een leer
zame voordracht over „cristaten” . De 
spreker deed de leden verbaasd staan 
over de prachtige vormen, die hij had 
gekweekt en ter vergadering had mee
gebracht. Het was een prettige avond. 
Tijdens de meivergadering werd defini
tief de excursie naar de kwekerij van 
Edelman vastgesteld en voorbereidingen 
gemaakt voor de ontvangst van de Alg. 
Vergadering op 20 juni te Zaandam.

Volgende vergadering op vrijdag 12 
juni a.s., ten huize van Mevr. Kramer, 
Dennestraat 35, te Zaandam. Programma: 
plantenruilbeurs.

E. J. HELDERMAN, Secr.

Ruil- en verkoopaanbiedingen
TE KOOP of in ruil tegen zaad van 

Lithops e.d.: 10.000 zaden van Notocac- 
tus mammulosus en 500.000 zaden van 
Crassula falcata. Aanvragen: Dr. H. W. 
DE BOER, Molenweg 3, Haren (Gr.).

IN RUIL GEVRAAGD: Pygmaeolobi- 
via nealeana, sublimiflora, kreuzingeri, 
Lob. argentea, chrysantha, cinnabarina, 
Haemathantha janseniana, johnsoniana, 
planiceps, rostii, rubescens, schreiteri, 
Andena dragai, staffenii e.a. zeldzame 
soorten, voor: Ferocactus robustus, Flo-
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resia winteriana, Lob. imporana, maxi- 
miliana, Matucana megalantha, Parodia 
rubricentra, tilcarensis, Soehrensia de 
Mendoza, Trichocer. de Famatina e.o. 
Aanbiedingen aan E. J. HELDERMAN, 
Eschdoornlaan 52, Wormerveer.

TE KOOP of in ruil: 2, 3 en 4-jar. zaai
lingen van Espostoa lanata, melanostele 
en var. rubrispina. Oreocer. trollii, cel- 
sianus, Ceph. palmeri, senilis, strausii 
crist. Cer. chosicensis, pruinosus, chen- 
de, pringlei, gigantea, Morawetzia doel- 
ziana, Coryphantha andreae, Echinoc. 
delaetii, scheeri en fitchii. Astr. myrio- 
stigma, ornatum, asterias. Eulychnia 
saint-pieana. Islaya chalensis. Lobivia 
hertrichiana. Gym. monvillei, saglione. 
Etus setispinus. Mam. giseliana crist. 
Copiapoa haseltoniana. Aanvragen: H. 
J. BUIJS. Wilhelminastraat 26, Amstel
veen, met postzegel voor antwoord.

NIEUWE LEDEN :
F. Blankers, Gerard Reijnststraat 51,

Den Haag.
C Hoekstra, Meidoornstraat 42, Leeu

warden.
W. E. Bloemendaal, Hoge Boekelerweg 

158, Enschede.
J. Oosterhof, Heideweg 3, Soest.
Mevr. A. C. Sonneveld, van Baerlestraat 

34c, Amsterdam-Zuid
G. M. J. Linssen, Krekelveldstraat 4,

Venlo.
C. D. Berkhoudt, Nijenburg 29c, R’dam. 
Mevr. H. L. de Lange Boom-Mulder, 

Griendstraat 26, Geldrop.
Mevr. J. Fleur—de Hoog, Elfuursweg 21, 

Gorssel.
Dick van Schenk Brill, Kortenaerstraat 

14, Dordrecht.
C. P. Ivangh, Noordeinde 27, St. Pancras. 
W. J. Buwalda, Bovenweg 32, St. Pancras. 
J. G. Veld, Kemperstraat 23, Vlaardin- 

gen.
J Lammers, Rozenstraat 14, Nijmegen.

G. Veenendaal, Kamillestraat 12, Amers
foort.

T Steenman, Stationsstraat 14a, Zand- 
voort.

J. van den Bogaard, Bevershoek 45, 
’s-Gravendeel.

Mevr. J. de Boer—Röhmeling, Pension 
Krayenhof, Gieten.

H. de Groot, Jac. de Weerdstraat F. 73,
Nieuwe-Pekela.

W. de Ruiter, Oase-Rosestraat 416. 
Rotterdam.

L van Tol, Rubensstraat 14c, Rotterd.
D. Mantel, Kepplerstraat 77a, Zaandam. 
J. H. Sprenger, Zeswielen 4, Alkmaar. 
P. Th. de Jong, Franekerstraat 19,

Leeuwarden.
J. P. van den Boomen, Treek 3, Rot- 

terdam-Zuid.
H. de Groot Snaarmanslaan 27, Alk

maar.
J. H. Ruygrok, Graafschapstraat 28, 

Haarlem.
Ir. A. F. H. Blaauw, De Wissel, Bredase- 

weg 46, Rijsbergen.
J. W. van Dongeren, Kruisstraat 21a, 

Zutphen.
Mej. J. B. Rigterink, v. d. Kaaystraat 21, 

Alkmaar.
G P. van Dijk, Maratonstraat 76, Leeu

warden.
S. Hoogeboom, Baljeebuurt 58, Leeuwar

den.
Mevr. van Tilburg, Burg. Elsenlaan 12, 

Rijswijk.
Mevr. van Uden, Willem de Zwijgerlaan 

38, Den Haag.
E. Westbroek, Nachtegaalstraat 15a, Hil

versum.
W. F. M. van Schaik, Rutgers van Ro- 

zenburglaan 2, Baarn.
J. Poot, Cattenburghstraat 12, Dordrecht 
Mevrouw Thie. Menschikofstraat 56, 

Zaandam.
Mejuffrouw Thie, Menschikofstraat 56, 

Zaandam.
S. Voster, Noorddijk 25, Wormerveer. 
Gerjo Mijsen, Iepenstraat 16 Assendelft

gedenkt Wet (2ticWéjondó!
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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FRIEDRICH RITTER -  A rica  -  C h ili.

IIORRIÜOCACTUS MDICOLLS W itter  sp ec . nova
HORRIDOCACTUS ANDICOLUS Ritter VAR. ANDICOLUS Ritter.

Simplex, hemisphaericus, dein sub columna ris; costis 16—24, subtubercu- 
latis, viridibus; areolis magnis; aculeis longis, inferne albidis, superne 
nigricantibus vel ruhidulis, marginalibus 10—14, centralibus 4—7; floribus 
infundihuliformihus flavidorubidis, filamentis albis; fructibus rubris vel 
rubidulis, cavis, flocculis albis instructis; seminibus nigris, subreniformi- 
bus, tuberculatis, hilo subventrali.

VAR. DESCENDENS Ritter var. nova.
gracilior: aculeis subtilioribus, brevioribus; floribus minoribus; semi
nibus minoribus rotundioribus.

VAR. MOLLENSIS Ritter var. nova.
robustior; aculeis longioribus; floribus flavioribus; seminibus minoribus.

VAR. ROBUSTUS Ritter var. nova.
robustior; aculeis flavioribus; floribus flavidosanguineis, filamentis carmi- 
neis; seminibus atrofuscis, rotundioribus, crasse tuberculatis et costatis.

P l a n t  enkel, groen of iets grijsgroen, ca. 12—16 cm diani. en 10 tot meer dan 
20 cm hoog, brede bedoornde top, zonder penwortel.

R i b b e n  16—24, circa 1— IJ* cm hoog, tussen de areolen op slechts circa Vi deel 
der hoogte gekerfd, onder de areolen iets knobbelig, soms met uitstekende kin.

A r e o l e n  %— 1J4 cm lang, %—'2U cm breed, grijs tot wit vilt, circa 1 cm van 
elkaar verwijderd.

D o r e n s  matig ruw, onderste helft witachtig, bovenste helft roodachtig grijs
bruin of roodachtig zwart, meestal met lichte en donkere gedeelten, zodat ze er bont 
gekleurd uitzien; randdorens circa 10—14, bleker, 2—3 cm lang, fijner, de zijwaarts 
gerichte het langst; middendorens 4—7, niet of nauwelijks plat, iets naar boven gebo
gen, circa 3—4 cm lang.

B l o e m  reukloos, circa 5% cm lang, met circa 5 cm wijde opening, trechter
vormig.

V r u c h t b e g i n s e l  groen, met zeer kleine geelachtige schubjes en kleine vlok
jes witte wolharen in de oksels.

B l o e m b u i s  groen, met kleine geelachtige schubjes en kleine vlokjes witte
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HORRIDOCACTUS ANDICOLUS Ritter spec. nov. foto: Fr. Ritter

wolharen in de oksels, dikwijls bovenaan met enkele zachte, witte, borstelige haren in 
de oksels, die echter ook wel ontbreken, trechtervormig, circa 1,4 cm lang, opening 
circa 1,8 cm wijd, van binnen wit.

N e c t a r  r u i m t e  circa 2 mm hoog en 6 mm breed, rijkelijk gevuld met nec
tar, bleek, ook de bodem, de wand boven de nectarruimte van binnen nauwelijks dik
ker, half open, daar de onderste meeldraden tegen de stamper leunen.

M e e l d r a d e n  wit, de onderste circa 1,2 cm lang, de bovenste circa 1,5 cm 
lang; de crème helmknopjes staan ongeveer op de halve hoogte van de bloembladen; 
inplanting boven de nectarruimte tot 2—3 mm onder de zoom.

S t a m p e r  circa 2% cm lang, onderaan bijna 3 mm, boven bijna 2 mm dik, wit, 
met circa 10 vrijwel witte, 3 mm lange, samenneigende stempels, die iets boven de 
helmknopjes uitkomen.

B l o e m b l a d e n  trechtervormig gesteld, 3 cm lang, onderaan slechts 3 mm 
breed, naar boven zich van 7— 10 mm verbredend, boven kort tot langer toegespitst, 
bleek olijfachtig geel met bleke karmijnrode middenstreep, die onderaan vrijwel de 
gehele breedte in beslag neemt, naar boven smaller wordt en aan de punt bruinachtig 
uitloopt.

V r u c h t  circa lVz cm lang, meer dan 1 cm dik, karmijnkleurig tot bleek groen
achtig rood, bekleed met kleine witte wollige vlokjes, huidachtig, hol, zich losmakend 
met een rond gat in de bodem; breder vruchtnapje dan bij Horridocactus curvispinus 
(Bert.) Bckbg.

Z a a d circa 1 Vz mm lang, 1 mm breed, -U mm dik, zwart, dof, huid zeer gelijk
matig fijn korrelig, aan de rugzijde sterk gewelfd, iets kielvormig, aan de onderzijde 
met een kleine inkeping, zodat de korrel iets niervormig is; hilum bij de onderste pool 
naar de buikzijde, kort ovaal, witachtig.

V i n d p l a a t s :  tussen de steden Santiago en Los Andes in Midden Chili.
G r o e i p l a a t s  : deze soort, die in het hoge Andesgebergte groeit, is betrekkelijk
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wijd verspreid, ongeveer tussen de 33,5 en 30,5 breedtegraad. Op bepaalde plaatsen 
heeft ze sterk de neiging tot hybridisering. De typeplant komt hoofdzakelijk voor in de 
provincie Aconcagna en wel op hoogten van circa 2000 meter.

VARIËTEITEN :
Var. descendens Ritter var. nov.: is kleiner met 18—21 ribben, circa 10—20 rand- 

dorens en 2—6 iets gebogen middendorens; dorens in het algemeen korter, zachter, 
onderaan witachtig, uiteinden zwartachtig; bloemen meestal slechts circa 1 cm kleiner; 
zaad kleiner, slechts 1 mm lang, minder plat, hilum meer op de pool; groeiplaats rond 
de 33ste breedtegraad, lager in de bergen tot beneden 1000 meter. Het is de enige 
variëteit die laag in de bergen voorkomt.

Var. mollensis Ritter var. nov. wordt zeer groot, tot circa 20 cm dik; dorens meestal 
langer; middenstreep op de bloembladen meer geel dan rood; zaad kleiner, slechts 
1 mm lang, verder als bij het type; groeiplaats in het departement Ovalla in het mid
den gedeelte van de Cordillera. De plant wordt genoemd naar de streek „Molles”.

Var. robustus Ritter var. nov.: gelijkt sterk op de vorige variëteit en is zeer groot; 
dorenkleur over het geheel geler; middenstreep op de bloembladen bloedrood; geribde 
zaden; gelijksoortig verschijnsel treedt op bij Horridocactus curvispinus, waarvan de tal
rijke variëteiten uit de Midden Cordillera korrelige zaden hebben en die uit de weste
lijke Cordillera geribde. Het zaad is kleiner, 1V4 mm lang, minder plat, minder nier
vormig, donkerbruin; behalve zeer fijn korrelige zaden, zijn er ook grof korrelige en 
geribde. Niettegenstaande dit wezenlijke verschil in de zaden, gaat het hier slechts 
om een geografische variëteit, die in lichaam en bedoorning geen te omschrijven ver
schillen ten opzichte van het type vertoont. Vindplaats boven Tilama in het departe
ment Illapel; groeiplaats in de hoge bergen van de departementen Illapel en Combar- 
bala, ten westen van de Midden Cordillera.

S y s t e e m  : het meest verwant met Horridocactus grandiflorus, publicatie volgt, 
met Horridocactus engleri Ritter en Horrklocacuts fusciflorus, publicatie volgt. Ze is

HORRIDOCACTUS ANDICOLUS var. ROBUSTUS Ritter spec. nov. foto: Fr. Ritter
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HORRIDOCACTUS ANDICOLUS var. DESCENDENS Ritter spec. nov.
foto: Fr. Ritter

niet geheel zo nauw verwant met Horridocactus curvispinus (Bert.) Bekbg. Met deze 
laatste soort groeit ze op vele plaatsen samen en vormt dan vrij veel tussenvormen en 
hybriden.

De foto’s zijn gemaakt op de groeiplaatsen.
De typeplant heeft het nummer FR 468, var. descendens nummer FR 468b, var. 

mollensis FR 468e en var. robustus FR 468d.
Herbariummateriaal is gezonden aan de Stadtische Sukkulentensammlung te 

Zürich, Zwitserland, namelijk van de typeplant, plant, zaad, schaal van de vrucht met 
bloemresten; van var. descendens plant van Los Andes met zaad; van var. mollensis plant 
en zaad van Molles ten oosten van Ovalle en van de var. robustus plant en zaad van 
boven Tilama. Vert.: A. F. H. BUINING.

BOEKBESPREKING
Curt Backeberg, Hamburg-Volksdorf. „DIE CACTACEAE” . Handbuch 
der Kakteenkunde, 6 Blinde. — Band II. Cereoideae (Hylocereeae— 
Cereeae). Mit 696 zum Teil farb. Abb. im Texte und 72 Tafeln, XVII— 
XXIV, S. 639—1360 gr. 8° 1959. Lederin mit farb illustr. Schutzumslag. 
8 7 ,-  RM.

Het met spanning tegemoet geziene tweede deel van bovenvermeld werk is thans 
verschenen. Het 721 bladzijden tellende boek is met nog meer voortreffelijke illustraties 
verlucht dan het eerste deel. Ook hier valt weer het prachtige fotowerk van Prof. Rauh 
op. De gehele verzorging van het boek is trouwens zeer goed.

In dit deel behandelt de schrijver de HYLOCEREEAE en de CEREEAE, d.w.z. 
van de Cereeae alleen de Austrocereinae, o f wel de op het Zuidamerikaanse continent 
voorkomende Cereeae. De Hylocereeae zijn in het algemeen voor de liefhebbers van 
onze vereniging niet zo belangrijk — een enkele uitzondering daargelaten —, omdat 
deze planten veel hogere eisen stellen aan kas en temperatuur. Echter met de 
CEREEAE betreden wij een gebied, dat ons hart sneller doet kloppen. Vooral
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ook al omdat hier reeds een aantal planten wordt behandeld die als zaailingen in onze 
liefhebbersverzamelingen voorkomen, met name de zaailingen afkomstig van de heren 
Ritter en Rauh. Backeberg heeft namelijk in zijn boek de nog niet door Ritter beschre
ven en slechts provisorisch genoemde geslachten kort behandeld. Of dit botanisch ver
antwoord is laten wij, evenals Backeberg dit zelf doet, in het midden. Het is echter de 
vraag of de heer Ritter hiermede erg ingenomen zal zijn.

Van de CEREEAE worden de volgende geslachten behandeld:
Aporocactus, Pfeiffera, Mila, Corryocactus, Erdisia, Neoruimondia, Neocardenasia, 

Diploperianthium (later gewijzigd in Calymmanthium) Ritter, Armatocereus, Brachy- 
cereus, Jasminoceretis, Stetsonia, Browningia, Gtjmnocereus, Aztireocereus, Clistanthn- 
cereus, Loxanthocereus, Bolivicereus, Borzicactus, Seticereus, Floresia Ritter, Cleisto- 
cactus, Oreocereus, Morawetzia, Denmoza, Arequipa, Matucana, Samaipaticereus, Phi- 
lippicereus, Setiechinopsis, Trichocereus, Roseocereus, Euhjchnia, Rauhocereus, Haageo- 
cereus, Pygmaeocereus, Weberbauerocereus, Echinopsis, Leucostele, Helianthocereus, 
Chamaecereus en Pseudolobivia.

Bij elk geslacht worden alle planten, zij het soms kort, beschreven, en meestal ver
duidelijken voortreffelijke foto’s deze beschrijvingen. Het is een genot dit handboek bij 
de hand te hebben en de planten in de kas te toetsen aan de gemaakte sleutels. Wij 
weten uit ervaring hoe moeilijk het is deze determineertabellen op te stellen. Voor nog 
niet bloeibare planten is dit dikwijls onmogelijk. Naar de heer Backeberg ons mede
deelde zal het derde deel nog vóór september van dit jaar verschijnen, zodat dan alle 
Zuid-Amerikaanse cactussen behandeld zullen zijn. Het moet voor de liefhebbers wier 
hart zo uitgaat naar cactussen gekweekt uit zaden van Ritter en Rauh, een genot zijn 
dit werk te bezitten. Als naslagwerk zijn ze voor serieuse liefhebbers eigenlijk onmis
baar, al is de prijs voor de meesten van ons wel erg aan de zware kant. Toch zouden 
wij de afdelingen willen opwekken dit werk voor gezamenlijke kosten te bestellen, 
zoals reeds door de afdeling Den Haag is geschied.

Natuurlijk is op dit werk wel kritiek uit te oefenen, omdat de schrijver nu eenmaal 
zijn eigen opvattingen heeft, maar dit neemt niet weg dat wij eerbied hebben voor het 
enorme werk dat hier is verricht en wij zien met steeds stijgende belangstelling uit naar 
het volgende deel. A. F. H. BUINING.

„FLOW ERING SUCCULENTS” door Gordon Rowley, 80 blz., rijk 
geïllustreerd met vele zwart-wit foto’s en kleurenplaten.

De heer Gordon Rowley, Engeland, heeft een goed werk gedaan door het samen
stellen van een handig boekje, dat bestemd is voor de beginnende liefhebbers, maar 
waarvan ook de gevorderden nog wel het een en ander kunnen opsteken. In het eerste 
hoofdstuk vertelt Rowley op een bijna komische manier wat eigenlijk een succulent is. 
Zeer uitvoerig bespreekt hij de cultuur en de samenstelling van de grond, het verpotten 
en de juiste manier ter bestrijding van het ongedierte. Het boekje is verlucht met een 
aantal zwart-wit plaatjes, die het vrij aardig doen. Stukken beter zijn de kleurenplaten, 
verdeeld over 9 pagina’s, die een zeer goede en duidelijke indruk geven van de planten. 
Men haalt ze er als het ware zo af. Een goed en handig boekje dat zijn weg wel zal 
vinden. De prijs bedraagt 7 /6  Sh., hetgeen neerkomt op een bedrag van plm. f 4.00.

van der Velde.

CATALOGUS „Stiidtische Sukkulentensammlung” , Zürieh.
Van de heer H. Krainz te Zürieh, Zwitserland, ontvingen wij de catalogus van de 

„Stadtische Sukkulentensammlung” .
Het boekje is keurig uitgevoerd met prachtige gekleurde afbeeldingen en foto’s van 

vele succulenten. De plantenfamilie’s, geslachten en soorten, zijn er alfabetisch in ge
rangschikt, waarbij van de familie een beschrijving wordt gegeven. Een ieder, die er 
prijs op stelt zijn planten onder de juiste naam, met vermelding van auteur, te kweken, 
kunnen wij dit boekje van harte aanbevelen. Het kan besteld worden bij de „Stadtische 
Sukkulentensammlung” , Mythenquai 88, Zürieh 2, Zwitserland, tegen de luttele prijs 
van S.fr. 5.— en portokosten. Beslist geen hoge prijs voor deze uitgave. B.M.S.
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J. C. VAN KEPPEL

PACHYPHYTUM BREVIFOLIUM

E en bekende naam bij een vrij onbekende plant ! Reeds eerder wezen wij op het 
feit dat onder deze naam meestal planten benaamd staan die tot Pachyphytum  

compactum  of haar variëteiten behoren. Toch komt Pachyphytum hrevifolium  algemeen 
bij kwekers en liefhebbers voor, doch deze plant wordt meestal voor Pachyphytum  
bracteosum  of een Pachyveria hybride aangezien.

In 1952 ontvingen wij van de heer J. Kroon te Voorschoten deze plant en ver
keerden aanvankelijk, gezien de overeenkomst met Pach. hracteosum, in de mening dat

PACHYPHYTUM BREVIFOLIUM Rosé, buiten gekweekt: de blad- 
vorm vertoont meer overeenkomst met die van 

Pachyphytum  oviferum , 2 cm lang.
foto: de Klark.

dit één van de vele hybriden was, die van déze soort door kruising in omloop zijn ge
bracht. Een bijzonder kenmerk bracht ons echter op het spoor van de juiste naam en 
toen ons exemplaar bloeibaar werd, was alle twijfel hieromtrent weggenomen. 
Pachyphytum hrevifolium  lijkt in habitus het meest op Pachyphytum bracteosum. 
Bij droge buitenkuituur echter worden de bladeren slechts 2 centimeter lang en wijken 
dan in vorm sterk af van de van de bladeren van Pachyphytum bracteosum. Zij be
naderen dan zelfs de vorm van de bladeren van Pach. ov iferum ! Walther meent dan 
ook dat deze plant nauw verwant is aan Pach. oviferum, iets wat bij kultuurplanten 
minder tot uiting komt daar de bladvorm meestal meer overeenkomst vertoont met die 
van Pach. bracteosum. Wat de habitus betreft, staat zij dus tussen deze beide soorten 
in, behalve de bloeiwijze die geheel afwijkend is.

Het belangrijkste vegetatieve kenmerk is de g r o e n e ,  onberijpte, soms rood ver
kleurende, vooral tussen de jongere bladeren, k l e v e r i g e  s t a m.  De planten 
groeien vrij langzaam en bereiken een hoogte van slechts ±  25 cm, waarbij opvalt dat 
deze soort sterk vertakt in tegenstelling tot Pach. hracteosum, die zelfs op oudere leef
tijd slechts stekken maakt aan de voet van de plant, die in groei sterk achterblijven 
bij de hoofdstam. Jonge planten van Pach. hrevifolium, gekweekt van bladstek vertak
ken zich rijkelijk, een eigenschap die haar handelswaarde sterk verhoogd. De bloeiwijze
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PACHYPHYTUM 
BREVIFOLIUM, Rose 

in de kas gekweekt: de blad- 
vorm vertoont veel overeen
komst met Pach. bracteosum , 

doch maximaal 6 cm lang.
foto: D e Klark.

houdt het midden tussen die van de ondergeslachten Eupachyphytum en Diotostemon. 
De schutbladen zijn groot, doch niet talrijk, de bloemkroon is echter langer dan de kelk
bladeren.

Een soort dus, die feitelijk niet past in de classificatie van Berger, door de kenmer
ken van twee, overigens vrij duidelijk te onderscheiden groepen, te vertonen. Vandaar 
dat deze plant door de botanici zowel bij Eupachyphytum als bij Diotostemon of bij 
beide groepen ondergebracht wordt.

Dr Rosé beschreef Pachyphytum brevifolium  in North. Am. Flora 12, 1905, pag. 
12, naar materiaal uit het Gray Herbarium. De typeplant werd door Dugès bij Guana- 
junta in Mexico verzameld. In 1936 werd de plant herontdekt door E. Walther op de 
berg Cerro de Tathi bij Zimapan (Mexico), groeiend tussen struikgewas in gezelschap 
van Sedum pachyphyllum  en Sedum moranense.

E. Walther vulde de vrij onvolledige beschrijving van deze plant aan in Cactus 
and Succ. Journal of America IV, 1933, pag. 237 met foto’s. Verdere afbeeldingen zijn 
in hetzelfde tijdschrift te vinden in jaargang III, 1933, pag. 152 en jaargang VII, 1936, 
pag. 183. Deze laatste vertoont een afbeelding op de natuurlijke groeiplaats.

De naam brevifolium van het Lat. brevis =  kort; folium =  blad; betekent dus 
kortbladig, wat wel een zeer kenmerkende naam is voor deze soort in vergelijking met de 
8—10 cm lange bladeren van Pach. bracteosum. De bladen zijn omgekeerd eivormig, 
langwerpig stomp, met fijne spits, 2—4 cm lang, opgezwollen maar duidelijk vlak, wit
achtig berijpt, soms roodachtig verkleurend. De stam tussen de bladeren is duidelijk 
zichtbaar. Bloeiwijze onvertakt, 20 cm lang, bloemstengel opstijgend, dun, met 6—8 
donkerrode 13 mm lange klokvormige langgesteelde bloemen. Bovenste schutbladen 
dicht dakpansgewijs geplaatst. De kuituur biedt weinig moeilijkheden, de plant is ge
makkelijk van bladstek te kweken en is dan ook als handelsplant zeer aan te bevelen.
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GRASHEUVEL 1959

Zoals ieder jaar begunstigd door prachtig zomerweer, werd ook dit jaar in Amers
foort de jaarlijkse bijeenkomst van onze vereniging in de Grasheuvel gehouden 

op 9 en 10 mei 1959. Zaterdagmiddag vond de kennismaking plaats met oude en 
nieuwe deelnemers, w.o. de heren Backeberg, Hilberath en Gerards uit Duitsland.

Voor de in dit jaar voor het eerst ingestelde plantenkeuring hadden slechts 7 deel
nemers planten meegebracht. Wil dit onderdeel van deze bijeenkomst een succes wor
den, dan zullen alle deelnemers moeten beseffen, dat op een cactusconferentie toch ook 
planten moeten zijn, die bewonderd of becritiseerd kunnen worden.

In de geheel gevulde zaal vertoonde ’s avonds de heer Backeberg zijn prachtige 
kleurendia’s van de Cote d’Azur. Jammer dat hij zich niet aan de afspraak had gehou
den hoofdzakelijk dia’s van cactussen te vertonen. Zij, die de heer Backeberg graag 
als cactusjager of cactusexpert wilden zien, waren daardoor teleurgesteld.

De op zondagmorgen gehouden inleiding van de heer Backeberg over de syste
matiek van de Zuid-Amerikaanse cactussen kon natuurlijk slechts een globaal overzicht 
geven en was wellicht voor beginnende liefhebbers wat moeilijk. Indien zij zich verder 
verdiepen in de studie der cactussen, zullen zij nog vaak aan deze lezing terugdenken. 
In de middag werden nog tal van vragen beantwoord en planten en zaden verkocht.

De lezingen, die de heer Backeberg in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eind
hoven, Nijmegen en Hilversum heeft gehouden zijn voor de betrokken afdelingen een 
succes geworden. Het bezoek was zeer bevredigend en de lezingen met kleurendia’s 
werden door onze leden en een groot aantal andere plantenliefhebbers met veel belang
stelling gevolgd.

Behandeld werden de vorm van de plant, blad, bloem en vrucht en verduidelijkt 
door macro-opnamen, waardoor de bijzondere schoonheid van allerlei onderdelen voor 
ons een openbaring werd. De betrokken afdelingen hebben door het organiseren van 
deze lezingen in wijde kring belangstelling voor onze vereniging gewekt. RUBINGH.

*  *
*

Na, van een Zuid-Europa reis te zijn teruggekeerd, wil ik de leden van Succulenta 
hartelijk bedanken voor de loyale medewerking, die ik bij mijn voordrachten mocht 
ondervinden. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de heer H. Rubingh, voor wie 
geen moeite te veel was om de organisatie van de voordrachten te verzorgen.

Ik heb uit Holland een zeer goede indruk medegenomen, vooral verheugde mij 
de grote deelneming aan het weekeind te Amersfoort. Bovendien had ik nog de gele
genheid bij de heer Buining enige nauwelijks bekende planten, door Akers verzameld, 
te zien, waarvan de interessantste in volle bloei. Ik hoop dat een beschrijving spoedig 
zal volgen en opname ervan in Band VI van mijn standaardwerk mogelijk zal worden.

Ik was buitengewoon verheugd over de grote belangstelling op zaterdagavond en 
zondagmorgen, toen ik in de gelegenheid was mijn dia’s te vertonen en mijn systema
tische indeling nader te verklaren. Groot was ook de belangstelling bij mijn voordrach
ten, die ik gehouden heb in Nijmegen. Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag 
en Hilversum. Deze warme belangstelling zal bij mij lang in herinnering blijven.

Bij deze gelegenheid dank ik de heren van der Steeg, Blom en Jansen, die mij 
enige, voor mijn arbeid aan mijn handboek van groot belang zijnde planten, meegaven. 
Met bijzondere vreugde heb ik ook de schitterende cactusverzameling van Br. Aquilas 
en Br. Wulfranus in Jonkerbosch mogen zien. Het was jammer dat de tijd voor mij 
te kort was om deze unieke collectie grondig te beschouwen. Zo moest een bezoek aan 
de grote kwekerij van de heren Edelman en Mantel door tijdnood achterwege blijven. 
Daarentegen was ik wel in de gelegenheid de prachtige verzameling van de heer 
Smulders te zien. vele van mijn oude planten mocht ik daar weerzien, planten die 
intussen tot prachtige grote exemplaren waren uitgegroeid. Het is niet overdreven wan
neer ik tot slot zeg: „Holland is en blijft een der voornaamste landen voor de succul- 
tenliefhebberij”! C. BACKEBERG.
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Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op donderdag 16 juli a.s. hopen we 
onze kringbijeenkomst te houden bij 
onze Bennekomse vrienden, de heren 
Esmeijer en Ruisch. We vertrekken om 
half acht vanaf het station.

J. SCHUT.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Onze ledenvergadering zal gehouden 

worden op 22 juli in het K.A.B.-gebouw 
Doelstraat 9, Dordrecht. Aanvang 19.30 
uur. Op deze avond kunnen we onze 
kennis, wat betreft onze hobby, weer 
eens testen, want de agenda vermeld
o.a. mastklimmen en hersengymnastiek.

Noteer deze en de volgende data in 
uw agenda daar en geen extra convoca- 
tie’s worden verzonden.

De overige vergaderingen van dit jaar 
vallen op 23 september, 21 oktober, 18 
november en 16 december. In de maand 
augustus geen vergadering vanwege de 
vakanties.

A. DENTINGER, Secretaris.

HAARLEM EN OMSTREKEN
De maandelijkse bijeenkomst zal ge

houden worden op donderdag 9 juli a.s. 
in het Ned. Herv. Jeugdhuis, Schoter- 
weg 83, Haarlem. Noteer deze datum!

M. J. VAN DOESBURG Secr.

GOOI- EN EEMLAND
De volgende vergadering zal worden 

gehouden op dinsdag 14 juli 1959 in 
café-restaurant „Hollandt Huis” , Station
straat 28, Hilversum. Aanvang te 19.45 
uur. Op de agenda staat o.a.: bespreking 
van het geslacht Phyllocactus.

B. WALET, secretaris.
Neptunusstraat 56.

BIBLIOTHEEK
Boeken uit de bibliotheek van „Succu
lenta” kunnen worden aangevraagd bij

C. BRAVENBOER 
Kethelweg 116 — Vlaardingen

Een catalogus van de boekwerken wordt
op aanvraag gratis verstrekt.
Boeken worden alleen uitgeleend onder
de volgende voorwaarden :
1. Een lid kan niet meer dan 3 boeken 

tegelijk in leen ontvangen.

2. De leestijd is een maand, deze kan 
op tijdig verzoek, dat is voordat de 
termijn verstreken is, tot ten hoogste 
2 maanden verlengd worden.

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

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

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

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

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

6. Het maken van aantekeningen in de 
boeken is in geen geval geoorloofd.

DE BIBLIOTHECARIS.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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H e t C lichéfonds
Zeer tot onze spijt is de gang van za

ken bij de zaadverkoop niet geweest, zo
als wü gepland hadden. Ons voornemen 
was slechts die zaden in de zaadlijst te 
vermelden welke, in porties verdeeld, 
gereed lagen. Wij zonden dan ook in 
januari een lijst naar de redactie bevat
tende die soorten, welke wij op dat mo
ment ter verzending gereed hadden. Om
dat de kasmiddelen op dat moment niet 
meer toereikend waren, bestelden wij 
zaden bij een bevriende handelaar, die 
ons op crediet wilde leveren. Deze zaden 
waren drie dagen later in ons bezit en 
eind maart lagen ook deze gereed voor 
verzending.

Kort voor het ter perse gaan van het 
februari-nummer werden wij opgebeld 
door een Succulentalid, die de zaadlijst 
ter redactie ingezien had met de mede
deling dat hij een aantal zaden voor het 
clichéfonds betrokken had van een han
delaar — naar later bleek dezelfde — 
en vroeg ons of deze er maar gelijktijdig 
bijgeplaatst moeten worden. In de me
ning dat het om een gering aantal soor
ten ging hebben wij toegestemd. Helaas 
bleek achteraf dat er ruim honderd soor
ten bijgeplaatst waren, en het zaad kwam 
niet. Herhaald geschrijf en herhaalde 
verzekeringen dat we het binnenkort 
zouden ontvangen. Later bleek dat het 
nog niet aan het betrokken lid afgele
verd was.

Inmiddels was het half maart gewor
den en ontvingen ook wij stapels brie
ven welke wij ten enenmale niet kon
den beantwoorden, daar we anders nu 
nog aan het schrijven waren geweest. 
Zoals u in het april nummer h a d  kun
nen lezen — velen hebben dit niet ge
daan — hebben wij toen ter elfder ure 
nog een aantal handelaren afgereisd om 
nog zoveel mogelijk van de meest ge
vraagde soorten te kopen.

Toch was het ons hiermede niet mo
gelijk enigszins redelijk aan de aanvra
gen te voldoen, waarom wij naar de 
redactie doorgereisd zijn om een nieuwe 
zaadlijst te publiceren waarbij wij ieder
een verzochten een nieuwe bestelling te 
doen.

De meeste bestellers hebben hieraan 
gehoor gegeven. Helaas niet allen op de 
wijze zoals wij dit verzocht hadden. Deze 
laatsten moesten wij daarom ter zijde 
leggen en eerst later afhandelen.

Een ernstig ziektegeval vertraagde de 
afzending nog 14 dagen.

Als laatsten hebben wij diegenen be
handeld, welke het tijdschrift blijkbaar 
niet lezen. Deze hebben wij van het res
tant soorten gezonden welke enigszins in 
hun genre vielen. Voor enkelen was dit 
o.i. geheel onmogelijk. Een en ander was 
voor ons zeer tijdrovend. Eerst, toen alle

zaadzendingen afgewerkt waren, konden 
wij tijd vinden voor terugstorting der 
teveel betaalde gelden.

Tot ons genoegen hebben wij gemerkt 
dat het merendeel der bestellers begrip 
had voor onze moeilijkheden. Helaas 
was er ook een aantal, die meenden 
ons zeer onheuse brieven te moeten 
schrijven. Bedenkt u wel, dat een groep 
van circa 10 medewerkers, welke allen 
een normale dagtaak hebben, tezamen 
circa 70.000 zaden hebben uitgeteld in 
hun avonduren. Maakt u hen er geen 
verwijt van dat ze wel eens 19 zaden in
plaats van 20 of meer in de zakjes ge
stopt hebben. S.v.p. nu ook niet meer 
schrijven als u één of meer zakjes extra 
ontvangen hebt! Dat weten we wel. Ook 
is er wel eens een leeg zakje dichtgeplakt 
— is mij vroeger ook wel gebeurd. — 
Indien u werkelijk meent tekort gedaan 
te zijn dan graag even een berichtje aan 
M. G. van der Steeg, Hertensprong 4, 
Eindhoven.

Enkelen hebben telefonisch of schrif
telijk contact met hoofdbestuursleden 
opgenomen. Na controle bleken dit vrij
wel uitsluitend diegenen te zijn die ons 
bericht in Succulenta no. 4 n i e t  of 
niet goed gelezen hebben.

Wat betreft het assortiment der zaad
lijst willen wij nog het volgende opmer
ken: Het is in het algemeen het voor
deligste als wij per soort 1000 a 2000 
zaden inkopen. Het was voor ons zeer 
wel mogelijk geweest om 300 of meer 
soorten aan te bieden, doch dan was het 
niet mogelijk te voorspellen of we van 
bepaalde soorten 100 of 3000 zaden moes
ten bestellen. Het zal hopelijk voor een 
ieder duidelijk zijn dat aankoop van een 
beperkt aantal soorten in grote hoeveel
heden voor u en het Clichéfonds het 
voordeligst is.

Enkele bestellers vroegen om toezen
ding van soms 500 en meer zaden van 
één soort. Aan dergelijke aanvragen kan 
het Clichéfonds in het algemeen niet 
voldoen, zonder anderen tekort te doen, 
hoewel wij er dit jaar toch nog in ge
slaagd zijn om tenslotte ook nog deze 
aanvragers redelijk te helpen.
Een Belgisch lid schreef ons dat de Bel
gen het tijdschrift altijd zo laat ontvan
gen en dat ze daarom zo dikwijls achter 
het net vissen bij de zeldzame soorten. 
Zijn bestelling was in volgorde van bin
nenkomst no. 8 en onder de eerste 30 
van de meer dan 200 bestellingen waren 
er circa 10 uit België. Wij geloven dan 
ook niet dat onze Belgische vrienden 
bevreesd moeten zijn, dat zij altijd ach
ter het net zullen vissen.

