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Bestuursmededelingen

CONTRIBUTIE 1960
Men wordt verzocht de contributie voor 
1960, ten bedrage van f. 6.50 te storten 
op postrekening no. 83 35 50 ten name 
Alg. Penningmeester Succulenta te Rij- 
perkerk, Friesland.
Leden, die aangesloten zijn bij een afde
ling, worden verzocht de contributie, met 
de afdelingsbijdrage, te voldoen aan de 
Penningmeester(esse) van hun afdeling 
(zie hieronder) :
Afdeling Amersfoort :
F. MEYER, Goudsbloemstraat 23,

Amersfoort.
Afdeling Amsterdam :
J. B. JANSEN, Mr. P. N. Arntzeniusweg 

70huis, Amsterdam-Oost, Gem. Giro 
J. 1647.

Afdeling Arnhem :
I. LAGEVEEN, Utrechtsestraat 54,

Arnhem, postrekening 811511.
Afdeling Den Helder :
Drs. W. JONGERIUS, Burg. Houwingsin- 

gel 86, Den Helder, wrn.-penningm.
Afdeling Dordrecht :
Mevrouw HUISKENS, Voorstraat 186, 

Dordrecht.
Afdeling Eindhoven :
P. BUST, Frederiklaan 58, Eindhoven. 
Afdeling Gooi- en Eemland :
G. DE JONG, postrekening 525102 ten 

name van penningm. Succulenta 
Afd. Gooi- en Eemland, Prof. Poel- 
straat 2a, Hilversum.

Afdeling ’s-Gravenhage :
J. H. J. WIGT, postrekening 655000 ten

name van penningm. Succulenta, Afd. 
’s-Gravenhage.

Afdeling Groningen :
G. J. EILANDER, Amstelstraat 24, Gro

ningen, waarn. penningm., postreke
ning 859796.

Afdeling Haarlem :
J. H. RUYGROK, Graafschapstraat 28, 

Haarlem.
Afdeling Leiden :
Mevr. R. L. DALLINGA-MAHLER, 

Zoeterwoudsesingel 73, Leiden.
Afdeling Meppel :
Mevr. A. FARSCH-WARGA, Marten 

Ottenlaan 2, Meppel.
Afdeling Nijmegen :
H. WOLF, Akker laan 30, Nijmegen. 
Afdeling Noord-Limburg i
Mevr. L. J. A. SPEE-FRENCKEN, 

Antoniuslaan 33, Blerick, Venlo.
Afdeling Rotterdam :
H. L. DE MINK, Stellendamstraat 23b, 

Rotterdam 23.

Afdeling Utrecht :
J. WOLTERSON, Bollenhofsestraat 89, 

Utrecht.
Afdeling Zaanstreek :
Mevrouw VAN BEEK-THIEL, Botenma- 

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

Brederostraat 77, Zwolle.
BELGIE :
Belgische leden van Succulenta worden 
verzocht de contributie voor 1960, ten 
bedrage van B.fr. 90.00 te voldoen per 
postmandaat of door storting op postre
kening 83 35 50 (Nederland) ten name 
van de heer G. D. DUURSMA, Alg. Pen
ningmeester Succulenta, Vijversburg, 
Rijperkerk (Fr.), 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.-Vl., postrekening 44 32 60 ten na
me van Kaktusvreugde.

Afdeling Pereskia :
GUST. SPRENGHERS, Gillegomstraat 

47, Boechout, Lier. Postrekening 
585177.

CONTRIBUTIE VERSPREID 
WONENDE LEDEN 
Verschillende verspreid wonende leden 
betaalden, evenals dit ook vorige jaren 
het geval was, reeds in december de 
contributies voor 1960 
Anderen hebben de vaste gewoonte in 
januari of eerstvolgende maanden hun 
contributie over te maken. Een woord 
van dank is hiervoor wel op zijn plaats. 
Het bespaart onze secretaresse, die reeds 
zoveel voor onze vereniging doet, onno
dig werk, evenals ook ondergetekende, 
zij het in mindere mate.
Toch zijn er velen, die in het eerste half
jaar niets van zich laten horen. Nood
gedwongen moeten wij dan per postkwi- 
tantie over de contributies beschikken. 
Dit waren in het afgeloopen jaar 139 
adressen. Hiervan werden 86 per post 
geïnd en kwamen 53 kwitanties onbe
taald terug. Deze moesten door onze 
secretaresse opnieuw worden aangeschre
ven.
Dit mag zo niet blijven! En dat behoeft 
ook niet! Daarom een vriendelijk ver
zoek :
Zend Uw contributie vóór 1 april! Het is 
voor U een kleine moeite, het bespaart 
onnodige incassokosten, benevens veel 
overbodig werk.
Mogen wij op aller medewerking reke
nen ? Bij voorbaat vriendelijk dank !

G. D. DUURSMA,
Alg. Penningmeester Succulenta.



NUMMER 1 1960 JANUARI

Nederl.-Belgische Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

S U C C U L E N T A
VERSCHIJNT MAANDELIJKS.

Red.: H. v. d. Velde, Hofwijckstr. 17, Den H aag - Red.-comm.: J . A. Janse en mej. J . J . E . v. d. Thoorn

Met grote voldoening kunnen wij terugzien op het afgelopen 
jaar, waarin wij ons 40-jarig bestaan op feestelijke wijze in 
Zaandam vierden.

In het decembernummer werd een zaadlijst af gedrukt door de 
zo ijverige afdeling Den Haag, die er zijn mag. Deze indruk
wekkende lijst brengt ons niet alleen een goed gevulde kas in 
het Clichéfonds, maar ongetwijfeld zullen vele nieuwe leden 
gretig van de aanbiedingen gebruik maken, naast de prachtige 
zaadaanbiedingen van de laatste jaren uit de handelssector.

Op dit zaaien bouwt onze vereniging in feite haar toekomst. 
Hieruit groeien de onderlinge ruilingen en de ruilbeurzen. Uit 
het zelf zaaien groeit de ware liefhebber, groeit de toekomstige 
amateur botanicus, die t wij zozeer in onze vereniging nodig 
hebben.

Mag ik U daarom opwekken in de komende maanden te zaaien 
en met zorg en liefde de zaailingen te verzorgen. Het zal U veel 
voldoening geven.

Veel succes en bovenal een goed succulentenjaar toegewenst. 
Moge 1960 voor U en Uw gezinnen voorspoedig zijn en moge 
Succulenta in een goede harmonische sfeer groeien en bloeien.

A happy and prosperous New Year!
Une bonne anné!
Ein glückliches Neues Jah r!
Deseamos un próspero y weliz Ano Nuevo!

De Voorzitter,
A. F. H. BUINING



FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

Pyrrliocactus inarksiamis ‘Witter sjiec. nova
PYRRHOCACTUS MARKSIANUS Ritter VAR. MARKSIANUS Ritter 
spec. nova.

Griseoviridis, depressus vel hemisphaericus, 12-24 cm diam., vertice im
presso; 16-28 costis tuberculatis; areolis V2 -I cm longis, albellis, I-IV2 cm 
remotis; aculeis validis, griseofuscis, marginalibus 8-12, centralibus 1-6 
valde curvatis, non applanatus; floribus 3-4 cm longis, flavis; fructibus 
doliiformibus fuscoviridulis; seminibus pullis, sublevibus, hilo subventrali 
parvo.

PYRRHOCACTUS MARKSIANUS Ritter VAR. TUNENSIS 
Ritter var. nova

Minor; costis paucioribus; aculeis marginalibus 6-10, centralibus 1-4; flo
ribus mayoribus; fructibus rubris; seminibus crassioribus.

P l a n t  tamelijk plat tot half kogelvormig, later langwerpig, iets grijs groen, niet 
of weinig uitstoelend, de bloeibare koppen 12-24 cm 0 ;  top verzonken en dorenloos, 
wortels niet penvormig.

R i b b e n  16-28, circa IV2 cm hoog, boven de areolen ingesneden, onder de 
areolen weinig of vrij sterk knobbelig.

A r e o l e n  ovaal, V2-1 cm lang, met witachtig vilt, 1-1% cm van elkaar verwijderd.

PYRRHOCACTUS MARKSIANUS Ritter spec. nova, gefotografeerd op de natuurlijke groeiplaats 
Villa Prat, zuidwestelijk van Curicó, Midden Chili. foto: Ritter.
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D o r e n s  ruw, grijsbruin met donkere punt; randdorens 8-12, zijwaarts gespreid 
tot half naar boven gericht, niet opvallend van de middendorens afgezonderd, min of 
meer sterk gebogen, circa l%-2% cm lang; middendorens 1-6, iets krachtiger en langer 
dan de randdorens en sterk naar boven gebogen, niet plat.

B l o e m  in een krans rond de top, talrijk, 3-4 cm lang, opening even wijd, reuk
loos.

V r u c h t b e g i n s e l  lichtgroen, met zeer kleine spitse, geelachtige schubjes 
bekleed en witte vlokjes wol in de oksels.

B l o e m  b u i s  circa trechterklokvormig, boven de nectarkamer trechtervormig, 
bij de zoom iets ingetrokken, 0,9-1,3 cm lang, opening 1-1% cm wijd, aan de binnen
zijde bleekgeel, aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, echter de schubjes grover met 
lange geelachtige puntjes, bovenaan enkele fijne, zachte, rechte, bruinachtige, borstelige 
haren.

N e c t a r k a m e r  2-4 mm lang, circa 4 mm breed, de bodem honinggeel, naar 
boven bleker geel, gevuld met nectar, halfopen, daar de wand boven de kamer iets naar 
binnen groeit en de onderste meeldraden enigermate naar de stamper gebogen zijn.

M e e l d r a d e n  bleekgeel, naar boven soms iets roodachtig, de onderste 1/a-3A 
cm lang, de bovenste % -lü  cm lang; de helmknopjes witachtig tot crème; inplanting 
boven de nectarkamer tot l% -3 mm onder de zoom.

S t a m p e r  ver boven de meeldraden uitstekend, 2-2% cm lang, lichtgeel, naar 
boven dunner wordend, 7-10 lichtgele, naar elkander neigende of iets gespreid staande 
l% -2 mm lange stempels, die op %-% hoogte van de bloembladen staan.

B l o e m b l a d e n  l%-2% cm lang, 3-5 mm breed, naar onderen smaller wordend, 
boven matig tot lang toegespitst, meestal niet getand; citroengeel, soms iets roodachtig 
geel, speciaal de buitenste en de in schubjes overgaande bloembladen; de gekleurde 
middenstreep die dikwijls bij Pyrrhocactusbloemen voorkomt, ontbreekt. De gegevens zijn 
genomen van de bloemen van vijf verschillende planten.

V r u c h t  tonvormig, circa 1% cm lang, 1 cm dik, bleek bruinachtig roodachtig 
of meer groenachtig, met zeer kleine schubjes en zeer weinig wol in de oksels, zich 
losmakend met het ronde gat van de bodem; de aanhangende bloemresten zijn korter 
dan de vrucht.

Z a a d  bruinzwart, bijna 1% mm lang, 1 mm breed, slechts % mm dik, zeer plat 
en fijn knobbelig geribd, vrijwel glad, dof, niet gekield; het kleine ovale hilum aan de 
buikzijde van de onderzijde.