A. TIMMERMANS.
M. G. VAN DER STEEG.
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D e lieer A . F . H . Buining, Burgem eester!
Bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1959, no. 32, is met ingang van 16 juli 

1959 benoemd tot Burgemeester van de gemeenten Leusden en Stouten- 
burg, de heer

czMlbert re d e r ik  c ï- le n d rik  ‘" iB u in in g .

Het zal degenen, die dit bericht hebben gelezen of er op een andere 
manier kennis van hebben gekregen, ongetwijfeld groot genoegen hebben 
gedaan, te mogen constateren, dat onze voorzitter tot dit hoge maat
schappelijke ambt is geroepen.

De vereniging Succulenta heeft reeds vele jaren het voorrecht gehad 
de door hem gegeven leiding te waarderen. Door zijn grote werkkracht, 
zijn vlotte manier van optreden, de gemakkelijkheid waarmede hij zich 
in problemen inwerkt, is de heer Buining voor een voorzitters- en leiding
gevende functie bij uitstek geschikt.

Wij wensen de heer Buining en de zijnen van harte geluk met deze 
welverdiende benoeming en hopen, dat het hem gegeven moge zijn, de 
gemeenten, waar hij reeds in zijn kwaliteit van gemeentesecretaris en 
-ontvanger grote waardering geniet, op de juiste manier te leiden.

Het zal voor de nieuwbenoemde Burgemeester ongetwijfeld een 
zware taak zijn, dit hoge ambt te bekleden en dit zal veel van zijn aan
dacht vergen, doch wij vertrouwen, gezien zijn werkkracht en belangstel
ling voor onze gedoomde vrienden, dat hij ook in de toekomst ontspan
ning en afleiding zal zoeken in het kweken en bestuderen van succulenten, 
waarbij hij ook nog tijd en gelegenheid zal vinden, de vereniging Succu
lenta te blijven leiden.

Veel geluk en voorspoed, Burgemeester, wenst U
SUCCULENTA.
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J. C. VAN KEPPEL

(iRlPTOPETALH 
PACHVPHVLLUM ‘d S o s e

Het geslacht Graptopetalum is 
voor de liefhebber zeer inte

ressant, niet in het minst door zijn 
botanische kenmerken, reden waar
om de systematici met deze groep 
blijkbaar nog niet goed raad weten. 
Een en ander werd in een artikel 
van de hand van de heer Korevaar 
in Succulenta 1958, blz. 97 e.v. reeds 
uitvoerig toegelicht, zodat wij hier 
verder niet op ingaan. Op een der 
door hem terloops genoemde soorten 
willen wij echter eens de aandacht 
vestigen, n.1. Graptopetalum pachy- 
phyllum, een ideaal plantje voor de 
liefhebber met beperkte ruimte. Het 
vormt rozetjes van slechts 1—2 cm 
doorsnede, waarop in de zomer tal
loze bloemstengeltjes ontstaan, ge
tooid met een tuiltje van 2—5 rad
vormig afstaande bloemen. De dicht 
opeenstaande blauwberijpte rolronde 
blaadjes zijn bij een goede kuituur 
fraai wijnrood gekleurd met donker
der spitsje. De stengelblaadjes zijn 
meestal groter dan de rozetbladeren 
en vallen tijdens de bloei niet af.

De kuituur is eenvoudig. Hoewel de plantjes op hun natuurlijke groeiplaats in 
Cadereyta, Queretaro in Mexico in sphagnum (veenmos) voorkomen, groeien zij bij ons 
in een zanderig humusrijk mengsel goed. Afgevallen blaadjes bewortelen vrij snel, zodat 
het plantje een kussen vormt van dicht tegen elkaar geplaatste rozetjes zoals bij de 
bekende Echeveria amoena.

Hoewel deze laatste oppervlakkig bezien misschien enige overeenkomst vertoont, 
zijn de verschillen dusdanig dat verwisseling tussen de beide soorten uitgesloten is. 
De rozetbladeren van Echeveria amoena zijn vlakker, de bloemstengelblaadjes vallen bij 
de minste aanraking af en de bloem is de typische klokvormige, slechts aan de voet 
vergroeide Echeveriabloem. Graptopetalum pachyphyllum  heeft bloemen waarvan de 
bloemblaadjes tot 1/3 vergroeid zijn, de slippen staan radvormig af. De kenmerkende 
bloedrode vlekjes zijn duidelijk te onderscheiden. De soortnaam pachyphyllum betekent 
dikbladig.

Walther oppert naar aanleiding van deze overeenkomst de veronderstelling dat 
Echeveria en Pachyphytum afstammen van vormen die gelijken op die planten, die wij 
thans als behorend tot Graptopetalum beschouwen.

Berger noemt deze soort Sedum atypicum  en deelt haar in met Graptopetalum  
pusillum Rose (synoniem Sedum graptopetalum) en Gr. paraguayensis (syn. Sedum  
weinbergii, Echeveria weinbergii, Byrnesia weinbergii) in de sektie Graptopetalum van 
het geslacht Sedum.
Lit.: Dr J. N. Rosé in Addisonia, Vol. VII, 3, 45, 1922 (met tekening).
E. Walther in Cactus and Succ. Journal of Amerika, Vol. V, 12, 592, 1934 (met foto).

GRAPTO PETALUM  PACHYPH YLLUM  Rosé
foto: de Klark.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

(2ephalocleiótocactuó Witter gen* nou*
Een nieuw geslacht uit Bolivië

T oen ik op 26 oktober 1954 naar cactussen zocht in een ravijn bij de provinciale 
hoofdstad Inquisivi in Bolivië, vond ik een nieuwe opvallende Cereus, die onmid- 

dellijk opviel als een vertegenwoordiger van een nieuw geslacht. De eerste exemplaren, 
die ik zag, vormden bosachtige struiken van 4 tot 5 meter hoogte, wier slingerende 
omhoogrijzende takken door hun zwaarte naar buiten ombogen en met hun toppen tot 
dicht bij de grond kwamen. Deze omgebogen gedeelten vormden bij de uiteinden lange 
gele zij-cephaliums, waaruit de Cleistocactusachtige bloemen kwamen. Enige jaren later 
was ik nogmaals op deze plaats om de hierbij gepubliceerde foto s te nemen.

Het is de tweede in Bolivië bekend geworden Cereus met een cephalium. De andere 
is Vatricania guentheri (Kupper) Bckbg, die door Troll in 1927 iets meer naar het zuid
oosten werd gevonden. In 1958 had ik gelegenheid om ook deze soort op de groeiplaats 
te onderzoeken en ik kon de beschrijving van Kupper in enkele opzichten verbeteren 
en aanvullen.

Beide soorten zijn verwant met C l e i s t o c a c t u s  en hebben met C e p h a l o -  
c e r e u s  niets te doen. Wij zien veel meer, zoals bij verschillende Cereussoorten, ont
wikkelingslijnen die in onderling verband in een bepaald stadium weer geheel zelfstandig 
zij-cephaliums vormen, waardoor de bloemen en nog onrijpe vruchten in belangrijke 
mate beschermd worden tegen plantenetende dieren. Bij de door mij gevonden soort 
is een vrij nauwe verwantschap met C l e i s t o c a c t u s  onmiskenbaar. Echter ook 
bij V a t r i c a n i a  viel mij de sterke overeenkomst met C l e i s t o c a c t u s  op, 
toen ik deze planten op de natuurlijke groeiplaats zag. Het is echter niet mogelijk de 
nieuwe soort van Inquisivi in de ontwikkelingslijn van V a t r i c a n i a  te voegen. De 
eerste is veel nauwer verwant met C l e i s t o c a c t u s  dan met V a t r i c a n i a ,  
en zij heeft een veel groter gedeelte van haar ontwikkeling met de voorouders van 
C l e i s t o c a c t u s  gemeen, eer zij zich van dit geslacht afzonderde door een eigen 
ontwikkeling. Aan de andere kant is het ook niet mogelijk haar met C l e i s t o c a c t u s  
te verenigen. De vorming van een echt cephalium is een zo ingrijpende wijziging, dat 
het met recht algemeen erkend wordt als een geslachtskenmerk. Bovendien komen hier 
immers nog andere kenmerken bij.

De voorouders van C l e i s t o c a c t u s  moeten eens trechtervormige bloemen 
gehad hebben, zoals T r i c h o c e r e u s ,  want dat is de oorspronkelijke bloemvorm. 
V a t r i c a n i a  heeft nog een nauw trechtervormige bloembuis en zou dus slechts op 
een vorige generatie van C l e i s t o c a c t u s  kunnen teruggaan, maar niet op het ge
slacht zelf. Kupper geeft weliswaar aan, dat de bloemvorm van V a t r i c a n i a  „buis- 
vormig-klokvormig”  is, maar dit komt niet overeen met mijn onderzoekingen ter plaatse. 
„Buisachtig”  zou dan betrekking moeten hebben op de bloembuis en „klokvormig”  op 
de bloemopening. Dat de bloemopening niet klokvormig is, geeft de afbeelding bij 
Kupper wel aan (Monatschr. D.K.G. 1931, pag. 160). De bloembuis verwijdt zich naar 
mijn onderzoekingen van circa 8 mm 0  — van binnen gemeten — onderaan, tot circa 
16 mm bij de zoom en is dus niet „buisachtig” te noemen, maar nauw trechtervormig. 
Terwijl de bloembuis van C e p h a l o c l e i s t o c a c t u s  in zekere zin nog oorspron
kelijker is dan die van C l e i s t o c a c t u s ,  is de nectarkamer groter dan bij de laatste 
en herinnert derhalve nog aan de grote lange nectarkamer bij T r i c h o c e r e u s. De 
bloembuis is in ander opzicht nog oorspronkelijker dan die van C l e i s t o c a c t u s ,  
daar zij van onderen af naar boven nauwer wordt, terwijl de bloembuis van C l e i s t o 
c a c t u s  normaal buisvormig blijft. Naar deze en andere kenmerken kunnen wij 
V a t r i c a n i a  afleiden van een voorgeslacht van C l e i s t o c a c t u s ,  C e p h a l o  
c l e i s t o c a c t u s  daarentegen van de oervormen van C l e i s t o c a c t u s  zelf. Dien
tengevolge kunnen wij beide niet in eenzelfde geslacht samenbrengen.
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CEPHALOCLEISTOCACTU S CH RYSOCEPH ALU S Ritter, foto: Ritter.

De top van cephaliumdragende takken is bij C e p h a l o c l e i s t o  c a c t u s  altijd 
naar de kant van het cephalium omgebogen, terwijl zij bij V a t r i c  a n i a rechtop 
staat. Weliswaar vertoont de afbeelding bij Kupper eveneens een naar de kant van het 
cephalium ombuigende top, maar dit zal wel betrekking hebben op een verschrompe
ling; deze tak bewortelde niet en was vrijwel dood. Mijn herbariummonsters met cepha- 
liums van V a t r i c a n i a  vertonen ook omgebogen toppen, echter hier naar de andere 
kant dan het cephalium, terwijl deze takken toen ik ze afsneed niet gebogen waren. 
Natuurhybriden tussen C e p h a l o c l e i s t o c a c t u s  en met haar samengroeiende 
nog primitieve Cleistocactus laniceps (K. Sch.) Gosselin, werden niet door mij gevon
den, ofschoon beide dikwijls gelijktijdig bloeien. Dit is wel zeer opvallend, daar men 
wel natuurhybriden vindt tussen deze C l e i s t o c a c t u s  en de daar eveneens 
groeiende Samaipaticereus inquisivensis Card.

In het algemeen hybridiseert C l e i s t o c a c t u s  overigens tamelijk gemakkelijk 
met andere verwante geslachten. Zo vond ik ook een hybride tussen C l e i s t o c a c t u s  
en O r e o c e r e u s ,  C l e i s t o c a c t u s  en B o l i v i e c e r e u s ,  C l e i s t o c a c t u s  
en S e t i c e r e u s. In al deze gevallen gaat het om hybriden van Cereae met nauwe 
bloembuis. Een hybride tussen C l e i s t o c a c t u s  en een Cereus met trechtervor
mige bloemen, zoals T r i c h o c e r e u s ,  heb ik in de natuur nimmer gevonden.

CEPHALOCLEISTOCACTUS Ritter gen. nov.
Fruticosus valde prolifer; costis numerosis, obtusis, subtuberculatis, sulcis 
aliformibus transversis super areolis; areolis parvis, orbiculatis, approxi
matis; aculeis marginalibus subtilibus, centralibus validioribus; cephaliis 
lateralibus, apicibus obliquis; costis cephaliorum depressioribus, angustio
ribus, confertioribus; areolis eorum maioribus, confertioribus; aculeis earum 
frequentioribus, piliformibus erectis; floribus actinomorphis, limbo an
gusto, ex cephaliis; ovario squamulis et lana exigna instructo; tubo sub
recto, sursum in artius coeunti, squamulis et lana exigna instructo, ore non 
obliquo; staminibus partitis in duas turmas; stylo eminenti; petalis valde
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parvis, semiclausis; fructibus rubidis, latioribus quam longis, squamulis 
latis et lane exigne instructis, succosis; seminibus parvis, nigris, planiori
bus quam Cleistocacti, sublevibus, hilo subbasali; camara nectarifera 
longa, ampla, clausa sine diaphragma;.

Patria: Bolivia.
Typus: Cephalocleistocactus chrysocephalus Ritter spec. nova.

CEPHALOCLEISTOCACTUS CHRYSOCEPHALUS Ritter spec. nova.
Obscure viridis, ramis 3—5 cm diametro, apicibus attenuatis; costis 11— 14, 
ad 5 mm altis; areolis 2—3 mm diametro, ca. lA cm remotis; aculei margi
nalibus ca. 15, pallidis; centralibus ca. 6, flavioribus, usque ad 3 cm 
longis; cephaliis usque ad 1 m longis, 3—4 cm latis, aculeis eorum ca. 30, 
setiformibus, mollibus, erectis, 3—4 cm longis, flavis vel fulvis; floribus 
ad 5 cm longis, subrectis; tubo ca. 3 cm longo, 1 cm crasso, rubro; camara 
nectarifera ca. 10 mm longa, ii—% cm lata; petalis 10 mm longis, 2 mm 
latis, rubris; stigmatibus numerosis, viridulis; fructibus usque ad 2 cm 
longis, usque ad 3 cm latis, squamulis 1 mm longis et latis et lana exigna 
alba instructis; seminibus % mm longis, S mm latis, 1/3 mm crassis.

Habitat fauces urbis Inquisiva, Bolivia.

CEPHALOCLEISTOCACTUS Ritter gen. nov.
P l a n t :  bosachtig, veeltakkig, grootte van Cleistocactus Lein.
R i b b e n :  talrijk als bij Cleistocactus, maar stomper, vlakker, zwak knobbelig; 

vanuit de areolen vormen zich twee gevleugelde groeven, die als de beide vleugels van 
een vogel naar boven en in bogen op de rechter- en linkerkant van de ribben gaan.

A r e o l e n :  rond, klein, dicht bij elkaar.
D o r e n s :  fijne randdorens en grovere middendorens, als bij Cleistocactus.
C e p h a l i u m :  aan de zijkant aan het einde van oudere takken; het omvat vrijwel 

de helft van het aantal ribben, die vlakker en smaller zijn en dichter bij elkaar staan 
dan de normale ribben; het cephalium begint in de top, die altijd naar de kant van 
het cephalium omgebogen is; de areolen van het cephalium zijn twee maal zo groot 
en half zo ver van elkaar verwijderd als normaal, de dorens zijn groter in aantal en alle 
veranderd in lange, zachte, afstaande borstelharen.

R 1 o e m : alleen uit het cephalium, gelijk aan die van Cleistocactus, actinomorph, 
opening nauw.

V r u c h t b e g i n s e l  : met kleine schubjes, zwak wollig; boven het vruchtbegin
sel sterk ingesnoerd.

B l o e m b u i s :  nauw, vrijwel recht, met kleine schubjes en vlokjes wol; opening 
niet scheef; onderaan het wijdst, naar boven iets nauwer wordend.

N e c t a r k a m e r :  lang en breed, buitenkant iets uitgebogen en daarboven iets 
ingesnoerd, binnenkant bovenaan gesloten door de bases der onderste meeldraden, zon
der diaphragma.

M e e l d r a d e n :  ingeplant in twee series, te weten: in het onderste gedeelte van 
de bloembuis en rond de opening van de bloembuis.

S t a m p e r :  boven de helmknopjes uitkomend.
B l o e m b l a d e n :  regelmatig, klein, gelijk aan Cleistocactus.
V r u c h t :  roodachtig, breder dan lang, met zeer kleine schubjes en zeer weinige 

vlokjes wol; vruchtvlees week, sappig-slijmerig, openbarstend bij het rijp worden.
Z a a d :  zwart, klein, even groot als van Cleistocactus, maar iets vlakker, hilum aan 

het afgeknotte einde van de rugzijde; huid gladder en glanzender dan bij Cleistocactus.
G r o e i p l a a t s :  Bolivië. Er is slechts één soort bekend, dat ook het geslachts- 

type is.
Ter verkrijging van een goed onderscheid geef ik hieronder de belangrijkste ver

schillen van de drie geslachten.
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A. CLEISTOCACTUS

1 Topscheuten: recht

2 R ibben : boven de
areolen zonder gevleu
gelde groeven; soms 
met zwakke dwars- 
groeven

3 Zij-cephalium: ont
breekt; bij enkele soor
ten borstelige kuifjes, 
waaruit altijd de bloe
men komen

4 Bloem: actinomorph
tot zygomorph

5 Bloemopening: meestal 
tot aan de stamper ge
sloten, soms iets meer 
open, maar altijd 
nauw

6 Nectarkamer: minder 
dan % cm lang, zelden 
naar buiten uitgebo
gen, zelden zonder 
diaphragma

7 Insnoering: ontbreekt 
boven de nectarkamer

8 Bloembuis: tubevor-
vormig, met weinig 
wol of kaal

9 Vrucht: rond of lan
ger dan breed, met 
weinig wol of kaal

10 Vruchtschubjes: veel
langer dan breed

11 Zaad: zeer weinig af
gevlakt

B. CEPHALOCLEISTO- 
CACTUS

1 in de richting van het 
cephalium omgebogen

2 boven de areolen ge
vleugelde groeven

3 aanwezig; hieruit ko
men steeds de bloe
men

4 actinomorph

5 tot aan de stamper 
gesloten

6 langer dan % cm, 
naar buiten uitgebo
gen, zonder diaphrag
ma

7 is aanwezig

8 van onder naar boven 
nauwer wordend, met 
weinig wol

9 breder dan lang, met 
zeer weinig wol

10 nauwelijks langer dan 
breed

11 iets meer afgevlakt en 
gladder dan A

C. VATR1CANIA

1 recht

2 boven de areolen zwak 
gevleugelde groeven

3 aanwezig; ribben nog 
sterker gereduceerd 
dan bij B; hieruit ko
men steeds de bloe
men.

4 actinomorph

5 iets wijder dan bij B, 
maar nauw

6 langer dan % cm, 
niet naar buiten uit
gebogen, maar begin
nende diaphragma- 
ontwikkeling uit de 
meeldraden

7 ontbreekt boven de 
nectarkamer

8 smal trechtervormig 
met een dichte wol- 
massa

9 rondachtig, met een 
dichte wol massa

10 veel langer dan breed

11 iets meer afgevlakt en 
gladder dan A

CEPHALOCLEISTOCACTUS CHRYSOCEPHALUS Ritter spec. nova.
P l a n t :  bossen van 2—5 m hoog, van onder tot boven spruitend; takken 3—5 cm 

dik, bovenaan iets toegespitst; de lange cephalium dragende takken hangen meestal 
boogvormig naar beneden, zodat de toppen de bodem vrijwel raken.

R i b b e n :  11-14, stomp, 4 -5  mm hoog, iets knobbelig, de groeven tussen de 
ribben verlopen iets slangachtig.

A r e o l e n :  2—3 mm 0 ,  rond, geelbruinachtig vilt, spoedig wit wordend, A—% cm 
van elkaar.

D o r e n s :  circa 15 randdorens, glashelder, 2 /3  cm lang, fijn, straalvormig gesteld; 
circa 6 middendorens, grover en geler, circa 2 /3—3 cm lang.

C e p h a l i u m :  aan de zijkant van de oudere takken, ononderbroken tot een 
lengte van 1 m en 3— 4 cm breed, scherp omgrensd, in de top beginnend, omvat 4— 7 
ribben, die vlakker en smaller zijn en dichter bij elkaar staan dan de normale; areolen 
in het cephalium circa 'A cm 0 ,  enkele mm van elkaar, areoolvilt geelbruinachtig blij 
vend; dorens van het cephalium vermeerderen zich tot circa 30 per areool, 3—4 cm 
lang, goudgeel tot geelbruin, afstaand, zacht en borstelig.
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B l o e m :  4/2—5 cm lang, recht tot iets gebogen, reukloos.
V r u c h t b e g i n s e l :  roodachtig, met kleine schubjes en weinig wol.
B l o e m b u i s :  circa 3—3/4 cm lang, 1 cm dik, karmijnkleurig, naar boven iets 

nauwer wordend, met vele kleine geelachtige schubjes en witte vlokjes wol, vrijwel 
recht, opening recht.

N e c t a r k a m e r :  8— 12 mm lang, U—% cm breed.
M e e l d r a d e n :  wit, helmknopjes crème.
S t a m p e r :  bleek, met circa 10 groenachtige stempels, boven de helmknopjes 

uitkomend.
B l o e m b l a d e n :  10 mm lang, 2 mm breed, kort toegespitst, karmijnkleurig.
V r u c h t :  bleek groenachtig karmijnkleurig, 2/2— 3 cm breed, IX—2 cm lang, met 

uiterst kleine groenachtige toegespitste schubjes, die ongeveer 1 mm lang en aan de 
basis vrijwel even breed zijn, met zeer weinig korte witte haartjes, bloemresten vast
zittend; vruchtnap circa 7 mm breed en 2—3 mm diep; vruchtvlees wit, sappig-slijmerig; 
vrucht barst open.

Z a a d :  cirma % mm lang, % mm breed, 1 /3  mm dik, zwart, glanzend, vrijwel zon
der knobbeltjes, hilum aan de rugzijde van het schuin naar beneden gerichte afgeknotte 
einde.

V i n d p l a a t s :  Inquisivi-ravijn, provincie Inquisivi, departement La Paz, Boli- 
vië, beneden 2000 meter.

G r o e i p l a a t s  : Alleen van de vindplaats bekend. Deze soort schijnt zeer be
grensd voor te komen. De foto is op de groeiplaats genomen. De soort is bekend 
onder FB 326. Als herbariummateriaal werden in september 1954 aan de Stiidtische 
Sukkulenten Sammlung in Zürich, Zwitserland, een monster van het type en zaad ge
zonden onder nummer FR 326. Vertaler : A. F. H. BUINING.

Verslag van de Alg. Vergadering te Zaandam
De Algemene Vergadering van Succu

lenta werd gehouden op zaterdag 20 juni 
1959, des namiddags half drie in Restau
rant Van Marle te Zaandam.

De voorzitter, de heer Buining heet de 
aanwezigen hartelijk welkom en dankt 
de afdeling Zaanstreek voor de ontvangst 
en de in de morgenuren georganiseerde 
boottocht.

In een toespraak werpt de voorzitter 
een terugblik op de levensloop van de 
vereniging gedurende haar 40-jarig be
staan. Opgericht in 1919 bereikte de ver
eniging een hoogtepunt in het jaar 1933. 
Daarna volgden moeilijke jaren, waarin 
het ledenaantal sterk terugliep, totdat 
door oorlogsomstandigheden de uitgave 
van het tijdschrift in 1943 moest worden 
gestaakt. Na de oorlog kwam de fusie 
tot stand van de beide verenigingen op 
succulentengebied in Nederland. Na veel 
moeilijkheden te hebben overwonnen kon 
in januari 1947 de eerste na-oorlogse uit
gave van het tijdschrift „Succulenta” 
verschijnen, al was het dan slechts zes 
maal per jaar. Al spoedig ontstond een 
nieuwe bloeiperiode voor de vereniging, 
die met rasse schreden vooruitging. Een 
stroom van literatuur, standaardwerken 
van bekende schrijvers stimuleerden de

liefhebberij. In 1952 kwam de samen
voeging met de Nederlands sprekende 
Belgen tot stand. Van de afdelingen in 
Nederland spant de afdeling ’s-Graven- 
hage de kroon met haar activiteiten. Met 
trots kunnen wij onze 1100 leden tellen
de vereniging vergelijken met zusterver
enigingen in het buitenland.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan 
die leden, die voortreffelijk werk hebben 
verricht in het verenigingsleven, de heer 
Duursma vanaf de oprichting van Suc
culenta, mejuffrouw Van den Thoorn 
met de zaadverkoop, mevrouw Grulle- 
mans als secretaresse en de beide redac
teuren van het tijdschrift, de heren Uite- 
waal en Van der Velde.

Enkele ingekomen gelukwensen wor
den voorgelezen, een telegram van de 
heer Uitewaal uit Oostenrijk, een brief 
van de heer Fricke, voorzitter van de 
Deutsche Kakteen Gesellschaft.

De voorzitter eindigt zijn toespraak 
met dank aan de afdeling Zaanstreek 
voor het alleraardigst bloemstukje, aan
geboden ter gelegenheid van deze jubi- 
leumvergadering.

Dr. van Beek, als voorzitter van de 
afd. Zaanstreek aan het woord komende, 
zegt, dat de voorzitter zich zelf heeft
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vergeten  bij de verdienstelijke personen 
in het verenigingsleven. Hij p rijst diens 
rustig  en wijs beleid. Deze w oorden w or
den m et applaus u it de vergadering be
groet.

H ierna gaat m en over to t behandeling 
van de agendapunten.

De notulen van de vorige vergadering 
w orden onveranderd  goedgekeurd, even
als het jaarverslag  over 1958.

Bij het agendapunt over de rekening 
en verantw oording van het financieel 
beheer over 1958 w orden door de heer 
Fukken vragen gesteld over het garan 
tiefonds van het I.O.S. en de toegezegde 
publicaties. De heer Janse antw oordde, 
dat h ier enorm  veel w erk  aan verbon
den is. De publicaties zijn thans door de 
d rukker gezet, h e t w achten is nog op de 
F ranse overzichten. H et volgend ja a r  zal 
rekening en verantw oording w orden ge
geven. H et bedrag voor de publicaties 
zal w el n iet geheel toereikend zijn. De 
commissie zal zeer b innenkort voor be
sprekingen bij e lkaar komen.

De heer Van der Houven v raag t in 
lichtingen over de kosten van h e t ver- 
enigingsdrukw erk. Dr. van Beek w ijst 
op het moeilijk te  begrijpen financieel 
overzicht 1958, ten  aanzien van het w er
kelijke saldo van de vereniging.

Bij het behandelen van p u n t 5 der 
agenda w orden tw ee periodiek a ftreden 
de hoofdbestuursleden, de heren  Buining 
en Claeys, herkozen. De heer F. H. van 
den Berg op verzoek van de afd. A rn 
hem  en de heer S. P. C. van Romunde, 
op verzoek van de afd. Nijmegen, w or
den, als vertegenw oordigers van deze 
afdelingen opgenomen in  het hoofdbe
stuur.

De contributie voor h e t ja a r 1960 blijft 
gehandhaafd op f 6,50 p e r jaar.

Tot het nazien van de rekening en 
verantw oording over 1958 w orden tw ee 
leden u it de afd. Gooi- en Eem land ge

vraagd.
De volgende A lgemene V ergadering 

zal p laatsvinden in H ilversum .
Bij de behandeling van agendapunt 10 

kom t h e t C lichéfonds te r  sprake, de vele 
klachten, die h e t hoofdbestuur hebben 
bereikt, over de zaadverkoop door de 
afd. Eindhoven. De heer V an der Steeg 
w ordt, nam ens de afd. Eindhoven, de 
gelegenheid geboden een overzicht te  
geven over de gang van zaken bij het 
Clichéfonds. De voorzitter verzoekt de 
heer Van der Steeg deze m ededelingen 
te w illen publiceren  in het eerstvolgende 
tijdschrift. M en w ordt tevens verzocht 
eventuele k lachten  of verzoeken to t te 
rugbetaling  van gestorte bedragen, te 
w illen rich ten  aan de heer V an der 
Steeg.

In 1960 zal de afd. ’s-G ravenhage het 
beheer van het Clichéfonds en de zaad
verkoop op zich nemen. H et hoofdbestuur 
zal zich dan nog beraden  of een voor
schot voor het financieren  noodzakelijk 
is.

Bij de rondvraag vestigt de heer Bone- 
faas de aandacht op een tentoonstelling 
in  Den Haag „30 Eeuw en M exicaanse 
K unst”, w aarop de afd. ’s-G ravenhage 
een collectie cactussen heeft opgesteld.

De heer De Slegte w ijst op een onbe
haaglijke indruk  tijdens de bijéénkom st 
op de G rasheuvel. De heer V an Asch 
v raag t er op te letten, dat de b ijeen
kom st op de G rasheuvel n iet op m oe
derdag w ordt uitgeschreven. Enkele 
stem m en gaan op w ederom  een excursie 
te  organiseren n aar Z uid-F rankrijk . De 
heer Van der H ouven zou het tijdschrift 
besproken w illen zien op de volgende 
A lgemene V ergadering.

O m streeks 5 u u r sluit de voorzitter 
deze A lgemene V ergadering m et dank 
aan de afd. Z aanstreek voor deze zeer 
geslaagde jubileum dag.

Secretaresse Succulenta.

BOEKBESPREKING
CACTI FROM  SE ED  -  T H E  EASY WAY 
door E dgar Lam b. U itgave Blandford 
Press. Londen. M et vele illustraties.

Edgar Lamb heeft voor de beginnende 
liefhebber een goede en duidelijke w eg
w ijzer geschreven betreffende het zaaien 
van cactussen en hoe m en d it belangrijke 
onderdeel van onze liefhebberij aan  moet 
pakken.

In  zeven korte  hoofdstukken behandelt 
de schrijver de belangrijkste punten  voor 
het succesvol zaaien van cactussen en

andere succulenten op een eenvoudige, 
dus voor ieder begrijpelijke wijze.

26 Foto’s van zaailingen m et ko rte  on
derschriften  over ouderdom, cu ltuu r en 
bijzonderheden verduidelijken d it aa r
dige boekje, dat 64 pagina’s groot is.

Jam m er dat de kw alite it van sommige 
foto’s w el het een en ander te  wensen 
overlaat. De tite lp laat, een bloeiende top 
van C arallum a europae in  k leu rendruk  
uitgevoerd, is derm ate onnatuurlijk , dat 
m en ook h ie r be te r m et een zw art-w it 
foto had kunnen  volstaan.

J. C. van Keppel.
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Bestuursmededelingen. 
LIDMAATSCHAP HALFJAAR ’59.

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 juli 1959 worden ingeschreven. De 
kosten tot het einde van de lopende jaar
gang (31 december) bedragen f 3.25 en 
voor België B.frs. 45.—. Men ontvangt in 
dit geval de zes laatste nummers van het 
tijdschrift in 1959.

Inschrijving per 1 januari 1959 blijft 
mogelijk, daar voldoende tijdschriften 
voorradig zijn.

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

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

In de maanden juni en juli hadden we 
twee z.g. buitenvergaderingen, een in 
Zutphen en een in Bennekom.
In Zutphen maakten we allereerst ken
nis met mevrouw Fleur uit Gorssel, die 
we hierbij in onze kring van harte wel
kom heten. Een verrassing was de ver
zameling van Mevrouw Beltman uit Zut
phen. Het deed ons goed weer eens een 
verzameling van de oude stempel te kun
nen bewonderen.

Ten huize van de familie Plank hebben 
we tot slot kunnen luisteren naar de

boeiende en tevens zeer leerzame cause
rie van de heer Van Marle uit Wilp. 
Hartelijk dank voor al het gebodene!

In juli waren we de gast van onze 
Bennekomse leden. Daar treffen we altijd 
weer een paar gedegen verzamelingen 
aan. Het doet steeds prettig aan als men 
collecties ziet waarin de liefhebberij op 
de juiste wijze naar voren komt. Al met 
al twee avonden waar we geen spijt van 
behoeven te hebben, dat we naar buiten 
zijn getrokken.

We spraken af, dat we donderdag 17 
september a.s. te 8 uur ten huize van 
onze voorzitter zullen samenkomen.

Tot slot wens ik u allen een prettige 
vacantietijd toe.

J. SCHUT.

HAARLEM EN OMSTREKEN
De eerstvolgende vergadering zal 

plaats vinden op donderdag 13 augustus 
1959 te 8 uur in het Ned. Herv. Jeugd
huis, Schoterweg 83, Haarlem.

OP EXCURSIE.
Wilt u met de excursie, welke op 22 

of 29 augustus a.s. wordt gehouden mee? 
Stuurt u ons dan even een kaartje met 
één van de hierboven genoemde datums. 
Indien het voor u geen verschil maakt, 
geeft u dan beide datums op, daar er 
misschien leden zijn die een bepaalde 
dag niet mee kunnen gaan. Wij kunnen 
een zo geschikt mogelijke dag uitzoeken,

Freek Hoogvliet Cactussen en Vetplanten
MAASDIJK (H m  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.



zodat liefst alle leden die mee willen, 
ook mee kunnen gaan.
De excursie gaat naar de kwekerij van 
de heer Bouwman te Naaldwijk. De kos
ten bedragen ongeveer f  3,50 p. persoon.

M. J. VAN DOESBURG, secr.
Hoflaan 11, Velsen-Noord.

VRAAG EN AANBOD
TE KOOP GEVRAAGD: Het Mammil

laria handboek van Craig. Aanbiedingen 
aan J. KOOIMANS, Bussumsestraat 16, 
Den Haag.

AANGEBODEN: 10 afleveringen van 
„Die Kakteen” , met band. Prijs f 30.—. 
Aanvragen richten aan de heer G. 
LINK, Memlingstraat 9, Amersfoort.

TE KOOP of in ruil de navolgende 
1-jarige planten: Lobivia jajoiana, ha- 
matacantha, famatimensis, Notocactus 
pampeanus, graessneri, concinnus; Feroc. 
melocactiformis; Astroph. potosina; Reb. 
krainziana, violaciflora, Hamatoc. setis- 
pinus; Brasilic. haselbergii. Aanvragen:
J. ANTHEUNISSE, Seisweg 90, Middel
burg.

AANGEBODEN: 45 verschillende soor
ten winterharde Sedums en diverse soor
ten Sempervivums. Lijsten op aanvraag. 
M. KROL, Pr. Irenelaan 9 II, Zeist.

NIEUWE LEDEN :
K. H. Heijlen, Aakplein 1, Utrecht. 
Mevr. Bosveld-Doesburg, Zamenhofstr.

60hs, Amsterdam Noord.
Mevr. Kaseger-Ruata, Churchill-laan 

173hs, Amsterdam-Zuid.
F. M. van Erp Taalman Kip, Statensin

gel 193a, Rotterdam.
Mevr. Ter Veen, Bredeweg 26bv, Am- 

sterdam-Oost.
C. Capelle, le  Sweelinckstraat 18, 

Amsterdam-Zuid.
A. van Rooy, Watermanstraat 18, 

Amsterdam-Noord.
W. van Duijkeren, Orteliuskade 59 I, 

Amsterdam-W est.
Mej. C. E. Ponten, Prinsengracht 247, 

Amsterdam-Centrum.
J. van Eik, Borneostraat 20, Wageningen. 
Peter van der Aart, Hereweg 375, Lisse. 
J. M. Bax, Pleiadenplantsoen 87, 

IJmuiden.
Mevr. J. Winters-Tuin, Duizendknoop- 

straat 81, Emmeloord, N.O.P.
C. van ’t Veer, Melkheul 4 I, Gorinchem. 
R. F. Davidson, Jac. de Graefflaan 17, 

Den Haag.
H. Koppenol, Koningstraat 1 p, Den 

Haag.
J. W. J. Rozema, Steenwijklaan 93, Den 

Haag.
H. Bruggeman, Molenweg 23, Baarn.

CACTUSSEN EN ANDERE 
SUCCULENTEN

Binnenkort verschijnt van de hand 
van de nestor uit de Haagse cactuswe
reld, de heer C. Bommeljé, een uit plm. 
170 pagina’s bestaand boekwerk, een 
uitgave van W. J. Thieme & Cie N.V., 
te Zutphen.

De uitvoerige cultuurbeschrijving is 
gebaseerd op de ervaringen van de 
schrijver, die zich reeds meer dan 35 jaar

bezig houdt met deze interessante plan
ten, zowel praktisch als theoretisch. De 
grote verzameling van de schrijver is 
algemeen bekend in liefhebberskringen. 
Bijzondere aandacht wordt geschonken 
aan de moderne inzichten en methoden, 
o.a. bij het zaaien en enten. Bij de be
spreking der soorten is van de voor
naamste geslachten een korte definitie 
gegeven van de speciale kenmerken.

Ruim 200 cactussoorten en 100 vet
planten worden afzonderlijk beschreven. 
Door middel van plm. 70 nimmer eerder 
gepubliceerde foto’s, zowel van cactus
sen als van vetplanten, wordt een beeld 
gegeven van de veelzijdigheid in vorm 
en bloei van deze merkwaardige planten. 
Het geheel maakt dit werk tot een prak
tisch handboek voor beginnende en ge
vorderde liefhebbers van succulente 
planten. De foto’s zijn opnamen uit be
kende Nederlandse verzamelingen en uit 
de Stedelijke Succulenten verzameling 
te Zürich, Zwitserland.

J. G. B. van Heek, Apollolaan 59, 
Amsterdam-Zuid.

Mevr. Wittebol, Kloosterlaan 1, De Bilt, 
(Utrecht).

Jos. M. Winthagen, Walem B 20, Schin 
op Geul, Limburg.

Mevr. A. Nijhof-Bezu, Een, post Norg, 
Drente.

P. Verschragen, Torontostraat 36, Doe- 
tinchem.
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FRIEDRICH RITTER -  A rica  -  C h ili.

HORRIDOCOT PMICOSTATUS W itter spec. nova
Horridocactus paucicostatus Ritter var. paucicostatus Ritter 
Simplex hemisphaericus, dein columnaris, radice subrapacea; costis 
8-12, cinereoglaucis inferne latis, superne angustis, subtuberculatis, 
tuberculis mentosis; areolis mediocribus; aculeis nigris crassis curvatis 
subaequalibus, marginalibus 5-8, centralibus 1-4; floribus infundibuli- 
formibus-campanulatis, rubidoalbis; fructibus rubidis cavis, flocculis 
albis instructis; seminibus parvis, brunneonigris, tuberculatis, hilo sub- 
ventrali.
Horridocactus paucicostatus Ritter var. viridis Ritter. 
costis 10-13, viridibus.

P l a n t :  enkel, slank, circa 6—8 cm 0  en 15—30 cm lang wordend en dan half 
liggend, opvallend grijsblauwgroen, met weinig ontwikkelde of vrijwel ontbrekende 
penwortel.

R i b b e n :  zeer uitgesproken, reeds bij jonge planten, later 1 tot bijna 2 cm hoog, 
slechts 8—12 ribben met tamelijk smalle kanten, aan de voet veel breder, dwarsgroeven 
boven de areolen zeer klein, maar krachtige kinnen onder de areolen.

A r e o l e n :  witviltig, %—% cm lang V3—% cm breed, niet verzonken, 1—1 'A cm 
van elkaar.

D o r e n s :  jong zwart, grijs wordend, tamebjk ruw, naar boven gebogen, alle 
tamelijk gelijk, randdorens 5—8, lang 1%—3 cm; middendorens 1—4, lang 2—4 cm, dik
wijls iets plat, echter meestal niet bij jonge planten.

B l o e m :  3—5 cm lang, opening 3—5 cm breed, reukloos.
V r u c h t b e g i n s e l :  groen tot bruinachtig, met witte vlokjes wol in de oksels 

van de zeer kleine bruinachtige schubjes.
B 1 o e m b u i s : bij de nectarkamer tubevormig, daarboven trechtervormig tot 

klokvormig, 1,4—2,2 cm lang, opening 1,3—1,7 cm breed, aan de buitenzijde als het 
vruchtbeginsel, daarenboven echter in de oksels enkele stijve bruine of zwarte borste
lige dorens, binnenzijde vrijwel wit.

N e c t a r k a m e r :  2Vï—4 mm lang, 3—4 mm breed, half geopend.
M e e l d r a d e n :  wit, iets zwemend naar groen, de onderste %—1 cm lang, de 

bovenste 1—1% cm lang; helmknopjes klein, bleek citroenkleurig, reiken niet geheel tot 
halverwege de bloem.

S t a m p e r :  karmijnkleurig, 2,2—2,4 cm lang, 1% mm dik, met 8—10 crèmekleu
rige, 3 mm lange stempels, die ongeveer even hoog staan als de helmknopjes, of er 
iets bovenuit komen.
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HORRIDOCACTUS 
PAUCICOSTATUS 
Ritter spec. nova 
gefotografeerd op de 
natuurlijke groeiplaats 
door F . Ritter.

B l o e m b l a d e n :  1,7—2 cm lang, 3—5 mm breed, korter of langer toegespitst, 
de binnenste wit, de buitenste meer rosé, wit gerand.

V r u c h t :  l'/a-—2 cm lang, 1—1% cm breed, rood tot groenachtig rood, met kleine 
witte vlokjes wol in de oksels van de minimaal kleine schubjes, huidachtig, hol.

Z a a d :  circa % mm lang, % mm breed, ’/3 mm dik, bruinzwart, dof, aan de 
rugzijde iets gekield, huid iets knobbelig grof geribd, onderste einde iets schuin naar 
de buikzijde afgeknot door het rondachtig ovale hilum; de grove knobbels ontbreken 
soms vrijwel geheel, maar er blijven dan nog de zeer fijne oorspronkelijke knobbeltjes 
over, die anders vrijwel onzichtbaar zijn.

V i n d p l a a t s :  ongeveer 20 km ten noorden van Paposo, Noord-Chili.
G r o e i g e b i e d :  Naar het zuiden tot voorbij Paposo, waar echter variaties

optreden.
S y s t e e m :  deze soort is nauw verwant met Chileocactus floccosus sp. nova — 

nog te publiceren —, die verder naar het noorden groeit en ook met Horridocactus FR 
212 (in studie), waarvan het groeigebied zich in het zuiden aansluit.

V a r i ë t e i t :  viridis Ritter var. nova. Verschilt van het type door de 10—13 rib
ben en de grasgroene huidkleur. Het type gaat naar het zuiden in deze variëteit over, 
die in deze omgeving van Paposo groeit; deze variëteit overlapt weer het groeigebied 
van de van het zuiden komende Horridocactus FR 212 en hybridiseert zich met haar. 
De variëteit viridis is te beschouwen als een verbindingsvorm met FR 212, maar is 
toch nog een variëteit van paucicostatus. FR 212 is zó verschillend van paucicostatus, 
dat ze zonder twijfel een eigen soort is.

De soort gaat onder nr. FR  521 en de variëteit viridus onder nr. 521A.
Als bewijsmateriaal zijn gezonden aan de „Stadtische Sukkulenten Sammlung” te 

Zürich, Zwitserland: de typeplant met zaadmonster van de vindplaats en een vrucht- 
schaal met de aangehechte bloemresten; bovendien plant en zaad van de variëteit viri
dis uit de omgeving van Paposo. Vertaling: A. F. H. BUINING.
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A. J. A. UITEWAAL

cz&gave parvi}tora Zorry
Z oals ik al eerder -  in Succulenta juni j.1. -  verteld heb, bemerkte ik tot mijn schrik 

dat een van mijn aardigste en meest interessante Agaven in bloei kwam. Intussen 
ben ik niet alleen geheel van de schrik bekomen, maar het blijkt ook onnodig geweest 

te zijn, want in de oorspronkelijke beschrijving heet het, dat de bewuste soort — Agave 
parviflora — uitlopers vormt. Er zijn trouwens heel wat Agaven, die stekken vormen, 
o.m. de bekende Agave filifera en Agave americana. Toch verwondert men zich, waar 
zo’n plant als Agave parviflora, niet veel groter dan een flinke Haworthia, nog de kracht 
vandaan moet halen om stek te maken, als men zo’n, naar verhouding forse, onderaan 
ruim 1 cm dikke en ruim 1% meter hoge bloemstengel ziet, waaraan ± 5 0  bloemen, 
hetgeen toch ongetwijfeld alles van de plant moet vergen. Hoe het zij: zo lang er leven 
is, is er dus hoop. . . .  op ’n stek !

Mijn bezorgdheid uit de soort te geraken, was trouwens al teniet gedaan door de 
edelmoedige geste van een onzer Belgische vrienden, de heer van Calbergh, die „zo 
vrij was”  mij een nieuwe, jonge plant te zenden, waarschijnlijk een zaailing van één 
jaar, afkomstig van de heer Hoeckx, die deze soort gezaaid heeft en het plantje spon
taan ter beschikking stelde om het mij te sturen; „met dank voor al de artikelen over 
de succulente planten, welke wij reeds zo lange jaren van uw hand mochten lezen” . 
Dat doet de mens goed 1

Dat doet mij er aan denken, dat ik ook nog wel even kan vertellen hoe ik aan mijn 
plant gekomen ben. Dat was n.1. bij een bezoek aan de „Etablissements” van de kweker 
Pêcheret te Antibes, aan de Franse Rivièra, en wel gedurende een bezoek dat leden van 
de I.O.S. daar brachten tijdens het in 1953 te Monaco gehouden congres. Het was daar, 
dat ik voor het eerst een Agave parviflora in bloei zag, en ergens in een kas zag ik een 
tweetal jonge plantjes van deze soort. Slechts op voorspraak van een der Spaanse leden 
van de I.O.S. was de kweker ten slotte bereid een van deze plantjes aan mij te ver
kopen, terwijl ik hem daarenboven moest beloven t.z.t. een Euphorbia bupleurifolia te 
verschaffen! Het heeft me wel enige moeite gekost, maar ik ben mijn belofte nage
komen.

Thans wil ik trachten in grote trekken het verloop en de ontwikkeling van 
de bloeiwijze van mijn plant te schetsen; de foto’s kunnen daarbij een en ander ver
duidelijken. Vooraf wil ik opmerken dat de plant óók tijdens de bloei in de kas is 
blijven staan.

De foto van Agave parviflora in Succulenta van juni j.1. — geeft de plant weer 
toen ik voor het eerst bemerkte dat ze zich opmaakte om te gaan bloeien; dat was op 
13 mei. De foto geeft het beste de habitus van deze soort te zien, welke toen — vanaf 
de voet gemeten — circa 17 cm lang was.

Ik vermeldde daar reeds, dat de bloemstengel op 18 mei tot een lengte van 
37 cm was uitgegroeid. Nu vervolg ik dit relaas. De 21e mei was de bloemstengel 
50 cm lang, de schutbladen onderaan de stengel waren nu duidelijk afzonderlijk waar 
te nemen; 24 mei is de lengte 62 cm en drie dagen later, dus 27 mei, mat deze 70 cm. 
Eerlijk gezegd dacht ik: veel langer zal ze nu toch wel niet meer worden. Ik maakte 
twee opnamen. Eén van de plant plus de gehele bloemstengel; door de noodgedwon
gen sterke verkleining doet het geheel op de foto wat petieterig aan. Tussen haakjes: 
telkens fotografeerde ik een papierstrookje van 10 cm lengte mee, aan de hand waar
van u de verhoudingen van de verschillende details onderling kunt vergelijken. De 
andere op diezelfde datum gemaakte opname geeft een gedeelte van de bloemstengel 
van nabij gezien. De schutbladen, of bracteën, zijn breed aan de voet, worden dan 
plotseling smaller, lopen naar boven priemvormig toe en eindigen in een circa 8 mm
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Links: plant met bloemstengel. 
Rechts: dicht-bij opname van 
net onderste gedeelte van de 
bloemstengel (beide gefotogra
feerd op 27 mei j.1.).

foto’s Uitewaal.

lange, fijne, zwartbruine spitse 
punt. Naarmate deze schutblaad
jes ouder worden verkleuren ze 
en worden vliezig.

We vervolgen nu de lengte- 
groei, want we zijn er nog niet ! 
De 31e mei is de stengel ruim 85 
cm lang en 3 juni is de volle 
meter bereikt. Op 6 juni is deze 
ruim 1.10 m, om precies te zijn
l .  14 m. De 8e juni zijn we met 
vacantie gegaan; je kunt er toch 
moeilijk je vacantie voor uitstel
len! Voor de zekerheid heb ik de 
plant op een plaatsje in de kas 
gezet, waar ze „de ruimte”  had; 
de grootste hoogte in mijn — 
helaas nu bijna lege — kas meet 
vanaf het tablet bijna 185 cm. 
Toen we 26 juni van vacantie 
terugkwamen was mijn eerste 
gang natuurlijk naar de kas, en 
direct even meten. . . . ruim 1.55
m. De grootste hoogte, die de 
bloemstengel bereikt heeft, was 
1.63 meter.

Ik kan thans mijn relaas over de lengtegroei afbreken, want er was nu ten minste 
ook wat anders waar te nemen. Ruim de bovenste helft van de bloemstengel was 
bezet met paarsgewijs geplaatste bloemknoppen. Een paar dagen na onze terugkomst 
maakte ik de foto van de stengel met de bloemknoppen, althans van een gedeelte 
daarvan. Van onder naar boven staan de bloemen bij paren, telkens geleidelijk iets 
dichter opeen; in grootte nemen de bloemknoppen van onder naar boven geleidelijk 
iets af; de onderste knoppen waren bijna 3 cm lang, en kort — slechts enkele mm — 
en onopvallend gesteeld. Op de foto is goed te zien, dat de bloemknop boven het 
vruchtbeginsel ringvormig versmald is, om daarna weer breder te worden. Intussen 
hadden bloemstengel en bloemknoppen een zalmrose kleur aangenomen, hetgeen wel 
een natuurlijke gang van zaken zal zijn, ondanks het feit, dat het gedurende onze 
afwezigheid zeer zonnig en knap heet was geweest; in de kas boven de 40 gr. C. Dit 
ongewoon fraaie zomerweer heeft trouwens, met een kleine onderbreking, aangehouden.

De 5e juli kwam dan eindelijk het grote gebeuren; de eerste bloem van het onder
ste bloemenpaar ging open. Het is misschien wel aardig ook even in het kort het ver
loop van de ontwikkeling van zo’n bloem te volgen. Uit de zich aan de top van de bloem 
maar weinig spreidende, geelachtig gerande slipjes, schuiven het eerst de 6 helmknop- 
pen — die het stuifmeel bevatten — te voorschijn, door de vrij nauwe bloemkeel nog 
netjes in een bundeltje samengehouden. Niet lang daarna komen ook de purperrood 
gekleurde meeldraden geleidelijk voor de dag, benevens de dito gekleurde stamper. 
Intussen hebben de vrij grote helmknoppen, die aan één punt in het midden aan de 
helmdraden bevestigd zijn — beweeglijk zijn, zoals dat heet — velerlei willekeurige
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Links: onderste gedeelte bloem
stengel met bloemknoppen (ge
fotografeerd 1 ju li j.1.).
Rechts: onderste gedeelte bloem
stengel met deels reeds verdor
de, deel geopende bloemen en 
bovenaan nog in knop zijnde 
bloemen (gefotograf. 11 ju li j.1.).

foto’s Uitewaal.

standen aangenomen; bengelen 
ze dus naar alle kanten. Het ge
heel steekt uiteindelijk ongeveer 
114 cm uit de keel van de bloem.
De bloei duurt maar enkele da
gen. Nadat het stuifmeel gerijpt 
is, schrompelen de hebndraden, 
maar de stamper blijft nog enkele 
dagen gestrekt staan. Het komt 
mij voor dat het witte stempel
tje, dat op de stijl zit, pas rijpt 
als de helmdraden reeds ver
schrompeld zijn, want eerst dan 
is de stempel goed kleverig.

Nu is het allerminst mijn 
bedoeling mijn verslag langdra
dig of eentonig te maken, maar 
om van het gehele verloop van 
de bloeiwijze enig behoorlijk in
zicht te geven, ontkom ik er niet 
aan toch ook nog een kort over
zicht te geven van de opeenvol
ging van de ontwikkeling van 
het bloemental.

Op 7 juli ging de 2e bloem open van het onderste bloemenpaar; 8 juli ontlook de 
3e bloem en 9 juli waren 4 bloemen open; 11 juli waren 7 bloemen open of verwelkt 
en de 8e begon te ontluiken; 13 juli waren 12 bloemen open óf verwelkt, terwijl nr. 
13 reeds duidelijk de helmknoppen te zien gaf; 14 juli waren 18 bloemen open óf ver
dord, terwijl een 4-tal zich opmaakte om te gaan bloeien; 16 juli waren 25 bloemen 
open óf verwelkt en 2 begonnen zich te openen. Op die datum was dus ongeveer de 
helft van het totale aantal bloemknoppen geopend óf — verreweg grotendeels — ver
welkt, hetgeen tevens de helft van de bloemtros uitmaakte. Ik schat, dat na de dag 
van vandaag — ik schrijf dit 27 juli — de bloemen wel over enkele dagen alle zullen 
zijn uitgebloeid en dus heeft de gehele bloei, van de bloemen, ruim 3 weken geduurd !

En nu is het verder maar afwachten of de plant nog uitlopers denkt te vormen! 
De mogelijkheid dat zich zaad zal vormen, is niet geheel uitgesloten, al acht ik de 
kans daarop niet erg groot.

Rest mij ten slotte nog een korte beschrijving te geven van de onderhavige soort, 
met opgave van vindplaatsen en vermelding van de vormengroep, waarbij ze is onder
gebracht. Een en ander is ontleend aan „Die Agaven” (1915) van A. Berger. Wanneer 
verschillende details van hetgeen ik hiervoor zoal heb verteld niet geheel overeenstem
men met die van Berger’s diagnose, dan vindt u de verklaring daarvoor gedeeltelijk 
in de toelichting die op de diagnose volgt.
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AGAVE PARVIFLORA Torrey in Bot. Mex., Bound 214; Engelmann 
Notes 18, Coli. Works 307; Baker in Gard. Chron. (1877) I, 303; J. Mul- 
ford in Rept. Miss. Bot. Gard. VII (1896) 73, t. 30; Trelease in Popular 
Science Monthly (Dec.) 1910, 12, fig. 10—12.

Rozetten veelbladig, uitlopers vormend. Bladeren opgericht - afstaand of lichte
lijk inwaarts gebogen, circa 7 cm lang, tamelijk dik en stevig, aan de basis driehoekig-

eivormig en hier aan de randen 
fijn getand, vanaf dit verbrede 

1 I gedeelte geleidelijk toegespitst
ofwel lincaal-lancctvorniig, don- 

\  kergrocn, bovenzijde enigszins
m  I  concaaf, onder tic bladtop aan de

randen enigszins „tüteformig” 
(Tüte =  puntzakje), ingerold, in 
een ongeveer 1 cm lange, priem- 
vormige, maar op de bovenzijde 
onderaan kort en smal gegroefde 
roodbruine stekel eindigend; on
derzijde convex, naar de top zwak 
gekield; de randen met een fijn 
wit randje en naar de top van 
het blad met 5—6 vrij korte, af- 
splijtende, witte, vezelige draden 
voorzien.

Bloemstengel dun en slank, 
1.20 m tot 1.50 m hoog, bracteën 
zeer smal op brede basis; bloe
men in paren, doch ook wel 4 (of 
meer) bijeen, kort gesteeld, klein, 
slechts 15 mm lang, vruchtbegin
sel langwerpig, bloembuis boven 
het vruchtbeginsel iets gebogen, 
klokvormig, 8 mm lang, slippen 
zeer kort, enigszins langwerpig; 
meeldraden aan de voet van de 
buis ingeplant, boven de slippen 
uitstekend; vrucht ei- of kogel
vormig, kort gesnaveld; zaden 
half rond, 2,5 cm lang.

Zuid-Arizona: op verschil-
, ,, , , , , lende bergketenen in Pimeria

Close-up van een gedeelte van de bloemstengel ^  (Schott> in juli 1855 bloei.
itewaa. en{j) Mexico: bij Chihuahua, op 

droge Porphyrheuvels (Pringle, 
no. 1955 — vruchtvormend 6 september 1888 — Herb. Kew.).

Volgens J. Mulford zijn de exemplaren uit Mexico en die uit Arizona enigszins 
verschillend, de eerste hebben wat langere bladeren — tot 10 cm — die ook smaller 
zijn; ook de bloemen zijn wat langer.

Berger brengt Agave parviflora onder in de sectie X y s m a g a v e  — afgeleid van 
de Griekse benaming voor draad, of vezel; zulks vanwege de draderig afsplijtende, 
hoornachtige randen der bladeren.

Hieronder geven we een ruwe indeling van de Agaven, die tot deze sectie behoren. 
I Blad. 4—6 cm breed, 35—90 cm lang: geminiflora, augustissiana.

II Blad. 5—9 cm breed: schottii, wrightii.
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III Blad. 1 cm (of meer) breed; stijver ;
1) blad. 7— 10 cm lang, 1 cm breed, in dichte rozet; bloemen klein en klok- 

vormig ; parviflora;
2) bladeren langer ;

a) rozetten met 20—40 bladeren: treleasii, villarum;
b) rozetten dichter en rijker bebladerd;

blad. 10 mm breed en 20 cm lang: leopoldii; 
blad. 12—20 mm breed en 20—50 cm lang:

* jong. blad. met een witte laag, 12—20 mm breed: vestita-,
* °  jong, blad. groen, hoogstens met bruine, later grijs wordende lijnen 

en randen; tot 3 cm breed: filifera;
c) blad. 14 -16  mm breed, 40 -50  cm lang, plant met kogelvormige stam: 

schidigera.

Nogmaals: Electrische bodemverwarming
De heer C. Oskam uit Enschede schrijft ons:

M
ET zeer veel waardering en genoegen over de duidelijke uiteenzetting voor de 
leek en de wijze van samenstelling van de tabel, die getuigt van een diepgaande 

studie betreffende de onkosten en rendement bij gebruik van divere manieren van 
bodemverwarming voor experimenteel gebruik door amateurkwekers, heb ik het artikel 
van de heer Blom in Succulenta, no. 12, 1958, gelezen.

Zonder aan het artikel iets te kort te willen doen, is het m.i. van groot belang om 
aan het begrip „veiligheid”  een wijdere strekking te geven door de aandacht te vesti
gen op het grote belang van een deugdelijke aardleiding, als men voor ons doel een 
transformator voor bodemverwarming gaat gebruiken. Het is n.1. zo dat de meeste 
cactusliefhebbers een kasje of kas bezitten waarin zij hun lusten met cactussen en alles 
wat erbij komt, kunnen botvieren. Nu wordt een kas gerekend tot de vochtige ruim
ten. In de landelijke voorschriften voor electrische installaties N 1010, art. 316 staat 
letterlijk :

„Uitwendige en daarmede gelijk te stellen metalen delen van schakel- en 
verdeelinrichtingen, electrische toestellen, leidingen en toebehoren van lei
dingen, alsmede overige uitwendige metalen delen moeten, voor zover zij 
bij een defect onder spanning kunnen komen te staan, zijn voorzien van een 
deugdelijke aardverbinding, werkende in vereniging met smeltveiligheden 
(stoppen) of maximum schakelaars, of van een daarmede ten minste gelijk
waardige inrichting” .

Volgens dit artikel is het dus voorschrift dat de metalen delen van een transfor
mator geaard moeten zijn. Hierbij is het aan te bevelen om de secundaire wikkeling 
— de laagspanningszijde — in het midden of aan een zijde eveneens te aarden, zodat 
bij een eventuele kortsluiting tussen de hoog- en laagspanningswikkeling, welke dan 
ook onder een spanning van 220 volt komt en dodelijk is, de zekering — stop direct 
doorslaat. Om wille van het veilige experimenteren met onze zaailingen, die we alle 
zo spoedig mogelijk groot willen zien, is aarden van de bodemverwarmingstransforma- 
tor geboden.

Nu nog iets over de ervaring die de heer Scharp en ik hebben opgedaan met bet 
zaaien met bodemverwarming. Beiden hebben we op 27 februari van dit jaar ver
schillende soorten, waarvan hierna benaming en opkomst in %, gezaaid. W e hebben 
elk een transformator met een spanning van 1, 2, 3, 4 en 5 volt met een totaalvermo- 
gen van 50 watt, welke we belasten met circa 30 watt en brengen hiermede in een 
afgesloten ruimte van plm. 30 liter een overtemperatuur van 15 tot 20 graden Celsius. 
De meeste soorten waren binnen 12 dagen ontkiemd. Door gebruik te maken van 1 tot
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en met 5 V., kan de warmte op eenvoudige wijze worden geregeld. Wij werken zon
der thermostaat, daar dit de zaak maar duur maakt, we schakelen op het gevoel op 
een spanning in waarvan we denken „dat is genoeg voor vannacht of vandaag”. Deze 
regeling heeft men na een week wel in de vingers. Echter zij hierbij opgemerkt dat 
een transformator maken, die voor ons doel geschikt is, voor een leek niet te doen is, 
daar het wikkelen van transformatoren een apart vak is waarvoor een speciale oplei
ding nodig is, maar wellicht is er een kennis die voldoende vakbekwaamheid bezit 
om de helpende hand te bieden.

Over de zaairesultaten het volgende :
M am m illaria pennispinosa 65 pet.; M. collinsii 90 pet.; M. m icrohelia 80 pet.- Mam 
guerrerom s var. recta  80 pet.; M. w iesingeri 85 pet.; M. uncinata  80 pet.; m ’ boca- 
sana 73 pet.; M. pusila 80 pet.; M. schiedeana 38 pet.; M. m agallani 79 pet.; M longi-

Wlldu 80 PCt; Copiapoa oura FR 546 80 pet.; Copiapoa krainziana 
FR 210 60 pet.; A strophytum  asterias 90 pet.; A stroph. capricorne 80 pet.; Notocactus 
“ “  80 pet.; Notoc. subm am m ulosus (eigen zaad) 74 pet.; M atucana r i tte r i FR 
299 3 0  pet.; E pithelanta m icrom eris var. greggii 60 pet.; F ra ilea  pum ila (eigen zaad) 
100 pet.; Parodia m aassii var. carm inatiflora  FR 46 50 p e t; Coryph. bum am m a 60 
pet., Cer. spachianus 80 pet.; Cer. pachanoi 95 pet.; T rixanthocer. senilis FR 569 60 
pet.; Parodia m iscrosperm a (eigen zaad) 95 pet.

D e verschillende soorten zijn óf door de heer Scharp óf door mij gezaaid Een 
vrij gunstig resultaat dus. Er zijn bij mij ook enkele soorten in het geheel niet opge
komen: ma. Echinoc. knippelianus, Notoc. ottonis, Mam. guacariniana en Horridocac- 
tus setosiflorus var. intermedius, F.R. 708a. D e meeste zaden waren van Winter af- 
komstig.

Wij hebben gezaaid op de normaal gebruikelijke gestoomde zaaigrond met gebruik 
van een weinig T.M.T.D. voor ontsmetting.
1 v runui!Zien het voor, mi)’ de eerste keer was dat ik gezaaid heb, ik ben met de cac- 
tushefhebbenj eerst in het voorjaar van 1958 begonnen, kan ik dus niet zeggen dat 
het de oplossing is om op deze wijze te zaaien, daar het mij aan ervaring geheel ont
breekt. Voor de leden die iets meer willen weten over onze technische methode, ben 
ik gaarne bereid inlichtingen te verstrekken en zou gaarne tips ontvangen omtrent 
technische en cactuskwesties. Mijn adres luidt: C. Oskam, Taurusstraat 32 Enschede

TIJDSCHRIFTEN
H et augustusnum m er van „K akteen 

und andere Sukkulenten” opent m et een 
beschouw ing van H. J. H ilgert over de 
gehouden jaarvergadering  te  D ortm und, 
w aaraan  tevens een cactustentoonstelling 
verbonden was.

A lbert Simo en Stefan Schatzl zetten 
u itvoerig  uiteen, hoe de nek tarkam er 
van M orawetzia doelziana Backbg e r  u it 
ziet.

G erhard  K aiser v erte lt in teressante 
dingen over mooie H aw orthia’s, te rw ijl 
de h eer H ilgert zijn b loeitijdkalender van 
de cactussen voortzet. Lezensw aardig is 
ook een a rtik e l van G erhard  K aiser 
over 't zaaien van M esem bryanthem um s. 
Hij toont aan  dat m en Mesems heel ge
m akkelijk kan  zaaien zonder enige v e r
warm ing. Als resu ltaa t van zijn ja re n 
lang genomen proeven som t hij een groot 
aan ta l Mesems op die bij hem  uitstekend 
opkwamen. De heer K rah lenbüh l is u it 
zijn M am m illariahoek gestapt en over

gegaan to t een korte  beschrijving van 
O reocereus hendriksenianus. Dr. de Boer 
beschrijft C rassula m esem brianthem op- 
sis D tr. Tot slot heeft M. Luckm an een 
aan ta l goede raadgevingen voor begin
ners.

H et ju li-augustusnum m er van  h e t Am. 
Cactus and Succulent Jo u rn a l no. 4, 
vangt aan  m et het 7e vervolg over het 
geslacht Echeveria door E. W alther.

Leslie A. Mills geeft een in teressante 
reisbeschrijving van een toch t n a a r  B aja 
C alifom ia op zoek n aar cactussen.

P e te r R. O. B ally schrijft over enige 
in teressante S tapeliasoorten u it Som ali- 
land. J. R. B row n beschrijft een aan ta l 
H aw orthia’s. A. J. B reitung gaat voort 
m et zijn beschouwing over h e t geslacht 
Agave. F raaie  afbeeldingen illu streren  
h e t geslacht Adromischus. Hij doet dat 
m et een afbeelding van Adr. pu lchel
lus en een u itvoerig schem a van blad 
en bloem. V erder de gewone rubrieken.
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A. J. BREDEROO

Cylindrorebutia ^ric et 5 Creuzinger

In ons vorig artikel over de Rebutinae — zie Succulenta 1957, no. 6 — bespraken wij 
de Digitorebutia’s. Als laatste nog niet erkend geslacht zijn thans de Cylindrorebutia’s 

aan de beurt.
In 1938 vonden Fric en Kreuzinger het noodzakelijk om de geelbloeiende Lobivia’s 

— ondergeslacht Pygmaeolobivia — op grond van hun habitus, bloemkleur, bloemvorm 
en ten slotte om hun geïsoleerde groeiplaats, nl. de vulkaan Chani (provincie Salta) tot 
5000—5700 meter hoogte.

Wessner beschreef enige soorten als Lobivia o.a. Lobivia auranitida en L. conoidea. 
Krainz kon zich daar niet meer verenigen en bracht deze planten onder bij de Medio- 
lobivia’s ondergeslacht Pygmaeolobivia.

Het is te verwachten dat de Cylindrorebutia’s erkend beschreven zullen worden, 
zoals dit reeds met de Digitorebutia’s is geschied.

De typeplant van de Cylindrorebutia’s was Cylindrorebutia nicolai Fric 1931 n.n.

C Y L IN D R O R E B U T IA  N IC O L A I foto: Kreuzinger

syn. Mediolobivia conoidea (Wessner 1940) Krainz. Thans is de typeplant Cylindro
rebutia einsteinii (Fric-Kreuz.-Buin.); deze soort is het eerst geldig beschreven als Rebu- 
tia — zie Succulenta no. 4, 1949.

W e resumeren nog even de kenmerken van de Cylindrorebutia:
Dwergachtige, cylindervormige planten, de opperhuid meestal violet bronskleurig. 

De bloembuis is kort, de bloem klokvormig. De stijl en helmdraden staan geheel vrij 
in de bloembuis. Bloemkleur geel of gele tinten. Alle soorten zijn zelfsteriel.

Hieronder volgt dan een korte beschrijving van de soorten, uitgezonderd C. rubri- 
viride en steineckii. Tot onze spijt hebben wij hiervan geen beschrijving kunnen vinden, 
hopelijk kunnen wij daar nog eens op terugkomen.

Wat betreft Cylindrorebutia spiralisepala-, deze soort is in Succulenta beschreven 
als Mediolobivia, waartoe zij vroeger ook behoorde. De Engelse Rebutiakenner de heer 
Donald heeft deze soort bij de Cylindrorebutia’s ondergebracht.
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C. auranitida (Wessner) syn. 
Lob. auranitida Wessner. Medio- 
lobivia ondergeslaclit Pygmaelob. 
(Wessner) Krainz. Habitus cylin- 
dervorniig, maakt zelden uitlo
pers, 9 roodbruine dorens, plm. 
7 mm lang; binnenste bloembl. 
goudgeel met violette midden- 
nerf, spatelvormig; buitenste 
bloembladen goudgeel met olijf- 
bruine middennerf; bloemknop 
donkerbruin-purperachtig, aan de 
voet behaard.

C. auranitida var. gracilis 
(Wessn.) gelijk aan de soort, maar 
kleiner van afmeting, doorns plm. 
2 mm lang.

C. columnaris (Wessner) =  
Lob. columnaris Wessner, Med.- 
lob. (Pygmaeolob.) columnaris 
(Wessner) Krainz, Reb. karreri 
Fric n.n.

Habitus cylindervormig, opperhuid 
grijsachtig groen, met violette waas; 
plm. 18 ribben; 6—7 paar kamvormige 
dorens, niet aanliggend, het middelste 
paar het langst, plm. 3 mm, aan de 
basis verdikt, verder nog een aantal 
kleine dorentjes aan de boven- en on
derzijde van het areool. Buitenste bloem
bladen korter en goud-geel; bloemknop 
kort, glimmend olijf-bruin, wollig be
haard, meeldraden aan de voet wit.

C. conoidea (Wessner) =  Lobivia 
conoidea Wessner, Medlob. ondergeslacht 
Pygmaelob. conoidea (Wessner) Krainz, 
Cylindrorebutia nicolai Fric n.n., Reb. 
nicolai, Fric n.n.

Lichaam zodenvormend, kort cy
lindervormig, opperhuid donkergroen 
met ’n glanzend violette waas. De ribben

C Y L IN D R O R E B U T IA  
S C H M IE D C H E N IA N A  
foto: A. J. A. Uitewaal
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verlopen vertikaal en zijn verdeeld in kleine tuberkels van 3 mm doorsnede; 4—6 paar 
randdorens, 2—3 mm lang, kamvormig, maar niet aanliggend, verdikt aan de basis, 
bruinachtig van kleur. De bloemknop is glanzend zwart-bruin en wollig behaard. De 
buitenste bloembladeren zijn lancetvormig, met korte bronskleurige middennerf, bin
nenste bloembladeren spatelvormig, 10 cm lang, plm. 4 mm breed, goudgeel, meel
draden wit, stijl stempels en groenachtig,

C. einsteinii (Fric-Kreuz.-Buin) =  Reh. einsteinii Fric n.n.
Plantenlichaam cylindervormig, zelden uitlopers vormend, (zie Succ. 1949 no. 4, 

pag. 65), opperhuid donkergroen, tot violet-rood, 14— 16 ribben, verdeeld in vlakke 
ronde tuberkels. Alleen randdorens 10— 12, kamvormig, 2—3 mm lang, eerst roodachtig 
bruin, later grijsbruin, bloemknop puntig, glanzend zwart-violet.

Buitenste bloembladeren geel-oker met violette nerf, binnenste bloembladeren 
oranje-geel, bloemkeel groenachtig-wit, stijl licht groen, stempel geel.

C. schmiedcheniana (Kohier) =  Lob. schmiedcheniana Kohier, Mediolobivia (onder
geslacht Pygmaeolobivia) (Kohier) Krainz.

Plantenlichaam sylindervormig, schedel van de plant een weinig ingezonken, op
perhuid donkergroen, violet overwaasd, 13—16 ribben, 12 dorens, kamvormig 3—5 mm 
lang, aanliggend grijsbruin tot roodbruin. Buitenste bloembladeren 15 mm lang en 
3 mm breed, spits toelopend, donker-roodachtiggeel met donkerder roodbruine mid
dennerf, binnenste bloembladeren donker tot roodachtig-geel, spatelvormig, spits toe
lopend, bloemkeel wit-achtig geel. Stijl witachtig-geel.

De benoeming
van onze

Voorzitter tot
Burgem eester

Op 16 juli 1959, ter 
gelegenheid van de 
feestelijke installa
tie van de heer A. 
F. H. Buining tot 
Burgemeester van 
Leusden en Stou- 
tenburg, werd na
mens alle leden van 
Succulenta een gro
te schaal met cac
tussen aangeboden. 
Onze voorzitter was 
zeer verrast met dit 
geschenk en wij 
mochten het navol
gend schrijven van 
hem ontvangen:
Ter gelegenheid van 
mijn benoeming tot 
burgemeester van 
Leusden en Stou-

tenburg, ontvingen mijn vrouw en ik een overstelpend aantal gelukwensen. Ons aan
vankelijk voornemen om U allen persoonlijk hiervoor te danken blijkt onuitvoerbaar 
te zijn. Daarom willen wij U op deze wijze heel hartelijk danken voor Uw goede 
wensen en bewijzen van medeleven. Moge het ons gegeven zijn in de geest van Uw 
sympathie ons werk in Leusden en Stoutenburg te voltooien.

Hoogachtend, A. F. H. BUINING,
L. W. BUINING—KROEZE
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B . K . B O O M  — W a g e n in g e n .

Cras5nla milfordae

In de zomer van 1952 vond ik in de proeftuin van de Royal Horticultural Society te 
Wisley een tweetal lage, zodenvormende planten, beide onder de naam Crassula 

sedifolia. Ik nam wat stek mee naar huis en al spoedig kwam ik daar tot de conclusie, 
dat de naam niet goed kon zijn en zo prijkten de planten gedurende verscheidene jaren 
in onze collectie als Crassula (?) spec.; het vraagteken stond er bij, omdat ik niet zeker 
was van de juistheid van de geslachtsnaam.

De planten groeiden tamelijk goed, bizonder mooi waren ze niet: de zoden wer
den hoe langer hoe breder en in het midden werden ze bruin; bloemen verschenen in 
het geheel niet en determinatie was dus niet mogelijk. Maar in 1956 bloeide er een

CRASSULA MILFORDAE, sinds 1956 in de volle grond.
foto: I.V .T.

exemplaar in Engeland en dit werd aanleiding voor Mr. R. S. Byles er een artikel aan 
te wijden (zie The National Cactus and Succulent Journal, 12, 29-30, 1957); hij vond 
namelijk, dat het een nieuwe soort moest zijn en hij noemde deze Crassula milfordae 
naar Mrs H. Milford, die in 1936 deze soort in Basutoland ontdekte. Deze Mrs Milford 
zond planten naar verscheidene personen in Engeland en ook naar de Royal Horticul
tural Society te Wisley.

Een jaar later werd de plant wederom in het wild gevonden en daarvan werd zaad 
onder de liefhebbers verdeeld, zodat de cultuur ervan spoedig sterk toenam en de soort 
nu over geheel Engeland in de collecties voorkomt; momenteel zijn ze zelfs op vaste- 
plantenkwekerijen te koop.