V i n d p l a a t s  Villa Prat, zuidwestelijk van Curicó, Midden Chili; verbreidt zich 
naar het noorden tot noordoostelijk van San Fernando, waar variëteiten voorkomen.

De variëteit tunensis Ritter var. nov., heeft ongeveer 6—10 randdorens en dikwijls 
slechts 1 of totaal 1—4 middendorens van gelijke grootte, vorm en klem- als var. mark- 
sianus; ribben enkele minder; plant is iets kleiner, bloemen iets langer, vrucht roder, 
zaad minder plat.

V i n d p l a a t s  Tuna bij San Fernando en van daar noord- en oostwaarts verder 
verbreid.

S y s t e e m :  deze soort is verwant met Pyrrhocactus lissocarpus (wordt 
gepubliceerd), die meer noordelijk groeit.

De foto is genomen op de vindplaats. De soort draagt het veldnummer 
FR 234 en de variëteit tunensis FR 234 A.

Ik noem deze soort naar Mr. Herman Marks, Salinas, Californië, U.S.A., 
die zich steeds bijzonder voor mijn werk interesseerde.

Type en zaad van de soort werden in juni 1954 gezonden aan de „Stad- 
tische Sukkulenten Sammlung” te Zürich, Zwitserland, waarheen inmiddels 
ook een monster van plant en zaad is gezonden van de variëteit tunensis.

Vertaling; A. F. H. BUINING.

3



A. J. A. UITEWAAL

e in teressan te  v^rasstilaceae

L en o p h y llu m  guttatum

Voor het samenstellen van een kleinere serie artikeltjes over planten die tot 
bovengenoemde familie behoren, is aan kopij geen gebrek. De familie der Crassulaceae, 
de Crassula-achtigen, bestaat immers bijna uitsluitend uit succulente planten die tot 
verschillende van de interessantste succulente genera behoren en door talloze planten
liefhebbers worden gekweekt; heus niet alléén door succulentenliefhebbers. Wij noemen 
slechts geslachten als Echeveria, Sedum, Sempervivum, Cotyledon, Rochea, Kalanchoë. 
Het grote aantal soorten bezorgt de liefhebber vaak moeilijkheden bij het op naam 
stellen, en het komt zelfs vaak voor, dat men over de geslachtsnaam in het onzekere 
verkeert. Jammer is het dan ook, dat er geen populaire determineerboeken zijn (we 
weten, Dr. Boom is er mee bezig!), temeer daar de wetenschappelijke werken voor de 
liefhebbers vaak ontoegankelijk zijn.

In „Cactussen en Vetplanten" 1940, pp. 68-70 gaven wij een sleutel tot het 
bepalen van de voornaamste genera uit de familie der Crassulaceae. Nu sta ik voor 
het merkwaardige feit ditmaal hier een plant te bespreken waarvan de geslachtsnaam 
in die sleutel verwaarloosd is. Niet alleen omdat Lenophyllum een klein, slechts een 
5-tal soorten tellend geslacht is, maar voornamelijk omdat daarvan vrijwel niets in 
onze verzamelingen te vinden was. Op één soort na, nl. Lenophyllum pusillum, een klein 
en nogal onooglijk plantje, waarvan de blaadjes reeds afvallen als men er, bij wijze 
van spreken, alleen maar naar kijkt. Bij mijn weten is het bij ons nooit afgebeeld, 
zelf heb ik trouwens deze plant nooit in mijn verzameling gehad, maar dat het in de 
plantencollectie van Dr Boom staat te „prijken” is wel vanzelfsprekend.

De plant die ik hier nu verder wil behandelen is een andere soort van dat geslacht, 
nl. Lenoph. guttatum. Ik kreeg haar enkele jaren geleden, tegelijk met een paar Adro- 
mischus-blaadjes, van de heer Hutchison (Univ. te Berkeley) toegezonden. Ik moet de 
naam er bij hebben gehad maar deze is op de een of andere manier verloren gegaan; 
toen mijn planten in Wageningen werden ondergebracht heb ik ook dit plantje achter- 
gehouden, want ik was zelf erg benieuwd wat er van kwam. Eerst toen het plantje bij 
mij bloeide kon ik het met enige moeite op naam brengen.

Ik meen deze soort nog nooit ergens in onze verzamelingen te zijn tegengekomen. 
Van de heer Van Keppel vernam ik evenwel dat er in de Nederlandse literatuur wel 
een afbeelding van bestaat naar een foto van Dr. Rosé, nl. in „Vetplanten” van Verbeek 
Wolthuys (serie Weten en Kunnen) en tevens, waarschijnlijk dezelfde afbeelding, in 
„Succulenten in Woord en Beeld” door G. D. Duursma. Ik heb deze werken nog niet 
kunnen nazien, maar ik aarzel geen ogenblik de bewuste plant hier onder de daarbij 
vermelde naam weer te geven. Vrijwel zeker had de heer Verbeek Wolthuys nauwe 
relaties met Dr. Rosé en heeft hij van laatstgenoemde veel foto’s gekregen om zijn 
publicaties te illustreren. Daarvan getuigt o.a. zijn „Cactusboek”, in feite een vertaald 
uittreksel uit het bekende standaardwerk „Cactaceae” van Britton and Rosé, waarvoor 
hij indertijd de originele foto’s van Rosé ontvangen heeft, ongetwijfeld een heel 
nuttig werk voor liefhebbers die zich het kostbare, oorspronkelijk werk van Britton and 
Rosé niet kunnen aanschaffen. Waarmede natuurlijk niet gezegd is, dat hij ook al de 
afgebeelde planten gezien of in zijn bezit heeft gehad, en ik vraag me daarom af, of 
hij Lenophyllum guttatum, waarvan hij ook een foto van Dr. Rosé ontvangen had, óók 
wel in cultuur gehad heeft.

In ieder geval is het wel aardig hier nu een afbeelding te kunnen geven van een
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LENOPHYLLUM GUTTATUM 
(afb. ongev. 5 /6  ware grootte) 

foto: Uitewaal

bij ons voorkomend exem
plaar en er iets meer ovei 
te kunnen vertellen.
Het geslacht Lenophyllum, 
in 1904 door Rosé opge
steld, behoort tot de onder- 
familie der Echeverioideae. 
Van deze groep is het aan
tal meeldraden dubbel zo 
groot als dat der kelk-, 
vrucht- en kroonbladeren; 
de bloemen zijn 5-tallig, de 
bloembladen niet of slechts 
onbeduidend vergroeid; de 
bladeren zijn afwisselend of 
in rozetten gesteld, zelden 
kruisgewijs of tegenover
gesteld. Tot deze groep be
horen dan de geslachten 
Altamiranoa, Villadia, 
Eeheveria, Pachyphytum 
en Lenophyllum. De meest 
opvallende kenmerken 
waardoor Lenophyllum zich 
van de andere genoemde 
geslachten onderscheidt zijn 
deze, n.1. dat de bladeren 

kruisgewijs geplaatst zijn, en dat de bloeiwijze een eindstandige is. Om de omschrij
ving van dit geslacht aan te vullen, kunnen we daar nog aan toevoegen; bloemen enkel 
(Lenophyllum pusillum!) of bloemstengel vertakkend; kelkbladen opgericht, aan de 
basis nauwelijks vergroeid, bloembladen eveneens opgericht, aan de top teruggekromd.

Thans volgen nog enkele gegevens over de hierbij afgebeelde soort. Lenophyllum 
guttatum is kort gesteeld, vertakt zich aan de voet en vormt zo een kleine zode. Bla
deren in 2 tot 4 paren kruisgewijs geplaatst, 2—3 cm lang en tot ongeveer 1 cm breed, 
met stompe spits, tamelijk dik, de onderzijde convex, de bovenzijde (voornamelijk 
onder het midden) breed gootvormig uitgehold, grijsgroen en getekend met vele rood- 
tot purperbruine fijne stipjes, vlekjes of enigszins grillig gevormde streepjes. In bloeien
de toestand vind ik persoonlijk de plant het méést interessant. Aan de stengel hebben 
zich dan hogerop ook nog enige blaadjes gevormd, die naar boven in grootte afnemen. 
De bloemstengel vormt ongeveer 3 tot 4 vertakkingen. Opvallend aan de ongeveer een 
halve c.m. grote bloemen zijn onder meer de dikke, echt succulente kelkbladen, die de 
geelachtige bloemblaadjes als het ware geheel omsluiten maar welker omgebogen topjes 
toch nog even naar buiten tussen de kelkbladen uitsteken; de helmknopjes komen ook 
maar net even boven het bloempje uit. Met uitzondering van dit omhulde, geel tot 
oranjegeel gekleurde binnenste van de bloem is al het overige van de bloeiwijze (dus 
ook de bloemstengels en de kelkblaadjes) van dezelfde grijsgroene kleur als de plant 
zelf en ook aldus, zij het misschien in mindere mate, met rood- tot purperbruine stipjes 
e.d. getekend.
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Bloeiwijze: LENOPHYLLUM GUTTATUM 
(ongeveer 2 maal vergroot)

foto: Uitewaal

De één-tonige, grijsgroene onder
grond zowel van de plant als van de 
bloeiwijze, met uitzondering dus van 
het hart van de bloem, is heel op
merkelijk; het kostte me enige moeite 
er een goede foto van te maken. Een
tonig mag ik het plantje echter aller
minst noemen; hoewel niet bepaald 
spectaculair, is het toch een interes
sante verschijning en een aardige 
aanwinst voor de verzamelaar. 
Literatuur:
A. Berger „Crassulaceae” , 1930.

NASCHRIFT :
Omdat ik toch wel een beetje nieuws
gierig was, of de heer Verbeek Wolt- 
huys niet alleen een foto, maar mis
schien ook wel een plant van Dr. 
Rosé ontvangen had, informeerde ik 
bij de heer Duursma. Hier volgt wat 
laatstgenoemde mij over een en an
der schreef;

„Wat L en o p h y llu m  guttatum  R ose b e tre ft , d it p lan tje , ev en a ls  G rapto-  
p eta lu m  pusillum  R ose (S edu m  g rap top eta lu m  B erg er)  en  e n k e le  an d ere  
C rassu lac eae  h e e ft  d e  h e e r  V e rb e ek  W olthuys in  1921 o f  1922 van  Dr. 
J. N. R osé te W ashington ontvangen. Z ow el d e  h eer  v. d. H outen als 
ik  h eb b e n  h ierv a n  w e e r  m ater iaa l van  V. W. ontvangen . T ev en s had  
V. W. een  aan tal fo t o ’s van  d ez e p lan ten  g ek reg en . D e fo to  van  L en op h . 
guttatum  w erd  v o or  h et eerst  g ep laatst in F lo ra lia  van  16 jun i 1922. 
H etzelfd e  c lic h é  w erd  a f  g ed ru k t in  h et b o e k je  „De V etp lan ten ” d oor  
V. W., dat ev en  la te r  v ersch een . In  1930 v er sch e en  m ijn  b o ek  „Succu
len ten  in  b e e ld  en  w o ord ”, da t e ig en lijk  e en  a lbu m  w as van  a lle  F lo -  
ra l ia -c l ic h é ’s op  ku n std ru kp ap ier , m et b ek n o p te  on d ersch r iften . O ver  
L en op h y llu m  guttatum  sch r ijft  V. W. zow el in  zijn  b o e k je  als in  F lo ra 
lia : een  g ew as je  van  d e b erg h e llin g en  bij S a ltillo , M ex ico ; b eh o o r t  tot 
d e k le in ste  d e r  C rassu laceae. D e p lan t b estaat u it 6-8 d o fg r ijz e , 2 a  3 
cm  lan ge b laad jes , d ie  hol g eb og en  zijn en  o v e rd e k t  m et d o n k er  ro o d 
bru in e v le k je s  en  stip jes , w a ard oo r  een  a lle r lie fs t  con trast ontstaat. De 
kelkb laad jes , d ie  evenals d e  b lad eren  g esp ikk e ld  zijn, re iken  tot aan  
d e  ha ls van  d e b lo em kroo n , d ie  h e ld erg ee l  is, w e lk  g ee l b ij h et v e r 
w e lk en  lan gzaam  aan  rood ach tig  w o rd t”.