Maar ook in Engeland wilden de planten niet bloeien en het duurde, zoals reeds 
boven is vermeld, tot 1956 voordat een in de diepe schaduw staand exemplaar het tot 
bloei bracht.

Nu hadden wij ook al verscheidene pogingen gedaan de planten in bloei te krij
gen, maar niets baatte: nat of droog, warm of koud, met of zonder droogteperioden,
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met of zonder korte dag-behandeling, het gaf niets. Tot we dit jaar plotseling een 
tamelijk grote hoeveelheid bloemen kregen aan planten, die heel gewoon waren behan
deld; nl. planten gegroeid uit stekjes geplant in gewone grond, gewoon buiten, zonder 
beschutting en in de volle zon; de stekjes werden in de herfst van 1957 ter plaatse 
geplant en ze zijn nu uitgegroeid tot prachtige, dichte, stevige, donkergroene zoden

CRASSULA MILFORDAE, sinds 1956 in de volle grond.
foto: I.V.T.

(zie de foto’s). Of ze winterhard zijn, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen: wel 
hebben ze twee winters buiten gestaan, maar langdurige en strenge vorst hebben ze nog 
niet meegemaakt.

Wanneer evenwel mocht blijken dat Crassula m ilfordae goed winterhard is, dan 
zijn we beslist een mooie cultuurplant rijker geworden. Maar een vetplantenkarakter 
heeft de soort niet, het is veel meer een gewas, dat geschikt is voor rotstuinen.

Men moet de planten ook beslist niet in de kas zetten; ze groeien dan in veel te 
losse zoden, die in het midden meestal afsterven.

Volgens Mr. Byles zijn de planten zelffertiel, ze zouden dus kiembare zaden leveren 
zonder dat er een tweede plant aanwezig is. We zullen in het najaar proeven nemen, 
en zien of dit juist is.

Mr. Byles zegt verder, dat de planten bloeien in de schaduw en in de late zomer: 
bij ons is dit in de volle zon en in juni en juli. Volgens hem krijgen de planten in de 
zon een paarse tint; dit hebben we ook niet kunnen waarnemen: ze blijven bij ons in 
de volle zon prachtig donkergroen. Maar Mr. Byles beschreef de planten van de 
tweede introductie en wij hebben hier exemplaren van Mrs Milford.

De korte beschrijving luidt als volgt: dichte zodenvormende plant; bladen in rozet
ten, tot 10 X 3 mm, langwerpig, zwak gewimperd; bloemen in tot 5 cm lang gesteelde, 
±  3 cm brede tuilen, wit; kroonbladen iets uitstaand, stomp, vrijwel zonder puntje.

Binnenkort zal materiaal door ons worden aangeboden.

Sum m ary:
Crassula m ilfordae Byles has flowered in June and July 1959 at Wageningen on 

specimen planted in ordinary soil, in open air and without any protection; the species 
is not fit for cultivation in greenhouse.
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Dipl.-lng. GERHART 
FRANK — Weenen

DOOR HET CACTUSPARADIJS VAN
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Trichocereus chilem is op de besneeuwde bergen ten zuiden van Santiago.
Cliché K.u.a.S. — foto: G. Frank

Cuzco, zijn nabije en verder gelegen omgeving, waren belevenissen, die beslist 
tot de hoogtepunten van mijn Zuidamerikaanse reis waren. Onvergetelijk blijven 
de indrukken van de monumentale Inca-bouwwerken, maar ook de prachtige kerken 
en wereldlijke gebouwen uit de Spaanse tijd. Hoofdschuddend kan men altijd weer de 
geweldige, vele tonnen zware bouwblokken, bekijken, die in de grootte van een vier
kante meter rechte, kromme of trapvormige vlakken vormen en in allerlei hoeken zo 
precies tezamen gevoegd zijn, dat men geen mes tussen de voegen kon schuiven. Ik 
bewonderde de reusachtige zig-zag muren van de vesting Sacsahuaman boven Cuzco 
en daarna in het Urubambadel de versterkte Inkasteden Pisak, Ollantaitambo en vooral 
het geheimzinnige Machu Picchu, dat van de wereld afgezonderd en verborgen op een 
steile rotsrug ligt.

Maar het machtige imperialistische Inkarijk had niet alleen gigantische vestingen, 
tempels en schier oneindige reeksen trappen van akkerbouw terrassen tegen steile berg-
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hellingen gebouwd, neen, ook een 
stratensysteem van duizenden kilo
meters, dat wel enig in de geschie
denis is. Deze heirwegen waren van 
8 tot 12 meter breed in de vlakte, 
welke als trappen over de 5000 m 
hoge Andespassen voeren en ten 
slotte alle in het centrum van het 
rijk, in Cuzco, de zetel van de rege
rende Inca, uitkwamen.

Bij het bezoek aan iedere Incanederzetting in het Urubambadal vond ik de struik
achtige, circa 1 meter hoge Erdisia philippii met zijn talrijke mooie rode bloemen. Zeer 
ongaarne verliet ik het gebied om Cuzco, dat mij vooral ook door zijn bonte Indiaanse 
markten gefascineerd had, na ongeveer 10 dagen.

De één dag durende treinreis naar Puno aan het Titicameer liep wederom door 
de hoge dalen van de Andes, op welker uitgestrekte weiden grote kudden lama’s en 
alpaca’s dartelden. Langs de rails ontdekte ik in het ruige harde hoge gras opnieuw 
grote kussens Tephrocactus floccosus, een groene Tephrocactus met kleine leden, even
als talrijke koppen van Oroya’s. Wij moesten dus nabij de 4000 meter hoogte zijn.

Het Titicameer ontving mij met een kristalheldere hemel en schitterende kleu
ren van het water en de omgeving. Inplaats van het ongeveer 200 km lange meer per 
schip over te steken, om naar Bolivia 
te komen, koos ik de omslachtige 
weg over het land langs de berg
achtige oever. Ze was inderdaad in
teressanter Het laatste stuk en de 
grensovergang maakte ik te voet 
over smalle zijwegen onder begelei
ding van een indiaanse jongen, die 
mijn bagage op zijn kleine ezel ge
laden had. Deze romantische om
weg bleek later een groot geluk te 
zijn. In die dagen vond namelijk in 
Peru op twee plaatsen een militaire 
revolutie plaats en alle grensover
gangen werden gedurende 3 weken 
versperd. Op de oeverrotsen van de 
zuidelijke Boliviaanse kant van het 
meer vond ik Lob. pentlandii, Lob. 
higginsiana en een mij onbekende

In het hoge gedeelte van het kust- 
gebergte van Centraal-Chili vonden 
we een prachtige langbedoornde 
H orridocactus.

Ciché K.u.a.S. -  foto: Frankhauser

Bloeiende N eoporteria senilis 
in het noorden van Centraal-Chili 

Ciché K.u.a.S. - foto: Frankhauser
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mooie vlakkogelige Lobivia. Later op het Alti Plana, de winderige koude hoogvlakte, 
die op 4000 meter hoogte tot in Zuid-Bolivia doorloopt, trof ik alleen maar grote 
pollen Tephr. boliviensis. Van de prachtig gelegen hoofdstad La Paz met haar imposante 
achtergrond van de 6400 m hoge Illimani, voerde mijn verdere weg mij naar de inder
daad diepere, op 2500 meter gelegen tweede grote stad van Bolivia, naar Cochabamba. 
Hier heerst jaar in, jaar uit een mild lenteklimaat en de stad en omgeving verheugen 
zich in een altijd groene subtropische vegetatie.

Eén van mijn eerste bezoeken gold de Universiteit en de leider van het botanische 
instituut, Prof. Cardenas. Hij is een door en door wetenschappelijk man en hangt met 
een gloeiende liefde aan zijn vaderland Bolivia. Talrijke publicaties en een stipendium 
van de Universiteit in Cambridge brachten hem uitnodigingen van verschillende bui
tenlandse Universiteiten, doch professor Cardenas bedankte en bleef trouw aan 
zijn kleine Universiteit in Cochabamba. Ook ik zou Cochabamba voor geen enkel nog 
zo verleidelijk aanbod in Engeland willen ruilen. Deze stad is het ideale centraal gele
gen uitgangspunt voor cactusverzamelexpedities. Van hier uit bewerkt Prof. Cardenas 
al sedert jaren systematisch het hele land en brengt regelmatig nieuw ontdekte planten- 
materiaal naar de Universiteit. Daar werden alle cactussen vrij uitgeplant en kunnen 
onder natuurlijke omstandigheden verder geobserveerd en ten slotte beschreven worden.

De eerste dag van deze kennismaking reeds, ging Prof. Cardenas met mij buiten 
de stad en bracht mij bij een rotsachtige helling met dichte groepen van tot een halve
meter hoge Echinopisis................ In rotsspleten daartussen groeide in een klein areaal
de mooie kleine Parodia schwebsiana, die juist vruchten droeg. Langs de wegen en 
straten stonden dichte, ondoordringbare heggen van Cleistocactussen. Prof. Cardenas 
gaf mij voor de verdere route adressen van vrienden in Sucre en Potosi, die over de 
plaatselijke cactusflora goed ingelicht waren. Op het uitgebreide grondbezit van Ing. 
Hessini bij Sucre vond ik op een klein rotsachtig stuk ettelijke tot vuistgrootte, dicht 
witbedoornde Rebutia’s die ik voor senilis aanzag. Vlak erbij in de schaduw van laag 
struikgewas stonden soortgelijke planten, doch dichter, grover en geelachtig bedoornd. 
Van beide soorten verzamelde ik ongeveer een half dozijn en beleefde er later verras
singen mee. Onder gelijke cultuuromstandigheden in Oostenrijk waren reeds na twee 
jaar alle verschillen totaal verdwenen; de planten waren alle gelijk dicht wit bedoornd. 
De tweede verrassing waren de helder oranjegele bloemen. Merkwaardigerwijze bezit
ten deze een nauwe, vergroeide en met borsteldoorntjes bezette bloembuis en ook de 
vrucht is dicht met borsteldoorntjes bezet. Deze eigenschappen zouden eigenlijk op 
Aylostera wijzen, doch de breed kogelvormige plantenlichamen met de ingezonken 
groeitop en de aan de basis ontspringende bloemen zijn echte Rebutia kenmerken. In 
het vaderland spruiten de planten niet, doch in mijn verzameling hebben zich bij twee 
planten de knoppen in spruiten veranderd. Jammer genoeg kon nog geen Rebutia- 
specialist de planten op naam brengen.

Van Potosi uit, de tinmijnstad op 4000 meter hoogte, ging ik met de vriendelijke 
en hulpvaardige leraar A. Vidaurre cactussen verzamelen in de rotsachtige omgeving. 
Ik kon prachtige stukken van de bewapende Lobivia longispina en een soort met een 
wilde bedoorning, die mijn begeleider als Lobivia holiviensis aanduidde, verzamelen. 
Evenzo verhuisden talrijke vruchten van Tephrocactus minimus en soehrensii naar mijn 
verzameltas. Van alle Tephrocactuszaden echter, die ik meebracht, is noch bij mij, 
noch bij mijn vrienden, ook maar een zaadje ontkiemd. Ook het buiten overwinteren 
van de zaaitesten en kunstgrepen zoals meermalen bevriezen en ontdooien bleven vruch
teloos. Nu wil ik als laatste proef de harde zaden voor het uitzaaien met verterings- 
sappen behandelen.

Vertaling: B. M. SCHOMPER.
(Wordt vervolgd).
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ffllOHLE R E C M B i n a
Geef met gulle handl

Bestuursmededelingen.
MET VACANTIE !
De secretaresse van Succulenta, mevr. 
J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 
19, Lisse, zal van 12 september tot 20 
oktober a.s. met vacantie in het buiten
land vertoeven. De in die tijd binnen
gekomen correspondentie kan eerst na 
20 oktober worden beantwoord.
Voor opgaven van nieuwe leden kan 
men zich wenden tot mej. J. J. E. van 
den Thoorn, Papegaaiweg 6, Wenum, 
Apeldoorn.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
Na enige maanden vacantie beginnen 
wij nu weer met onze maandelijkse bij
eenkomsten. Deze zal worden gehouden 
op maandag 14 september des ’s avonds 
8 uur ten huize van de heer Buining, 
Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld. 
Onze voorzitter zal dan een lezing met 
dia’s houden over zijn reis naar Zuid- 
Frankrijk.

F. J. MEYER, secr.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Na in de vakantie weer de nodige 

energie te hebben opgedaan, hopen we 
ook met ons verenigingswerk betreffen
de onze liefhebberij, weer met frisse 
moed aan de slag te gaan.

Op donderdag 17 september a.s. te 8 
uur hopen wij u allen weer bijeen te zien 
en wel ten huize van de heer D. R. 
Meesters, Bremstraat 8 te Arnhem. Dit 
adres is te bereiken met bus 9 vanaf het 
station in de richting „Heijenoord” .

Wij rekenen er op dat allen aanwezig 
zullen zijn. J. SCHUT.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Op 23 september a.s. hebben we weder
om een dia-avond met als spreker de 
heer C. Bommeljé uit Den Haag, ons 
allen welbekend om zijn grote kennis 
der succulente planten. Wij hopen dat 
alle leden op deze avond aanwezig zullen 
zijn. De heer Bommeljé heeft als onder
werp: „De stedelijke succulenten verza
meling te Zürich, toegelicht met kleu
rendia’s. Dit belooft dus weer een zeer 
goede avond te worden.
Op onze laatste vergadering is besloten 
een tentoonstelling te houden in samen
werking met de vogelver. „De gevleu
gelde zanger” . Deze zal plaats vinden op 
17 en 18 december a.s. We rekenen op 
de medewerking van al onze leden. 
P.S. Deze bijeenkomst wordt gehouden 
in het K.A.B.-gebouw, Doelstraat 9, Dor
drecht, aanvang 19.30 uur.

A. DENTINGER, secr.

HAARLEM EN OMSTREKEN
De maandelijkse bijeenkomst zal gehou
den worden op donderdag 10 september 
1959 in het Ned. Herv. Jeugdhuis, Scho- 
terweg 83, Haarlem.

M. J. VAN DOESBURG,, secr.
LEIDEN
De leden van de afdeling Leiden wor
den verzocht zo spoedig mogelijk de 
contributie over het jaar 1959, ten be
drage van f. 6.50 te willen storten op 
postrekening no. 83 35 50 ten name van 
de Alg. Penningmeester Succulenta te 
Rijperkerk, Friesland.
Na 15 oktober a.s. wordt over het ver
schuldigde bedrag beschikt per P.T.T. 
met verhoging van 30 cent incassokosten.

Mevr. DALLINGA-MAHLER, 
penningm.

Flinke sortering Import • Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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



import
export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556  F■ Jansen Leyweg 24
postrekening 17 2446  ’s-Gravenhage

Op zaterdagmiddag 26 september zal er gelegenheid zijn tot het kosteloos 
bezichtigen van mijn

CACTUSKWEKERIJ
en ontvangt u tevens een plantje CADEAU.
Des avonds om 8 uur worden er kleurendia’s vertoont, waarvoor u op aan
vraag een toegangsbewijs wordt verstrekt door :

FREEK HOOGVLIET
Oostelijke Slag 7 — MAASDIJK — Telefoon K 1745—732

V R A A G  EN A A N B O D
IN RUIL aangeboden stekgoed en zaai
lingen van meer dan 100 soorten cactus
sen. Brieven met ruillijst aan W. J. 
BUWALDA, Bovenweg 32, St. Pancras.
TE KOOP: Mijn collectie cactussen, plm. 
180 stuks, waaronder vele bloeibare 
planten. Te bevragen bij H. OLDE, 
Venestraat 34, Assen.

NIEUW E L E D E N :
Mevr. H. J. van den Berg-Jeths, Hegge- 

ranklaan 29, Eindhoven.
W. Koenen, Frans Halsstraat 59, Amers

foort.
W. H. Imhof, Orteliusstraat 79 huis, 

Amsterdam-West.
C. de Quastenit, Olieslagerslaan 24zw., 

Haarlem.
G. K. Bloemendaal, Haerstraat 4, Olden- 

zaal.
C. J. M. Couwenbergh, Alb. Cuypstraat 

70a, IV, Amsterdam-Zuid.
Wim Backhuys, Mathenesserlaan 512b, 

Rotterdam.
Mej. C. M. Cremers, Schouwweg 82, 

Wassenaar.
A. Plug, van Ostadestraat 580, Den Haag.

DE BIBLIO TH EEK .
Door een aantal nieuwe boeken en de 
noodzakelijkheid deze in de catalogus 
te publiceren, ligt het in de bedoeling 
een nieuwe te doen verschijnen, welke 
door de bibliothecaris tegen een klein 
bedrag beschikbaar zal worden gesteld. 
Willen de leden die boeken in hun bezit 
hebben deze zo spoedig mogelijk terug
zenden. zodat ze ook in de catalogus 
vermeld kunnen worden.
Helaas zijn er onder de boeken een aan
tal die een „opknappertje” nodig heb
ben, doordat ze door verzending en an
dere oorzaken enigszins beschadigd zijn; 
deze komen echter weer zo spoedig mo
gelijk in circulatie.
Nadere bijzonderheden volgen in het 
oktobernummer.

S. K. BRAVENBOER, 
Kethelweg 116 — Vlaardingen.

Mevr. H. Zwaan-Colpa, Elzenlaan 6, Ber
gen aan Zee.

J. H. Heitink, 125 Kilder, post Doetin- 
chem.

W. van der Weerd, Langbroekerdijk A. 
105, Neerlangbroek, Utrecht.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56a -  N A A L D W I J K  -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8
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FRIEDRICH RITTER 
— Arica — Chili.

De om vang van het geslacht

PYRRHOCACTUS “̂Berger0
I n zijn boek „Kakteen” van 1929 stelde A. Berger het ondergeslacht P y r r h o c a c t u s  

op, dat hij met andere ondergeslachten in het „verzamelgeslacht” — overeenkomstig 
zijn eigen woorden — E c h i n o c a c t u s  Link 1827 samenvatte. Berger behandelde 
echter alle ondergeslachten, behorende tot E c h i n o c a c t u s ,  als geslachten, waarin 
hij bijvoorbeeld dienovereenkomstig plaatste „Echinocactus strausianus K. Sch. 1901 — 
Pyrrhocactus Berger”  (zie pag. 215), zonder er op te wijzen, dat P y r r h o c a c t u s  
van een andere rangorde was. Op dezelfde bladzijde lezen wij bijvoorbeeld „Echino
cactus cinerascens Salm. 1845 — Copiapoa Br. et R.” . Hier wordt echter C o p i a p o a  
als geslacht genomen en het is duidelijk, dat men de toewijzing van strausianus naar 
P y r r h o c a c t u s  Berger eveneens als geslachtsverandering moet aannemen. Bij 
de splitsing van het verzamelgeslacht E c h i n o c a c t u s  in de daarop volgende periode 
heeft men dienovereenkomstig Berger als auteur van P y r r h o c a c t u s  erkend, zoals 
dit ook op deze plaats het geval is.

Berger geeft als Duitse diagnose voor P y r r h o c a c t u s  op pagina 215: „Rip- 
pen gekerbt, Areolen grosz, mit vielen pfriemlichen steifen Stacheln; Blüten rötlich- 
gelb; Fruchtknoten beschuppt, mit weiszen Wollbüschelchen und manchmal mit Bor- 
stenstacheln” .

Een Latijnse diagnose was destijds nog niet noodzakelijk. Een type werd door 
Berger nog niet genoemd, maar in de eerste plaats werd Echinocactus strausianus K. 
Sch. 1901 behandeld en in Byles „Dictionary” 1957 wordt deze soort terecht als type 
van P y r r h o c a c t u s  Berger erkend.

Naderhand heeft Backeberg in „Blatter für Kakteenforschung” , 1938—6, het genus 
H o r r i d o c a c t u s  van P y r r h o c a c t u s  afgescheiden, met de volgende diag
nose: „ Flores satis magni, rotato patentissima, ovario inaculeato et insetoso in axilis 
squamularum minutissimarum tomentuloso, Chile. Typus Cactus horridus Colla” .

Later scheidde Backeberg van het geslacht N e o p o r t e r i a  Br. et R. een 
geslacht af onder de naam C h i l e n i a  Bckbg, met een Latijnse diagnose in Kakteen- 
kunde 1939, pag. 82. Type is Echinocactus jussieui Monv.

De geslachtsnaam C h i l e n i a  werd in „Cactaceae Jahrbuch” , juni 1942, pag. 
39, veranderd in N e o c h i l e n i a  Bckbg. Als het meest wezenlijke diagnostisch ver
schil met H o r r i d o c a c t u s  wordt genoemd de sterke beharing van vruchtbeginsel 
en bloembuis en de borstelige bedoorning in de oksels van de bovenste schubjes van 
de bloembuis. Dit verschil is echter hoogstens gradueel en kan niet als geslachtsken
merk worden aangenomen. De wollige beharing van de bloem neemt in Chili toe al naar
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gelang het klimaat van het zuiden naar het noorden een meer woestijnachtig karakter 
krijgt en borstelige dorens aan de bloemen kunnen zelfs binnen dezelfde soort H o r r i -  
d o c a c t u s  en N e o c h i l e n i a  voorkomen of soms geheel ontbreken. Het geslacht 
N e o c h i l e n i a  is op grond hiervan niet te handhaven, zelfs niet als ondergeslacht. 
Daarentegen is het geslacht N e o p o r t e r i a  Br. et R. goed te onderscheiden van 
P y r r h o c a c t u s  door het karakter der bloemen. Indien men thans tracht P y r r h o 
e a  c t u s met N e o p o r t e r i a  te verenigen, dan kan ik mij hiermede niet vereni
gen. Het gaat bij N e o p o r t e r i a  beslist niet om een storing bij de ontplooiing van 
de bloem, zoals gezegd is, maar om een groeiontwikkeling der bloem in talrijke kenmer
ken, die gewoonlijk tot geslachtskenmerken gerekend worden. Op deze plaats kan ik 
hier niet verder op ingaan.

Wat nu het geslacht H o r r i d o c a c t u s  betreft, onlangs was ik in de gelegen
heid, de soorten van het geslacht P y r r h o c a c t u s  in het noorden van Argentinië 
op te zoeken en nauwkeurig te bestuderen. Daarbij bleek, dat de kenmerken, die dit 
geslacht uit Argentinië zouden scheiden van H o r r i d o c a c t u s  uit Chili, zeer ver
anderlijk zijn en tenslotte zelfs geheel kunnen ontbreken. De Pyrrhocactussoorten van 
de provincie Mendoza en verder naar het zuiden (type en andere) vertonen als zaailin
gen haakvormige middendorens (althans in hun vaderland), wat nimmer bij kogelvor
mige soorten uit Chili voorkomt. In het noorden van Argentinië echter vervalt dit ken
merk geheel. Het afsplitsen van geslachten op grond van dergelijke verschillen in habi
tus en bedoorning, moet als onjuist worden bestempeld. Als wezenlijk afzonderlijk ken
merk van de Argentijnse soorten geldt alleen een sterkere bedoorning met borstels van 
vruchtbeginsel en bloembuis. Maai' dit kenmerk verdwijnt bij de meer noordelijk 
groeiende Pyrrhocactussoorten.

Zo treft men op het vruchtbeginsel van Pyrrhocactus bulbocalyx Werd. 1937 uit 
de provincie La Rioja slechts op de bovenste rand een paar zeer fijne haarvormige korte 
dorentjes aan en de meest noordelijk groeiende vertegenwoordiger Pyrrhocactus uma- 
deave (Werd.) Bckbg, uit de provincie Salta, heeft meestal alleen nog de vlokjes wol 
en slechts soms nog bovendien een paar fijne, haarvormige korte dorentjes aan de 
bovenste rand van het vruchtbeginsel. Overigens zijn de bloemen, vruchten en zaden 
van de soorten uit Chili over het algemeen volkomen gelijk aan die van de Argen
tijnse soorten, zodat een afscheiding van het geslacht H o r r i d o c a c t u s  van 
P y r r h o c a c t u s  niet juist is. Aan de andere kant vertonen niet weinige der tot 
H o r r i d o c a c t u s  en N e o c h i l e n i a  gerekende soorten de neiging tot groei 
van de borstelige dorentjes op de bloembuis tot op het vruchtbeginsel. Onder deze om
standigheden is zelfs H o r r i d o c a c t u s  niet eens als ondergeslacht te handhaven. 
De gegevens van dit onderzoek dwingen ons tot intrekking van de geslachten H o r r i 
d o c a c t u s  Bckbg en N e o c h i l e n i a  Bckbg.

Tot het geslacht P y r r h o c a c t u s  Berger behoren dan de volgende soorten :
A. SOORTEN UIT ARGENTINIË :

Pyrrhocactus strausianus
(K. Sch. 1901) Berger 1929. Type.

Pyrrhocactus sanjuanensis
(Speg. 1905) Ritter comb. nov. 
[syn. Echinocactus sanjuanensis 
Speg. Anal. Mus. Nac. Buenos 
Aires III. 4:501-1905).

Pyrrhocactus catamarcensis 
(Speg. 1905) Bckbg 1935.

Pyrrhocactus umadeave
(Werd. 1931) Bckbg 1935.

Pyrrhocactus dubius 
Bckbg. 1935.

Pyrrhocactus bulbocalyx
(Werd. 1937) Bckbg 1940.

Pyrrhocactus vollianus
Bckbg 1956. 

B. SOORTEN UIT CHILI :
Pyrrhocactus curvispinus

(Bertero 1829) Berger 1929. 
Pyrrhocactus horridus

(Colla 1833) Bckbg 1935 [syn. Hor
ridocactus horridus (Colla) Bckbg 
19401.

Pyrrhocactus kunzei
(Foerst. 1846) Ritter comb. nov. 
[syn. Echinocactus kunzei Foer- 
ster Handb. 1846, p. 293, syn. Neo
chilenia kunzei (Foerst.) Bckbg 
19511.
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Pyrrhocactus fuscus
(Muehlpf. 1848) Ritter comb. nov. 
[syn. Echinocactus fuscus Muehlpf. 
Allg. Gartenz. 16 : 10-1848, syn. 
Neochilenia fusca (Muehlpf.) 
Bckbg. 1951; syn. Neoporteria jus- 
sieui (Monv.) Bckbg 1951; syn. 
Neochilenia fobeana (Mieckley) 
Bckbg 1951],

Pyrrhocactus nigricans
(Linke 1857) Ritter comb. nov. 
[syn. Echinopsis nigricans Linke, 
Allg. Gartenz. 25 : 239-1857, syn. 
Horridocactus nigricans (Linke) 
Bckbg et Doelz, 1942],

Pyrrhocactus chilensis
(Hildm. 1898) Ritter comb. nov. 
[syn. Echinocactus chilensis Hildm. 
in Schum. Gesamtb. Kakt. p. 423, 
syn. Neochilenia chilensis (Hildm.) 
Bckbg 1951],

Pyrrhocactus froehlichianus
(K. Sch. 1903) Backbg 1935 [syn. 
Horridocactus froehlichianus (K. 
Sch.) Bckbg 1951],

Pyrrhocactus occultus
(K. Schum. 1903, non Phil.) Ritter 
comb. nov. [syn. Echinocactus oc
cultus K. Sch. in Gesamtbeschr. 
Kakt. Nachtrag 1903, p. 114; syn. 
Neochilenia occulta (Phil.) Bckbg 
1951 pro parte].

Pyrrhocactus aspillagai
(Soehrens 1929) Ritter comb. nov. 
[syn. Echinocactus aspillagai 
Soehrens in Mon. f. K. 1929, pag. 
125; syn. Neoporteria aspillagai 
(Soehrens) Backbg].

Pyrrhocactus heinrichianus
(Bckbg 1942) Ritter comb. nov. 
[syn. Horridocactus heinrichianus 
Bckbg in Kakteenkunde 1942, pag. 
8],

Pyrrhocactus kesselringianus
(Doelz. 1942) Ritter comb. nov. 
[syn. Horridocactus kesselringia
nus Doelz in Kakteenk. 1942, p. 4], 

Pyrrhocactus taltalensis
(Hutch. 1955) Ritter comb. nov. 
[syn. Neoport. taltalensis Hutch. 
in Cact. and Succ. J. Am. 1955, p. 
1811.

Pyrrhocactus andreaeana
(Bckbg 1959) Ritter comb. nov. 
[syn. Neochilenia andreaeana 
Bckbg in Kakteen und and. Sukk. 
1959, p. 38].

Pyrrhocactus garaventai
(Ritter 1959) Ritter comb. nov. 
[syn. Horridocactus garaventai 
Ritter in Succulenta 1959, p. 41],

Pyrrhocactus eriosyzoides
(Ritter 1959) Ritter comb. nov. 
[syn. Horridocactus eriosyzoides 
Ritter in Succulenta 1959, p. 49].

Pyrrhocactus engleri
(Ritter 1959) Ritter comb. nov. 
[syn. Horridocactus engleri Ritter 
in Succulenta 1959, pag. 76].

Pyrrhocactus andicolus
(Ritter 1959) Ritter comb. nov. 
[syn. Horridocactus andicolus Rit
ter in Succulenta 1959 p. 97].

Pyrrhocactus andicolus
(Ritter) Ritter var. descendens 
(Ritter) Ritter comb. nov. [syn. 
Horridocactus andicolus Ritter var. 
descendens Ritter in Succulenta 
1959, pag. 97],

Pyrrhocactus andicolus
(Ritter) Ritter var. mollensis (Rit
ter) Ritter comb. nov. [syn. Hor
ridocactus andicolus Ritter var. 
mollensis Ritter in Succulenta 
1959, p. 97],

Pyrrhocactus andicolus
(Ritter) Ritter variëteit robustus 
(Ritter) Ritter comb. nov. [syn. 
Horridocactus andicolus Ritter var. 
robustus Ritter in Succulenta 
1959, p. 97].

Pyrrhocactus paucicostatus
(Ritter) Ritter comb. nov. [syn. 
Horridocactus paucicostatus Ritter 
in Succulenta 1959, p. 113].

Pyrrhocactus paucicostatus
(Ritter) Ritter var. viridis (Ritter) 
Ritter comb. nov. [syn. Horrido
cactus paucicostatus Ritter var. 
viridis Ritter in Succulenta 1959, 
p. 113].

Vert. A. F. H. BUINING.
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J. C. VAN KEPPEL.

Pachypliytum hookeri ( S a l m - ^ y c k )  B e r g e n *

R
eeds in 1854 beschreef — naar materiaal uit de Kew Garden ontvangen — vorst 
Salm-Dyck de hier afgebeelde plant als Diotostemon hookeri, welke geslachtsnaam 

thans gebruikt wordt als ondergeslachtsnaam voor die Pachyphytums waarvan de bloem- 
kroonbladeren langer zijn dan de kelkbladeren. Ondanks het feit dat in de literatuur 
wordt vermeld dat deze plant een hoogte kan bereiken van 60—120 cm, is het in kui
tuur een zeer langzame groeier, die vele jaren nodig heeft om tot een hoogte van een 
paar decimeter op te groeien. Wij zijn dan ook geneigd te veronderstellen dat deze 
maten niet helemaal juist zijn, temeer daar een juiste vindplaats niet bekend is, behalve 
dat deze plant uit Mexico komt. Alle beschrijvingen zijn dus van kultuurplanten en het

lijkt ons niet mogelijk dat deze 
plant onder gunstige groeivoor- 
waarden tot 120 cm hoog op
groeit. Wij moeten Pachyphytum  
hookeri overigens niet verwarren, 
— dit komt nl. in verschillende 
collecties voor — met een andere 
plant, die bekend staat als Pach. 
longifolium, maar naar onze me
ning niet identiek is met Pach. 
longifolium  Rosé. Deze z.g. lon
gifolium  kan nl. snel een behoor
lijke hoogte bereiken en heeft 
bladeren die in vorm overeenko
men met Pachyphytum hookeri, 
maar soms wel een lengte van 10 
cm en meer bereiken. Overigens 
komt vrijwel de gehele beschrij
ving van Pach. longifolium  Rosé 
niet overeen met deze plant uit 
onze collecties terwijl ook een af
beelding in C. and Succ. Journal 
9, zeker niet identiek is met de 
plant die wij hier kweken. Maar 
laten wij niet afdwalen van Pach. 
hookeri, die door verschillende 
auteurs nog onder andere namen 
beschreven is nl. Echeveria hoo

keri Lem. (111. Horticole, 1863), Cotyledon adunca Bak. (Saunders Ref. Botanicum, 1, 
1863), Pachyphytum roseum  Bak., als synoniem, Echeveria adunca Otto, 1873 en Pach. 
aduncum  Rose (N. Am. Flora XöII, I, 1905). In habitus komt zij veel overeen met de 
groene vorm van Pach. compactum, doch is door de sterk blauwgrijs berijpte bladeren 
gemakkelijk te onderscheiden. Ook mist zij de v-vormige tekening van deze soort.

Pach. hookeri werd genoemd naar de plantkundige Sir William J. Hooker, die 
leefde van 1785—1865. Hij was van 1841 tot aan zijn dood directeur van de botanische 
tuin van Kew in Engeland en schreef vele botanische publikaties.

Korte beschrijving: Stamvormende plant, tot 120(?) cm hoog. Bladeren smal lang
werpig of smal lancetvormig, afgerond aan de onderzijde, afgeplat aan de bovenzijde, 
stomp met een kleine kleurloze spits, groen, berijpt, niet roodachtig verkleurend, 2—5 
cm lang, 1!4—2 cm breed. Bloemstengel roodachtig, 30 cm lang. Weinig, kleine, steriele 
schutbladen. Bloeiwijze met 7— 18 pink-rose, aan de voet geelachtige bloemen.
Literatuur: The Genus Pachyphytum, K. von Poellnitz in The Cactus Journal (Engeland), Vol. V, 
1937, 4 p. 72 — Genus Pachyphytum E. Watch in Cactus and Succulent Journal, Vol. III, 31, p. 9.

PACHYPHYTUM HOOKERI
foto: De Klark.
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^ÏBoliviaanóe ^ epkrocactuóóen
door H. BARSCHUS.

Tn Bolivia komen een groot aantal Tephrocactussen voor, die hier in het 
l  kort besproken zullen worden. Het is helaas niet mogelijk alle vindplaat
sen of de hoogte van de groeiplaatsen op te geven, die voor de cultuur van 
veel belang zijn, daar deze in de originele beschrijving veelal ontbreken.

TEPHROCACTUS HOSSEI Cliché K.u.a.S.

Een juiste beschrijving van de Boliviaanse Tephrocactussen stuit in Europa 
op de moeilijkheid, dat ons materiaal door een langjarige cultuur min of 
meer veranderd is. Dit werk kan daarom slechts door een Zuidamerikaans 
botanicus verricht worden.

Enige Tephrocactussoorten zijn reeds lang in Europa bekend, andere 
zijn eerst sedert kort beschreven, hier volgt een overzicht van de momenteel 
bekende Boliviaanse soorten.

T. bolivianus (S.D. 1845) B a c k b g . Deze soort is lang onbekend geble
ven, S c h u m a n n  kende deze plant niet en B r i t t o n  e n  R o s é  verenigde haar 
met T. pentlandii. B a c k e b e r g  scheidde echter beide soorten weer, nadat 
T. bolivianus door Mevr. Wilke opnieuw gevonden was. De leden (poda- 
riën) van deze soort zijn eivormig en sterk hobbelig. Dorens tot 20, meestal 
6—8 cm lang, sterk stekend en afstaand. De kleur der bloemen varieert van 
geel tot dieprood.

T. chichensis werd in het National Cactus and Succulent Journal van 
1952, dl 4, pp. 75-76, beschreven. De plant komt op 3800 m voor en vormt
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dichte groepen van meer dan een halve meter doorsnede en een meter 
hoogte; de leden zijn ongeveer 8-11 bij 4 tot 6 cm groot, ze zijn hobbelig 
(podariën) en dragen in de areolen 12-16 dorens van gemiddeld 3 cm leng
te, de langste kunnen 5 cm worden. De bloem is onbekend.

T. chichensis var. colchanus Card. 1952. Deze variëteit onderscheidt 
zich van de typeplant door een zwakkere groei, en het aantal en de lengte 
van de dorens is geringer. De bloem is onbekend.

T. cylindrarticulatus Card. 1952 werd gelijktijdig met de voorgaande 
soort beschreven. Ze groeit zodevormig, de leden vertakken zich dichotoom, 
hun grootte bedraagt circa 2-4 bij 6-9 cm. De podariën dragen de areolen, 
waarvan de bovenste ongeveer 6 dorens, lang 2-5 cm, vertonen. De bloe
men zijn onbekend. De plant groeit op 3900 m hoogte.

T. duvaloides Backbg 1953 werd gevonden tezamen met de variëteit 
T. duvaloides var. albispinus B ackbg 1953. Deze werd beschreven in het 
Franse tijdschrift „Cactus” 1953, deel 38, blz. 250. De bloemen zijn onbe
kend, de korte diagnose vermeld: leden lang 9 cm, grijsgroen van kleur en 
met langwerpige podariën bezet. Dorens 6 tot 8, meestal 3 tot 7, 1 tot 3 cm 
lang, geelachtig. De variëteit onderscheidt zich door fijne witte dorens. Bij 
beide soorten werd de vindplaats niet vermeld.

T. ferocior B ackbg 1953, werd eveneens beschreven. De leden worden 
8 bij 6 cm groot, kleur groen. De podariën zijn ongeveer 2 cm hoog en 1% 
cm breed. Randdorens ongeveer 5, in elkaar gevlochten en tegen de leden 
aangedrukt, tot 6 cm lang. Centraaldorens 1 tot 3, rechtop, tot 6 cm lang. 
Kleur wit tot bruinachtig. Bloemen oranje. Vrucht eetbaar.