Tot zover de heer Duursma. Nu ben ik toch wel benieuwd of er van deze plant 
misschien nog materiaal bij de een of andere verzamelaar te vinden is. Lenophyllum  
pusillum  schijnt de heer Verbeek Wolthuys eveneens bij ons te hebben geïntroduceerd 
en het materiaal dat we daarvan nog wel eens tegen komen kan ongetwijfeld nog 
van het door Dr Rosé aan V. W. gezonden materiaal afstammen.

6



ƒ. J. E. VAN DEN THOORN

Bij de nestor van de Kring Zwolle
De heer W. Kamp te Zwolle kan met recht de nestor van de Zwolse succulenten

liefhebbers genoemd worden. Misschien is hij zelfs de nestor van alle Nederlandse 
succulentenverzamelaars ! Hij is n.1. 85 jaar en nog steeds zeer actief; niet alleen voor 
zijn verzameling, doch ook wat het Zwolse verenigingsleven op succulentengebied 
betreft.

Hij werd lid van Succulenta in 1951 en hij behoorde tot de liefhebbers, die de

De Heer KAMP, de nestor van de Kring Zwolle, voor de platte hak; op de achter
grond zien we een gedeelte van zijn kas. Jammer genoeg bleek de foto van het inte
rieur niet geschikt voor reproductie.

Zwolse afdeling hebben opgericht, zij vormden vóór die tijd een onderafdeling van de 
Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde en nog vroeger, n.1. vóór 1949 was hij reeds lid van 
de Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. Hij kweekte dus reeds cactussen en andere vet
planten lange tijd, voordat de afdeling Zwolle werd opgericht. Vijftig jaren geleden,
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n.1. in 1910, kocht de Heer Kamp bij een bloemist een pakje cactuszaad, het pakje 
leverde wel honderd plantjes op, alle van dezelfde Echinopsissoort. Een plant van dit 
zaaisel is nog in leven, het is een forse plant geworden.

De plantjes wekten de belangstelling van de Heer Kamp voor succulenten op, 
een belangstelling, die tot op heden nooit verflauwde en een fraaie verzameling ge
doomde en ook niet gedoomde vrienden tengevolge had. Dit feit kan men vaststellen, 
als men het genoegen heeft de kas van de Heer Kamp te mogen bezichtigen.

De verzameling werd bekend eerst in de buurt en later in de stad. Hij stuurde 
ook succulenten in op de tentoonstellingen van Floralia en op landbouwtentoonstellingen. 
Men zeide: „je moet eens gaan kijken, want de Heer Kamp kweekt planten, die wij 
nog nooit hebben gezien” . Op de Landbouwtentoonstelling, die gehouden werd ter ere 
van het 700 jarig bestaan van Zwolle, verwierf de Heer Kamp de zilveren medaille 
van de Kon. Ned. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde.

De verzameling telt vele pronkstukken o.a. vier Grusonii’s, n.1. twee importen en 
twee planten uit zaad gekweekt. Ze staan dicht onder het glas en ze zien er prachtig 
uit evenals een zeer mooie roodbedoornde Etus pilosus en een fraai negerhandje met 
vier vingers. De Heer Kamp zeide: „ik heb mijn best gedaan, maar ik kan er geen vijfde 
vinger aanfokken” . Maar, vervolgde hij: „dat lukt misschien nog wel eens, de aan
houder wint” . Er staat een prachtige pasacana met lange sterke dorens; een Euphorbia 
caput-medusa heeft vier en zeventig uitlopers, een mooie pilosus is prachtig rood be- 
doornd, zijn Etus saglionis is een pronkstuk. Een veertig jaar oude Echinopsis had volop 
knoppen, maar de plant kan men niet meer mooi noemen, toch wil de ware liefhebber 
zulk een plant niet missen; de Echinopsis formosa had dit jaar twee prachtige bloemen. 
Een bombycina met 74 uitlopers zou ik maar kalm op haar plaats laten staan en niet 
meer verpotten. . . . maar daar was de Heer Kamp het niet mee eens. Hij kweekt niet 
graag geënte planten, echte originele planten op eigen voet, dat is je ware, zegt hij. 
Echinopsiszaailingen bloeien als kleine planten, een geënte stek heeft jaren nodig, voor
dat die bloemen voortbrengt. Zijn Pleiospilos bolusii planten vertonen zeer verschillende 
vormen.

Zoals in vele oude verzamelingen behoort de Etus grusonii tot de pronkstukken 
van de collectie. De Heer Kamp bezit vier mooie grote grusonii’s met een schitterende 
bedoorning. . . . dat is zijn trots !

De plantenschat van de Heer Kamp is een voorbeeld van een goed verzorgde en dus 
mooi gegroeide liefhebbers-collectie. Wij wensen hem nog vele jaren genoegen en voor
spoed bij het verzorgen van zijn mooie succulenten.

KERSTNUMMER „VAKBLAD VOOR DE BLOEMISTERIJ”

Het Kerstnummer van het „Vakblad voor de Bloemisterij”  is verschenen. Ruim 
40pagina’s, rijk geïllustreerd, bieden zij de lezers zeer belangrijke artikelen aan die het 
lezen en weten de moeite waard zijn. Het speciale nummer is voornamelijk gewijd aan 
de productie- en afzetverhoudingen van onze Beneluxpartners. Vooruitlopend op de 
grote „Gentse Floraliën”  die dit jaar van 23 april tot 2 mei gehouden worden, hebben 
een aantal Belgische prominenten hun mening en beschouwingen in het Vakblad be
kend gemaakt. Karakteristiek doet de grote foto op de voorpagina van de fotograaf 
Dingjan het, genomen door de wijzerplaat van de Belfort zag hij de grote Gentse Sint 
Bataafkerk staan. Dr. A. J. Verhage geeft een beschouwing over de Benelux en de 
Europese Economische Gemeenschap. Graaf Jacq. de Kerchove vertelt iets over de 
geschiedenis van de Gentse Floraliën. Het eerste gebouw in 1808 besloeg een opper
vlakte van 48 vierkante meter en het tegenwoordige 30.000 vierkante meter. A. Van- 
dendael zet uitvoerig de „Export van Belgische Sierteeltprodukten” uiteen, terwijl P. 
Vandendael schrijft over „de tuinbouw en de E.E.G.” . Bovendien bevat dit nummer 
nog een keur van andere artikelen.
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Dr. WILLY CULLMANN

Haageocerens ^ a c k b g  ~ Peruvocerens czsQkeró
Tijdens het I.O.S.-congres, gehouden te 
’s-Gravenhage, augustus 1957, behandel
de ik het geslacht Haageocereus en 
Peruvocereus. Voor deze, aan ’t westelijk 
voorgebergte van de Andes voorkomen
de bontbedoornde slanke nachtbloeiers 
van het type „pseudo-melanostele” heeft 
Backeberg in 1934 het geslacht Haa
geocereus opgesteld. In „Cactus and 
Succulent Journal of America”, jaarg. 
1947, pag. 65, stelde John Akers voor 
een deel der tot dusver bekende Haageo
cereus het geslacht „Peruvocereus” op. 
Zowel bij Backeberg als bij Akers ont
breekt een juiste beschrijving van de 
bloemdoorsnede.
Het onderscheid tussen de overige Haa
geocereus (Binghamia, Britton et Rosé), 
zegt Akers, bestaan uit de witte tot kleu

rige nauwtrechtervormige kleine bloe
men, tegenover de wijd geopende bloe
men der overige Haageocereus. De 
Peruvocereus namelijk zouden boven
dien dagbloeiers zijn. Ze dragen aan de 
areolen talrijke haren en bevatten wol. 
In tegenstelling tot de vlakliggende en 
halfopgerichte Haageocereus, zouden ze 
rechtop groeien.
Mij interesseerde dit vraagstuk bijzon
der nadat ik in de jaren 1938 tot en 
met 1942, de door Backeberg verzamel
de zaden van Haageocereussoorten ge
zaaid had en de zaailingen zich in de loop 
der jaren tot grote, bloeibare planten 
ontwikkeld hadden. In de laatste 4 a 5 
jaren had ik zeer veel bloemen aan mijn 

Haageocereussen. Ik fotografeerde 
de bloemen in zwart-wit en in kleur 
en maakte tevens een groot aantal 
tekeningen van bloemdoorsneden. 
Het resultaat van deze jarenlange 
waarnemingen wil ik u thans mede
delen.
Oppervlakkig beschouwd bestaat er 
inderdaad een onderscheid tussen 
de bloei van de Akersche Peruvo- 
cereusgroep en die van de Haageo
cereus. De bloembuis van eerstge
noemde is over het algemeen geno
men veel smaller; van Haageocereus 
zijn deze veel meer wijd trechter
vormig. De laatste hebben daardoor 
naar verhouding veel langere en 
bredere bloemen, zodat men de in
druk krijgt, dat de bloemen van de 
Peruvocereusgroep veel kleiner zijn. 
Bij eerstgenoemde zijn de bloem
bladeren iets sterker naar beneden 
omgebogen tot licht gekruld. De 
langste door mij gemeten bloem 
was die van versicolor uit de Peru
vocereusgroep, met een lengte van 
9% cm; de breedste bloemen had 
superbus, een aan decumbens ver
wante soort uit de Haageocereus- 
groep met een breedte van 7 cm. 
Een uitzondering van het verschil 
tussen de smalle en wijd trechter
vormige bloeiende planten werd 
door de Laet bekend door een als 
Haageocereus multangularis inge
voerde plant, die enige verwant
schap bezit met de decumbensgroep, 
waarvan de bloem meer trechter
vormig is, het midden houdend tus-

Bloemdoorsnede van HAAGEOCEREUS LAREDENSIS 
Cliché K.u.a.S.—dr. Cullmann.
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sen de smalle en breedtrechtervor- 
mige soorten.
Onderstaand volgen een aantal ma
ten van de bloemen :

lengte breedte
Peruvocereus in cm in cm

pacalaensis 9 6
laredensis (mijn planten
zijn een pacalaensis

variëteit) 8 6
versicolor 9% 6V2

Haageocereus
decumbens 8 6
multicolorispinus 8 6%
superbus 9,2 7

De door mij waargenomen bloemen 
waren bij een mijner versicolor- 
planten bleek-rose, de overige waren 
wit. Het verschil tussen de beide 
veel omstreden plantengroepen, 
naar kleur van de bloemen, is ech
ter niet mogelijk, en afgezien daar
van, is naar het oordeel van de 
botanici de bloemkleur in het geheel 
geen maatstaf voor een soortbepa
ling, dus het kan in geen geval als 
onderscheidingskenmerk van soor
ten worden aangemerkt.
De binnenbouw van de bloemen 
toont bij beide groepen geen wezen
lijk verschil, zoals uit de afgebeelde 
foto’s en tekeningen van de bloem- 
doorsneden blijkt. De stamper staat 
in beide gevallen vrij op de bodem, 
de geribde 12 tot 18 mm lange nec- 
tarkamer is bij alle soorten gelijk
matig door de dicht aan elkaar liggende, 
niet met elkaar vergroeide meeldraden, 
die tegen de stamper leunen, naar bo
ven afgesloten. De meeldraden ontsprin
gen de buiswand op verschillende hoog
ten, te beginnen bij de bovenste rand 
van de nectarkamer. Geheel verkeerd is 
de mening van Akers dat het bij de 
Peruvocereusgroep over dagbloeiers 
gaat. Zijn mening berust op een foutieve 
verklaring van het begrip „dagbloeiers” . 
De Peruvocereae zijn gelijk aan de 
decumbensgroep en uitgesproken nacht- 
bloeiers. De mogelijkheid dat de plan
ten in de natuur vermoedelijk dag
bloeiers zouden zijn en de planten in 
mijn kascultuur nachtbloeiers zijn ge
worden, is biologisch uitgesloten en be
hoeft geen nadere uiteenzetting.
Zowel de Peruvocereusgroep als de ove
rige Haageocereae beginnen bij mij in 
de kas, die nooit geschermd wordt en 
zeer zonnig staat, 1 a 2 uur vóór zons
ondergang hun bloemen te openen; het 
hoogtepunt van de bloei is ongeveer

Bloemdoorsnede van HAAGEOCEREUS MUL- 
TANGULARIS (een door de Laet geïmporteerde 

met decum bens verwante soort.
Cliché K.u.a.S.—dr. Cullmann.

een uur voor middernacht bereikt en 
tegen een uur of 7 in de morgen beginnen 
ze reeds te verwelken. Bij een bewolkte 
lucht kan het begin van de bloei zich 
wat vroeger inzetten en het verwelken 
enige uren langer duren.
Ook prof. dr. Rauh van de Universiteit 
te Heidelberg kon op zijn beide Peru- 
expedities geen dagbloeiers vaststellen. 
Afgezien daarvan wordt door de bota
nische wetenschap een splitsing in dag
en nachtbloeiers niet van de minste be
tekenis geacht. Het is dus van geen be
lang wanneer enkele soorten toch nog 
dagbloeiers zouden zijn.
Het is juist dat de planten van de Peru
vocereusgroep voor een deel overvloedig 
wolharen vormt. Dorens, haren en wol- 
vorming zijn alleen maar graduele ver
schillen van het gelijke orgaan. Ze kun
nen derhalve niet als geslachtskenmerk 
in aanmerking komen.
Buitengewoon sterke wolontwikkeling 
aan de bloembuis zien we op de foto — 
zie H. superbus. — Bij H. multicoloris-
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HAAGEOCEREUS PACALAENSIS
Cliché K.u.a S.—dr. Cullmann.

pinus daarentegen, die evenals 
superbus tot de decumbensgroep 
behoort, vinden wij slechts zeer 
spaarzaam wolharen. Beide planten 
staan zeer dicht bij elkaar, zodat 
het ook nog verantwoord geweest 
zou zijn, deze als variëteiten te be
schouwen, nl. van Haageocereus 
decumbens. Genoemde H. superbus 
bracht ook wel eens bloemen voort, 
waarbij aan de bloembladen heel 
weinig wol voorkwam. 
Peruvocereus viridiflorus heeft 
overigens geen haar aan de bloem- 
buis, zodat dit kenmerk binnen de 
Peruvocereusgroep niet altijd aan
wezig is.
Het door Akers genoemde pseudo- 
cephalium is een sterke vorming 
van fijne, meest zilvergrijze tot 
witte, ook wel bruinachtige wol aan 
de bloeibare areolen. Deze wol- 
pruikjes, die bij mij in de kas ge
middeld 6 tot 8 mm lang zijn, blij
ven ook na de bloei aan de areolen 
hangen, ze zijn bij enkele soorten 
verschillend en sterk ontwikkeld; 
bij de decumbens groep vindt men 
dikwijls slechts enkele wolharen. 
Deze groeivorm is bij de meeste 
chochisensisvormen, verder salmo- 
noideus, albispinus; bij pacalaensis, 
laredensis en versicolor rechtop. Ik 
ben echter in het bezit van een 
lange roodborstelige variëteit van 
chosisensis, die eenzelfde groeivorm 
heeft als H. olowinskianus, dus zich 
voor de helft op de grond legt, ter
wijl de rest van de plant zich op 
richt. Verder bezit ik 2 acranthus- 
planten, die zich in bedoorning 
nauwelijks onderscheiden; de ene 
plant groeit zuilvormig en is een 
weinig slanker dan de andere, die 
veel gedrongener half opgericht 
met sterkere leden groeit. Ook vele 
olowinskianusvormen groeien recht
op, naar een mededeling van Akers. 
Uitsluitend H. decumbens met de 
naast verwante soorten liggen op 
de bodem, hoogstens is de top van 
de plant opgericht. Deze groeivorm 
kan uitsluitend de indeling van 
’reihen’ binnen het genus van dienst 
zijn en is dan ook een bruikbaar

HAAGEOCEREUS MULT ANGULARIS
Cliché K.u.a.S.—dr. Cullmann.
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onderscheidingskenmerk. Helaas kan 
de scheiding tot een zelfstandig ge
slacht niet mijn steun vinden, want 
bij een nadere beschouwing blijft als 
enig verschil van betekenis de smalle 
of bredere vorm van de bloembuis. 
Aanvankelijk had ik aangenomen, 
Peruvocereus en Haageocereus 
door opstelling van een subgenera 
te kunnen scheiden, op grond van 
de bloemkenmerken, waarop nóch 
door Backeberg, nóch door Akers 
werd gewezen. Ik stelde bij de bloei 
van H. pacalaensis, laridensis en ver
sicolor vast, dat de bloembuis niet 
rond was, doch platgedrukt en wel 
zo dat de brede zijden van de bloem
buis, zowel naar boven als naar 
beneden wijzen.
De doorsnede van de bloembuis bij 
sommige bloemen schijnt bijna 
rechthoekig, wanneer de goed zicht
bare kerven van de bloembuis aan 
de randen van de afplatting komen 
te staan. Bij H. decumbens, multico- 
lorispinus, superbus daarentegen is 
de bloembuis volkomen rond.
Intussen was prof. dr. Rauh zo vrien
delijk mij gelegenheid te geven zijn 
omvangrijke, van zijn Peru-expedi- 
tie meegebrachte, in alcohol gecon
serveerd bloemenmateriaal te on
derzoeken. Ik stelde daarbij vast, 
dat veel van zijn in het Andesge- 
bergte verzamelde Peruvocereus- 
soorten ook een zuiver ronde bloembuis 
bezitten. Andere daarentegen hebben 
ronde tot zwak afgeplatte bloembuizen 
met alle tussenvormen. Deze verschillen
de bloembuisdoorsneden, die ik in het 
begin van groot belang achtte, kunnen 
geen enkele betekenis hebben voor de 
opstelling van een subgenera of zelfs 
maar een genera. Ik stelde verder vast, 
dat zich bij een aantal soorten boven de 
areolen een V-vormige nerf bevindt. 
Dit kenmerk is echter ook niet bij een 
der omstreden groepen te vinden, maar 
is b.v. ook te zien bij chocisensis, zowel 
als bij een mijner multangularisplanten 
van de Laet, die tot de decumbensgroep 
behoort.
Ook vergelijking van de zaden van bei
de groepen toonde geen karakteristieke 
verschillen, die duidelijk aan de groep 
De zaden van 18 onderzochte soorten 
waren alle zwart, met gaatjes en bul
tige puntjes, het bovenvlak zag er uit 
als verbrande cokes. Vruchten heb ik 
slechts van weinig soorten onderzocht, 
die alleen in grootte en kleur verschil
den; ze waren bij decumbens rood en bij

pacalaensis, aan de bovenkant, rood- 
achtig-bruin en aan de onderkant vuil 
grijs-groen. Het zou met dit verschil 
onmogelijk zijn nieuwe geslachten op te 
stellen.
Daar bij de gedeeltelijk brede, deels 
smalle bloembuizen, de bouw van de 
binnenste bloembladeren steeds dezelfde 
is, en slechts in grootte verschillen, wat 
heel dikwijls bij vele bloemen het geval 
is, kan Peruvocereus als zelfstandige 
soort niet aangehouden worden. Ook als 
ondergeslacht kan Peruvocereus vanwege 
de overgangsvormen niet behouden blij
ven. De door Akers beschreven planten 
zijn dus nieuw te combineren als :
Haageocereus salmonoideus

(Akers) Cullm. comb. nova
Haageocereus albisetatus

(Akers) Cullm. comb. nova 
Haageocereus albispinus

(Akers) Cullm. comb. nova 
Haageocereus chrysacanthus

(Akers) Cullm. comb. nova 
Haageocereus clavatus

(Akers) Cullm. comb. nova
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Haageocereus rubrospinus
(Akers) Cullm. comb. nova 

Haageocereus setosus
(Akers) Cullm. comb. nova 

Haageocereus viridijlorus
(Akers) Cullm. comb. nova

Ik laat hierbij in het midden, welke van 
de nieuwe soorten door de jongste on
derzoekingen nog als variëteiten van 
reeds bekende soorten moeten worden 
genoemd. Er zijn ter opheldering nog 
vele onderzoekingen nodig — ook bo
vengenoemde nieuwe combinaties zijn in 
zoverre slechts provisorisch en niet als 
vaststaande mening, als antwoord op de 
vraag in hoeverre het om synoniemen 
of om variëteiten van reeds bekende

soorten gaat te beschouwen. Jammer 
genoeg zijn niet alle door Akers gevon
den soorten te krijgen, waardoor een op
heldering van deze nog op te lossen vra
gen vrij moeilijk is. Een ding kan ik 
echter reeds vaststellen: H. viridijlorus, 
waarvan ik een van Akers afkomstige 
plant bezit is met H. acranthus zeker 
niet identiek, zoals Backeberg in zijn 
„Stellungnahme zum Genus Peruvo- 
cereus” aanneemt (zie „Cactus and Succ. 
Journal of America” ).
Hoewel ook het genus Peruvocereus niet 
kan worden erkend, blijft het toch een 
verdienste van Akers, dat hij op zijn rei
zen veel nieuwe planten heeft ontdekt 
en als eerste op de verschillen tussen het 
geslacht Haageocereus gewezen heeft.

Kasverwarming . . .  zó gaat het ook
De heer A. Doorgeest uit Amsterdam schrijft ons :

Op het artikel over oliestook van de heer Blom in het decembernummer, haak ik 
gaarne in. Nadat ik het artikel doorgelezen en de tekening bekeken had, dacht ik, jonge, 
jonge, je mag wel een technische knobbel hebben, om zoiets te kunnen bedenken. 
(Inderdaad heeft de heer Blom zo’n technische knobbel. — Red.).