T. flexuosus Backbg 1935 is een mooie, lang en sterk bedoornde soort, 
wordt echter zelden aangetroffen.

T. floccosus (S.-D. 1845) Backbg is als Opuntia floccosa  sedert lange 
tijd bekend, zodat een beschrijving overbodig is. Groeiplaats volgens F. 
Ritter tot 5000 meter hoogte.

T. lagopus (K. Sch. 1898) Backbg. Deze komt volgens F. R itter op 
hoogten van meer dan 5000 meter voor! De afzonderlijke leden zijn onge
veer 6 tot 20 cm groot en met dichte geelwitte wol bedekt. Deze wol bedekt 
de tot 7 mm lange blaadjes. In de areolen, behalve de wol, borsteldorens 
van 4 cm lengte.

T. minor B ackbg 1953 beschreven in „Cactus” is weinig vertakt. Leden 
tot 4 bij 2 cm grootte, rond tot gedrukt rondvormig. De bovenste areolen 
dragen veel glochiden en 1 tot 5 dorens, waarvan 1 of 2 tot 4 cm lengte, 
aangedrukt of buitenwaarts gericht. Bloemen onbekend, groeit op 4000 
meter hoogte.

T. nigrispinus (K. Sch. 1898) B ackbg. Lage pollen vormend. In de areo
len bladresten dragend. Het oppervlak is bij oudere leden licht gebobbeld 
(podariën), bruinachtig. Dorens tot 4 cm lang, roodgrijs tot zwart. Bloemen 
klein, plm. 2,5 cm lang, purper, 1 tot 2 cm breed. Op 3000 meter hoogte 
aan de Boliviaans-Argentijnse grens.

T. pentlandii (S.-D. 1845) B ackbg is een bekende, laagblijvende, bij de 
grond sterk vertakte plant. Leden eivormig, met duidelijke podariën en on
geveer 5 cm lang. Deze plant ziet er uit, alsof de ene aardappel op de 
andere is gestoken. Dorens 1 tot 2, zijn zeer dun en wit.

T. pentlandii var. albispinus, aureispinus, nigrispinus en rufispinus zijn 
nieuwe door F. R itter ontdekte soorten van ongeveer 4000 meter hoogte.



SUCCULENTA 135

TEPHROCACTUS SPHAERICUS (Forst.) Backbg foto: Dr. Bohumil Schiitz

Zaden zijn bij de Firma W inter  in Frankfurt te verkrijgen. De bewerking 
dezer soorten geschiedt door K rainz.

T. pentlandii var. fuauxianus B ackbg 1953 werd eveneens in „Cactus” 
beschreven. De leden zijn ovaler en dragen slechts één doren.

T. pentlandii var. rossianus H ein r . e t  B ackbg 1953 heeft dikkere leden, 
leden, podariën klein, met 1 tot 3 sterkere dorens dan bij de typeplant, geel 
tot bruinachtig, vaak nog 1 tot 3 kleinere. Bloemen rond, geel tot rood.

T. rarissimus B ackbg 1935, zeldzaam en weinig bekend, met rood
blauwachtige leden.

T. rappianus (K. Sch. 1899) B ackbg. Leden ongeveer 7 bij 4 cm 
groot. Glochiden lichtgeel, ongeveer 12 tot 20 dorens, gedraaid, wit, tot 
2 cm lang.

T. subinermis (B ackbg 1935) B ackbg, zodevormend. Leden kogel
vormig, circa 4 bij 3,5 cm groot, uitstekende podariën, 1 tot 2 dorens, vaak 
ontbrekend, de grootste tot 2,5 cm lang. Komt voor op 4000 meter hoogte.

T. subterraneus (R. E. F r ies) B ackbg, T. tarapacanus (Ph il .) B ackbg, 
T. wilkeanus B ackbg. Deze drie soorten zijn zeldzaam en weinig bekend.

De Tephrocactussen stammen alle uit hogere regionen, waarop bij de 
cultuur gelet moet worden, veel zon, koel overwinteren. Vanwege de knol
wortels kan men beter diepe potten dan vlakke schalen gebruiken. De 
grond moet leem bevatten en rijk aan minerale voedingsstoffen zijn.

Vert.: B. M. SCHOMPER.
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O p  bezoek bi]

Frau  Hiidegard W in te r
Toen mijn vrouw en ik plannen hadden 

gemaakt om dit jaar onze vacantie op de 
„brommer” aan de Rijn door te bren
gen, kwam meteen het idee bij me op, 
om eens een bezoek te brengen aan Frau 
Winter. Dit is dan ook gebeurd en we 
kwamen des avonds om ongeveer half 7 
in de Fachfeldstrasse in Frankfurt am 
Main aan. De ontvangst was uiterst har
telijk en we maakten een afspraak voor 
de volgende morgen vroeg. Na ons be
hulpzaam geweest te zijn met het zoeken 
naar onderdak voor de nacht — wat niet 
zo eenvoudig bleek te zijn in Frankfurt — 
namen we afscheid tot de volgende mor
gen.

De volgende morgen stond Frau Winter 
ons al op te wachten. We brachten een 
bezoek aan haar verzameling, die onder
gebracht was in een dubbele kas, beide 
afdelingen met een middentablet en rond
om een zijtablet. Hier stonden vele prach
tige soorten cactussen en wel die soorten, 
die wij uit de door haar gedistribueerde 
zaden ook proberen te kweken. Prachtige 
volwassen planten uit de geslachten Ma- 
tucana, Horridocactus, Copiapoa, Islaya, 
Chileorebutia, Arquipa en niet te verge
ten de verschillende Cereusgeslachten. 
We keken onze ogen uit. Vele planten 
stonden nog in bloei. Voor het eerst van 
mijn leven zag ik hier de Blossfeldia’s. 
Kleine weke plantjes, soms meerdere kop
jes op een „wortelknol”, met hier en daar 
kleine bloempjes er aan.
Er waren ook enige bakken met zojuist 
ontvangen importen van geheel nieuwe 
soorten, o.a. van het geslacht Parodia en 
Weingartia. Ik ben benieuwd naar de

nieuwe prijscourant van volgend jaar. 
Daarin zullen van laatstgenoemde ge
slachten wel weer zaden aangeboden wor
den.
Buiten in platte bakken stonden rijen im
porten zoals Matucana, o.a. comacephala, 
aurantiaea en yanganucensis, en Oroya, 
nl. borchersii en peruviana. Buitengewoon 
mooi. Een ieder, die eens in de buurt van 
Frankfurt komt zou ik zeker willen aan
raden om aan deze verzameling een 
bezoek te brengen. Het is zeker de moeite 
waard. Hier ziet men planten, welke men 
praktisch in geen enkele verzameling ziet. 
Er zijn nl. planten bij van een soort, waar
van Ritter er maar een enkele gevonden 
heeft en die dus zeer waarschijnlijk nooit 
zeer verbreid zullen worden.
Weer bij Frau Winter thuis gekomen, be
zocht ik nog even de kamer, waar de 
zaden liggen opgeslagen. Een ruime ka
mer met houten rekken langs de muren, 
waarin systematisch doosjes zijn opgesta
peld volgens de FR nummers.
Natuurlijk heeft Frau Winter voor al het 
werk, wat er aan de verzameling gedaan 
moet worden en het uittellen en verzenden 
van zaden haar personeel. Gelukkig krijgt 
ze de zaden schoongemaakt uit Zuid- 
Amerika van haar broer Fr. Ritter ge
stuurd.
Onder het genot van een heerlijk glas wijn 
liet Frau Winter ons nog verschillende 
zaken zien, die ze van liefhebbers uit ver
scheidene landen ontvangen had. Een 
porceleinen schotel uit Turkije, enkele uit 
Japan en China, een schaal van Boheems 
kristal, gesneden houten beeldjes uit 
Mexiko, enz.
Na nog een uurtje gezellig doorgebracht 
te hebben, vertrokken we weer. Frau 
Winter dankzeggend voor de genoten 
gastvrijheid en de prettige ontvangst.

B. M. SCHOMPER.

F. W. J. ZIMMERMAN f
Bij deze delen wij U mede dat de heer F. W. J. ZIMMERMAN te 

Heerde, Stationsstraat 16, op zaterdag 19 september 1959 in het Sophia 
Ziekenhuis te Zwolle is overleden.

De heer Zimmerman was steeds een belangstellend en medelevend 
lid van „Succulenta”, die met warme toewijding zijn belangrijke cactus
verzameling verzorgde.

Namens Mevrouw Zimmerman en familie, 
M. DE JAGER.
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U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

Bestuursmededelingen.

NIEUWE AFDELING
Het verheugt ons mededeling te kunnen 
doen van de oprichting van de afdeling 
Noord-Limburg op 27 augustus 1959.
De oprichting is tot stand gekomen op 
initiatief van de heer W. Hagedoren in 
Blerick. Het bestuur is samengesteld uit 
de volgende leden: de heer W. Hagedo
ren, voorzitter: de heer G. J. Broerse, 
Burg. Petersstraat 7, Blerick, secretaris 
en mevrouw E. Spee-Frencken, penning- 
meesteresse.
Bij de afdeling hebben zich 18 leden 
aangesloten. Wij wensen de afdeling veel 
succes!

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 12 oktober 
des avonds om 8 uur ten huize van de 
heer F. J. Meyer, Goudsbloemstraat 23, 
Amersfoort.
Onze voorzitter zal wederom dia’s ver
tonen van Zuid-Frankrijk.

F. J. MEIJER, secretaris.

ARNHEM
De oktobervergadering van onze kring 
zal gehouden worden op donderdag 22 
oktober a.s. ten huize van de heer I. 
Lageveen, Utrechtseweg 54 te Arnhem.

J. SCHUT.

POSTZEGELS
Ons lid, de heer E. Tjabringa wordt sinds 
enige tijd in het Sanatorium Beatrix- 
oord verpleegd. Hij wil thans zijn ledige 
uren — en dat zijn er vele — vullen door 
het verzamelen van Nederlandse, Belgi
sche en andere postzegels. Kijkt u eens 
rond of u hier of daar wat zegels hebt 
liggen. U doet er waarschijnlijk toch niets 
mee, maar de heer Tjabringa wel. Stuurt 
u hem dus vreemde postzegels. Hij is er 
u heel dankbaar voor. Zijn adres luidt: 
E. TJABRINGA, Sanatorium Beatrixoord 
— M.P.C. 3, — Appelscha.

Kopij voor het volgende nummer moet 
vóór de 20ste oktober in het bezit zijn 
van de redactie. Red.

Zaden gevraagd
Zoals u wellicht weet, zal de afdeling 
Den Haag het komende jaar het Cliché- 
fonds beheren. Er is tegenwoordig voor 
cliché’s meer geld nodig dan voorheen. 
Immers Succulenta verschijnt thans met 
12 nummers per jaar tegen voorheen 6. 
Foto’s zijn tegenwoordig onmisbaar in 
ons tijdschrift; ze verduidelijken vaak 
meer dan vele woorden.
Een plantbeschrijving zonder goede foto 
is nagenoeg onmogelijk geworden. Er is 
dus veel geld nodig en wij stellen ons 
voor om reeds in december van dit jaar 
met een zaadlijst (katalogus) uit te ko
men.
Helpt allen mede, deze lijst zo lang en 
zo belangrijk mogelijk te maken door uw 
oogst aan zaden (liefst op naam) te zen
den aan een der ondergetekenden. Er 
zijn in onze verzamelingen voldoende 
goede soorten te vinden die zaad vóórt
brengen.
U behoeft de zaden niet schoon te ma
ken. Daarom: treuzel niet en stuur ze 
aan het Clichéfonds toe. Bij voorbaat 
onze hartelijke dank.

C. BOMMELJÉ,
Gentsestraat 92, Scheveningen, 
Telefoon 070-542195.
J. BONEFAAS,
Bunschotensestraat 80, Den Haag, 
Telefoon 070-331990.

V R A A G  EN A A N B O D

VERZAMELING cactussen en succulen
ten te koop, ook in gedeelten. 150 soor
ten, waaronder een honderdtal van 5-10 
jaar oud. Adres: EMILE VAN DER
AUWERE, Reetsesteenweg 50, Aartse- 
laar (Antwerpen), België.

GEVRAAGD: Succulenta, jaargang 1919 
tot en met 1931 en jaargang 1936. Het 
boek: Backeberg „Van Texas naar Pata- 
gonië” en „Stachlige Wildnis” . Aanbie
dingen met prijs aan de red. van dit blad.



Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere 
Vetplanten. Grote voorraad.

U ITS LU ITE N D  GROOTHANDEL 
WHOLESALE ONLY

Handelskw ekerij -  Reeuw ijk -  Tel. 3 3 4

NIEUWE CATALOGUS VAN DE 
BIBLIOTHEEK
Na 15 oktober a.s. kunnen de leden van 
Succulenta de nieuwe catalogus van de 
bibliotheek aanvragen. Zij worden ver
zocht dit per brief te doen en dan gelijk
tijdig DERTIG CENT aan postzegels in te 
sluiten. Dit ter bestrijding van de onkos
ten catalogus en porto.
Brieven waarbij geen postzegels zijn in
gesloten worden terzijde gelegd.
Wjj moeten de leden ook verzoeken de 
boeken niet langer dan de vastgestelde 
tijd in hun bezit te houden en de boeken 
goed verpakt te retourneren. Dit voor
komt beschadigingen. Meermalen ontvan
gen wij boeken terug zo slecht verpakt 
dat de inhoud beschadigd werd. Er 
mogen geen brieven worden ingesloten.

S. K. BRAVENBOER, 
Kethelweg 116 — Vlaardingen.

BEKROONDE KWEKERS
Op de bloemen en plantenkeuring, ge

houden te Naaldwijk, behaalde de heer 
Bouwman met een inzending cactussen 
een gouden medaille; een kleine gouden 
medaille werd toegekend aan de firma 
van Zanten & Hofland, Naaldwijk; ter

wijl de heer G. J. Hofland, Naaldwijk
een verguld zilveren medaille ontving.

NIEUWE LEDEN :

R. Dahmen v. Buchholz, Burg. van den 
Boschlaan 67, Leersum.

Mevr. de Ronde, Czaar Peterplantsoen, 
13, Zaandam.

Mevr. Hellenthal, Krabbedijkstraat 408, 
Rotterdam-Zuid.

Dr. P. Wind, Frederik Hendriklaan 23, 
Alkmaar.

J. A. M. Lindeman, Honingerdijk 45a, 
Rotterdam.

J. P. M. Vlekke, Blauwehandstraat 15, 
Bergen op Zoom.

P. Derks—Vullers, Marleetj eshof 46, 
Roggel, Limburg.

W. Eskes, Dr. Schaepmansingel 18, 
MeppeL

J. Akse, Ambonstraat 75, MeppeL
G. Leusink, Jonge Arnoldusstraat 44, 

Zaandam.
R. de Jong Maasstraat 144, Dordrecht.
P. Stoffels, Pater Petersstraat 9, SteyL 

Tegelen.
G. C. Maas, Croeselaan 259„ Utrecht.
N. C. de Jonge, Min. Loudonlaan 29, 

Enschede.
Th. C. Witte, Immanuel Kauthof 21, 

Amsterdam-W est.

NEDERLANDS OORLOGSGRAVEN COMITE 
Keizersgracht 442 —  Amsterdam —  Tel. 36770.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

‘■'Py r rk o c a c tu ó  c r ió p u ó  b itte r ó p . n o o a

Simplex, hemisphaericus, radice alba rapacea; costis 13—16 atrovtridibus, 
tuberculatis, obtusis; areolis mediocribus subapproximatis; aculeis nigris, 
capillaceis, crispis, longis subaequalibus, marginalibus 6—10, centralibus 
2—4; floribus infundibuliformibus, alborubris; fructibus cavis floccis albis 
instructis; seminibus nigris, tuberculatis, hilo subventrali.

P l a n t  iets plat tot half kogelvormig, 5—7 cm 0 ,  zwartachtig grijsgroen, met 
dikke witte penwortel en niet of iets vernauwde wortelhals.

R i b b e n  13—16, stomp, dikwijls iets gedraaid, circa 1 cm hoog, onder de areo- 
len geknobbeld, daarboven gegroefd, knobbels aan de onderkant kinvormig uitstekend.

A r e o 1 e n met wit vilt, enigermate als in een bootje verzonken, 14—% cm lang, 
1/3—% cm breed, circa 1 cm van elkaar.

D o r e n s  zwart, grijs wordend, bijna haarachtig dun, naar boven gebogen en 
gewonden, alle vrijwel gelijk uitziend en afstaand, niet stekend; randdorens 6—10 van 
2—5 cm lengte, middendorens 2—4 van 4—8 cm lengte.

B l o e m  reukloos, 314 cm lang met even wijde opening.
V r u c h t b e g i n s e l  bekleed met minimaal kleine bruinachtige schubjes en 

witte vlokjes wol in de oksels; van binnen rood.
B l o e m  b u i s  van buiten als het vruchtbeginsel, lVz cm lang, aan het einde 

bovendien zachte witte borstels in de oksels der schubjes, trechtervormig tot iets trech- 
ter-klokvormig.

N e c t a r k a m e r  4 mm breed, 2—214 mm lang, halfopen, doordat de onderste 
meeldraden tegen de stamper leunen.

M e e l d r a d e n  wit, de onderste % cm, de bovenste 1% cm lang; helmknopjes 
bleek citroengeel, ongeveer tot op de helft van de bloembladen reikend; inplanting 
boven de nectarkamer tot op 2/3 hoogte van de bloembuis.

S t a m p e r  boven de helmknopjes uitkomend, 2—214 cm lang, 2 mm dik, vol- 
sappig, karmijnrood, met circa 10 naar elkaar neigende 4 mm lange geelachtig karmijn
rode stempels.

B l o e m b l a d e n  114 cm lang, 4—5 mm breed, kort toegespitst, de buitenste 
meer rood, de binnenste meer wit, met smalle roodachtige middenstreep.

V r u c h t  huidachtig, hol, aan de buitenkant als het vruchtbeginsel.
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PYRRHOCACTUS CRISPUS Ritter sp. nova op de natuurlijke groeiplaats. foto: Ritter.

Z a a d  circa 1 mm lang, 2 /3  mm breed en % mm dik, zwart, dof, grof en iets 
ribachtig korrelig, aan de rugzijde iets gekield; hilum aan het schuin naar de buikzijde 
gesteunde ondereinde, rondachtig, ovaal, wit.

V i n d p l a a t s ;  Freirina, Noord-Chili.
G r o e i p l a a t s :  alleen van de vindplaats bekend.
S y s t e e m :  nauw verwant met Pyrrhocactus atroviridis sp. nov. (wordt gepubli

ceerd).
De foto is een opname van de vindplaats. Deze soort is bekend onder FR nr. 491.
Als bewijsmateriaal zend ik een type-exemplaar en een zaadmonster, beide van de 

vindplaats, aan de „Stadtische Sukkulenten Sammlung”  te Zürich, Zwitserland.
Vert. A. F. H. BUINING.

DIE „GROEN” SUCCULENTA !
Uit een brief van de heer H. Herre :
„Ek is altyd bly as ek die groen „Suc

culenta” sien! Dit bevat altyd waardevolle 
bydrae en ek lees almal met genoeë! Ek 
dink, u lesers behoort almal tevrede te 
wees, want daar word oomtrent alle soorte 
iets gepubliseer. Die kaktusse is natuurlik 
op die voorgrond, maar ook die ander vet- 
plante word nie afgeskeep nie ! Vir lief
hebbers wat iets anders wil kweek, word 
dus ook iets gebring. Ek vertrou dat my 
bydrag ook vir hulle sal help om die Sta-

pelieae op die regte manier te kweek. 
Want as daar gedurig mislukkings is, ver
loor die mense die lus om aan te gaan 
daarmee. Hulle behoort met die soorte te 
begin wat maklik is om aan te hou en 
eers nadat hulle ervarings versamel het, 
mag hulle oorslaan na die moeiliker soorte!

In elk geval baie hartelike dank vir die 
getroue toesending van u waardevolle tyd- 
skiif deur die jare heen. Laat maar weet 
as u verder bydrae wil hê en laat ook die 
onderwerp weet, want u weet beter as ek 
was die lesers graag wil hê ” ...........
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J. C. VAN KEPPEL

Crenmophila nutans 
en Ech. linguaefolia £ ,  em.

B

CREMNOPHILA NUTANS
Clichéarchief Succulenta

ij verschillende succulenten kan men 
het interessante verschijnsel waar

nemen van een opmerkelijke uiterlijke 
overeenkomst van planten die tot totaal 
verschillende geslachten of zelfs families 
behoren.

Een bekend voorbeeld hiervan is 
Euphorbia meloformis en Gymnocaly- 
cium mihanovichii, die tot t w e e  totaal 
verschillende families behoren, maar 
toch in habitus grote overeenkomst ver
tonen. Een dergelijke overeenkomst met 
cactussen treffen wij, behalve bij de 
Euphorbia’s, ook aan bij de Stapelia’s en 
aanverwante geslachten. De verschillen 
tussen deze families zijn echter groot 
genoeg dat men deze planten, ondanks 
de schijnbare overeenkomst, ook in niet 
bloeibare toestand gemakkelijk kan on
derscheiden. In dit artikel vestigen wij 
de aandacht op twee planten, die, vooral 

als jonge niet bloeibare plant, gemakkelijk zijn te verwarren, hoewel zij tot twee ver
schillende geslachten uit de grote familie der Crassulaceae gerekend worden.

Dit zijn Cremnophila nutans en Echeveria linguaefolia, twee, ook uit cytologisch 
oogpunt hoogst interessante planten. Eerstgenoemde behoort tot de onderfamilie der 
S e d o i d e a e ,  werd aanvankelijk ook door Dr. Rosé als Sedum nutans beschreven — 
Bulletin New York Bot. Gard. III, 43, 1905 — en wordt door sommige botanici nog 
tot dit laatste geslacht gerekend.

Echeveria linguaefolia behoort tot de onderfamilie der E c h e v e r i o i d e a e  en 
werd reeds door Lemaire in L’IUustr. Horticole, 1863, beschreven. De plant was toen 
reeds bekend onder de namen Talinum linguaeforme hort., Anacampseros linguaefolia 
hort., en Cotlyledon linguaefolia hort. Een ander synoniem is Pachyphytum lingua 
hort. ex Morren.

Cremnophila, afgeleid van het Grieks kremnos : steile (rots-)wand; en phila van 
Grieks philein : beminnen, betekent dus rotswandbeminnend. Deze naam slaat op de 
vindplaats bij Morelos in de Siërra de Tepoxtlan, Mexico, waar deze soort op steile, 
bijna onbereikbare rotswanden groeit. Zij is daar in 1903 door Pringle gevonden en 
55 jaar later, in 1958 dus, werd zij op de oorspronkelijke groeiplaats herontdekt.

Nutans van het Latijn nutare, knikken, betekent knikkend en slaat op de bloem
tros, die een zijdelings gebogen (knikkende) stand aanneemt. Het geslacht is monoty- 
pisch, d.w.z. het bestaat uit één soort.

Cremnophila nutans verlangt in kuituur een voor al te felle zon beschutte, niet te 
warme standplaats. Kan koel doch droog overwinterd worden. Het grondmengsel moet 
liefst humusrijk en goed doorlatend zijn. In de zomer vrij hoge watergift en zo mogelijk 
een standplaats buiten, niet onder glas, geeft stevig ontwikkelde frisgroene planten. 
Door haar gedrongen groeiwijze en fraaie citroengele bloemtrossen in het voorjaar een 
ideale liefhebbersplant. In enkele grote collecties vonden wij onder deze naam een 
Echeveria hybride namelijk Echeveria X mutabilis Deleuil, een plant waarop wij later
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ECHEVERIA LINGUAEFOLIA 
top van de bloeiwijze.

foto: De Klark.

nog nadere terugkomen.
Echeveria linguaefolia is naar 

Walther meent, een der primitiefste 
soorten van haar geslacht en zou als 
het ware de overgang vormen naar 
de S e d o i d e a e .  Men zou dus 
kunnen veronderstellen dat zij afstamt 
van Cremnophila nutans, maar het 
cytologisch onderzoek aan deze beide 
planten verricht door Dr. D. A. Jo- 
hansen, heeft — althans theoretisch 
— uitgewezen dat Echeveria linguae- 
folia niet rechtstreeks van Cremno
phila kan afstammen.

Walther oppert dan ook op grond 
van dit onderzoek de veronderstelling 
dat Cremnophila, hoewel ongetwij
feld na verwant aan de Echeveria’s 
geen directe voorvader is van dit ge
slacht, maar mogelijk een afgeschei
den zijtak van dezelfde stam. Hope
lijk brengen de nieuwste onderzoe
kingen op cytologisch gebied meer 
licht op het gebied van afstamming 
en verwantschap. Walther sluit ove
rigens de mogelijkheid niet uit dat 
Echeveria linguaefolia van hybridische oorsprong zou zijn, aangezien van deze plant 
de natuurlijke groeiplaats niet nader bekend is. De soortnaam linguaefolia is afgeleid 
van het Latijn lingua, tong en folia, blad; met tongvormige bladeren. Door haar sterke 
groeiwijze en vrij onbetekenende bloemen bezit deze plant minder sierwaarde dan Crem
nophila nutans. In 1957 ontstond aan een normale plant in onze verzameling een mon
struose vorm, die later meerdere normale koppen maakte, doch niet de snelle groei heeft 
van de gewone plant. Ook de bladeren blijven kleiner.

Enige van de voornaamste kenmerken zijn :
CREMNOPHILA NUTANS
Groeiwijze; korte, tot 2 cm dikke stam met 

aan de top een gedrongen rozet van 
bladeren, vertakt spaarzaam.

Blad; grijsgroen, kaal, lang-eivormig, 
stomp, tot 7% cm lang, 3 cm breed, 
1% cm dik

stengelbladeren ±  1 cm lang, boven
zijde vlak

Bloeiwijze: bloemstengel rechtopstaand,
10— 15 cm lang, top van de bloem
tros knikkend, kort, bloemen dicht- 
opeenstaand

Bloem; citroengeel, kroonbladeren iets af
staand

Cytologisch: 60 chromosomen

ECHEVERIA LINGUAEFOLIA
stam tot IVz cm dik, 30—40 cm lang wor

dend met verlengd rozet van blade
ren, vertakt rijkelijk

groen, kaal, soms roodachtig verkleu
rend, breed spatel- tot verkeerd ei
vormig, afgerond, 2 V2—7 cm lang, tot 
3 cm breed, 0.8 cm dik 
stengelbladeren ±  2 cm lang, lepel
vormig

bloemstengel afstaand, 30—50 cm lang, top 
bloemtros hangend, bloemen naar 
alle zijden afstaand, niet dicht bijeen
staand

groenachtig geel, kroonbladeren rechtop
staand

48 chromosomen

Literatuur: E. Walther, Phylogeny of Echeveria, in Cactus and Succ. Journal of Am. 1936, Vol. 
VIII, pag. 92. — Cotyledon linguaefolia Baker in Saunders Ref. Bot. 1869, afb. 58.
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B. K. BOOM

Nomenclatuurvraagstukken 
bij Succulenten

(Notes on nomenclature for Succulent plants)
Voordracht gehouden tijdens het I.O.S.-congres te Kiel, 2 september 1959. 

(with a summary in English)
De reden, waarom hier wederom over nomenclatuurvraagstukken wordt ge

sproken is niet, omdat er over dit onderwerp zo veel nieuws is te vertellen; de 
bedoeling is veel meer om aan de hand van voorbeelden de betekenis van een 
juiste toepassing van de Regels voor de benaming aan te tonen.

Onder de liefhebbers van succulenten zijn er verscheidene, die van bepaalde 
groepen zo veel weten, dat zij zich geroepen voelen hun kennis op papier neer te 
leggen en dit te publiceren; zeer veel belangrijke literatuur werd door amateurs 
geschreven; zij zijn het, die onze kennis van deze planten uitbreiden en hun werk 
is dus van grote betekenis. Helaas besteden zij aan de benaming vaak te weinig 
aandacht met het gevolg, dat verwarring wordt gesticht. Zelfs in de recente lite
ratuur kan men voorbeelden van deze slordigheden vinden.

We weten allen, dat we niet vrij zijn in het geven van namen; twee reglementen 
(Codes genaamd) beperken deze vrijheid, de ene Code regelt de benaming van de 
planten, die in het wild groeien, de andere bestrijkt het gebied van de gekweekte 
gewassen. We zullen hier over de eerste Code spreken.

In principe is de Code zeer eenvoudig, maar doordat men 200 jaar literatuur 
heeft moeten coördineren, is het ten slotte toch nog een tamelijk ingewikkeld 
document geworden, waarvan de interpretatie niet altijd gemakkelijk is en een 
zekere routine vereist.

De Code is een soort wet met artikelen, welker toepassing door voorbeelden 
wordt geïllustreerd; de Code geeft nooit oplossingen voor bepaalde gevallen; iedere 
onderzoeker moet trachten de artikelen juist toe te passen voor zijn speciale pro
bleem. Het is als bij een échte w et: deze geeft ook geen oplossingen, doch slechts 
richtlijnen en bij moeilijkheden beslist de rechter met de wet in de hand. Bij de 
nomenclatuur evenwel ontbreekt zulk een rechterlijke macht, hier is het de weten
schappelijke standing, die een zo juist mogelijke toepassing waarborgt.

Het is niet de bedoeling hier de gehele Code te bespreken; we zullen ons be
perken tot enkele belangrijke kwesties.

1. Het principe van de p r i o r i t e i t  neemt een voorname plaats in; het bete
kent, dat de oudste, geldig gepubliceerde naam de juiste is. Dit is een punt, waarop 
we in het bijzonder moeten letten en iedereen, die aan een plant een nieuwe naam 
wil geven, dient eerst in de Index kewensis op te zoeken, of de naam, die hij wenst 
te gebruiken, misschien niet reeds bestaat. Klaarblijkelijk wordt dit nog wel eens 
vergeten; zo heb ik me zelf daaraan eens bezondigd bij het geven van de naam Cras- 
sula andegavensis (Succulenta, 1957, p. 25), een hybride, die in Nederland tamelijk 
veelvuldig in cultuur voorkomt onder de foutieve naam Crassula rubicunda. Het 
ontging me, dat deze naam reeds gegeven was aan Sedum andegavense, een soort, die 
met onze hybride niets te maken heeft; onze Crassula moet dus worden omgedoopt 
en ik kies nu daarvoor de naam Crassula pulverulenta nom. nov.

Het kan voorkomen, dat het naslaan van de Index kewensis niet tot een gewenst 
resultaat leidt, b.v. bij namen, die eerst korte tijd geleden werden gepubliceerd. Een 
typerend geval vinden we bij Crassula mesembryanthemoides Schönl. & Bak. 1; 
Jacobsen en ik kwamen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie, dat deze plant 
een andere naam moest krijgen; Jacobsen noemde de plant C. schoenlandii en ik
C. corpusculariopsis, doch Jacobsen publiceerde zijn naam één week vroeger en 
daarom is nu de juiste naam voor deze soort: C. schoenlandii Jac.

Men kan in zijn studies m.i. ook te ver gaan door in de oudere literatuur te gaan 
zoeken naar in onbruik geraakte namen; heeft het opgraven van dergelijke namen 
succes, d.w.z. blijken deze ouder te zijn dan de gebruikelijke namen, en wordt het
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resultaat van deze studie gepubliceerd, dan zijn we genoodzaakt deze namen te gaan 
gebruiken, omdat ze nu eenmaal ouder zijn. Een recent voorbeeld hiervan vinden we 
in Baileya, 5, 195 (1957), waar Stearn meedeelt, dat hij voor de half-succulent Rhoeo 
discolor (een tamelijk algemeen bekende plant) een oudere naam heeft gevonden; 
Swartz publiceerde nl. zijn Tradescantia spathacea in Juli 1788 en 1’Héritier zijn 
Tradesc. discolor in Dec. 1788. Door deze „ontdekking” zijn we gedwongen onze plant 
in het vervolg Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn te noemen. Het zou verstandig zijn, 
indien botanici zulke ontdekkingen voor zich zelf hielden en deze niet publiceer
den, maar ik vrees, dat dit wel een illusie zal blijven.

Verder moet worden opgemerkt, dat prioriteit alleen geldt voor de datum; 
namen, die op dezelfde dag zijn gepubliceerd b.v. in één boek en die later synoniem 
blijken te zijn, hebben wat hun ouderdom aangaat dezelfde waarde en de Code 
bepaalt, dat de auteur vrij is in zijn keuze. Wanneer dus Buxbaum (öst. Bot. Zeit- 
schrift, 106, 138-158, 1959) aantoont, dat de namen Espostoa en Facheiroa (beide ge
publiceerd in hetzelfde deel van Britton et Rosé) synoniem zijn, dan mag hij de 
naam Espostoa als correcte naam kiezen, maar niet omdat deze naam op een voor
gaande bladzijde staat; prioriteit van pagina bestaat namelijk niet.

De prioriteit van een epitheton is verder beperkt tot de rangorde, waarin het 
is gepubliceerd; art. 11, alinea 3 zegt dit heel duidelijk. Vele auteurs veronachtzamen 
evenwel deze regel en vaak moeten er dan weer namen worden gecorrigeerd. Enkele 
voorbeelden zijn :

De naam Lepismium cruciforme var. myosurus (Salm.) Back., Cact. 2, 688 (1959) 
is niet juist, omdat het oudste beschikbare epitheton in de rang van variëteit knightii 
is (Lepismium myosurus var. knightii (Pfeiff.) Salm); hieruit volgt, dat de correcte 
naam is: Lepismium cruciforme var. knightii (Pfeiff.) comb. nov., gebaseerd op 
Lespismium knightii Pfeiffer in Allg. Gartenz., 3, 380, (1835).

Zo is de naam Carruanthus caninus (Haw.) Schw. niet correct, want Linnaeus 
noemde deze plant Mesembryanthemum ringens a canimum L., Spec. pl. 487 (1753); 
het is een z.g. a variëteit, Linnaeus bedoelde dus hiermede het type aan te geven; 
we moeten de naam dus wijzigen in Carruanthus ringens (L.) comb. nov.

2. Een tweede belangrijke kwestie doet zich voor bij het geven van diagnosen. 
Buxbaum heeft kort geleden hierover uitvoerig geschreven (Kakteen und andere 
Sukkulenten 10, 53-55, 1959), ik zou daar nog iets aan willen toevoegen.

In het verleden zijn vele taxa onvoldoende gediagnostiseerd en dit is nü aan
leiding tot talloze moeilijkheden; het is daarom verstandig diagnosen van nieuwe 
taxa zo duidelijk mogelijk op te stellen. Wel dienen we hierbij in het oog te houden, 
dat een tè gedetailleerde beschrijving eveneens vrij waardeloos is; bekende voor
beelden hiervan zijn de diagnosen van Mrs Bolus (Notes on Mesembryanthemum), 
waarin organen van ondergeschikt belang en die in lengte zeer afhankelijk zijn van 
de uitwendige omstandigheden zeer minutieus worden beschreven en gemeten tot 
0,1 mm nauwkeurig. Het is vrijwel uitgesloten dat men ooit de planten uit vele van 
haar diagnosen zal kunnen herkennen. Diagnosen dienen helder en duidelijk te 
zijn en bovenal moet de zg. onderscheidende diagnose worden vermeld; soms zelfs 
kan men daarmede alleen al volstaan. Het is werkelijk belangrijk de verschillen 
met het naast verwante taxon op te geven; hoe kunnen we anders binnen grote 
geslachten als Mammillaria, Lampranthus of Haworthia de nieuwe soorten waar
deren ? Het kan bovendien voor de onderzoeker nauwelijks moeilijkheden ople
veren, hij beschrijft immers eerst dan een nieuwe soort, wanneer hij er zeker van 
is, dat de plant verschilt van de meest naverwante soorten.

Het is merkwaardig, dat speciaal in de succulentenwereld deze onderscheidene 
diagnose zo weinig wordt gebruikt; zelfs in de meest recente literatuur ontbreken 
ze : de publicaties van Mrs Bolus en die van Backeberg zijn daarvan goede voor
beelden. Trouwens ook bij het beschrijven van bekende soorten lijkt het me nuttig 
deze onderscheidende diagnose te vermelden; zo zou bv. deze in het fraaie, los
bladige boek „Die Kakteen” door Krainz en Buxbaum zeker op zijn plaats zijn.

3. Namen zonder beschrijving noemen we nomina nuda (naakte namen); in 
de succulentenliteratuur komen ze helaas nog al veel voor. Talloos zijn de z.g. cata
logusnamen, die ondanks het feit, dat het nomina nuda zijn toch hun weg naar col
lecties en literatuur hebben gevonden. Nomenclatorisch bestaan nomina nuda niet 
en we zouden ze dus eigenlijk moeten negéren. Maar het kan noodzakelijk of ver
standig zijn ze toch te handhaven; namen als Pachyveria, Graptoveria enz. zijn
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reeds algemeen bekend. Dergelijke namen moeten dan zo spoedig mogelijk gevali
deerd worden — geldig gemaakt — om te voorkomen, dat nieuwe namen gegeven 
zullen worden.

Voorbeelden van nomina nuda in de moderne literatuur zijn b.v. te vinden in de 
catalogi van Frau Winter te Frankfurt, waar zaden van cactussen verzameld door 
de Heer Ritter onder geheel nieuwe, onbeschreven namen worden aangeboden. Zelfs 
in moderne handboeken kan men deze namen aantreffen; zo geeft b.v. Backeberg 
(Cact., 2, 886. 1959) het geslacht Calymmanthium Ritter nov. gen., nom. nud. in Cat. 
Winter, 1958, 5; als soort wordt opgegeven C. substerile. Diagnosen worden niet gege
ven, we hebben geen idee, wat er onder verstaan moet worden; op p. 986 schrijft 
Backeberg zelfs, dat de plant van fig. 910 van zijn handboek vermoedelijk tot dit 
geslacht behoort. Dit is een goed voorbeeld van de wijze, waarop men nomenclatuur 
niet moet bedrijven.