Tot overmaat van ramp heeft de redactie de tekening op de verkeerde pagina ge
zet, zodat ik ettelijke malen de zaak om en om moest bekijken. De goede bedoeling van 
de heer Blom trek ik niet in twijfel, doch hij vergunne mij op te merken, dat ik zijn 
object nogal omslachtig en kostbaar vind. Inderdaad geeft vermindering van olie in 
de tank werk met regelen van de oliekraan, doch dat is zo gering, dat honderden 
guldens te veel zijn om het daaraan uit te geven.

Voor een olietank adviseer ik de 20 liter benzinebussen, de z.g. jerrycans, afkom
stig uit dumps, die op de markt voor plm. f 2.50 verkocht worden. Bij een autohande
laar koopt u een benzineleiding, kraantje plus plasticleiding, dat er op past; de kraan
tjes kosten nog geen f 3.—. In het schuine vlak boort u een of twee gaatjes voor de 
kraantjes, één voor een kleine, twee gaatjes voor een grotere kas, elk aan een kant 
als u twee branders nodig heeft. Opletten met solderen, dat er zich geen achtergeble
ven gassen in de bus bevinden, anders heeft men grote kans op een ontploffing.

Wenst u zo weinig mogelijk drukverschil te hebben, dan kunt u nog een „jerry
can”  op de onderste zetten. U moet dan een pijpje boven in de onderste en een onderin 
(schuine vlak) bovenste solderen; van de onderste can moet dan wel de afsluitdop lekvrij 
afsluiten. Bij weinig ruimte kunt u de tank rustig ergens buiten de kas plaatsen, de 
slang redt dat wel. Voor motorrijwielen enz. wordt het zonder narigheid ook gebruikt. 
Wilt u per sé een koperen buis, dan heeft u natuurlijk schroefdraad en wartels nodig.

Voor de grotere kas stelt u zich in verbinding met een oliegrossier, hij levert u een 
vat, f  2 0 ,-  statiegeld, gooit er 200 liter olie in, voor nog 2 cent per liter goedkoper dan 
de kleinhandel. De verbinding wordt op gelijke wijze als met de jerrycan is beschreven 
tot stand gebracht, als u maar zorgt dat vat of can zich boven de tank bevindt.

Branders van het systeem Bes, kunt u los kopen, er zit één opvangbakje aan plus 
een kraan waar u niets aan heeft. U regelt met het tankkraantje op het horloge, één 
druppel per 2 seconden is zowat het minimum, dan gaat de vlam uit en als de olie 
dan doordruppelt krijgt u vuile boel. Twee druppels per seconde is wel het maximum, 
meen ik. Als u nu weet dat 30 druppels olie één gram is, kunt u wel zo ongeveer uit- 
rekenen wanneer de tank of het vat leeg kan zijn. Gebruikt u een tank dan moet de 
afsluiting iets los staan voor de luchttoevoer, bij twee tanks moet de onderste herme
tisch afgesloten zijn, behalve buisje voor olieleiding, de bovenste moet luchttoevoer heb
ben. Voor de brander maakt u een stoeltje van plaatijzer, bestaande uit 4 haaks gebo
gen pootjes, bovenrand één geheel, de hoeken ingeknipt, onder een plaatje met gat 
er in, door kleine boutjes vastgemaakt.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje
Wie zich met cactussen bezig houdt, en dit met alle ernst aanpakt, komt al heel 

spoedig tot de ontdekking, dat het noodzakelijk is zich enigermate op de hoogte te 
stellen van de levensgewoonten, als ik het zo noemen mag, van de cactussen zoals die 
op hun natuurlijke groeiplaatsen voorkomen. In Amerika loopt de grens van het 
cactusgebied van Canada tot Patagonië, bijna ononderbroken, en het is typisch te 
vernemen, dat de uiterste grenzen van het hoge noorden tot het lage zuiden door 
het geslacht Opuntia wordt afgesloten.

Het grootste cactusgebied is echter Mexico, daar komen de meeste cactussen 
voor op een breedtegraad van 17 tot 31 graden N.B. Naar het noorden en noord
westen tot plm. 50 graden, naar het zuiden tegen Centraal-Amerika, vindt een 
sterke vermindering van de dichtheid van cactussen plaats. Tegen het midden van 
Zuid-Amerika loopt het aantal en soorten weer vrij aanzienlijk op om tenslotte in de 
richting van Patagonië weer af te nemen.

Als noord-oostelijke grens geldt de 53ste noorderbreedte graad, aan de zuide
lijke kant tot 50 graden.

Binnen deze grensaanduiding van de kaarten — over de vochtig warme dalen der 
tropische wouden tot in de bergen, zoals het Andesgebergte in Zuid-Amerika, in de 
omgeving der grenzen van de eeuwige sneeuw van Bolivia en op het hoogplateau 
van Colorado, waar op een hoogte van ruim 2000 m een scherpe koude kan heersen 
— komen cactussen voor. De cactuszoeker Blossfeld heeft, naar hij vertelde, 
op een hoogte van 4000 m. planten gevonden. Onder de 2000 meter komen cactussen 
voor, soms alleenstaand, tussen prairiegras een bescherming vindend, alsook wor
telend op en tussen rotsstenen; er zijn zelfs cactussen, o.a. Toumeya papyracantha 
die een standplaats zoeken op een termietenheuvel. De meeste cactussen vinden we 
in de vrij droge en grote steppengebieden, waar ze in een groot aantal en in grote 
verscheidenheid voorkomen.

Wat de neerslag betreft zij medegedeeld, dat in Arizona bv. 110 mm en in Oost- 
Californië slechts 70 mm neerslag per jaar valt. We mogen echter niet uit het oog 
verliezen dat de regenperiode maar kort duurt, want dikwijls volgt op een wolk
breuk een periode van 3 a 4 maanden of langer absolute droogte; de gevallen regen 
is na een paar dagen tot diep in de bodem verdwenen.

De regentijd is hun groei- en ten dele hun bloeitijd. Met de voortschrijdende 
droogte-periode is hun levensvatbarbeid verminderd, en staan ze er een weinig ver
schrompeld bij, waardoor zij ook de verzengende zonnestralen beter verdragen. 
Andere soorten leven in een klimaatsverhouding, vrijwel gelijk aan het onze; er 
zijn er ook die zowel de zeer warme zomers als de felle koude, afgewisseld door 
sneeuwstormen moeten doorstaan.

Diedrichsen schrijft over het klimaat der Zuidwestelijke Verenigde Staten dat 
er drie perioden zijn, n.1. :

1. Van februari tot juni vochtig en warm met een gemiddelde temperatuur 
van 22 graden Celsius (de groeiperiode).

2. Van juli tot oktober, droog en heet, met temperaturen van 40 tot 48 graden 
Celsius (dat valt dus in de aanvang der bloeiperiode, waarna de ineenschrom- 
peling van het plantenlichaam volgt).

3. Van november tot januari vochtig en koud, ten dele tot 10 graden Celsius.
In de omgeving van de stad Mexico valt per jaar 600 mm. regen, maar zakken 

we af tot aan San Louis Potosi, dan noteren we 370 mm, terwijl men het in Chihua- 
hua met 309 mm kan doen, daarbij stijgt de zomertemperatuur tot meer dan 30 gr. 
Celsius in de schaduw, terwijl in de zon meermalen 50 gr. Celsius gemeten wordt; 
daartegenover staat echter dat in de winter een koude kan heersen tot -50 gr. C. 
Uit bovenaangehaalde punten kan de aspirant liefhebber, en ook wel de gevorderde, 
het een en ander ter harte nemen ten voordele van zijn liefhebberij.

Voor we echter tot een bespreking van cactussen en andere vetplanten overgaan, 
moeten we — hoe saai het voor sommigen zal zijn — eerst een beetje weten wat een 
plant eigenlijk doet, d.w.z. groei, bloei en nog vele andere wetenswaardigheden. U
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zult w el opmerken: dat interesseert mij niet —  wel, het is dan een vanzelfsprekend 
feit dat u datgene w at u niet w ilt weten m aar rustig overslaat en wacht totdat er 
w eer eens een stukje komt w aar u w el de nodige interesse voor kunt opbrengen. Heus, 
we komen in deze rubriek niet met ingew ikkelde problem en of vraagstukken, w at we 
w illen doen is uitsluitend het verstrekken van raadgevingen en nuttige wenken. 
Hoe vreem d het ook moge klinken, w e weten zelf nog zo w einig over onze cactussen, 
hetgeen echter geen beletsel mag zijn om u datgene bij te brengen w at w e zelf 
door ervaring, dat w il zeggen: met schade en schande geleerd hebben door onze 
liefhebberij.

Onder de liefhebbers zijn er ook die cactussen bezitten, doch er zo weinig 
m ogelijk tijd aan w illen  besteden. A ngstvallig sluiten zij de zon, door overm atig 
schermen, buiten de kas. Ze behoeven dan hun plantjes niet zo dikw ijls w ater te 
geven en de aarde verdroogt niet zo snel. Ook zijn er die hun planten niet in de 
volle zon zetten, omdat ze er onvoldoende tijd aan kunnen besteden om deze manier 
van kw eken met zorg toe te passen. Het kw eken van planten in een ongeschermde 
bak vereist veel tijd en gelegenheid om direct in te kunnen grijpen als de omstandig
heden dat noodzakelijk maken. Ongetw ijfeld een aardig verzetje  voor een ren
teniertje, doch voor hen die hun dagelijkse werkzaam heden hebben, is het on
doenlijk. Het kw eken van cactussen in de volle zon heeft buiten de nadelen die 
er zijn. nog groter voordelen. Voordat w e echter aan de volle zon kw ekerij 
beginnen, moeten we in de eerste plaats wéten, w elke planten de gehele dag de 
volle zon weten te waarderen; en die planten w elke alleen des morgens of des 
’s middags het ongeschermde licht kunnen verdragen. Laten w e eens even een 
paar geslachten noemen. Dat zijn in de eerste plaats vrijw el alle Cereussoorten 
en Coryphanta’s die volle zon goed verdragen; Gym nocalycium s staan graag eni
germ ate beschaduwd; de Notocactussen en vooral de scopa-variëteiten houden even 
eens van de zon; m aar niet van een te grote warmte. U zult w el eens w aarge
nomen hebben dat Noto’s, die een zeer warm e zomer achter de rug hadden, toch 
niet, ondanks alle goede zorgen, zo gegroeid w aren dat men er tevreden over 
kon zijn. Oorzaak: een veel te grote massa gespannen lucht in de bak of kas. 
W il men Noto’s goed kw eken dan geven we, behalve warm te, ook veel frisse lucht. 
Wel degelijk moeten we weten w aar de plant vandaan kom t en derhalve iets van 
de verhoudingen ten aanzien van de plaatselijke gesteldheid weten. Het is w el 
jammer, maar helaas een belangrijk punt w aar w el de minste aandacht aan besteed 
wordt.

J A N U A R I

Veel behoeven we deze maand nog niet aan onze cactussen te doen, dientengevolge 
laten we ze met rust. Laat u niet verleiden door uw cactussen op een zonnige dag toch 
een weinig water te geven, uw medelijden met de planten is beslist misplaatst. Een 
uitzondering kunt u maken voor die planten welke te veel ingedroogd zijn, deze kunt 
u gerust een beetje — maar dan ook een beetje — lauw watre geven op de potrand, 
zodat het water niet in aanraking komt met de wortelhals.

Voor de vetplanten is het een ander geval. Deze mogen beslist niet indrogen, 
daar ze anders te veel bladeren verliezen en er niet mooier op worden.

Een uitzondering maken we voor de Phyllocactussen, deze geven we aan het eind 
van de maand, als de bloemknoppen zichtbaar worden, wat water, doch niet te veel.

De wintertijd is een mooie gelegenheid om door middel van de boeken uit 
onze bibliotheek uw kennis op het gebied van cactussen en andere vetplanten te ver
rijken. Bovendien kunt u uit de zaadlijst die soorten bestellen welke u zo graag 
zou willen zaaien.
(Wordt vervolgd) M A LA CO C.

D. BOUWMAN Binnenl. G ro o th a n d e l  
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKW EG  56a -  N A A L D W I J K  -  TELEFO O N  K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8
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Zaadcatalogus Clichéfonds
Rectificaties

Alle goede voornemens ten spijt moe
ten enkele fouten worden verbeterd in 
de catalogus, gepubliceerd in het vorige 
nummer van Succulenta.

Men dient te lezen :
Nr. 20 Escontria chiotilla 
Nr. 21 Seticereus aurivillus 
Nr. 309 Arthrocereus mirabilis 
Nr. 134 kost geen 0.30 maar 0.60 per 

portie. De reeds bestelde zaden zul
len zonder verhoging worden gele
verd.

Nr. 276 Lithops pseudotruncatella 
Nr. 287 Tischleria peersii.

Betalingen
Het blijkt dat niet iedereen de aanwij

zingen goed gelezen heeft. Mocht er aan 
de binnenzijde van het ontvangen doosje 
een aanwijzing staan (b.v. tekort f 0.30), 
dan wordt u verzocht dat bedrag in post
zegels in gesloten enveloppe op te zen
den. Verdere correspondentie is momen
teel niet mogelijk. Niet betaalde bestel
lingen kunnen helaas niet worden uit
gevoerd.

Verzending
Op aanraden van de posterijen zijn ge

durende de Kerst- en Nieuwjaarsdrukte 
geen pakjes verzonden, ook al om zoek
raken te voorkomen.

Uitverkocht zijn de nummers :
6 9 12 13 307 44 51 55 56 60

63 310 311 312 67 68 69 74 75 86
111 114 120 131 132 139 140 141 142 147
150 154 173 174 175 176 186 188 203 213
217 224 228 229

NIEUW aangeboden worden :
GYMNOCALYCIUM

p. portie
133 vorwerkii 0.40
327 niekeri 0.35

pracht plant, kleur goud-brons, (ons 
onbekend, Clichéfonds)

OPUNTIA
313 dillenii 0.35
314 durangensis 0.35
315 incarnadilla 0.35
316 leucotricha 0.35

p. portie
317 linguiforme 0.35
318 lubrica 0.35
319 macrocentra 0.35
320 microdasys 0.35
321 microdasys var. rufida 0.35
322 pheacantha, winterhard 0.35
323 pheacantha var. rubra,

winterhard 0.35
324 rastrera 0.35
325 sulphurea 0.35
326 winteriana 0.35
FEROCACTUS
328 alamosanus, zeldzaam 0.40
329 stainasii, gekleurde nieuwgroei

dorens 0.35
HYMENOREBUTIA
330 pectinifera =  Lobivia famati-

mensis 0.35
CEREUS
331 gemengd, meest entstammen

per portie van 30 zaden 0.30

MAMMILLARIA
332 mazatlanensis 0.40
333 simplex 0.40
206 potsii =  leona 0.40

LOBIVIA
334 gemengd, pracht mengsel, soorten 

waarvan slechts weinig zaad be
schikbaar was en dus niet afzonder
lijk genummerd konden worden

0.35
REBUTIA
335 blossfeldii, zeldzaam 0.45
336 senilis var. aurescens,

zeldzaam 0.45
NEOCHILENIA
337 jussieui, pracht soort 0.50
RHOMBOPHYLLUM
338 nelii, bloeit in het tweede jaar,

bijzondere bladvorm 0.35
LITHOPS
339 lactea 0.30
340 peersii 0.30
341 schwantesii 0.30

Zie voor de manier van bestellen en 
betaling de aanwijzingen in het decem
bernummer van Succulenta 1959. Nieuwe 
leden kunnen dit nummer gratis aanvra
gen bij: Clichéfonds Succulenta, Aster- 
straat 6, Den Haag.
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telefoon 3 3 2 5 5 6  
postrekening 17 24 46

F. Jansen Leyweg 2 4  
’s-G ravenhage

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op donderdag 11 januari 1960 hopen 
wij te 20.00 uur ten huize van mejuf
frouw C. Knoef, van Megenstraat 37 te 
Arnhem onze jaarvergadering te houden. 
Voor nadere bijzonderheden moge ik ver
wijzen naar de toegezonden convocatie.

Leden van „Succulenta” wonende op 
de Zuid-Veluwe, Veluwezoom of Achter
hoek, welke aansluiting of contact met 
andere liefhebbers (sters) wensen, zijn bij 
de afdeling Arnhem en omstreken harte
lijk welkom. De ondergetekende ver
strekt gaarne nadere inlichtingen. Ook 
kunt u gerust zonder enige verplichting 
onze bijeenkomsten eens bezoeken.

J. SCHUT, secretaris, 
Bronbeeklaan 55 — Arnhem.

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), totaal 
f 9.50. Willen deze leden — bij voorkeur 
door overschrijving of storting op onze 
postrekening nr. 65 50 00 — dit bedrag 
van f 9,50 vóór 1 februari betalen? Dege
nen, die liever persoonlijk per kas wil
len betalen, kunnen dit bedrag op onze 
a.s. kringbijeenkomst, maandag 18 janu
ari a.s., voldoen.

J. H. J. WIGT, penningmeester, 
Anna van Saksenstraat 3 - Leiderdorp.

DORDRECHT EN OMSTREKEN
De jaarvergadering wordt gehouden 

in het K.A.B. gebouw, Doelstraat 13 op 
13 januari 1960, aanvang 7.30 uur nam.

Agenda: Opening; jaaroverzicht van de

voorzitter; jaarverslag penningmeeste- 
resse; verslag secretaris; bestuursverkie
zing; kascontrole; zaadbespreking; wat 
verder ter tafel komt; rondvraag en slui
ting.

Op deze avond wordt zaad te koop 
aangeboden. De foto’s van onze tentoon
stelling die door de heer F. Noltee zijn 
gemaakt, zijn te bezichtigen. De zaadlijst 
van Succulenta zal besproken worden. 
Er is weer een grote plantenverloting 
om onze sterk verzwakte kas weer wat 
op peil te brengen. Het volgende kan u 
noteren in uw zakagenda. Vergaderingen 
op 13 januari, 17 februari, 23 maart, 20 
april, 18 mei, 22 juni, 20 juli, 21 sept., 
19 okt., 23 nov. en 21 dec. Wij rekenen 
er op dat alle leden deze avonden zullen 
bijwonen.

A. DENTINGER, secretaris,
Hoge Nieuwstraat 19 — Dordrecht.

GOOI- EN EEMLAND
De bijeenkomst op dinsdag 8 december 

j.1. viel niet zo goed uit als we verwacht
ten. De zaal, waar we tot nu toe bijeen 
kwamen was n.1. al aan anderen ver
huurd zonder dat wij tijdig hiervan in 
kennis waren gesteld. Doordat wij nu in 
het café moesten plaatsnemen kwamen 
de voordrachten over het bouwen van 
een kasje en over Notocactussen niet vol
ledig tot hun recht.

Hopelijk kunnen we dit binnenkort 
eens over doen, zodat degenen die zelf 
een kasje willen gaan bouwen, tenminste 
over een goede leidraad kunnen be
schikken.

Het aantal opgekomen leden was wer
kelijk groot, bijna alle nieuwe leden 
waren aanwezig en natuurlijk waren de 
vaste bezoekers ook present.

Hoewel dus de onrust in de zaal het

DIRECTIE EN PERSONEEL WENSEN HET 
HOOFDBESTUUR EN LEDEN EEN 
IN ALLE OPZICHTEN GOED EN 

BLOEIRIJK CACTUSJAAR

A. N. GO VERS N.V., JAN HENDRIKSTRAAT 
DEN HAAG



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

CONTROLE KASCOMMISSIE 
Ondergetekenden, Kascommissie 1959, 
verklaren de rekening en verantwoor
ding van de Alg. Penningmeester van 
Succulenta, over het jaar 1958, met de 
daarbij behorende bescheiden, te heb
ben gecontroleerd en accoord bevonden, 

w.g. Mevr. M. HORA SICCAMA 
M. TARIS

Soest, 18 september 1959.

de spreker wat moeilijk maakte, toch was 
er een prachtige ongedwongen stemming 
met kennismaken en met over en weer 
van gedachten wisselen over planten.

Op dinsdag 2 februari 1960 komt de 
heer Diemel uit Utrecht bij ons een le
zing houden over opbouw en in stand 
houden van een verzameling. Dit zal in
teressant worden. Komt dus allen.

B. WALET, Secretaris, 
Neptunusstraat 56 - Hilversum.

HAARLEM
Onze volgende vergaderingen in het 

nieuwe jaar worden gehouden in het 
zaaltje van Café „de Witte Zwaan” . Dit 
café is gevestigd op de Kinderhuisvest 
51, Haarlem. Er wordt dus niet meer in 
het Jeugdhuis Schoterweg 83 vergaderd.

De data’s van de vergaderingen in het 
nieuwe jaar zijn: 14 januari 11 febru
ari — 10 maart — 14 april — 12 mei 
9 juni — 14 juli — 11 augustus — 8 sep
tember — 13 oktober -  10 november — 
8 december.

Het adres van de secretaris is thans : 
M. J. VAN DOESBURG

Wardernaarstraat 4 — Velsen-Noord 
post Beverwijk.

ROTTERDAM
Op 12 december vierden wij ons jaar

lijks St. Nicolaasfeest. Een gezellige 
avond met tractatie, uitwisselen van ge
schenken op het gebied van onze lief
hebberij als surprise verpakt en het ver
tonen van natuurfilms. Deze films wa
ren belangeloos afgestaan door de „Infor
mation Service Australië”. Een mooie 
avond is het geworden waar veel belang
stelling voor bestond.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 
zaterdag 9 januari 1960, in een lokaal 
van de Vrije Evangelische Kerk, Jan van 
Loonslaan 6.

J. L. DE SLEGTE, secretaris,
Schiebroeksesingel 31 — Rotterdam.

GELUKKIG NIEUWJAAR 1 
De afdelingen Arnhem, Den Haag, 

Dordrecht, Gooi- en Eemland, en Haar
lem wensen U allen een Gelukkig 1960.

ZAANSTREEK
De laatste vergadering van het jaar 

werd gehouden op 21 december j.1. bij 
mevrouw Takken. Plannen voor het 
nieuwe jaar werden besproken en er 
werd besloten om de volgende bijeen
komst pas in de eerste week van febru
ari a.s. te houden. Er zal weer een in
teressante lezing worden georganiseerd, 
waarvoor weer een „specialist” van el
ders zal worden uitgenodigd. Nadere 
aankondiging volgt per convocatie.