In recente literatuur treffen we verder termen aan als comb. nud., comb. subn. en 
ook comb. illeg. Het staat een ieder vrij nieuwe uitdrukkingen te scheppen, maar laat 
men die dan eerst definiëren. Met een comb.nud. wordt bedoeld een nieuwe combi
natie, waarbij de basionym niet wordt gegeven; bij een comb. subn. zou dan alleen 
de basionym vermeld zijn, dus zonder literatuurverwijzing. Welnu, indien dit zo is 
dan dienen we deze namen van onze lijsten af te voeren; ze bestaan voor ons niet, 
want uit art. 32 alinea 3 blijkt duidelijk, dat na 1 januari 1953 een nieuwe combi
natie slechts dan geldig is, wanneer de basionym, met de auteur, literatuurverwijzing 
en jaartal is aangegeven. Laten we ons daaraan houden en laat een ieder, die 
dergelijke ongeldige combinaties gemaakt heeft zijn fout herstellen; doet men dit 
niet, dan is er grote kans van nieuwe verwarring van namen of van auteursnamen.

4. Er zijn ook vele namen gepubliceerd met ontoereikende diagnosen; zijn deze 
zeer kort, dan worden deze namen wel nomina subnuda (bijna naakte namen) ge
noemd. Ook met deze namen moeten we zeer voorzichtig zijn: óf nader omschrijven 
óf verwerpen. Toch zijn er nog verscheidene in gebruik, bv. Crassula pseudolycopo- 
dioides. Deze naam werd door Dinter & Schinz gepubliceerd met de volgende diag
nose: „Unterscheidet sich von C. lycopodioides durch stammiger Wuchs und sehr 
zahlreiche Gemmae in den Blattachseln” ; Berger (Das Pflanzenreich, heft 18a, p. 389, 
t. 190) geeft een plaatje van deze plant. Desondanks is de soort niet te identificeren. 
Uit diagnose en plaatje moet men toch concluderen, dat de soort zich van C. lycopo
dioides onderscheidt door de vele, dichtopeenstaande okselknoppen. Wanneer men 
evenwel herbariummateriaal bestudeert van in het wild gegroeide planten, dan ziet 
men, dat deze okselknoppen bij zeer vele individuen voorkomen; C. pseudolycopo- 
dioides behoort tot de variatie van C. lycopodioides en moet dus als synoniem daar
van behandeld worden. Toch komen we in de moderne literatuur deze naam steeds 
weer tegen en Jacobsen (Handb. der sukk. Pfl., 1, 405, 1954) heeft de naam zelfs ver
bonden aan een bepaalde kloon, die in Duitsland klaarblijkelijk nog al veel gekweekt 
wordt. Het komt me voor, dat het verstandig zou zijn het epitheton pseudolycopodioi- 
des niet meer te gebruiken.

5. Ook de type-methode is vaak de oorzaak van allerlei moeilijkheden; maar 
al te vaak gebeurt het, dat bij splitsing van geslachten en soorten óf geen type wordt 
aangewezen óf het type van het oorspronkelijke taxon wordt verbonden aan een 
nieuw. Het eerste geval is niet zo ernstig, want men kan dit altijd herstellen, maar 
in het laatste geval is de nieuwe geslachtsnaam automatisch synoniem met de oor
spronkelijke. Toch handhaven deze namen zich vaak hardnekkig; een voorbeeld 
hiervan is Conophyllum. In 1926 gaf Schwantes voor dit geslacht een beschrijving 
en een typificering die identiek is met die van Mitrophyllum, waaruit volgt, dat 
Conophyllum synoniem is met Mitrophyllum. Maar in 1927 herstelde Schwantes zijn 
fout en verbond hij de naam Conophyllum aan het geslacht, dat hij van Mitrophyllum 
afsplitste. Herstel van fouten is in de nomenclatuur in het algemeen niet mogelijk, 
want de eerste publicatie is bindend en dus blijft Conophyllum synoniem met Mitro
phyllum. Wenst men dus het geslacht Conophyllum, zoals Schwantes dit in 1927 be
doelde, te handhaven — hetgeen wel nauwelijks taxonomisch te verdedigen is — 
dan zal men daarvoor een nieuwe naam moeten opstellen. Ondanks dit kan men de 
naam Conophyllum in vrijwel alle moderne literatuur vinden.

6. Ten slotte iets over de auteursnamen. Het is noodzakelijk deze te gebrui
ken (art. 46), hoewel de moderne — speciaal Engelse — tuinbouwliteratuur ze vaak 
weglaat (b.v. Dict. R.H.S.). Verstandig is dit evenwel niet. We weten wel, dat leken
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de auteursnamen vaak niet begrijpen en zij deze als een ornament van de planten
naam beschouwen, tóch zijn ze noodzakelijk, omdat de tuinbouwliteratuur ook vaak 
door botanici wordt gebruikt. Vermelden we de auteursnamen wel, laat ons er dan 
ook voor zorgen dit goed te doen. Speciaal in de succulenten-literatuur (maar ook 
wel bij andere groepen van cultuurplanten) wordt vaak slordig met deze auteurs
namen omgesprongen en in bepaalde gevallen kunnen we reeds van een auteurs
namenverwarring spreken.

Het komt in de oudere literatuur vaak voor, dat de onderzoekers de beschrij
vingen van hun nieuwigheden voorzagen van namen, die reeds door de ontdekkers 
of de importeurs waren gegeven. Zo heeft b.v. Zuccarini nogal eens namen gepubli
ceerd met Karwinsky of Galeotti als auteur; zo vermeldde Lemaire vaak Monville 
als auteur, toen hij nieuwe soorten uit de tuin van Monville beschreef.

Volgens de Code moet men in zulke gevallen ’t woordje „ex” gebruiken, bv. Karw. 
ex Zucc., resp. Monv. ex Lemre. Wenst men slechts één auteursnaam te gebruiken 
— zoals in de meeste handboeken — dan moet de laatstgenoemde vermeld worden, 
dus hier: Zucc., resp. Lemre. De praktijk is echter anders; men vergeet namelijk 
vaak na te gaan of de opgegeven auteur slechts de naam gaf of ook de beschrijving 
maakte en daardoor zijn vaak verkeerde auteursnamen in gebruik gekomen. Ik vrees, 
dat na een critische bestudering van de literatuur, vooral bij cactussen, vele auteurs
namen veranderd zullen moeten worden.

Ook is het vaak slordigheid, waardoor auteurs verkeerd worden geciteerd. Zo 
vinden we b.v. bij verscheidene cactusgeslachten en -soorten Berger als auteur 
opgegeven; een goed voorbeeld hiervan is Notocactus; overal vindt men hiervoor 
de auteursnaam Berger. Maar Berger heeft deze naam nergens in de rangorde van 
geslacht gepubliceerd; hij zegt duidelijk, dat het een subgenus is en in zijn opsom
ming geeft hij b.v. Echinocactus scopa, met Notocactus scopa Berger als synoniem. 
Hij heeft er dus de voorkeur aan gegeven de plant Echinocactus scopa te noemen en 
dus is de combinatie Notocactus scopa Berger in strijd met de regels, omdat deze 
naam als een synoniem werd gepubliceerd (art. 37). Het was Backeberg, die het 
ondergeslacht Notocactus Berger (en ook andere subgenera van laatstgenoemde 
auteur) verhief tot de rangorde van geslacht (in Kaktus ABC, 1935) en als gevolg 
daarvan moet in al deze gevallen de naam van Berger door die van Backeberg wor
den vervangen (eventueel met Berger als haakjesauteur).

Bij verscheidene namen van Echeveria is de zaak ingewikkelder; in Gartenflora 
1904, p. 205 en 206, geeft Berger namen van nieuwe Echeveriasoorten en -hybriden, 
maar hij laat de keuze van het geslacht over aan de lezer. Zo geeft hij b.v. op p. 205 
de naam: Sedum-Cotyledon-Echeveria scaphophylla Hort. Een dergelijke naam is 
ongeldig (art. 33), want Berger geeft niet aan één bepaalde combinatie de voorkeur. 
We zijn dus verplicht voor al deze gevallen in de literatuur na te zien of later mis
schien ergens een dergelijke combinatie geldig beschreven werd. Voor deze Echeve- 
ria’s is dit, voor zover mij bekend, nog niet gedaan.

Uit bovenstaande blijkt wel, dat taxonomie en nomenclatuur geheel verschillende 
onderwerpen zijn; we moeten de planten altijd eerst taxonomisch bestuderen en 
daarna kunnen we pas de naam vaststellen. Het komt vaak voor, dat liefhebbers een 
bewonderenswaardige kennis van de planten bezitten, maar tegelijkertijd weinig 
weten van de nomenclatuurregels. Laten zij, voordat zij publiceren, de hulp inroe
pen van vak-systematici; deze zijn in ieder land in voldoende mate aanwezig en zij 
zijn steeds bereid de liefhebbers ter zijde te staan. Dit is m.i. de enige manier om te 
komen tot een juiste toepassing van de internationaal vastgestelde en overal aan
vaarde regels voor nomenclatuur.
SUMMARY

Among the amateurstudents of succulent plants there are many who know so 
much about certain groups that they are able to write books and to publish articles 
on them; to the rules of nomenclature they pay often too little attention and recent 
literature contains many examples of such ignorance.

1. Special attention should be given to the principle of priority and everyone 
who wants to give a new name has first to look up in the Index kewensis whether 
the name he proposes, exists or not; the name Crassula andegavensis (Succulenta, 
1957, 25) has to be renamed for it has already been given to Sedum andegavense; the 
name C. pulverulenta is proposed here as a substitute.

It is possible to procede too far with nomenclatoral studies by digging up for- 
gotten names; the „discovering” of the name Tradescantia spathacea Sw. is regret-
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ted, for we have to alter the name Rhoeo discolor in R. spathae e a (Sw.) Stearn 
(Baileya, 5, 195, 1957); it would be wise for botanists to keep such discoveries to 
themselves and not to publish any details.

Priority is restricted to the rank with which it has been published; many authors 
disregard this regulation and consequently we have again to alter some names. Two 
examples are given.

2. An important question is to give correct and sufficient descriptions; the use 
of the distinguishing diagnosis is necessary.

3. There are stili many nomina nuda in use; numerous so-called catalogue-names 
have found their way to the collections and to the literature; from a nomenclative 
standpoint nomina nuda do not exist, we should neglect them; if we wish to keep 
them however, we have to validate them by providing descriptions. Examples of 
nomina nuda we find in Mrs Winters’ catalogues and in the modern handbook of 
Backeberg.

4. Names with too short diagnoses we call nomina subnuda; we should either 
validate these names or reject them; the name Crassula pseudolycopodioides is dis- 
cussed; it is a synonym of C. lycopodioides.

5. The type method causes often all kinds of difficulties. The name Conophyl- 
lum Schwantes (1926) is illegitimate for the author typified this genus with Mitro- 
phyllum; consequently when we like to separate the genus Conophyllum as proposed 
by Schwantes in 1927 we have to choose a new name for it. Nevertheless the name 
Conophyllum is present in near all modern literature.

6. In certains groups exists a confusion in author’s names. In older literature 
botanists have maintained often names already given by collectors or importers; the 
Code precribes the use of the word „ex” in such cases e.g. Karw. ex Zucc. If we wish 
to use only author’s name we have to take the latter. Often there has been failure 
to determine whether the given author made the description or gave the name only 
and for this reason frequently the wrong name was chosen.

The author’s name Berger is discussed in connection with a number of genera 
of cacti; Berger published names as Notocactus at subgeneric rank and Backeberg 
has raised these generic level.

I like to emphasize that amateurs should use the support of botanists; in every 
country there are taxonomists who are able and willing to assist and this cooperation 
seems to me the best way to attain to correct names.

BOEKBESPREKING
EDGAR LAMB -  VETPLANTEN. 
Uitgave N.V. Uitg. Mij. Kosmos te Am
sterdam, 110 zwartwit en 12 kleuren
afbeeldingen, 158 pagina’s. Pr. ƒ 11.50.

Een kerncollectie van foto’s waarvan 
wij vooral de fraaie kleurenfoto van Kal. 
marmorata willen noemen, door de schrij
ver bijeengebracht, geven de liefhebbers 
een duidelijk beeld van de vormenrijkheid 
van de „andere” succulenten.

Van een aantal geslachten en groepen 
van geslachten geeft de schrijver een aan
tal foto’s met gegevens omtrent kleur en 
grootte (op de gegeven afbeelding !) met 
daarnaast enkele opmerkingen aangaande 
de kuituur.

De waarde van dit boek ligt vooral in 
de fraaie afbeeldingen en vrijwel foutloze 
benaming der afgebeelde planten, al heeft 
de schrijver, wat de auteursnamen betreft, 
de vrijheid genomen, planten, die een 
andere geslachtsnaam gekregen hebben

slechts met één auteursnaam te vermelden. 
Bij ieder geslacht of groep wordt een lijstje 
gegeven van andere — niet afgebeelde — 
aanbevelenswaardige soorten. Jammer is 
dat de schrijver op de op de dikwijls met 
enkele regels bedrukte bladzijden waarop 
een geslacht of groep aangekondigd wordt, 
de overblijvende ruimte niet heeft ge
bruikt om wat meer uitgebreider kultuur- 
aanwijzingen te geven. Bij de afbeeldin
gen zijn deze vrij summier gehouden en 
vaak wat onduidelijk, en ook te letterlijk 
vertaald, kennelijk een gevolg dat de ver
taler niet geheel met de botanische- en 
vaktermen op de hoogte geweest is. Wij 
geloven n.1. niet dat er planten zijn „die 
aan dezelfde wortel bloemen van verschil
lende kleur kunnen geven”  (blz. 94).

Mogelijk kan de tekst bij een eventuele 
herdruk iets meer aangepast worden aan 
de voor ons geldende kultuurvoorschrif- 
ten en meest gebruikelijke nomenclatuur. 
Al met al een boekwerk dat wij vooral de 
beginnende liefhebber van harte kunnen 
aanbevelen. C. J. v. K.
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DOOR HET CACTUSPARADIJS VAN

<̂Y[oord~ en ^^uid~cz&n\erika
VI (slot).

Op weg naar de met warm water gevulde ronde kleine krater van Miraflores 
voerde de straat langs rotshellingen, die dicht bezet waren met twee tot drie meter 
hoge Oreocereus celsianus. Een prachtig gezicht boden deze wouden van krachtige 
witbehaarde zuilen met hun robuste geelachtige tot bruinrode doorns. Aan de straat- 
rand groeiden uitgebreide groepen van een langdoornige Tephrocactus met vuistgrote 
leden. Spaarzaam vond ik ook Parodia maassii, die met zijn sterke knolwortels in de 
rotsspleten verankerd was, terwijl de krachtig bedoornde Lobivia potosina in alleen
staande grote exemplaren tussen het rotspuin van de hellingen stond.

Ondanks de strenge bepalingen betreffende de uitvoer van planten, gelukte het 
mij ettelijke pakketten met cactussen te verzenden. Wanneer ik namelijk vertelde, dat 
ik de planten samen met Professor Cardenas verzameld had, die blijkbaar in heel 
Bolivia een goede naam bezit, werd de aanvankelijk afwijzende houding van de 
postkommies ineens vriendelijk en toegankelijk.

Na een treinreis van een halve dag door de kale sterile zouthoogvlakte van Zuid- 
Bolivia en Noord-Chili bereikte ik tenslotte de salpeterhaven Antofagasta. Hier had ik 
het gebied van een cactusgeslacht betreden, dat sedert jaar en dag mijn bijzondere 
belangstelling had gehad, de Copiapoa’s. Tevergeefs doorkruiste ik de volledige vegeta- 
tieloze kuststroken rondom Antofagasta naar de volgens de literatuur hier thuis horende 
Copiapoa margineta. Later in het herbarium van de Universiteit van Santiago zag ik 
de plant en las de juiste standplaats aanduiding : een baranca of ravijn 30 km. van 
Antofagasta. Dat had ik van te voren moeten weten !

Met onderbrekingen vloog ik nu van Antofagasta naar het zuiden. Mijn eerste 
oponthoud en bezoek gold Taltal, de type-standplaats van Copiapoa cinerea. Hier 
kwam ik eindelijk pas goed aan mijn trekken. Reeds tijdens de autorit van het 25 km 
naar het binnenland gelegen woestijnvliegveld van de havenplaats Taltal, zag ik op de 
kale hellingen de witgrijze, wat knobbelige Copiapoa in de schemering van de reeds 
vallende avond als kleine mannetjes staan.

De volgende dag zwierf ik door de uitgestrekte groeiplaatsen van de cinerea en 
vergat daarbij totaal het middageten. Bijna liefdevol beschouwde ik deze tot 80 cm 
hoge eigenaardige planten met hun krijtwit beslag, de ebbenhoutzwarte, meest korte 
dorens en de kleine gele bloemen in de grijze viltige kop. Ik had altijd vurig naar zo’n 
plant in mijn verzameling verlangd - en nu was een hartewens in vervulling gegaan en ik 
kon ze zelfs verzamelen. Tegelijk met de bloemen waren er rijpe vruchten, zodat ik 
talrijke zaden kon oogsten. Bij nauwkeurige beschouwing der planten constateerde ik 
aldoor weer sterke variaties in de vorm van het plantenlichaam, spruitvorming, aantal 
ribben en voor alles in de bedoorning. Hoe zeer ik ook ijverig naar jonge planten 
uitkeek, ik vond er geen en kon mij ook totaal niet voorstellen, hoe in deze volledige 
regenloze woestijn zaden moesten kiemen en zaailingen de eerste moeilijke jaren konden 
doorstaan. Doch toen ik om een groep oudere planten het grove puin weg begon te 
ruimen, vond ik de oplossing van het raadsel : uit de diepte kwamen de heel dunne 
Cereusvormige jonge plantjes te voorschijn, die stellig vele jaren nodig hadden, om uit 
de schaduw van de stenen eindelijk het zonlicht te bereiken. Eerst dan werd de kop 
breder en veranderde de lange, vaak gekronkelde hals in een verhoutende wor-

Dipl.-lng. GERHART 
FRANK -  Weenen



SUCCULENTA 147
telstoel. Als enige begeleider van de cinerea doken hier en daar kleine groepen van de 
ongeveer 3 meter hoge, langdoornige bezemvormige Eulychnia’s op met hun zonder
linge grijsbruine stekelige vruchten. De krachtige naar beneden gerichte centrale dorens 
bereiken vaak een lengte van 30 cm en worden door de inheemse vrouwen graag als 
breipennen gebruikt. Op de kustrotsen, ten zuiden van het dorp Taltal, ontdekte ik 
een andere Copiapoasoort, die met lange knolwortels in spleten zat, slechts ongeveer 
een grootte bereikte van een vuist en geen stekken vormde, krachtig gebogen bruine 
dorens had en slechts een zwak witgrijs beslag bezat. Ik vermoedde, dat het hier om 
Copiopoa taltalensis ging.

De volgende onderbreking van mijn vliegtocht was in Copiapó, de vaderstad der 
Copiapoa s. Hier moest volgens de literatuur Copiapoa cinemscens en megarhiza groeien. 
Bij mijn uitgebreide zwerftocht door het rotsgebergte van de naaste omgeving van het 
plaatsje, stootte ik slechts op een sterk variërende soort, die duidelijk niet identiek was

Een groepje oude exemplaren COPIAPOA CINERA op de natuurlijke groeiplaats
Cliché K.u.a.S.—foto: Frank

met cinerascens. Zoals ik namelijk later merkte, moest de standplaats van deze soort 
wat noordelijker van Copiapó liggen. De Copiapoa’s werden hier slechts begeleid door 
een zeer mooie kleine Tephrocactus met gele dorens, dikke gele areolen en donkerrode 
bloemen. Of ik deze mooie bloemen aan de door mij verzamelde stukken, hier ooit zou 
beleven ?

Toen het vliegtuig op weg naar La Serena in Vallenar een tussenlanding maakte, 
zag ik onduidelijk op de woestijnbodem groepen van een veelkoppige kogel vormige 
cactussoort. Nauwelijks hoorde ik na de landing, dat wij 15 minuten oponthoud zouden 
hebben, of ik rende de woestijn in op de cactusgroepen af. Ik was verbaasd wederom 
een Copiapoasoort voor mij te zien, die uit vele, ongeveer vuistgrote koppen bestond 
met sterke bedoorning, echter met slechts een zwakgrijs beslag op de epidermis. De 
plant herinnerde mij op het eerste moment aan de bij ons als Copiapoa fiedleriana 
bekend zijnde soort. Ik was zo diep verzonken in het oogsten van zaden en het afsnijden 
van geschikte koppen, dat ik de tijd volledig vergat en tenslotte door de sirene op het 
vliegveld en heftig gesticulerende mensen opmerkzaam werd gemaakt, dat het vliegtuig 
op het punt stond te vertrekken. Ik weet niet, wat het vliegveld- en boordpersoneel 
gedacht moet hebben, toen zij de ,,Gringo , die het vertrek had vertraagd, met een zak 
vol cactussen uit de woestijn zagen komen hollen.
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Vanaf La Serena zette ik mijn reis in een bus voort naar Santiago. Tot aan het 
vertrek bleven mij slechts weinig uren ter beschikking. Waar vind ik nu snel Copiapoa 
coquimbana”, dacht ik koortsachtig en monsterde de bebouwde vlakten om de stad. 
Toen stapte ik, een plotselinge ingeving volgend, in een autobus naar het ongeveer 
15 km verwijderde Coquimbo. Rechts en links van de straat vond ik, zover het oog 
kon reiken, slechts bebouwde vlakken, toen de stad Coquimbo reeds in het zicht kwam. 
Toen ontdekte ik ineens tussen de velden en boomgaarden een kleine rotstop, waarop 
enige Eulychnias stonden. Ik verzocht de chauffeur meteen te stoppen, stapte uit en 
marcheerde over de veldweggetjes op de kleine heuvel af. Ik had geluk ! Naast dichte 
Opuntia- en Eulychniastruiken vond ik vele, bijna 1 meter hoge groepen met meer 
dan honderd koppen de lang gezochte Copiapoa coquimbana. Meteen stelde ik de grote 
overeenkomst vast met de op het vliegveld in Vallena gevonden planten. Hier, bij 
Coquimbo waren de koppen alleen wat groter en de bedoorning iets zwakker.

Santiago de Chile was een grote stad naar mijn smaak: modern, levendig, en met 
een uitgesproken europese atmosfeer, een gezond en gematigd klimaat, direct aan de 
voet van de met eeuwige sneeuw bedekte Andesketen. Spoedig leerde ik daar ook 
enige cactusvrienden kennen, zoals Dr. Kraus, de heer Fankhauser en Dr. Wygnanki. 
De beiden eerstgenoemden nodigden mij uit tot twee uitgebreide verzameltochten in 
de kust-Cordillera. Het waren onvergetelijk mooie dagen! Wij verzamelden veel fraaie 
planten, zoals Neoporteria, Neochilenia en Horridocactus en juist in deze geslachten 
en soorten — voorzover zij in deze vorm zullen blijven bestaan — konden wij talloze 
vloeiende overgangen zien.

Aan de kustrotsen hingen vaak meterslange slang- en pijpvormig omgebogen Neo- 
chilenia’s, welker habitus bijzonder sterk varieerde. De bedoorning wisselde van helder, 
geel en dun borstelig tot zwart en kort doornig en daartussen waren er allerlei over
gangsvormen. Mijn vrienden deelden mij mee, dat in de bloeiperiode echter de uni
forme open radvormige crèmekleurige tot geelbruine bloemen overheersten. Met een 
bijna scherpe begrenzing groeiden ten zuiden daarvan de meer kogelvormige Neopor- 
teria’s, die hier en daar nog hun roserode, bijna aan een Zygocactus herinnerende bloe
men droegen. En wederom scherp afgegrensd van de standplaats der Neochilenia s en 
Neoporteria’s die slechts aan de smalle rotsachtige kuststrook te vinden waren, vonden 
wij de vlak kogelvormige krachtig bedoornde Horridocactussen, die direct daarachter 
op de verhoogde met grasbegroeide oeverbanken groeiden. Bij een bergtocht wezen 
mijn vrienden mij op de toppen der Cordillera ten noorden van Santiago op een tot 
30 cm groot wordende prachtige Horridocactus met een dicht vlechtwerk van lange 
buigzame gelig rosé tot bruinachtige dorens. Het zou hier gaan om een nog onbeschre
ven soort. Op hogere plaatsen in de Cordillera stootten wij ook op de goudgele reuzen
kogels van Eriosyce cerastites. De weinige jonge planten, die wij daarvan vonden waren 
mooi appelgroen en droegen pikzwarte dorens. Als ze ongeveer de grootte van een 
hoofd hebben, krijgen de dorens geelbruine punten en worden ten slotte bij verdere 
groei goudgeel.

In een der dalen trok een helder rode parasietenplant onze opmerkzaamheid. Ze 
had zich met voorliefde gevestigd op de krachtige zuilen van Trichocereus chilensis, 
Deze vermiljoenrode kleine bezems, die vanaf hun zuigwortels tot de bloei en de 
vrucht even rood zijn, omstrengelen na verloop van tijd de plant geheel om haar ten 
slotte te wurgen, zoals wij dat aan dode Cereussen konden constateren.

Mijn cactusvrienden uit Santiago houden zich al sedert jaren grondig bezig met 
de cactusflora van Chili en zijn daarmee aan een wel zeer lonende en noodzakelijke 
taak begonnen. Er is hier nog zeer veel te bestuderen, hiaten op te vullen en fou
ten en gebreken van de huidige systemen recht te zetten. De heren Frankhauser en Dr. 
Kraus planten alle van hun expedities meegebrachte cactussen vrij uit in hun tuin 
ter verdere bestudering. Op een van zijn laatste verzameltochten vond de heer Frank
hauser overigens weer de echte, reers zo lang uit het oog verloren, reicheii. De bij ons 
tegenwoordig algemeen in de verzamelingen als reichii voorkomende plant heeft met 
de indertijd door Dr. Reiche gevonden en door Schumann en Berger beschreven soort 
in het geheel niets te maken.
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Op de dag van mijn vertrek naar Buenos Aires werden de bergpassen in de Andes 
door lawines versperd en onze reeds vertrokken trein moest terugkeren. Er bleef mij 
dus niets anders over, dan per vliegtuig over de hoogste kam van de Andes tenminste 
tot Mendoza te vliegen. Deze vliegtocht op 6000 meter hoogte, dicht langs de 7000 
meter hoge Aconcagua, langs zwart rokende vulkanen, die als grote meeëters in het 
glinsterende glazuurreliëf van de Andesketen zaten, was een adembenemende en op
windende belevenis.

Mendoza, de eerste Argentijnse stad, die ik aandeed, ligt juist daar, waar de Andes- 
uitlopers in de vlakte overgaan. De naaste en verdere omgeving van de stad is een van 
de Argentijnse cactusparadijzen. Direct aan de stadsrand verzamelde ik de door zijn 
lange papierdorens dicht omhulde Tephrocactus diadematus en de volledig naakte lei
grijze Tephrocactus strobiliformis. Op de stevige vlakte stonden uitgebreide bossen Tri- 
chocereus en ik telde minstens drie verschillende soorten Echinopsis; Gymnocahjciuin 
oenanthemum, die hier ook moet voorkomen, vond ik jammer genoeg niet.

Mendoza was mijn laatste verzameltocht in Argentinië, daar mijn tijd zeer krap 
werd. Vanaf Buenos Aires voer ik een week lang met een antieke raderboot de Rio 
Parana op om de geweldige Iquassü waterval te zien. Op de drielandengrens van Argen
tinië, Brazilië en Paraguay in het dichtste tropische oerwoud donderde zij, gesplitst in 
250 watervallen, over de tot 80 meter hoge rotsklippen. Wolken van waterdruppeltjes 
schoten en dampten in een wijde omstrek in de hoogte, verdwenen als nevelsluiers en 
lieten honderden glinsterende en dansende regenbogen zien. Een sprookjesachtig schouw
spel der natuur !

In de buitensporige en toverachtig mooie stad Rio de Janeiro zwierf ik vaak door 
de prachtige botanische tuin. Natuurlijk bezocht ik daarbij de Duitse hortulanus Voll, 
een reeds jarenlang actieve cactusverzamelaar en -kweker. Voor de oudere leden van 
de D.K.G. is de naam Otto Voll zeker een begrip. Toen ik hem naar de drie soorten van 
het in Brazilië thuisbehorende dwerggeslacht Arthrocereus vroeg, schudde hij meewarig 
het hoofd en zei: „ik heb er hier geen één meer in de botanische tuin en Arthrocereus 
microsphaericus wordt op de standplaats in het geheel niet meer gevonden en schijnt 
uitgestorven of verscholen te zijn.” Enige maanden later zond ik Voll tot zijn grote ver
rassing uit Canada van mijn vriend enige stekken van zijn oeroude plant van Arthrocereus 
microsphaericus. Na een half jaar kreeg ik reeds bericht dat „de teruggekeerde uit Cana
da”  in zijn oude vaderland zich weer zeer goed voelt en prachtig groeide.

Hoeveel soorten zullen er nog zijn, die niet meer op hun standplaats voorkomen 
en nog slechts in liefhebbersverzamelingen in andere werelddelen voortleven ?

Graag was ik in Brazilië nog op jacht gegaan naar Gymnocalyciums, Malacocarpi en 
vooral naar de in verzamelingen nauwelijks meer voorkomende Discocacti. Ik was reeds 
een goede 6 weken over de beraamde duur van mijn reis heen en mijn geldmiddelen 
waren daardoor tot een beangstigend minimum gekrompen. Ik was ook na 9 maanden 
vol belevenissen en bijna 50000 afgelegde kilometers tot berstens toe geladen met in
drukken en merkte dat mijn bevattingsvermogen begon af te nemen en ik werkelijk reis- 
moe werd. Toen mij toevallig een zeer sterk in prijs verlaagd vliegbiljet van Rio naar 
Miami in Florida werd aangeboden, die daarbij nog een tweedaagse onderbreking in 
Bahia, Pernambuco, Belem en Trinidad mogelijk maakte, nam ik de aanbieding natuur
lijk aan. Een avontuurlijke en hoogst interessante reis had daarmede een einde gekregen.

Onvergetelijk was voor mij de veelvuldigheid van de ondervindingen van deze be
schouwelijke zwerftocht door Latijns-Amerika, die echter ook een gevaarlijke kiem heeft 
achtergelaten: de heimwee, weer terug te keren in het fascinerende vaderland der cac
tussen.

Vertaling: B. M. SCHOMPER.
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H . H E R R E  — K u ra to r van die 

U niv. Botan. Tuin S te lle n b o sch

O  n s m o o i
Onder die vetplante van Suid-Afrika 

neem die Stapelia-soorte ’n besondere plek 
in, want deur hul pragtige blomme wat 
dikwels stervormig is en so opvallende 
kleure wys, vang hulle gedurende die 
blomtyd dadelijk die oog. Ook in hul tuiste 
het hulle baie bewonderaars gevind; maar 
soos dit ook met ander skoonhede gebeur, 
is hulle nie maklik om te hanteer nie en

S t a  pe I i e a  e
hulle in hul tuistes groei. Die meeste soorte 
groei tussen die ou blare van kleiner en 
groter bossies in die skaduwee of in die 
gedeeltelik skaduwee daarvan. Soos ander 
polplante groei hulle ook altyd weg van 
die sentrum na buite toe, sodat ’n plant 
later die hele bossie vol groei. As die bossie 
eendag dood gaan, groei die plant ook 
sonder sy beskerming verder. Maar een

STAPELIA MARIENTALENSIS Nel. — Seker een van die mooiste Stapelias. 
Jammer ons het dit op die oomblik ook nie meer nie. foto: H. Herre.

die kweek daarvan gee moeilikhede wat 
soms onoorbrugbaar skyn te wees. Op die 
gewone rotstuine binne die Kaapse win- 
terreënsstreek maak hulle dit nie. Aldus 
het die liefhebbers vir hierdie plantegroep 
al hoe minder geword en op die ou einde 
het net nog ’n paar oorgebly. Dis baie te 
betreur; want so vreeslik moeilijk is dit 
ook nie om hulle aan te hou en blomme 
daarvan te kry nie.

Om hierdie plante met sukses te kweek, 
moet ’n mens probeer om hulle te hou soos

dag sterf dit natuurlik ook en het gedu
rende sy leeftyd vir genoeg nakomelinge 
gesorg. Die saad vlieg mos weg en dus kan 
niemand presies sè, hoeveel nakomelinge 
daar mag wees nie.

Vir die kweek van hierdie plante moet 
ons dus volgens die bogenoemde aflei dat 
dit elk seisoen in ’n nuwe grondmengsel 
moet plaasvind. Word dit nie gedoen nie, 
kwyn die plante, word deur luise en swam- 
me aangeval en gaan tot niet. Omdat die 
son in Middel-Europa nooit so skerp is
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soos in Suid-Afrika nie, is die skaduwee 
van minder belang. In ’n goeie somer sal 
dit gedurende die warmste maande in die 
middagstyd goed wees om effens vir ska
duwee te sorg, maar in reënerige somers 
is dit amper nie nodig nie. Die grond be
staan bes uit ’n mengsel van ou vrot blare-

STAPELIA VARIEGATA
Cliché: Edelman.

grond en skerp sand (% : 14). Die dreine- 
ring moet goed wees, sodat die water 
maklik afloop. Omdat die wortels meestal 
taamlik vlak onder die oppervlakte van 
die grond loop, is dit beter om panne in 
plek van diep potte te gebruik. As ’n mens 
hulle in ’n broeikas op ’n rotstuin sal kan 
plant, sal dit die maklikste wees. Gedu
rende die somer groei hulle ook goed on
der glas en kan heel wat water verdra. 
As dit baie warm is, kan hulle ook 
effens nat gespuit word. Hulle sal dan 
goed groei en blom. Teen die einde van 
die somer word hulle al hoe minder nat 
gegooi en in die herfs word heeltemal 
opgehou daarmee, want anders vrot die 
plante. Gedurende die winter word hulle 
op ’n ligte plek gehou en effens bo die 
vriespunt. Hulle bly droog staan, maar 
mag nie verlep word nie. As dit gebeur, 
moet die plante op ’n mooi dag effens nat 
gegooi word. Met die begin van die lente 
word van ou lote as ook van te veel lote, 
steggies gesny, voordat die plante in nuwe 
grond oorgeplant wordt. Die steggies laat 
’n mens eers ’n paar dae in die skaduwr 
af droog voordat dit geplant word.

Hoodia- en Trichocaulon-steggies word 
die beste op maklik groeiende Stapelia- 
soorte soos b.v. Stapelia desmetiana, St. 
hirsuta ens. geënt en groei so beter as op

hul eie wortels wat baie gevoelig is vir te 
veel water. In die Riviera word hulle met 
goeie sukses op die bolletjies van Cerope- 
gia woodii geënt en groei uitstekend. Saad 
ontkiem meestal dadelik en die jong plant- 
jies groei vinnig. In die versamelings ver
baster die plante dikwels en kan later 
moeilik geïdentifiseer word. Daar mag na
tuurlik pragtige blomme onder hulle wees!

Onder die Stapelia-soorte is daar mooi 
plante, wat ook maklik groei. Die volgende 
soorte kan aanbeveel word: Stapelia varie
gata van Tafelberg is die beste om te 
kweek en blom gereeld in die versame
lings. Die stervormige geel en bruin blom
me vang dadelik die oog. ’n Groter blom 
wys die Stapelia namaquensis wat egter 
gevoeliger is. Besonder fraai is Stapelia 
pulvinata met sy pragtige „kussing” van 
pers hare in die middel van die blom. 
Stapelia hirsuta met sy harige blomme is 
goed om aan te hou, net soos Stapelia fla- 
virostris en St. pillansii ook. Die soorte 
met die grootste blomme soos St. gigan
ten, St. grandiflora en St. nobilis is nie 
juis moeiliker om te kweek nie. St. gem- 
miflora met sy swart blomme is opvallend, 
net soos Stapelia leendertziae en verwante 
deur hul groot buisvormige blomme. Moei
liker is reeds die mooi St. dinteri en St. 
marientalensis wat wel een van die mooi- 
stes van almal is. Die blomme moet net 
dubbel so groot gewees het, net soos die 
van St. herrei ook !

Die Caralluma-soorte is almal meer ge
voelig as die Stapelias en verlang nog meer

HOODIA SPEC. KALAHARI
foto: Prof. Dr. G. C. Nel - 1934.
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son en droë lug. C. nebrownii en sy var. 
pseudonebrownii as ook. C. vaga groei 
nog die beste, net soos C. lutea, maar al- 
mal se Blomme wat gewoonlik in massa 
verskyn, stink vreeslik.

Die Huernia-soorte is almal pragtig maar 
ook moeiliker om te kweek. H. zebrina het 
wel die mooiste blomme, terwyl H. kenien- 
sis seker die maklikste is om te groei. Die 
soorte met die fraai rooi ring in die mid
del van die blom, wat na ’n reddingsgor- 
del lyk, soos b.v. H. guttata ens. is nog 
moeiliker om aan te hou as die ander 
soorte.

Echidnopsis, Hoodia, Tavaresia en Tri- 
chocaulon is in Europa baie moeilijk om 
te kweek en die kweker moet reeds baie 
ervaring opgedoen het, voordat hy liulle 
met sukses sal kan kweek. Ook Pectinaria 
is moeilik. Duvalia met sy sjokolade-bruin 
klein blomme is oor die algemeen weens 
die min variasie van die blomme nie so 
gewild nie. Piaranthus is daarteen meer 
interessant en die blomme daarvan is mooi. 
P. foetidus is wel die poulêrste een en 
maklik om aan te hou.

TRICHOCAULON PILIFERUM N.E.Br.
foto: H. Herre - Klein Karroo.