Ten slotte zal er dit jaar weer een 
zaaiwedstrijd worden gehouden. Opgave 
van deelname op de volgende vergade
ring of aan de secretaris

E. J. HELDERMAN, 
Eschdoornlaan 52 — Wormerveer.

VRAAG-EN AANBOD
TE KOOP GEVRAAGD: „Die Agaven” 

van A. Berger (1915); „Crassulaceae” , 
eveneens van Berger. Aanbiedingen aan 
A. J. A. UITEWAAL, Alexander Boers- 
straat 25 huis, Amsterdam.

TER OVERNAME: „Succulenta” , de
jaargangen 1924 t/m 1939. Alle compleet, 
met uitzondering van 1924 ontbreekt no. 
1 t/m 5, 1929 ontbreekt no. 1 en 1930 
waaraan ontbreken no. 10 t/m  12. In uit
stekende conditie, voorzien van inhouds
opgaven, met uitzondering van de laat
ste jaargang. Niet ingebonden. Prijs in 
totaal f. 35— of f. 2.50 per jaargang. 
Verzendkosten voor rekening van koper. 
J. J. WEVERS, Waterloolaan 34, Drie
huis, gem. Velsen.

IN RUIL of te koop gevraagd: kleine 
of grote planten van Aporocactus flagel- 
liformis, Opuntia clavarioides, Ceropegia 
woodii.Adromischus maculatus en KaL 
marmorata door FREEK HOOGVLIET, 
Oostelijke Slag 7, Maasdijk, Z.-H., Cac
tuskweker.

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

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„S u lv a ” , M ilitary Road, Hout Bay, C ap e  Province South Africa.

V R A A G -E N  AANBOD
TE KOOP of in ruil gevraagd: Opun

tia, Tephro- en andere cactussen. Ver
schillende Lithops en Conophytums, Fau- 
caria’s, Pleiospilos e.a. tot deze familie 
behorende soorten. Ruillijsten op aan
vraag. D. SMIT, Gijsbr. van Aemstelstr. 
237, Haarlem-Noord.

AANGEBODEN: honderden zaailingen 
van de nieuwste soorten, ruilen voor 
stekken of zaailingen van soorten waar
van geen zaad wordt aangeboden. 
P. VAN URK, Marktstraat 45, Meppel.

TE KOOP of in ruil gevraagd: Carallu- 
ma burchardii, Piaranthus comptus, foe
tidus, Huemia primulina, hystrix, kirkii. 
Huerniopsis, Trichocaulon. Verder het 
boek: „Stapelien und Kleinien van A. 
Berger. Aanbiedingen: P. VAN DER 
AART, Hereweg 375, Lisse.

UNIEKE AANBIEDING winterharde 
Sedumsoorten. Lijst met soorten en prijs
opgaaf alleen voor serieuze gegadigden. 
M. KROL, Prinses Irenelaan 57, Zeist.

NIEUWE LEDEN :
Th. van der Eng, Kanaalstraat 15, Gouda.
Th. Annaars, Ferd. Huikstraat 9, Gouda.
Mevr. R. Beets-van der Klooster, Koren

straat 18, Kreileroord, Wieringer- 
meer.

Mej. C. Knoef, Megenstraat 37, Arnhem.
J. Th. Dörsch, van Beethovensingel 31, 

Rotterdam.
J. Haarmeyer, Edisonstraat 41, Amster- 

dam-Oost.
Jan Magnin, Spoorsingel 38a, Rotterdam.
J. Kamerbeek, Bolstraat 26b, Utrecht.
G. Scholtens, Achterdiep Nz. 1, Sappe- 

meer.
G. Hanekamp, Lingezoom 8, Leerdam.
J. W. C. Entrop, Kerkstraat 28, Leerdam.
Mevr. E. Wijler-Roos, Bentinckplein 30, 

Rotterdam.
A. van der Linden, Loosduinsekade 272, 

Den Haag.
Peter Roelofsz, Parkstraat 6a, Baarn.
Frans Volmer, Pieter de Hooghlaan 15, 

Baarn.
G. van der Gaast, Aagje Dekenlaan 14, 

Soest.

DE BIBLIOTHEEK
Een catalogus van de boekwerken wordt 
op aanvrage tegen betaling van f  0.30 
aan postzegels toegezonden.
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.

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

C. BRAVENBOER 
Kethelweg 116 — Vlaardingen

R. Schaafsbergen, Birktstraat 87, Soest. 
R. H. Clement, Henriette Blaekweg 16, 

Soest.
P. W. Houthysen, Adr. Milderstraat 66a, 

Rotterdam.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili.

Pyrrhocactus lissiicarpus Witter spec. nova
. PYRRHOCACTUS LISSOCARPUS Ritter VAR. LISSOCARPUS Ritter 

spec. nova
Simplex, hemisphaericus, dein columnaris; costis obtusis 17-21, subtu- 
berculatis, subcinerescenti viridibus; areolis magnis; aculeis plerumque 
obscuris curvatis non applenatis centralibus 1-6, marginalibus 8-12 sub- 
aequalibus; floribus infundibuliformibus-subcampanulatis, odoratis, flavi
dis, intus rubidis; fructibus magnis rubris, cavis subnudis; seminibus fus- 
coatris subreniformibus leviter reticulatis, hilo subventrali.

PYRRHOCACTUS LISSOCARPUS Ritter VAR. GRACILIS Ritter 
var. nova

Aculeis gracilioribus, coloratioribus; areolis confertioribus; seminibus suba- 
liter.

P l a n t  enkel, iets grijsgroen, half kogelvormig, tot 20 cm 0 ,  later aanzienlijk 
langwerpig, zonder penwortel.

R i b b e n  17-21, dik, stomp, tussen de areolen slechts weinig smaller wordend, 
onder de areolen iets knobbelig, er boven iets ingesneden.

A r e o l e n  circa %-l% cm lang, ongeveer half zo breed, met grijs vilt.
D o r e n s  grijsgeelachtig of grijsbruin tot bijna zwart, middelmatig krachtig, de 

1-6 middendorens niet plat (in tegenstelling tot die van curvispinus), meer of minder 
sterk naar boven gebogen, vrijwel even lang, 1%—5 cm; de 8-12 randdorens nauwelijks 
korter, recht tot krachtig naar boven gebogen.

B l o e m  3% —4 cm lang, met even wijde opening, breed trechtervormig, iets klok- 
vormig; de bloemen hebben een karakteristieke geur.

V r u c h t b e g i n s e l  groen met zeer kleine bruinachtige schubjes en vrijwel 
verdwijnende kleine witte vlokjes wol in de oksels.

B l o e m b u i s  buitenzijde als vruchtbeginsel, zonder borstels, circa 1,3 cm lang, 
trechtervormig, circa 1,8 cm wijd.

N e c t a r k a m e r  circa 2% mm hoog en 4 mm breed, met geelachtige bodem, 
halfopen door de tegen de stamper leunende meeldraden.

M e e l d r a d e n  onderaan alle groen en bovenaan, met uitzondering van de
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PYRRHOCACTUS LISSOCARPUS Ritter spec. nova. Deze plant werd gefotografeerd aan de voet 
van de Cordileras, tussen de 34e en 35e breedtegraad. foto: Ritter

onderste, bleek karmijnrood, de bovenste buigen zich in de bovenste helft naar buiten; 
helmknopjes crème; inplanting boven de nectarkamer, regelmatig verdeeld tot op 
2 mm onder de zoom.

S t a m p e r  2% cm lang, l%-2 mm dik, onderaan witachtig, boven bleek kar
mijnrood en iets hol, met circa 10 geelachtige dunne 3 mm lange stempels, die circa 
% cm boven de helmknopjes uitkomen, echter lager dan de zoom.

B l o e m b l a d e n  iets trechtervormig gesteld, circa 2 cm lang en 8-10 mm breed, 
naar onderen smaller wordend, het breedst dicht bij het bovenste deel dat stomp afge
rond is; citroengeel of olijfachtig citroengeel met bleke karmijnrose middenstreep, die 
niet tot de top gaat en onderaan ongeveer de helft van het bloemblad beslaat.

V r u c h t  zeer groot, 1%—2% cm lang, 1%—2Vi cm breed, rood, met vast aange
hechte bloemresten, met slechts enkele gemakkelijk afvallende minieme schubjes en 
microscopisch kleine vlokjes wol in de oksels, zodat de vrucht macroscopisch dikwijls 
geheel glad lijkt (lissocarpus), huidachtig, hol.

Z a a d  circa 1% mm lang, 1% mm breed, % mm dik, aan rugzijde sterk gewelfd, 
aan de buikzijde een kleine inham, zodat de vorm iets nierachtig is, rugzijde iets ge
kield; huid donkerbruin tot zwart, dof, glad, echter zeer karakteristiek iets met zeer 
fijne en grovere lichte netachtige randen bedekt; hilum klein, wit, ovaal, aan het onder
einde halverwege de buikzijde.

V i n d p l a a t s  Cauguenes, Midden Chili, 34 gr. 15 min. zuidelijke breedte, op 
rotswanden.

G r o e i p l a a t s  aan de voet van de Cordileras, ongeveer tussen de 34e en 35e 
breedtegraad.

S y s t e e m :  staat het dichtst bij Pyrrhocactus marksianus Ritter, die 
meer naar het zuiden voorkomt; verder verwant aan Pyrrhocactus grandi- 
florus spec. nova (wordt gepubliceerd).
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Variëteit gracilis Ritter var. nova heeft fijnere dorens van licht bruin
achtig geel tot roodbruine kleur, de areolen staan dichter bij elkaar; zaad 
iets groter, huid minder glad en met nog fijner lichtgekleurd netwerk; groeit 
op rotswanden westelijk van San Francisco de Mostazal op grotere hoogte; 
geografische breedte circa 34 °.

De foto is op de groeiplaats genomen tussen San Fernando en de bad
plaats „El Flaco”. De soort draagt het veldnummer FR 466 en de variëteit 
gracilis FR 466a.

Herbariummateriaal van planten en zaden is gezonden aan de „Stadti- 
sche Sukkulenten Sammlung” te Zürich, Zwitserland.

Vertaling: A. F. H. BUINING.

BOEKBESPREKING

„REVISION DER GATTUNG CEROPEGIA” door HERBERT 
HUBER, in Memorias da Sociedade Broteriana, Vol. XII, (1957); 
uitg. Instituto Botanico da Universidade de Coimbra.

Het ruim 150 soorten tellende geslacht 
C e r o p e g i a  is overwegend over de tro
pen van de z.g. Oude Wereld verbreid; 
in West China en de Himalaja, op de 
Canarische eilanden en vooral in Z. O.- 
Afrika dringt het in de gematigde zonen 
door. Hoewel het geslacht sterk verspreid 
voorkomt, is de literatuur er over steeds 
schaars en onvolledig geweest. Sedert meer 
dan honderd jaren was er geen samenvat
tende bewerking van dit geslacht versche
nen, hoewel het soortental intussen was 
verviervoudigd. Het werk van de heer 
Herbert Huber is er des te belangrijker 
om, temeer ook omdat er waarschijnlijk 
wel weer vele tientallen jaren overheen 
zullen gaan, alvorens een nieuwe bewer
king nodig zou blijken.