ERICH W A L TH E R f
Getroffen door het bericht in het sept.- 

oct. nummer van Cactus and Succ. Jour
nal of America, dat op 1 juli 1959 tenge
volge van een hartaanval overleed de heer 
Eric Walther, een der beste kenners der 
Echeveria’s, willen wij enkele regels ter 
zijner nagedachtenis wijden.

Als Duits emigrant, geboren in 1892 te 
Dresden, emigreerde hij in 1909 naar 
Amerika. Na enkele jaren in verschillende 
functies werkzaam te zijn geweest, werd 
hij in 1917 in de botanische tuin te Gol
den Gate Park te werk gesteld. Hier ont
ving hij zijn eerste botanische opleiding, 
ïn zijn veertigjarige loopbaan heeft hij zich 
beijverd om deze botanische tuin op te 
bouwen tot een wereldvermaardheid. Hij 
was jarenlang, tot aan zijn pensionering in 
1957, directeur van deze tuin.

In 1931 kwam Eric Walther in contact 
met James West — een destijds bekend 
succulentenliefhebber en schrijver van vele 
artikelen — en van die tijd dateert zijn 
eerste artikel over succulenten. Al spoedig 
specialiseerde hij zich op het geslacht 
Echeveria, maakte in 1935 en 1936 zijn 
eerste reizen, die later nog door andere 
gevolgd werden, naar Mexico, waarvan hij 
veel materiaal meebracht.

Van deze reizen gaf hij een uitvoerig 
verslag in bovengenoemd blad, dat ook 
thans nog het lezen alleszins de moeite

waard is. Na bestudering van het mate
riaal startte hij met een serie artikelen 
„Notes on Echeveria” , na de oorlog voort
gezet onder de titel „Further notes on 
Echeveria” . Tientallen nieuwe Echeveria’s 
zijn door Walther beschreven in even dui
delijke als — ook voor de liefhebber — 
begrijpelijke, geïllustreerde artikelen.

Helaas heeft hij de uitgave van zijn 
monografie in boekvorm niet meer mee 
mogen maken. J. C. v. K.

KAN DAT BIJ ONS O O K ?
Nadat de gemeenteraad van Zürich in 

1958 een crediet voor de uitbreiding van 
de Stadtische Sukkulentensammlung aan 
de Mythenquai goedkeurde (voor de aan
schaffing van een verwarmingsinstallatie, 
een herbarium en enige bijgebouwen), 
heeft de raad opnieuw een crediet be
schikbaar gesteld van 220.000.— Fr. voor 
de uitvoering van de tweede étappe. 
Deze bestaat uit de bouw van een show- 
kas van 20 m lang en 7 m breed, een kas 
uitsluitend voor Rhipsalis en Epiphyllums 
en een kas voor acclimatisering van im
porten en „Schutzpflanzen” voor het IOS. 
Met de bouw van deze kassen is men 
reeds begonnen.

Zou zoiets in ons landje ook mogelijk 
zijn ?



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

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

Bestuursmededelingen.
L ID M A A T SC H A P
Leden van Succulenta, die hun lidmaat
schap voor 1960 niet wensen te verlengen, 
worden er aan herinnerd, dat het lid
maatschap moet worden opgezegd vóór 
1 december 1959, schriftelijk, aan het 
secretariaat Hereweg 19, Lisse, of aan 
het bestuur van de afdeling, waartoe zij 
behoren.

CONTRIBU TIE 1959
De penningmeesters der afdelingen wor
den dringend verzocht, vóór 31 december 
1959, de afdracht der contributies over 
het jaar 1959 te storten op postrekening 
no. 83 35 50 ten name van Alg. Penning
meester Succulenta te Rijperkerk, Fr. 
Mogen wij op Uw medewerking rekenen?

V R A A G - EN A A N B O D
TE KOOP GEVRAAGD: Succulenta jaar
gangen van 1947 tot en met 1951 (onin
gebonden). Aanbieding alléén schriftelijk 
aan P. C. HOOGDUIN, Swammerdam- 
straat 90, ’s-Gravenhage.
TER OVERNAME: 10 afleveringen van 
„Die Kakteen” voor f 45.50 en de ver
dere afleveringen via de firma Govers 
boekhandel. De omslagkaft gratis, ook de 
toezending. E. M. WEIJGERS, De Klom- 
pert, Haven Oké, Nieuw Loosdrecht.
TE KOOP GEVRAAGD: een meerjarig 
exemplaar van Astrophytum asterias, A. 
capricorne en A. ornatum door R. FRAN
KEN, van Ostadestraat 83, Amsterdam- 
Zuid, tel. 799125.
TE KOOP AANGEBODEN een uitneem- 
bare 3-zijdige kas, 125 x 200 x 200 cm., 
in prima staat, geheel van hout. Te bevr. 
bij C. OSKAM, Taurusstr. 32, Enschede.

Kopij voor het volgende nummer moet 
vóór de 20ste oktober in het bezit zijn 
van de redactie. Red.

Nieuws uit de Afdelingen
AM ERSFO O RT
Onze maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op maandag 16 november 
a.s. des avonds om 8 uur ten huize van 
de heer TER BEEK, Leliestraat 71, te 
Amersfoort.

F. J. MEIJER, secretaris, 
Goudsbloemstraat 23 — Amersfoort

ARNH EM
De eerstkomende vergadering zal 

weer een buiten-vergadering zijn. We 
hopen n.1. op woensdag 25 november 1959 
in Gorssel, ten huize van mevrouw J. 
Fleur, Elfuurweg 21, te vergaderen. Aan
vang 8 uur. Vertrek uit Arnhem te 7.30 
uur vanaf het station (verzamelen ach
ter het flatgebouw.) Op verzoek van on
ze voorzitter zullen we enkele malen op 
woensdag bijeenkomen. In Gorssel ho
pen we een aantal planten op het witte 
doek te brengen. We hebben n.1. de be
schikking gekregen over een epidiascoop.

J. SCHUT, secretaris, 
Bronbeeklaan 55 — Arnhem.

DORDRECHT
Onze ledenvergadering vindt plaats op 

woensdag 18 november a.s. in het K.A.B. 
gebouw, Doelstraat 9, Dordrecht. Aan
vang 7.30 uur nam.
Daar deze vergadering onze laatste voor 
de tentoonstelling is, hopen wij dat alle 
leden aanwezig zullen zijn om de laatste 
voorbereidingen te treffen, opdat, als de 
tentoonstelling opgebouwd wordt ieder

ëxport Gadussen en andere Succulenten

telefoon 332556 F. JsnSGn Leyweg 24
postrekening 172446 s-Gravenhage



D. BOUWMAN Binnenl. G roothandel 
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G ro te  sortering Cactussen 
en prim a Vetplanten

DIJKWEG 56a -  N A A L D W I J K  -  TELEFOON K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8

zijn taak weet, zodat dit vlug kan ge
schieden.

Het bestuur hoopt en gelooft ook wel 
dat we er iets behoorlijks van kunnen 
maken, m aar.. . .  dan moet een ieder zijn 
steentje bij willen dragen. Komt allen, 
er wordt op u gerekend.

A. DENTINGER, secretaris,
Hoge Nieuwstraat 19 — Dordrecht.

R O T T E R D A M
Op onze bijeenkomst 10 oktober j.L 

heeft de heer P. F. Diemel uit Utrecht 
een lezing voor ons gehouden over het 
onderwerp: „Uit de praktijk” .

Deze lezing, waar veel belangstelling 
voor was, werd met aandacht gevolgd en 
gaf aanleiding tot het stellen van vragen 
en tot gedachtenwisseling.

De volgende bijeenkomst zal gehouden 
worden op zaterdag 14 november a.s. in 
een lokaal van de Vrije Evangelische 
Kerk, Jan van Loonslaan 6.

J. L. DE SLEGTE, secretaris, 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-8.

N I E U W E  L E D E N  :

B. W. van der Togt, Het Oude Land, 
Zwijndrecht.

Mevr. M. de Jong, Valkenboslaan 380, 
Den Haag.

W. Scholten, Mandar ij nstraat 43, Den 
Haag.

J. C. Otto, Druivenstraat 25, Naaldwijk. 
H. J. Krans, Kindersteeg 22, Lochem, Gld.

S U C C E S  V O O R  D . B O U M A N  !

Op de gehouden Vaktentoonstelling te 
Rijnsburg van 7—10 oktober werd aan 
de heer D. Bouwman, Dijkweg 56b te 
Naaldwijk een eerste prijs plus een ere
prijs toegekend: op de Amato te Amster
dam, 13—17 oktober, ontving hij een 
kleine gouden medaille en een extra prijs 
voor zijn inzending cactussen.

B I B L I O T H E E K

Reeds vele leden hebben een nieuwe 
catalogus aangevraagd, en zij zullen deze 
thans wel in hun bezit hebben.

Gaarne maak ik de leden, die voorheen 
gebruik maakten van de bibhotheek, er op 
attent, dat de oude catalogus niet meer 
gebruikt kan worden, daar er vele nieuwe 
boeken, op alfabetische volgorde, zijn bij
geschreven. De nummering der boeken is 
dus totaal anders geworden. Vraagt u dus 
de nieuwe catalogus aan per brief met 
insluiting van 30 cent aan postzegels en 
vergeet u a.u.b. niet uw brief te franke
ren met een 12 cents postzegel. Dit voor
komt strafport.

Als u boeken aanvraagt geeft dan alleen 
de nummers van de betreffende boeken en 
geef ook een paar extra nummers op voor 
het geval dat de aangevraagde boeken 
reeds uitgeleend zijn.
Het adres van de bibhotheek is:

S. K. BRAVENBOER,
Kethelweg 116 — Vlaardingen.

ZO  JUIST VERSCHENEN:

VETPLANTEN
door Edgar Lamb — 110 zwart-witafb. en 12 kleurenplaten

158 pagina's —  Prijs f 11.50

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel A. N. GOVERS - Jan Hendrikstr. 1 - Den Haag
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De Afdeling DORDRECHT EN OMSTREKEN
houdt in samenwerking met de vogelvereniging 

DE GEVLEUGELDE ZANGER een

CACTUS-
TENTOON STELLING

Deze tentoonstelling wordt gehouden in de

Groene zaal van „A m ericain" te Dordrecht
De openingstijden zijn :

17 DECEMBER van 7 tot 10 uur n.m.
18 DECEMBER van 10 uur voormiddags tot 10 uur des avonds. 

Wij hopen dat vele Succulentaleden in den lande onze tentoonstelling 
komen bezoeken. De toegangsprijs bedraagt :
25 CENT VOOR VOLWASSENEN —  10 CENT VOOR KINDEREN.

NIEUWE LEDEN:
R. Nauta Jr„ P. Wierengaweg 4, Haren, 

Gron.
J. P. Boeysma, Zwarteweg 19, Zwoller- 

kerspel.
Mej. M. G. Kuiper, Akeleistraat 160, 

Den Haag.
H. de Vries, van Tuyll van Seroosker- 

kenplein 12 I, Amsterdam-Zuid.
O. Schley, Nolensstraat 53 I, Utrecht.
G. J. Broerse, Burg. Peterstraat 7, 

Blerick, Venlo.
J. Welters, Prof. Henketplein 2, Maas

tricht.
Mevr. C. M. Jolmers-Ronday, Wijngaar

denlaan 76, Voorschoten.
J. M. Kluiver Jr., Goessestraat 9. ’s-Gra- 

venpolder, Zeeland.
G. Holtman, Beeretweg 100, Blerick, 

post Venlo.
D. P. Schipper, Turk 5, Zwijndrecht.
H. Veldhoen, Veldzigt, IJzendijke, Zld. 
H. Bosman, Meidoomstraat 43, Papen-

drecht.
T. Pelgrim, Kapteynstraat 107, Hilver

sum.
G. Keehnen, Valkenboslaan 263, Den

Haag.
H. Lawant, Bosstraat 132, Driebergen. 
Mevr. van Rooy, Hendrik Mandeweg

212, Beverwijk.
W. D. Bonne Jr., Bilderdijkstraat 9 1, 

Amsterdam-West.
F. H. Speijer, Roemer Visscherstraat 22, 

Amsterdam.

Mej. J. Beugeling, Nieuweweg 25, Nije- 
veen, Meppel.

F. de Ridder. Houwertstraat 13hs, Am
sterdam Slotermeer.

K. P. M. M. Hartmann, Jagerslaan 6, 
Tilburg.

Mevr. A. B. Wever-Taverne, Havendijk 
146, Schiedam.

E. P. van Kooten, Edisonstraat 46, Ede. 
H. Bos, Jan Hooglandstraat 53, Olst.
M. Kooy, Herkingenstraat 44a, Rotter

dam.
Mej. C. Schipper, Regentesseplein 5, 

Den Haag.
F. Stekelenburg, Schotdeuren 11, ArkeL 
J. C. M. Weevers Jr., Marktveldt 5,

Vught.
Mej. C. P. Jacobsen, St. Bonifaciusstraat 

49, Amersfoort.
H. de Haan, J. A. Feithstraat 25, Gro

ningen.
Jac. de Jong, Bredijk 14, Goutum, Leeu

warden.
Mevr. L. J. A. Spee-Frencken, Antonius- 

laan 33, Blerick.
C. van Viersen, Djambistraat 4, Haarlem.
A. C. Blokker, Hoofdstraat 198, Apel

doorn.
G. A. J. Moergastel, Noorddamlaan 4, 

Zevenbergen.
W. Sterk, Lijsterstraat 27, Helmond.
Fr. Engelen, Spechtstraat 34, Tegelen, 

Limburg.
B. G. Hendrickx, van Dolhofstraat 4,

Blerick.
W. Derkx, Stalbergweg 27, Venlo.
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P a c k .  co m p a ctu m  o f k r e v ifo liu m ?

In het maartnummer van deze jaargang geeft de heer J. C. van Keppel een beschrij
ving van Pachyphytum compactum  Rose en maakt daarbij de opmerking, dat de bena
ming van de afbeelding in „Succulenten in beeld en woord” (n.1. Pachyphytum brevifo- 
lium Rosé) foutief is. Hiermee kan ik niet accoord gaan.

De eerste afbeelding van deze plant werd opgenomen in Floralia van 16 juni 1922 
met onderschrift: Pachyphytum brevifolium  Rosé, naar foto ontvangen van Dr. J. N. 
Rosé te Washington. De heer J. J. Verbeek Wolthuys, die geregeld met Dr. Rosé cor
respondeerde, en veel fotomateriaal van hem ontving, schreef bij deze foto : Pachyph. 
brevifolium  Rosé is een plant, die in 1898 door A. Dugès bij Guanajuata in Mexico werd 
gevonden en door Dr. J. N. Rosé in „North American Flora, Vol. 22, Part. I, pag. 12, 
benoemd werd.

In 1930 verscheen van mijn hand „Succulenten in beeld en woord”, eigenlijk een 
bundeling van 450 der mooiste cliché’s welke in „Floralia waren geplaatst, waaronder op 
pagina 155 de bedoelde afbeelding voorkomt.

Persoonlijk heb ik, met de heer J. M. van den Houten, de foto’s van Dr. Rosé bij 
de heer Verbeek Wolthuys bezichtigd en tegelijk ook de aldaar door Dr. Rosé gezonden 
planten.

Ten overvloede heb ik een en ander vergeleken met het bekende werk van Alwin 
Berger „Crassulaceae” (Leipzig 1930). Van Pachyphytum brevifolium  wordt ook hier als 
vindplaats opgegeven Guanajuata. Van Pachyphytum com pactum , welke tot een andere 
ondergroep behoort, door Dr. Rosé beschreven in Contr. U. S. Nat. Herb. X III (1911) t 
61, wordt als vindplaats opgegeven Hidalgo (Ixmiquilpan).

Bij Pachyphytum brevifolium  wordt vermeld: blad 1—2 cm lang, stomp, kortstam- 
mig, bij Pachyphytum compactum: stammetjes 10 cm of meer, met 2—2ki cm lange, af
staande, kort gespitste, onder de spits gekielde bladeren.

Ten slotte: Dr. Rosé, die persoonlijk het onderschrift onder de foto van Pachyphy
tum brevifolium  vermeldde, zal zich hiermee ongetwijfeld n i e t  vergist hebben.

G. D. DUURSMA.
*  *

*

Met belangstelling lazen wij het commentaar van de heer G. D. Duursma naar aan
leiding van ons artikel in bovengenoemd nr. van Succulenta. Overtuigd als wij zijn dat 
„wie kaatst de bal kan verwachten”, vatten wij deze polemiek dan ook volkomen spor
tief op en in het belang van een juiste benaming. Hier volgt ons wederwoord.

Wat de literatuurverwijzing betreft, bestaat er tussen ons verschil van interpretatie. 
Het is dus logisch dat de heer Duursma voor de plant die wij Pachyphytum campactum  
noemen, de beschrijving van Pachyphytum brevifolium  van toepassing acht, ons inziens
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T er verduidelijking plaatsen wij h ier nogmaals de beide planten. Links : PACHY- 
PHYTUM  COMPACTUM Rose; rechts: PACHYPHYTUM  BREV IFO LIU M , Rosé

Clichéarchief „Succulenta'*.

natuurlijk ten onrechte. Het uittreksel uit de beschrijving die hij geeft van Pachyphytum  
compactum  stemt overeen met de in het maartnummer besproken plant.

Het sterkste punt in het betoog van de heer Duursma is ongetwijfeld zijn laatste 
zin, nl. dat Dr. Rosé persoonlijk het onderschrift onder de bewuste foto vermeldde. 
Er is voor ons geen enkele reden om aan de juistheid van deke bewering te twijfelen. 
Er ontstaan door het bestaan van deze foto verschillende mogelijkheden, namelijk :

1. Als Dr. Rosé met deze afbeelding werkelijk Pachyphytum brevifolium  bedoelde, 
zoals hij deze beschreef in North American Flora, Vol. 22, Part. 1, 1905, beging 
hij een vergissing door in 1911 in U.S. Nat. Herb. X III, pag. 301 dezelfde plant 
of mogelijk een variëteit van deze te beschrijven als Pachyphytum compactum. 
Een vergelijking van de foto in laatstgenoemd werk met de foto uit „Succulenten 
in beeld en woord”, geeft ons inziens twee vrijwel identieke planten.

2. Eric Walther, die wij als een der grootste autoriteiten op dit gebied beschouwden, 
vergistte zich dan eveneens, toen hij in Cactus and Succulent Journal of America, 
Vol. IV, 1932, pag. 237, na bestudering, zowel van het herbariummateriaal van 
Dr. Rosé als van in kuituur zijnde exemplaren de identiteit van P. brevifolium  
vaststelde. In dit geval zou deze plant een thans nog onbeschreven soort zijn. 
(Dit is Pachyphytum brevifolium  Rose emend. E. Walther, waaraan wij in Suc
culenta van juli j.1. een artikel wijdden).

3. óf Dr. Rosé vergistte zich toen hij op de foto, gezonden aan de heer Verbeek 
Wolthuys „Pachyphytum brevifolium” vermeldde.

Dit laatste achtten wij het waarschijnlijkst. Uit de gegevens die ons ten dienste
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staan moeten wij concluderen dat Dr. Rosé bedoelde foto zelf nooit gepubliceerd 
heeft, anders zou dit ongetwijfeld aan E. Walther bekend zijn geweest.

De beschrijving — zonder foto — die Dr. Rosé in North Am. Flora van Pachyph. 
hrevifolium  geeft is tamelijk vaag. Dit valt ook niet te verwonderen als men weet dat 
deze beschrijving werd gegeven naar herbariummateriaal van een plant, zeven jaar 
tevoren verzameld. Wanneer dit herbariummateriaal ook maar enige overeenkomst 
met Pachyphytum compactum  vertoond zou hebben, zou Walther ongetwijfeld in het 
eerder geciteerde artikel in 1932 geen aanvulling op de beschrijving van Dr. Rosé heb
ben gegeven maar de door hem besproken plant onder zijn eigen naam als nieuwe 
soort beschreven zou hebben.

Uit de beschrijving van P. hrevifolium  Rose emend. E. Walther halen wij het 
volgende aan :

Plant u low, fleshy subshruh; stem distinet, to 25 cm tall o f more, branched  
from  the base, distinctly glutinose or viscid betw een  the base o f the leaves; 
leaves 2 —4 cm long, obovate oblong, obtusish but faintly mucronate, tur- 
gid not terete, but distinctly flattened, very glaucous, color vetiver green, 
at times tinged cinnamom drab-, upper hracts densely im bricated: corolla 
deep  red.
Our plant disagree with Rose’s description, l.c. in the following points. 
Rosé m akes no mention on the viscide stem, the leaves in our plants are 
scarcely terete, and decidedly langer than described by him, the peduncle 
is much taller, and the sepals are shorter than the corolla and scarcely 
obtuse.

Hoewel wij hiermede in herhaling vallen met wat wij reeds eerder vermeldden, 
willen wij naar aanleiding van bovenstaande kenmerken uit de aanvullende beschrijving 
van Walther nogmaals stellen :

P. hrevifolium  heeft een kleverige stengel, P. compactum  niet. De hogere schut
bladen van P. hrevifolium  zijn groot, als bij Eupachyphytum. Bij P. compactum  klein 
en onbetekenend als bij Diotostemon. De bladeren van P. hrevifolium  zijn tamelijk 
vlak, stomp, sterk blauwachtig-wit berijpt. De bladeren van P. compactum  zijn in door
snee min of meer rolrond, toegespitst, groenachtig, nauwelijks berijpt, met netvormige 
tekening. Deze kenmerkende verschillen lijken ons voldoende om verwarring tussen 
beide planten uit te sluiten.

Hoewel de meningen, zoals reeds eerder vermeld werd, verdeeld zijn in welke 
ondergroep Pachyphytum hrevifolium  geplaatst moet worden, meent Berger juist dat 
deze tot de Eupachyphytums behoort. Dit pleit dus voor onze zienswijze daar Pachy
phytum hrevifolium  uiterlijk het meest op sommige Eupachyphytums lijkt. De bloei- 
wijze maakt deze indeling echter dubieus. Deze plant kan dus nooit identiek zijn met 
de plant op de foto van Dr. Rosé, daar deze afb. van een typische Diotostemon is — zie 
afb. van de bloeiwijze in Succ. januari 1957, blz. 7. — Uit de indeling van Berger blijkt 
dat ook hij zich geen duidelijk beeld van Pachyphytum hrevifolium  heeft kunnen vor
men. Waarschijnlijk kende hij deze plant slechts uit de beschrijving van Dr. Rosé, of 
van niet bloeibare exemplaren. De publicatie van Walther verscheen pas in 1932, 
zodat noch Dr. Rosé noch A. Berger van deze publicatie kennis konden nemen, omdat 
zij respect, in 1928 en 1931 overleden waren. Dr. Karl von Poellnitz sluit zich met 
zijn monografie over Pachyphytum in The Cactus Journal, Vol. V. 1937, pag. 72, bij 
de zienswijze van Walther aan. In een recent artikel van M. E . Shields uit Nieuw 
Zeeland, Cactus and Succ. Journal, Vol. XXXI, 1959, pag. 84, vinden wij een afbeel
ding van Pachyphytum hrevifolium, identiek aan Walthers plant.

Een ding is ons niet geheel duidelijk. Kenden de heren Duursma en Verbeek 
Wolthuys, die zich beiden intensief met de studie der vetplanten bezig hielden, de 
publicaties van Eric Walther niet ? Wij moeten wel aannemen dat dit niet het geval 
was, want wijlen de heer Verbeek Wolhuys gekend hebbende, geloven wij dat hij 
onverwijld in de pen geklommen zou zijn om een en ander recht te zetten. Het valt 
te betreuren dat, waar men de gegevens blijkbaar uit de eerste hand ontving, over
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een en ander onvoldoende in ons maandblad is gepubliceerd. Ware dit wel gebeurd, 
dan was deze namenkwestie waarschijnlijk reeds 25 jaar geleden opgelost. Door het 
plotseling verscheiden van Eric Walther wordt dit thans nóg moeilijker, tenzij een 
andere terzake kundige botanicus het herbariummateriaal nogmaals kan onderzoe
ken.

Resumerend willen wij dus vaststellen: de argumentatie van de heer Duursma 
heeft ons niet van ons standpunt omtrent de juiste benaming van P. compactum en 
brevifolium af kunnen brengen, al begrijpen wij nu wel waarom P. compactum in 
de Nederlandse literatuur brevifolium genoemd wordt. Mogelijk hebben wij de heer 
Duursma niet van het tegendeel kunnen overtuigen. Daarom willen wij de heer Duur
sma verzoeken ook kennis te nemen van de door ons genoemde publicaties en hier
over zijn mening kenbaar te maken. Vanzelfsprekend zien wij ook de mening van 
anderen met belangstelling tegemoet. J. C. VAN KEPPEL.

Vergadering van de Werkgroep voor Succulentenstudie 
gehouden op 2fi-27 september 19.11) te Wageningen

De heer Buining opent tegen 16.00 uur 
de bijeenkomst en geeft zijn visie op onze 
werkzaamheden : we moeten ons doel
bewust op het bestuderen van de planten 
richten, scherp waarnemen en zoveel mo
gelijk vastleggen, liefst met behulp van 
tekeningen.

Daarna vertelt de heer Zeilinga van het 
I.V.T. te Wageningen van de proefnemin
gen om de zelfsteriliteit van sommige 
planten op te heffen. Al is kruisbestuiving 
in het algemeen voor de planten aan te 
bevelen in verband met de mogelijkheid 
van inteelt, tóch kan het waardevol zijn 
te trachten zelfsteriele - incompatibele - 
planten tot zaad vorming te dwingen, spe
ciaal wanneer men maar over één exem
plaar beschikt.

W e kennen vier systemen in de natuur, 
die zelfbestuiving tegengaan, de z.g. bar
rières, nl. het Primula-, Petunia-, Brassica- 
en Cacaotype.

Als middel om zelfbestuiving te bevor
deren kan het volgende worden gepro
beerd :
a. de stuifmeelkorrels laten kiemen in 

een suikeroplossing van 10 tot 30%;
b de stuifmeelkorrels mengen met een 

ander stuifmeel;
c. de bestuiving bij extra lage of hoge 

temperaturen tot stand brengen;
d. bestraling met röntgenstralen;
e. aanbrengen van naphtylazijnzuur op 

de eicellen;
f. afsnijden van de stempels.

Deze proeven kunnen zeer goed door 
amateurs gedaan worden.

De heer van Keppel vertelt over zijn 
waarnemingen bij enkele Echeveria’s, 
waarvan hij ’s avonds nog kleurendia’s 
laat zien.

Dr. de Boer heeft een studie gemaakt 
van de zaaddozen van de Ficoidaceae en 
laat zien hoe ingenieus de zwellijsten de 
deksels der zaaddozen doen opengaan als 
deze dozen vochtig worden en hoe de hok- 
deksels der zwellijsten ervoor zorgen, dat 
het zaad niet in één keer verspreid wordt 
en de vleugels der zwellijsten als een 
trechter werken om zoveel mogelijk water 
op te vangen.

De heer Buining vertoont prachtige 
kleurendia’s van planten uit „Les Cèdres” , 
de tuin van de heer Marnier Lapostolle te 
Cap Ferrat in Zuid Frankrijk. O.a. van 
cephalia en van bloeiende Oroya’s.

Zondagmorgen vertelt de heer van der 
Steeg aan de hand van tekeningen van 
de heer Bravenboer iets over de morpho- 
logie van cactussen naar aanleiding van 
„D ie Kakteen”  van Krainz en Buxbaum.

Ondergetekende heeft een aantal Echi- 
nocerei meegebracht en meent, dat deze 
planten niet op de achtergrond mogen ge
raken, vooral niet de nieuwe soorten, die 
de laatste jaren worden aangeboden.

De kuituur vraagt iets meer water in de 
groeiperiode en de overwintering behoeft 
maar net vorstvrij te zijn.

Na een zeer verzorgde maaltijd sluit de 
voorzitter deze geslaagde studiebijeen
komst, waaraan werd deelgenomen door 
18 leden.

De volgende vergadering wordt vastge
steld op 12 en 13 maart 1960.

H. Rubingh



SUCCULENTA 157

FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

Simplex, cinerascenter viridis, hemisphaericus, dein elongatus, 6—10 cm 
diametro, radice simplice vel suhrapacea; costis 13—25, obtusis, % — IV* 
cm altis, tuberculatis; areolis albis, 5—8 mm longis, 3—5 mm latis, % — 1 
cm remotis-, aculeis griseopullis vel fuscis, inferne albidis, curvatis, 10—14 
marginalibus, tenuibus, lVz—2Vz cm longis, 2—6 centralibus valde robus
tioribus, applanatis 2-5 cm longis, floribus subcampanulatis, 5 cm longis, 
petalis fulvoflavis, inferne media parte carmineis; fructibus viridibus vel 
rubidis, floccis minimis instructis; seminibus pullis, costatis, 1 mm longis, 
hilo albo subventrali.

P l a n t  eenhoofdig, grijsgroen, dikwijls rood of geel gekleurd, half kogelvormig, 
later meer langwerpig, ongeveer 6—10 cm diameter, zonder of met slechts weinig ont
wikkelde penwortel.

R i b b e n  bij jonge planten sterk in knobbels opgelost, later 13—25 ribben, al 
naar gelang van het exemplaar en de ouderdom, stomp, naar onder weinig breder wor
dend, % — 1V* cm hoog, met insnijdingen boven en knobbels onder de areolen, die bij 
oude planten dikwijls kinachtig naar voren komen.

A r e o l e n  witviltig, 5—8 mm lang, 3— 5 mm breed, niet verzonken, % —1 cm 
van elkaar verwijderd.

D o r e n s  aanvankelijk grijszwart tot lichtbruin, onderaan vrijwel wit, later grijs 
wordend, matig krachtig tot zacht, de middelste veel krachtiger dan de randdorens;

PYRRHOCACTUS VALLENARENSIS Ritter spec. nova, genomen op de natuurlijke groeiplaats 
ten zuiden van Vicuna in Noord Chili. foto: Ritter.
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K )_14  randdorens, V h —2 %  cm lang, meer zijwaarts gesteld en meestal naar boven 
gebogen, de zijdorens bet langst; 2 —6 middendorens, 2—5 cm lang, sterk naar boven 

gebogen, iets plat.
B l o e m  5 cm lang, met 5 cm wijde opening, reukloos, trechterklokvormig.
V r u c h t b e g i n s e l  kogelvormig, circa %  cm 0 ,  groen, met kleine korte groen

achtige schubjes bekleed, in de oksels zeer kleine witte vlokjes wol.
B l o e m b u i s  bij de nectarkamer buisvormig, daarboven klokvormig, de opening 

iets vernauwd; circa 1,4 cm lang, onder %  cm en boven bij de opening 1V2 cm breed, 
van binnen bleek geelachtig, van buiten groen, met weinig schubben en wol, zonder 
borstels of bovenaan met zachte, fijne, lange witte borstels.

N e c t a r k a m e r  onderste deel schotelvormig, bruin, bodem karmijnrood, slechts 
1 mm hoog, daarboven buisvormig, bleek geelachtig, 3— 4 mm lang, half gesloten door 
de tegen de stamper leunende onderste meeldraden, zonder vooruitspringende wand.

M e e l d r a d e n  geelachtig roodachtig, de onderste circa 7 mm, de bovenste 
circa 13 mm lang; helmknopjes crèmekleurig, staande van het begin tot op 1 /3  deel van 
de bloembladen; inplanting boven de nectarkamer tot 3— 4 mm onder de rand van de 

bloembuis.
S t a m p e r  circa 2,3 cm lang, bleekrood, met 9 roodachtig gele 4 mm lange naar 

elkaar neigende toegespitste stempels.
B l o e m b l a d e n  vrijwel lijnvormig, onderaan iets smaller, boven afgerond of 

kort toegespitst met opgezet fijn puntje, 2 ,3—2,5 cm lang, 7— 11 mm breed, de bin
nenste iets korter en smaller dan de buitenste, alle glanzend bruinachtig geel met bleke 
karmijnrode middenstreep, die niet tot de punt doorloopt en bruinnachtig olijfgroen 

eindigt.
V r u c h t  langwerpig, circa 2  cm lang, aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, 

groenachtig tot roodachtig, huidachtig, hol.

Z a a d  zwart tot bruinzwart, circa 1 mm lang, %  mm breed, %  mm dik, aan de 
rugzijde sterk gewelfd, grof knobbelig geribd, het ovaalvormige witte hilum halverwege 
aan de buikzijde van de korrel.

V i n d p l a a t s  ten zuiden van Vicuna, Noord Chili.

S y s t e e m :  Is het nauwst verwant met de meer naar het zuiden
groeiende Pyrrhocactus curvispinus var. combarbalensis var. nova (nog niet 
gepubliceerd), die de meest noordelijk groeiende variëteit van deze wijd 
verbreide soort is. Zij is bovendien verwant met Pyrrhocactus eriosyzoides 
Ritter; in elkaar overlappende gebieden treft men overgangvormen tussen 
beide aan. De foto is op de vindplaats genomen. Deze soort heeft het veld- 
nummer FR 486. Monsters van de typeplant en zaad zullen worden gedepo
neerd in de „Stadtische Sukkulenten Sammlung” te Züricb, Zwitserland.

Vert. A . F. H . B U IN IN G .

ONTVANGEN PRIJSCOURANT

Van de Zuidafrikaanse firma „Succu
lenta Nurseries” , Bernard Carp, Suvla, 
Military Road, Hout Bay, Cape, ontvin
gen wij een prijscourant, die zeer zeker 
de belangstelling van de vetplantenlief
hebbers verdient. Bij het doorbladeren 
ontdekten we dat deze firm a o.m. ruim  
80 soorten A loë’s of „Aalw ijn’s” , zoals de

Afrikaners zeggen, heeft aan te bieden. 
Ook de rubrieken Crassula’s, Kalanchoë 
en Lithops zijn goed voorzien, zodat men 
gemakkelijk een keuze kan maken.

De afbeelding van het uitgestrekte be
drijf op de voorpagina, doet het uitste
kend, zoals trouwens de gehele catalogus. 
Papier en druk zijn zeer goed geslaagd.
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H. F. BLOM — Den Haag

Kasverw arm ing
De m ethode van kasverw arm ing door 

m iddel van een petro leum brander of 
-vergasser m et lange afvoerpijp is lang
zam erhand zeer bekend geworden. W e
gens de enorm e voordelen tegenover 
andere system en is het alom in gebruik. 
De heer C. Bomm eljé heeft het indertijd  
in ons blad beschreven en het staat zo’n 
beetje bekend als het „systeem Bom
m eljé”.

Er kleven ech ter ook nog enige nade
len aan deze verw arm ingsm ethode. De

onverm ijdelijk dat e r kleine hoeveelhe
den petroleum  op en naast het tank je  
terech t komen. V ooral w anneer door 
m orsen olievlekken in hout of steen on t
staan, hebben we door de langzam e v e r
dam ping nog to t vér na het stookseizoen 
last van ongew enste oliedamp. K leine 
oliestellen, z.g. „blauw branders” hebben 
nog het nadeel dat de olie heet kan w or
den w anneer deze opraakt. E r ontw ikkelt 
zich dan een sterke w alm  en de b rander 
kan gaan „floepen”.

in gebruik  zijnde branders hebben een 
beperk te  vulcapaciteit en daardoor m oet 
m en ze vaak  van nieuw e brandstof voor
zien.

Een tw eede nadeel is de altijd  m erk 
bare olielucht in  de kas. Wij mensen, 
w ennen e r w el aan, m aar sommige v e t
p lan ten  kunnen beslist n iet tegen de olie
damp.

Een m oderne vergasser geeft p ractisch  
geen stank, m aar bij h e t vullen  is het

Ons lid  de heer Bock te Den Haag 
heeft de bovengenoem de nadelen op 
kunnen  heffen  door zijn kacheltje  aan te 
slu iten  op een vat. D it s taa t buiten zijn 
kasje en m et behulp van een zelfgem aak
te ca rb u ra teu r w ord t h e t vloeistofniveau 
in het tank je  geregeld. H et is geen grote 
u itvinding en het zal w el n iet uniek zijn, 
m aar het is voor anderen  misschien een 
idee te r  navolging.

Indien  u  ook rondloopt m et plannen
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om iets dergelijks te maken, kan de be
schrijving van dit systeem, wat dan maar 
de wereld in moet gaan als „het systeem 
Bock”, een handje helpen.

Een olievat (1) van klein model, met 
een ontluchtingsbuisje (2) of een omge
keerd theeschoteltje, is voorzien van een 
afsluiter (3) met peilglas (4). Deze drum- 
kraan heeft een % " schroefdraad en een 
dichtingsring van synthetisch rubber 
voor de aansluiting op het vat. Via een 
olieleiding (5) welke uitgevoerd kan zijn 
met de kleinste maat zachte roodkoperen 
leiding van 14" (4.35 mm inwendig;
6.35 mm uitwendig) is de afsluiter ver
bonden met de carburateur (6) welke het 
oliepeil constant houdt. Een tweede stuk 
leiding verbindt de carburateur met de 
vergasser (8). De doorvoeren in de wan
den van 6 en 8 kunnen gemaakt worden 
door gaten te boren en er z.g. „connec
ties” (9) in te zetten en deze aan de 
binnenkant te solderen (10). ,

De einden van de olieleidingen zijn 
gemonteerd met de bijpassende maat 
knelfittingen (11). In een van de wartel- 
moeren van de eerste olieleiding kan een 
klein rond stukje oliegaas gezet worden 
dat dienst doet als zeefje. Dit behoeft 
slechts enkele keren per jaar te worden 
schoongemaakt.

De eigenlijke carburateur is linksonder 
nog eens in doorsnede getekend. De in
voer (12) bestaat weer uit een connectie 
met daaraan een kniestuk (13). Hierin is 
de vlotterkraan (14) geschroefd. De 
vlotternaald (15) rust verend op de vlot- 
terarm (16) welke met een scharnier- 
verbinding (17) aan de wand bevestigd 
is. Als het vloeistofniveau (18) daalt, 
dan daalt de vlotter (19) mee en de 
vlotterkraan wordt geopend, zodat er 
weer nieuwe vloeistof kan toetreden. Het 
gevaar bestaat dat door een té ver dalen

van do vlotter de vlotternaald (15) uit 
het kraantje valt. Om dit te voorkomen 
is een plaatje aangebracht, wat tegen een 
stelschroef (20) stuit. Een controlevlot- 
ter (21) is aangebracht om het niveau 
in de gaten te houden. Bij een eventueel 
weigeren van de vlotterkraan kan de olie 
niet tot aan de vlam in de vergasser 
stijgen als een overlooppijpje (22) is 
aangebracht. De vlotterkraan is mid
denhoven nogmaals te zien in doorsnede 
en in gedemonteerde toestand op ware 
grootte.

De verbindingen welke uitgevoerd zijn 
met een wartelmoer worden met een 
z.g. „tonnetje” oliedicht gekneld wanneer 
de moer aangedraaid wordt. Maar 
schroefverbindingen zoals bv. van de 
vlotterkraan in het kniestuk moeten van 
oliepakking worden voorzien. Bedenk 
dat olie nog kan lekken op plaatsen die 
water- en luchtdicht zijn.

Wil men de petroleumvergasser af 
kunnen koppelen dan is het wenselijk 
nog een afsluiter aan te brengen tussen 
carburateur en stel. Hiervoor kan een 
kleine naaldafsluiter (23) dienst doen.

Alle benodigde onderdelen zijn tegen
woordig gemakkelijk verkrijgbaar omdat 
de moderne oliestook een grote vlucht 
heeft genomen.

Een carburateur kan men ook kant en 
klaar kopen. Deze zijn aan iedere olie- 
kachel gemonteerd en kosten los onge
veer 70 gulden. Zo’n carburateur heeft 
een tweede vlotter die de olietoevoer 
afsluit zodra het oliepeil boven normaal 
stijgt.

Indien iemand al een dergelijke instal
latie in zijn kas in,gebruik heeft of naar 
aanleiding van dit artikel gaat maken, 
laat hij dan eens iets er van in ons blad 
schrijven zodat meer leden kunnen pro
fiteren van de opgedane ervaringen.

Diverse grondsamenstellingen
Claeys : Samenstelling: a. 2 delen losse tuinaarde, 1 deel goed verteerde, gezeefde 

bladgrond en 1,5 deel grof Rijnzand 0,5 mm.; b. 1 deel losse tuinaarde, 1 deel leem
grond, 1 deel go-d verteerde en gezeefde bladgrond, 1,5 deel grof Rijnzand; c. Voor 
Phyllocactussen, enz.: 2 delen goed verteerde en gezeefde bladgrond, 1 deel grof Rijn
zand 0,5 mm.

Uitewaal : Een derde deel bladgrond, idem klei en Rijnzand.
Arm. Wilboorts beveelt aan: enkele dagen vóór het verpotten de planten aan de 

droge kant te houden, dit om een goed loskomen van de aarde uit de potten te verge
makkelijken. Als goede en voedzame grondmengsels noemt hij :

1. 2 delen verteerde turf, 2 delen tuinaarde (geen zandige), 1 deel houtskool, 
1 deel grof Rijnzand en een weinig kalk.

2. 2 delen tuinaarde, 1 deel verteerde bladaarde en 1% deel Rijnzand.
3. 1 deel bladgrond, 1 deel kleigrond en 1 deel Rijnzand.
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Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op woensdag 16 december a.s. is het 
alweer de laatste maal, dat we in 1959 
bijeenkomen. Wat vliegt een jaar toch 
voorbij !

Maar 1959 zal in onze herinnering 
voortleven als het „Zonnejaar” . We zijn 
dankbaar voor de vele goede dagen die 
het aflopende jaar voor onze liefhebberij 
geschonken heeft.

De heer van de Berg, Heselbergher- 
weg 12 te Arnhem zal onze gastheer zijn 
op 16 december. We beginnen zoals ge
woonlijk om 8 uur. Vanaf het station 
neme men lijn 3 in de richting Alteveer.

J. SCHUT, secretaris, 
Bronbeeklaan 55 — Arnhem.

Verlangt U een prachtige ORANJE- 
KALENDER voor 1960, neem er 

dan een van

„Pro Jnventote”
Prijs f 2 .8 5

en U verricht een goed werk.
Telefoon 020—79.09.49 — Giro 51.74.00 

AMSTERDAM-ZUID II

DORDRECHT EN OMSTREKEN
Onze volgende ledenvergadering valt 

op 16 december a.s. Dat is gelijktijdig 
met de opbouwavond van onze ten
toonstelling. De leden die niet aan onze 
opbouw medewerken kunnen om 7 uur 
komen om, als dat nodig is, nog een paar 
uur mede te helpen. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn zo vroeg te komen dan

kunt u om 9 uur de officiële opening bij
wonen. Willen de leden die planten in
zenden zorgen dat deze klaar staan in 
veilingkisten. Deze worden op 16 dec. 
’s morgens vóór 12 uur opgehaald.

Wij hopen dat alle leden hun volle 
medewerking geven en dat allen bij de 
opening aanwezig zullen zijn.

A. DENTINGER, secretaris,
Hoge Nieuwstraat 19 — Dordrecht.

GOOI- EN EEMLAND
Op maandag 9 november j.1. hield de af
deling Gooi- en Eemland een propagan- 
da-avond in „ ’t Hollandt Huis” in Hil
versum.

Ondanks zeer slecht weer was er veel 
belangstelling; er waren ongeveer 60 be
zoekers, waarvan het merendeel veel in
teresse toonde voor de planten die door 
de leden waren tentoongesteld.

Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling 
was een grote tentoonstelling te houden 
met planten in een speciaal daarvoor in
gericht tablet, toch was er met de op
stelling van planten in bakken op tafels 
veel moois te bewonderen, ook voor de 
leden.

De voorzitter de heer Rubingh opende 
deze avond met een speechje, waarin hij 
vertelde van het doel van deze avond, 
over de prettige geest in onze vereniging 
en natuurlijk over onze liefhebberij.

Hierna werden door de heer Gramkow 
dia’s vertoond die door mevrouw van 
Marle en de heer Rubingh waren mee
gebracht. De opnamen waren deels van 
eigen planten en deel van planten uit de 
Jardin Botanique van Mr Marnier La- 
postolle en uit de Botanische tuin van 
Monaco.

Aan de hand van een lijst met namen 
in de volgorde waarin de dia’s werden 
geprojecteerd vertelde de heer Rubingh 
welke plant het was en vele bijzonder
heden ervan.

In de pauze was er een verloting waar
voor de leden het materiaal bijeenge-



Freek Hoogvliet C a c t u s s e n  en Vetplanten

MAASDIJK (H m  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.

bracht hadden; vrijwel alle bezoekers 
hebben een of meer prijzen gewonnen.

De trekking geschiedde door het zoon
tje van een der leden die met luide stem 
de nummers annonceerde. Als het soms 
iets te vlug ging riep Pa — die de prijzen 
uitreikte — met evenveel sterkte „éven 
wachten” , tot groot vermaak van de aan
wezigen en van het zoontje.

De verloting dekte vrijwel de kosten 
die voor deze avond gemaakt zijn, zodat 
alleen dit al tot vreugde stemde.

Na de pauze werden de nog resterende 
dia’s vertoond, waaronder diverse die 
door mevrouw van Marle in een Orchi
deeënkwekerij in het Gooi opgenomen 
waren.

Het belangrijkste kwam na afloop hier
van, n.1. het opgeven van nieuwe leden. 
Het bleken er z e v e n  te zijn; voor de 
kring Gooi- en Eemland een flink aan
tal.

Er werden hier en daar nog wat af
spraken gemaakt tussen de bezoekers en 
enkele leden om eens de collectie te ko
men bezichtigen. Mogelijk zal deze avond 
nog meer nieuwe leden opleveren.

B. WALET, Secretaris, 
Neptunusstraat 56 - Hilversum.

NATIONALE FINANCIËLE AKTIE

"APPÈL 4"
ten bate van de 

Nederlandse militaire Oorlogs
slachtoffers

Loten slechts ƒ 1.—  per stuk.

ROTTERDAM
Op 14 november hield de heer A. P. 

van Arkel uit Den Haag voor onze afde
ling een lezing over Phyllocactussen.

Spreker vertelde ons vele belangrijke 
en wetenswaardige dingen. Deze inlei
ding werd gevolgd door een serie mooie 
kleurendia’s van deze planten, die ons de 
bijzondere schoonheid der bloemen ver
tolkte en tevens aantoonde dat een goed 
gekweekte Phyllocactus ook een decora
tieve plant is. Stellig heeft zijn inleiding

er toe bijgedragen de belangstelling voor 
dit plantengeslacht in onze afdeling te 
vergroten.

Op de volgende bijeenkomst zaterdag 
12 december vieren wij weer St. Nico- 
laasavond met uitwisseling van verras
singen op het gebied van onze liefheb
berij, als surprise verpakt. Verder wordt 
voor ’n afwisselend programma gezorgd.

J. L. DE SLEGTE, secretaris, 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-8.

V R A A G - EN AANBOD
TE KOOP; plm. 70 grote en kleine cac
tussen. Te bevragen bij K. OLDE, Oost- 
wijk 13 b, Holl. Veld (gem. Hoogeveen).
TE KOOP : jaargang 1955—1956 keurig 
gebonden; 1957 en 1958 los. Te bevragen 
bij : G. LINK, Memlingstraat 9, Amers
foort.
TER OVERNAME: Losbladige uitgave 
„Die Kakteen” van H. Krainz en Dr. F. 
Buxbaum. Tegen oorspronkelijke inte
kenprijs. J. VAN ZANDEN, Dinkgre- 
velaan 15, Santpoort.
TE KOOP: een bak met klapdeksel; het 
geheel van glas en hout 100 x 60 x 60 
cm., in prima staat. Ideaal voor beginne
lingen. Mevr. A. G. M. GROBBEN-HAR- 
TOCH, Wilgenlaan 10, Voorschoten. Tel. 
01717-2128. Bij evt. bezoek gaarne voor
af bericht.
WIE KAN mij helpen aan een stek of 
zaailing van Leuchtenbergia principes en 
Aloë variegata ? Mevr. A. GROBBEN- 
HARTOCH Wilgenlaan 10, Voorschoten.

DE NIEUWE CATALOGUS
De nieuwe catalogus van de biblio

theek is verschenen. Voor zover deze nog 
niet in uw bezit is stelt de bibliothecaris 
deze beschikbaar tegen de prijs van 30 
cent. U doet in uw brief 30 cent aan 
postzegels en u krijgt de nieuwe catalogus 
toegezonden.

Men diene er rekening mede te hou
den dat de oude catalogus niet meer ge
bruikt kan worden, aangezien de num
mering gewijzigd is.
Het adres van de bibliothecaris is :

S. K. BRAVENBOER,
Kethelweg 116 — Vlaardingen.



Zaadcatalogns ( lidiéfonds 1960
Door de medewerking van een aantal zeer bekende personen in 

Nederland, België en ver daarbuiten, is de afdeling den Haag in staat U 
deze uitzonderlijke goed voorziene catalogus voor te leggen. Er zijn meer 
dan 50 soorten importzaad en een groot aantal zeldzame en zeer zeldzame 
soorten in opgenomen. Aan alle medewerkers onze hartelijke dank.

Het fonds beschikt thans over circa 300.000 zaden, die voor een groot 
deel schoongemaakt zijn door de heer en mevrouw Janssens uit den Haag. 
Uw waardering voor al ons werk toont U door het doen van een flinke 
bestelling, waarbij wij U de volgende voordelen opsommen :

■ ALLE zaden zijn ontsmet.
■ ALLE genoemde soorten zijn in voorraad en reeds afgeteld.
■ ALLE zaden zijn verpakt in doorzichtige zakjes; lekken is uitgesloten, 
s ALLE porties bevatten minstens 20 zaden, vaak meer, tenzij anders is

aangegeven.
■ ALLE bestellingen worden beslist binnen 3 weken afgeleverd.
8 ALLE bestellingen worden met enkele "GRATIS” pakjes aangevuld.

WIJZE VAN BESTELLEN :

Alle bestellingen worden schriftelijk ingewacht, ook van de Haagse 
leden.

Geeft Uw bestelling niet alleen in nummers, maar vermeldt ook de 
soortnaam, met er achter de prijs.

Geeft enkele vervangnummers op voor het geval, dat een gevraagde 
soort is uitverkocht, doet U dat niet, dan zal in dat geval de meest gelij
kende soort worden gezonden.

Wilt U zeker zijn de gewenste soorten te krijgen, bestel dan zo spoe
dig mogelijk.

Voor verpakking en verzendkosten per bestelling ƒ 0.30 extra over
maken.

Voor uitgebreide zaaiaanwijzingen, indien gewenst zulks vermelden, 
10 cent extra overmaken.

BETALING :
Liefst per giro, dat is goedkoper voor U en werkbesparend voor ons, 

op gironummer 14465 t.n.v. Clichéfonds Succulenta, den Haag.
Per postwissel of postmandaat - voor buitenland - aan het bestel

adres. Geeft Uw bestelling op aan :
HET CLICHÉFONDS SUCCULENTA - ASTERSTRAAT 6 - DEN HAAG.

Op giro- of postwisselstrookjes GEEN bestellingen schrijven. Na 
ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de bestelling zo spoedig 
mogelijk verzonden.



CEPHALOCEREUS portie 100 z.
1 senilis, de bekende grijsaardcactus

0.45 1.60
CEREUS

2 peruvianus, groeit snel (zaailing-
entingen) 0.30 1.—

3 validus, import zaad, snelgroeiende
soort 0.35 1.25

300 pitahaya var. monstruosus
(xanthocarpus?) 0.35 1.20

301 peruvianus var. monstruosus
0.30 1.00

Cereus peruvianus var. monstruosus

CLEISTOCACTUS
mooie, meestal dichtbedoornde planten, 
zeer rijke bloei, a-symetrische bloemen

4 baumannii, snel groeiend
en bloeiend 0.40 1.50

5 bavosus, lage, reeds als zaailing ver
takkende, uitstoelende soort import
zaad 0.40 1.50

6 smaragdiflorus, zeer rijke bloeier
0.40 1.50

7 strausii, de echte, dicht
wit bedoornde 0.40 1.50

ECHINOCEREUS
bekend om de prachtige bloemen.

8 baileyi, prachtig bedoornd, import
zaad 0.40 1.60

9 pectinatus var. castaneus, zeer* mooi,
import zaad 0.40 — .—

10 dasyacanthus 0.40 1.60
11 fendleri, zeldzame, zeer mooie soort,

import zaad 0.45 1.70
12 fitchii, bloeit vaak reeds als 2 jaar

oude zaailing, prachtig bedoornd,
nieuwgroei rosé 0.45 -----.-----

13 primolanatus, eveneens zeer mooi,
0.40 — .—

14 rosei, import zaad, 
zeldzame soort 0.40 1.60

307 salm-dyckianus 0.40

ERIOCEREUS (Harrisia) portie 100 z.
nachtbloeiers, grote bloemen, over het
algemeen gemakkelijke planten, bloeien 

vaak reeds bij 50 cm hoogte.
15 bonplandii, goede entstam, lang be

doornd, witte bloemen 0.40 —.—
16 jusbertii, zeer goede entstam, geeft

aan de entstukken een zware be- 
doorning 0.60 2.—

17 martinii, een gewilde soort, grote
witte bloemen 0.40 — .—

18 pomanensis, importz. 0.40 1.50

ESPOSTOA
19 lanata, de wit-wollige plant,

importzaad 0.45 1.80
ESCONTRIA
20 chiostella, gelijkt op Cereus dumor-

tieri, doch is langer en zwaarder 
bedoornd, importzaad 0.35 1.40

HAAGEOCEREUS, 
prachtige gekleurde, dicht bedoornde 
planten, niet moeilijk, 25 zaden p.p.

21 aurivillis,
goudgeel bedoornd 0.40 —

22 guachuma, nom. nud.
importzaad 0.40 — —

23 hanco, nom. nudum
importzaad 0.40 — —

24 jungo, nom. nudum
importzaad 0.40 —  .—

25 multicolorispinus, zeer zeldzaam,
dorens in verschillende kleuren aan
een plant 0.60 —

Lemaireocereus chichipe

LEMAIREOCEREUS
26 chichipe, een blauw-grijs berijpte 

plant, mooie soort, importzaad
0.30 1.20



portie 100 z.
LOXANTHOCEREUS
27 spec. Akers, uit Peru 0.50 1.80

MONVILLEA,
28 marmorata, als marmer, blauw met

witte vlekken, zwart bedoornd, zeer 
mooi, importzaad 0.40 1.50

NEOBUXBAUMIA
29 polylopha, geen gemakkelijke, maar 

wel zeer mooie, veelribbige plant
0.35 1.40

OREOCEREUS,
de mooie behaarde en bedoornde zuilen, 

door elke liefhebber bemind.
30 fauv. celsianus, met lange witte

haren en zeer zware dorens, snelle
groeier, importzaad 0.40 1.40

31 trollii, een der mooiste cactus-
soorten 0.40 1.40

PACHYCEREUS
32 pringlei, prachtig bedoornde Cereus,

in nieuwgroei rosé, later witte do
rens, importzaad 0.35 1.30

PILOCEREUS,
later veel wol vormende soorten, 

zeer mooi.
33 chrysacanthus 0.35 1.30
34 palmeri, bekend om zijn prachtig

cephalium 0.35 1.30
299 euphorbioides, mooie, zeldzame

soort 0.40 1.50

STETSONIA,
zwaar bedoornd, importzaad

35 coryne, de mooiste en meest be
geerde soort uit dit geslacht

0.35 1.30

TRICHOCEREUS
zie ook nieuw ingekomen nrs. boven 300

36 cephalopasacana, een nieuwe soort
0.40 1.50

37 purpureopilosus, snel groeiend en
vroeg bloeiend 0.35 1.30

38 spachianus, de meest bekende, zeer
goede entstam 0.30 1 —

39 vatter 15, oranje bloeiend
0.30 1.20

302 macrogonus, voor het enten van
grote planten 0.30 1.20

303 thelegonus, bijz. mooi 0.35 1.40

TRIXANTHOCEREUS
importzaden

40 blossfeldiorum, iets bijzonders, als 
zaailing al een prachtplant, enten 
aanbevolen 0.45 1.80

portie 100 z.
ARTROCEREUS — Echinopsis
309 mirabilis 0.35 — .—

ECHINOPSIS, zie ook Pseudolobivia,
een geslacht, dat om zijn gemakkelijke 
cultuur en prachtige grote bloemen, zeker 

meer belangstelling verdient.
41 bruchii, zeldzame soort

0.40 1.40
42 chacoana, dorens tot 4 cm lang,

zeldzame soort 0.40 1.50
43 eyriesii 0.30 —

Echinopsis eyriesii

44 leucantha, eveneens zeldzaam
0.40 —

45 multiplex, met lila bl. 0.35 1.30
46 multiplex??, lange dorens, witte

bloem 0.30 1.00
47 rhodotricha, zeer zeldz. 0.40 1.50
48 ritteri, veel gezochte, doch zelden

zaadgevende mooie soort
0.45 1.50

49 schaefferi, zeldzaam 0.40 —
50 schelhasei, eveneens zeldzaam

0.50 —
51 silvestrii, uiterst zeldzaam

0.60 — .—
52 spec. uit Noord-Argentinië

0.60 —

PSEUDOLOBIVIA Backbg =
Echinopsis, Zucc.
53 ancistrophora 0.40 —.—
54 aurea, de prachtig geel bloeiende; 

ook wel Pseudoechinopsis genoemd
0.40 — .—

55 digitiformis (Pygmealobivia??)
0.80 —

56 kratochviliana, zwa.'*e dorens, be
kende, doch zeer zeldzame soort

0.40 —



portie 100 z.
57 nigra, forse plant, lang bedoornd,

bloeit wit 0.40 — .—
58 obrepanda, weinig verspreide,

mooie soort 0.35 — .—

LOBIVIA
geslacht met fraaie bloemen, 

gemakkelijk te kweken.
59 boliviensis, lange dorens

0.40
60 chrysantha 0.30
61 cinnabarina 0.40
62 hamatacantha 0.30
63 hertrichiana 0.30
64 higginsiana 0.40
65 oyonica 0.40

AYLOSTERA
66 fiebrigii, rijk bloeiend, mooi

bedoornd 0.35
312 kupperiana, zeer mooie soort

0.40 —

REBUTIA
rijke bloeiers, zijn gemakkelijk in cultuur 

en worden niet zo groot.
67a chrysacantha 0.35 —.—
67 grandiflora, grootbl. 0.30 — .—
68 haagei 0.40 — .—

Rebutia haagei

69 marsoneri, geel bloeiend 0.40 —.•—
70 minuscula, bloeit meestal reeds in

het tweede jaar 0.35 — .—
310 senilis, met lange witte dorens

0.45 — —
311 senilis var. ieseleane, bloeit geel

0.45 — —
71 senilis var. horferi 0.35 —.—
72 violaciflora 0.30 —
73 xanthocarpa 0.30 —
74 xanthocarpa var. salmonea

0.30 —

OPUNTIA portie 100 z.
304 ficus indica, gemakkelijke bloeier

0.30 1.20

PERESKIA
75 sacharosa, uit Argentinië

0.30 — —

ASTROPHYTUM
76 asterias, importzaad 0.45 1.70
77 asterias hybriden, bijzonder .mooie

vormen 0.45 —.—
78 myriostigma importzaad

0.45 1.60
79 myriostigma var. columnaris

0.45 — .—
80 ornatum, importzaad 0.45 1.80
81 hybr. myor x ornatum =  (myriost.

x  ornatum) x  orn. 0.30 —.—

BRASILICACTUS, zie ook Notocactus en 
Eriocactus
82 graessneri, prachtige goud-groene

bedoorning 0.40 1.40
83 haselbergii, enten, zeer mooie plant

0.40 1.40

ECHINOCACTUS
84 grusonii, importzaad 0.35 1.30
85 ingens, importzaad 0.35 1.30

ECHINOFOSSULOCACTUS
Stenocactus
86 rectispinus 0.40

ECHINOMASTUS
87 durangensis, importz. 0.40 — .—
88 mapiensis, importzaad 0.40 — .—

ERIOCACTUS, zie ook onder Notocactus
en Brasilicactus
89 leninghausii 0.35 1.30
90 schumannianus, moeilijker dan

leninghausii 0.40 —.—

ESCOBARIA
91 muehlbaueriana, zeer zeldzame

soort, importzaad 0.50 — .—

FEROCACTUS
fraaie planten, snelle groei, meestal zeer 

mooi bedoornd, enten wordt meestal 
aanbevolen.

92 horridus, met sterke haken, imp. zd
0.40 1.50

93 melocactiformis, mooie soort,
importzaad 0.40 1.50

94 regidispinus 0.40 1.50
95 tortulespinus, prachtige lange rode,

brede, gedraaide dorens, nog zeer 
zeldzaam 0.60 2.20

96 wislizenii, prachtig 0.40 1.50



FRAILEA, portie 100 z.
geslacht van kleinblijvende cactussen, 

grootste diameter circa 5 centimeter.
97 asterioides, zeer zeldzame soort, als AJ134 

zaailing zeer moeilijk. Zie Succ. ’58 V135 
pag 46, per bestelling niet meer dan \ j ; 3g

\  131 
\|132

5 zaden per 5 zaden 1.00
98 alacriportana 0.40 1.40
99 colombiana 0.35 1.30

100 dadakii 0.40 1.40
101 gracillima 0.40 1.40
102 pseudopulcherrima 0.40 -—.—
103 pulcherrima 0.35 ■—.—
104 pumila 0.40 1.40
105 pygmaea 0.40 1.40
106 schilinzkyana 0.40 •—.—

GYMNOCACTUS
107 beguinii, dicht wit bedoornd

0.50 -—.—
GYMNOCALYCIUM,
geslacht dat ook met iets minder zon
genoegen neemt, prima in kamercultuur.

108 bruchii 0.35 -— .--
306 curvispinum 0.40 -—.---
109 deeszianum 0.35 -—.---

portie
stellatum, zeldzaam 0.50
venturianum, prachtig rood 
bloeiend 0.35
spec. imp. A. Janssens 0.30
spec. 23a br. Aquilas 0.60
spec. 81 Smulders 0.60

100 z.

^ H O

111
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V . 113
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N/ 130

delaetii, geen schickendantzii
0.35 1.30

denudatum var. paraguayense
0.40 —

gibbosum, mooie soort 0.40 — .—
gibbosum var. ferox, lange, tot 4 
cm zwarte dorens, zeldzame plant 
van Fric 0.60 2.—
gibbosum var. ferox, rüög zeldzamer, 
wit bedoornd, ook een plant van 
Fric 0.60 — .—
gibbosum var. leucantha, zeldzaam 

0.50 —
hossei, zeer zeldzaam, slechts en
kele planten in Europa

0.60 2 —
hybopleurum (var. van multiflo
rum?) zeldzaam 0.50 — .—
knebelii, zeer zeldzaam 0.50 1.80
megalothelos 0.40 — .—
mihanovichii, mooi, goed groeiende 
en gemakkelijk bloeiende soort

0.30 1.20

HAMATOCACTUS
gemakkelijk groeiend en bloeiend

137 longihamatus 0.35 1.40
138 setispinus 0.35 1.40

LOPIIOPHORA,
de duivelswortels

139 ziegleri, gelijkt veel op williamsii, 
bloeit reeds als jonge plant

0.40 — .—
NEOPORTERIA

fraai bedoornde planten
140 acutissima 0.40 — .—
141 de antofagasta 0.40 — .—
142 ebenacantha 0.40 — .—

NOTOCACTUS,
geslacht met gemakkelijk bloeiende en 
goed groeiende soorten, grote gele bloe
men met fel gekleurde stampers. Zie ook 

onder Brasilicactus en Eriocactus.
143 apricus 0.35 ---.---
144 concinnus 0.35 ---.---
145 mammulosus 0.35 ---.---
146 mueller melchersii 0.40 ---.---
147 mueller moelleri 10 zaden 0.40
148 muricatus 0.35 — .—
149 ottonis 0.35 — .—

monvillei, beslist de goede soort
0.35 1.30 Notocactus mammulosus

mostii 0.35 1.40
multiflorum, zwaar bedoornde 150 ottonis var. blossfeldii 0.35
mooie soort 0.30 1.10 151 ottonis var. tenispinus 0.35
ourselianum (denudatum var. ???) 152 pampeanus 0.40

0.40 — .— 153 spec. (pampeanus vorm)
parvulum 0.40 — .— 0.40
polycephala, zeer zeldz. 0.60 — .— 154 rutilans 0.50
proliferum 0.30 1.10 155 scopa, import zaad 0.35
quehlianum, type 0.30 — .— 156 scopa var. glauseriana (geel)
saglionis 0.30 —.— 15 zaden 0.45
schickendantzii, geen delaetii 157 submammulosus 0.35

0.30 . —.— 158 tabularis 0.35



PARODIA, P°«ie 100z-
mooi bedoornde groep, bekend om de 
rijke bloei. Dicht bij elkaar zaaien, des

noods op een hoopje, doch niet 
verspreiden.

159 aurea 0.40 — .—
160 aureispina, pracht soort

0.30 — .—
161 gigantea, zw. bedoornd 0.45 — .—
162 nivosa, wit bedoornd 0.45 — .—
163 sanguiniflora, rode bloemen

0.35 — .—
164 spec. met oranje bloemen

0.40 —-
165 gemengd, alle genoemde soorten 

plus soorten waarvan slechts zeer 
weinig zaad beschikbaar was

0.30 —
THELOCACTUS,

importzaden
166 bicolor var. tricolor, mooi gekleur-

167
de dorens 
bolansis

0.30 —  .—
0.40 —

168 heterochromus 0.30 — .—
169 lophothele 0.35 — .—

CORYPHANTHA
170 echinus 0.30 — .—
171 radians 0.40 —
172 raphidacantha 0.40 —

MALACOCARPUS,
gemakkelijk bloeiende soorten

173 acutatus, zeer zeldzaam
0.50 — .—

174 arechavaletai, zeer mooi

175 erinaceus
0.45 — .—
0.50 —

176 hennissii 0.50 —
177 sellowii 0.35 — .—
178 sellowii var. martinii 0.40 —
179 stegmannii 0.50 —
180 vorwerkianus 0.40 —
181 spec. Buining 1.00 —

MAMMILLARIA,
groot geslacht, vele vormen en kleuren. 
Gemakkelijke planten, enkele uitzonde
ringen daargelaten. Rijk bloeiend, zeer 
aanbevolen. Van sommige soorten weinig 

zaad beschikbaar.
182 amoena, donker bedoornd

0.40 —
183 applanata, geen heyderi, vrij grote

wit-groene bloemen 0.40 — .—
184 bocasana, veel lange witte haren

0.30 —
185 brauneana, een witte plant

0.40 —
186 calacantha, typische bedoorning

0.40 —
187 celsiana, imp. zaad, mooi geel be

doornde plant 0.35 1.30

portie 100 z.
188 centricirrha 0.35 — .—
189 compressa 0.30 — .—
190 crocidata, zeldzame soort

0.40 — .—
191 denudata, imp. zaad, mooie witte

soort 0.40 1.50
192 elegans, type 0.35 1.30
193 elegans, fraai wit bedoornd

0.40 — .—
194 elegans var. schmollii 0.40 1.50
195 fuauxiana, wit tot crème kleurige

bedoorning 0.40 ---.---
308 gilensis 0.40 ---.---
196 hahniana, met lange witte haren,

importzaad 0.40 1.50
197 hemisphaerica 0.40 — .—
198 hexacantha 0.35 1.30
199 heyderi, geen applanata, imp. zaad

0.40 — .—
200 hidalgensis 0.30 1.20
201 hoffmanniana, nog vrij zeldzaam

0.40 1.50
202 ingens 0.40
203 karwinskiana 0.60 — .—
204 kewensis, gemakkelijke soort, laat 

in de herfst nog bloeiend
0.30 1.20

205 kewensis var. craigeana, meer witte
wol 0.35 1.40

206 leona, zeldzame mooie soort, welke 
nagenoeg alleen als importplant
bekend is 0.40 1.20

207 leucantha, zeldzame soort
0.40 1.50

208 longihamata 0.40 —.—
209 macrantha 0.40 — .—
210 magnimamma 0.35 — .—
211 micromeris var. greggii

(Epithelantha) 0.40 —.—
212 moellendorffiana 0.35 1.30
213 multiceps, zomer en winter mooi

(bessen) 0.30 — .—
214 mutabilis 0.50 — .—
215 nejapensis, importzaad 0.40 1.40
216 neopotosina, geel bedoornde soort

0.35 — .—
217 neopheacantha 0.50 — .—
218 parkinsonii, witte plant importzaad

0.40 1.40
219 perbella, witte soort 0.40 — .—
220 polythele 0.35 — .—
221 pusilla, altijd mooi , gemakkelijke

soort 0.30 — .—
222 rhodantha, herfstbloeiers, schitte-

rende bedoorning 0.30 —.—
223 sanluisensis, rijk bloeiende soort,

prachtig rode vruchten, hoogont
wikkelde vorm 0.45 1.60

224 schiedeana, als zaailing reeds bij
zonder mooi, bloeit meestal in het 
tweede jaar 0.40 —.—

225 seideliana, zeldz. soort 0.40 1.40
226 spinosissima, zeer donkerrode vor

men, geweldig mooi 0.45 1.50



portie 100 z.
227 spinosissima met haakdoorns

0.45 1.50
228 stenogona, fel rood bedoornd met

haakdorens 0.60 —.—
229 subdurispina, vrij zeldzaam

0.40 —
230 tetracantha 0.35 —.—
231 tetracantha var. galeottii

0.35 — .—
232 trichacantha, kleinblijvende soort, 

zeer bloeiwillig, nog zeldzaam
0.35 —

233 uncinata, pracht plant, grove haken
importzaad 0.35 1.30

portie 100 z.
234 wiesingeri, mooi bedoornde soort

0.35 —

PHYLLOCACTUSSEN, 
zeker het kweken waard, prachtbloe- 
men, ook in de kamer goed te kweken. 
Worden meestal gestekt, doch uit zaad 
soms zeer fraaie bloemkleuren gevend.
235 Hybr. A paars bloeiend

0.30 —
236 Hybr. B rood-paars bloeiend

0.30 —
237 Hybr. C wit bloeiend 0.30 —.—

A n d e re  succu len ten
ALOË
238 variegata, de bekende patrijsveer 

Aloë, zeer goede kamerplant
0.50 2 —

Aloe variegata

ANACAMPSEROS
239 rufescens, gemakkelijk groeiende en 

bloeiende soort 0.25 0.70

COTYLEDON
240 ausana, dikke witberijpte bladeren

met rode randen, bijzonder mooi
0.30 0.70

241 longifolia, bloeit rijk met vrij grote
bloemen 0.30 0.70

242 undulata, begerenswaardige soort,
gegolfde, wit berijpte bladeren

0.30 0.70
DUDLEYA
243 brittonii 0.30 —
EUPHORBIA
305 bubalina, per 5 zaden 0.50

GASTERIA
244 luetzii, zeer zeldzaam, zie Succ. ’47,

pag. 25, thans voor de eerste maal 
zaad beschikbaar 0.40 1.40

245 maculata 0.30 —.—
STAPELIA
246 variegata, zie Succ. november 1959

0.30 —

HOOGSUCCULENTE MESEMS

ARGYRODERMA,
20 zaden per portie

247 aureum 0.40
248 orientale 0.45
249 peersii 0.40

CHEIRIDOPSIS,
20 zaden per portie

250 candidissima 0.30

DINTERANTHUS
25 zaden per portie

251 pole-evansii 0.35
252 vanzijlii 0.35

EAUCARIA
10 tot 15 zaden per portie

253 albidens 0.30
254 brittenae 0.30
255 duncanii 0.30
256 felina 0.30

GIBBAEUM
20 zaden per portie

257 heathii 0.35
258 shandii 0.35

GLOTTIPHYLLUM
20 zaden per portie

259 album 0.35

LAPIDARIA,
gelijkt op Dinteranthus, 

20 zaden per portie
260 margarethae 0.35



LITHOPS, PLEIOSPILOS
bevatten, behoudens de aangegeven 285 hilmari, kleine soort 0.35
soorten, 20 tot 25 zaden per portie

261 alpina, bloeit wit 0.30 RHINEPHYLLUM
262 bella, wit 0.30 286 broomii, gemakkelijke op Titanop-
263 comptonii 0.30 sis gelijkende kleine plantjes. Bloe-
264 deboerii, bloeit wit 0.30 men helder geel 0.30
265 dendritica, 15 zaden 0.30

TISLERIA266 edithae 15 zaden 0.30
267 fulviceps 0.30 287 peersii, mooie plant, met gele ge-
268 helmutii 0.30 steelde bloemen, lijkt qua plant wel
269 karasmontana, bloeit wit 0.30 iets op Faucaria 0.30
270 kuibisensis

zaden
0.30 TRICHODIADEMA,271 lericheana 15 0.30

272 marmorata 0.30 prachtige bloei in de winter.
273 mickbergensis 15 zaden 0.30 288 rogersiae 0.30
274 opalina 0.30
275 otzeniana 15 zaden 0.30 BERGERANTHUS
276 pseudotruncatellum 0.30 289 scapiger 0.30
277 salicola, bloeit wit 0.30
278 summitatum 0.30 DELOSPERMA,
279 triebneri 0.30 zeer rijk bloeiend, ook in de tuin
280 gemengd, vele soorten. 290 echinatum 0.2530 zaden 0.30
NEOHENRICIA, EREPSIA

zeer laag plantje met witte kleine 291 inclaudens, struikje met driekan
bloempjes, die des nachts tige bootvormige bladeren met rode

open staan. randjes, bloeiwillig 0.30
281 sibbettii 0.30 CRASSULA
ODONTHOPHORUS, 292 perfoliata, bloeit crème rosé 0.30
dwergstruikje met zeer dikke bladeren. ROWIEA282 marlothii 0.35 293 volubilis, de des winters afsterven-
OPHTHALMOPHYLLUM. de en zomers tot zeer hoog klim-

hoogsucculente vensterplant mende plant, bloeit in het tweede
283 jacobsenianum 0.35 jaar 0.30
ORTHOPHTERUM ECHEVERIA
284 waltoniae, zeldzame soort 0.35 294 agavoides 0.20

S u ccu len te  p lanten  vo or de tuin
DORTHEANTHUS
295 bellidiformis — Mesembr. crinitio

rum, het bekende 1-jarige ijsplant- 
je, dat op een droog en zonnig 
plekje in de tuin een zeer rijke 
bloei geelt. Zaaien in maart-april 
onder glas en later uitplanten op 
plm. 20 cm. Bloeit in prachtige 
kleuren, wit, lila, oranje, paars enz. 
enz. van juni tot begin september.

Uitgebloeide bloemen verwijderen. 
Ruim 100 zaden voor 0.30

SEDUM
296 album, rijk wit bloeiend,

ruim 100 zaden 0.25
SEMPERVIVUM
297 tectorum, 30 zaden 0.25
298 gemengd, ruim 500 zaden 0.30

SPECIALE AANBIEDINGEN :
50 soorten cactussen (meer dan 1100 zaden), naar onze keuze ƒ 12.50 

100 soorten, als boven, doch ruim 2200 zaden ƒ 24.00
20 soorten cactussen, elk 100 zaden, naar onze keuze ƒ 22.00
40 soorten vetplanten (waaronder Lithops, enz.) naar onze keuze ƒ 10.00

P.S. Op enkele zakjes is de naarn niet helemaal juist geschreven. De namen 
in deze catalogus wel, let daarop hij Uw administratie!
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