Het feit, dat er zo weinig goede, samen
vattende literatuur over dit geslacht was, 
is er waarschijnlijk de oorzaak van ge
weest, dat dit geslacht niet de aandacht 
kreeg die het verdiende en dat verschil
lende van de bekende en gekweekte soor
ten niet juist werden geïnterpreteerd. De 
geringe belangstelling voor een nieuwe 
monografische bewerking was vooral on
begrijpelijk, omdat verschillende Cero- 
pegia’s zeer populair zijn en speciaal de 
bloemen van deze planten de meest ver
wende plantenliefhebber sterk boeien. 
Het 13-tal in dit werk van Huber voor
komende pagina’s, elke pagina met vele 
tekeningen van de meest fantastisch ge
vormde bloemen, illustreert hoe ongekend 
vindingrijk Moeder Natuur is in afwisse
ling van vorm en van elk bloemdetail. Veel 
van die bloemvormen doen ons denken 
aan die van min of meer vreemdsoortige 
lantaarns, reden waarom deze planten in 
de volksmond veelal Lantaarnplanten wor
den genoemd. In de tekst van het werk

treffen we weinig of geen kleuraanduidin
gen aan, de auteur heeft zulks blijkbaar 
voor de onderscheiding van de soorten 
overbodig geacht.

W e vinden binnen dit geslacht zowel 
blad- als stamsucculentie; het eerste zich 
voornamelijk uitend in het niet afvallen 
of de toegenomen dikte van de bladeren, 
het laatste vertegenwoordigd door vrijwel 
bladerloze vormen, waarbij de stengels de 
functie van de bladeren hebben overge
nomen. Van deze succulente of halfsuccu- 
lente soorten zijn er nog vele bij ons niet 
bekend. Dat zulke bij ons bekende Cero- 
pegia’s als C. woodii (Schltr.) en C. debilis 
N.E.Br. in dit werk tot subspecies (onder
soorten) van C. linearis E. Mey zijn gede
gradeerd, moge na lezing van het hoofd
stuk over de verbreiding en de indeling 
van dit geslacht niet verwonderen, maar 
het zal ongetwijfeld nog vele jaren duren 
eer dit zowel in tuinbouw- als liefhebbers- 
kringen zal worden overgenomen.

W e kunnen het voor de eenvoudige 
plantenliefhebber slechts betreuren, dat 
dit werk in de Latijnse taal, de omgangs
taal voor plantkundigen, geschreven is. 
Echter met uitzondering van het voor
woord, het belangrijke inleidende hoofd
stuk over de verbreiding en de indeling 
van het geslacht (ingedeeld volgens dui
delijke ontwikkelingslijnen), en met enkele 
opmerkingen hier en daar bij de betref
fende soorten die in de Duitse taal ge
schreven zijn. Voor hen die voor het ge
slacht Ceropegia iets meer dan gewone 
belangstelling hebben, kunnen we dit 
werk, dat getuigt van diepgaande studie 
en kennis, en ook van een bijzondere voor
liefde voor dit geslacht, warm aanbevelen.

A. J. A. UITEW AAL.
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CURT BACKEBERG: „DIE CACTACEAE”, Bd III. V E B GUSTAV 
FISCHER VERLAG, Jena, Duitsland, 1959. — Prijs D.M. 85.—.

Voor ons liefhebbers is het verschijnen 
van het derde deel van Backebergs „Die 
Cactaceae”, een bijzondere gebeurtenis, 
omdat in dit deel de in Zuid-Amerika 
groeiende bolvormige cactussen behan
deld worden.

Backebergs subtribus Austrocactinae 
wordt hier onderverdeeld in de Lobiviae 
en de Austroechinocacti. Onder de Lobi
viae vallen de volgende geslachten: 

Acantholobivia, Backbg; 
Acanthocalycium, Backbg;
Lobivia, Br. en Rosé;
Mediolobivia, Backbg;
Aylostera, Speg.;
Rebutia, K. Schumann;
Sulcorebutia, Backbg.

De Austroechinocacti zijn verdeeld in 
de volgende geslachten;

Austrocactus, Br. en Rosé; 
Pyrrhocactus, Berg.;
Brasilicactus, Backbg;
Parodia, Speg.;
Malacocarpus, S.-D.;
Eriocactus, Backbg;
Notocactus, Berg.;
Frailea, Br. en Rosé;
Blossfeldia, Werd.;
Soehrensia, Backbg;
Oroya, Br. en Rosé;
Gymnocalycium, Pfeiff.; 
Brachycalycium, Backbg.;
Weingartia, Werd.;
Neowerdermannia, Fric;
Neochilenia, Backbg;
Horridocactus, Backbg;
Reicheocactus, Backbg;
Neoporteria, Br. en Rosé;
Eriosyce, Pbil.;
Islaya, Backbg;
Copiapoa, Br. en Rosé.

Bij zijn streven naar volledigheid heeft 
Backeberg nog enige niet beschreven ge
slachten van Ritter opgenomen, alsmede 
een groot aantal nog niet beschreven plan
ten. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt

is dit niet toelaatbaar, temeer daar de 
auteur onvoldoende op de hoogte is met 
deze nieuwe planten. Alhoewel wij ons in 
verschillende opzichten niet kunnen ver
enigen met de door Backeberg opgestelde 
systematische indeling en met een aantal 
geslachten en soorten, hebben wij grote 
bewondering voor de in dit werk gelever- 
de prestaties. Van vrijwel elke beschre
ven plant is een goede foto aanwezig, dik
wijls nog bovendien voortreffelijke ma- 
crofoto’s.

Zeer belangrijk is, dat Backeberg nu 
ook in dit deel zijn opvattingen — dikwijls 
aangevuld en gewijzigd ten opzichte van 
vroeger -  uitvoerig en afgerond heeft 
beschreven. Het gebied der Cactaceae is 
echter geleidelijk aan zó uitvoerig gewor
den en er blijken nog zóveel nieuwe soor
ten gevonden te worden, dat het voor een 
mens in één mensenleven onmogelijk lijkt, 
dit gehele terrein volledig te beheersen.

Ongetwijfeld is Backeberg een der wei
nigen die in staat moet worden geacht 
een dergelijk werk als het onderhavige te 
schrijven, al zullen de opvattingen vooral 
omtrent soorten en geslachten voorkomen
de in Zuid-Amerika door het veldwerk 
en de studies van F. Ritter en gespecia
liseerde botanici nog wel eens grondige 
wijziging kunnen ondergaan.

Naar ons oordeel moet iedere serieuze 
liefhebber dit belangrijke boek bezitten, 
wil hij werkelijk ernst met zijn liefhebben] 
en studie der planten maken. Er is een 
schat aan literatuur in verwerkt, waar
door dit boek met de 539 foto’s en k eu- 
renfoto’s ongetwijfeld tot het belangrijkste 
werk van de laatste jaren behoort.

In het bestek van deze bespreking is 
het niet mogelijk verder op vele detail
punten in te gaan, alhoewel wij dit gaarne 
zouden doen. Ongetwijfeld is er echter 
volop gelegenheid op dit boek en de daar
in vertolkte opvattingen naderhand terug
te kom en . A p  H B UINING.

HULPVAARDIGHEID
Het is altijd prettig te vernemen dat 

er leden zijn die onderling en belange
loos hulp bieden aan hun collega-lief- 
hebber.

Een der oudste Rotterdamse leden is 
in het bezit van een kas, die in de loop 
der jaren, vanwege de slappe bodem, aan 
het verzakken was geraakt. Het grond
water borrelde in de kas, hetgeen lang 
niet aangenaam was.

Dit kwam de voorzitter van de afde-
g Rotterdam ter ore en op een goede 
„ toog hij er met een paar liefheb- 
rs op uit om de kas weer in even- 
cht te zetten. Met man en macht werd 
gewerkt om de fundering „op te halen 
t lukte uitstekepd - met vakmensen 
bij doe je al heel wat - en des avonds 
n de kasbezitter weer in zijn in balans 
brachte en opgehoogde kas terecht zon- 
r bevreesd te zijn voor natte voeten. 
Hulde aan deze liefhebbers !
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AEONIUM HAWORTHII 
foto: A. J. A. Uitewaal

A. J. A. UITEWAAL

E-nkele interessante  

C rassu laceae

AEONIUM HAWORTHII

Doet de vorm, de speling van 
lijnen van de plant op bijgaande foto 
niet een beetje Japans aan? Wekt de 
voorstelling ook bij u op het eerste 
gezicht niet even de gedachte op aan 
zo’n Japans dwergconifeertje ? Om 
deze indruk wat te versterken, even
tueel op te wekken, plaatste ik vóór 
het maken van de foto met opzet een 
Japans figuurtje bij de voet van de
pot.

We hebben hier echter natuurlijk > 
met een succulente plant te doen, en
wel met een Aeonium, met vrij grote stelligheid Aeonium haworthii, welke 
wel een van de meest verbreide soorten van dit geslacht is. Een „gewone 
plant dus, die ik verwaarloosd, èrg verwaarloosd had, maar waardoor zij 
juist zo’n typische vorm en zulke kleine, gedrongen en dicht opeengehoopte 
rozetten gekregen heeft die bij mij, ook wanneer het volop haar groeitijd 
is, weinig kans hebben om veel groter te worden. De rozetten zijn dan ook 
minstens de helft kleiner dan men bij planten van deze soort gewoonlijk 
ziet.

De rozetten van de meeste Aeoniums vertonen bij de wisseling van de 
seizoenen een opvallend grootte-verschil. Aeoniums, meest heel sterke plan
ten, hebben over het algemeen een uitgesproken rusttijd. Wanneer deze 
intreedt werpen ze een groot deel van hun oudere bladeren af, zodoende 
rest slechts een kleine rozet waarvan de bladeren zich bovendien dichter 
aaneen sluiten. In deze toestand maakt de plant haar rusttijd door, geduren
de welke tijd ze ook maar heel matig vochtig gehouden mag worden. 
Deze rusttijd valt natuurlijk in de droge tijd, dus in de zomer. Wanneer 
in de herfst de atmosfeer vochtiger gaat worden, komt er weer duidelijk 
leven in de planten, de rozetten openen zich en vormen in betrekkelijk korte 
tijd soms weelderig grote, rijkbladerige rozetten, dan is ook hun bloeitijd 
aangebroken. De kringloop groei -  bloei -  rust voltooit zich doordat tegen 
de rusttijd de oudere bladeren verdrogen, afvallen en een naar verhouding 
kleine en gedrongen zomerrozet overblijft, vooral opvallend bij soorten met 
dikkere stammen, zoals Aeonium arboreum.

Aeonium haworthii (Salm) W ebb et Berth. vormt op de duur een rijk 
vertakt struikje met slanke, tamelijk dunne takjes — die vaak luchtworteltjes
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dragen - aan welker uiteinden zich meestal meerdere rozetjes bevinden; 
het stammetje kan de zware last soms nauwelijks torsen. De 1,5 tot 3 cm, 
bij weelderiger cultuur tot ongeveer 6 cm grote bladrozetten hebben grijs
achtig groene, omgekeerd-eispatelvormige tot enigszins ruitvormige blade
ren, ongeveer twee maal zo lang als breed, tamelijk dik, aan de top en de 
randen zijn ze rood gekleurd, de randen zijn voorzien van lichte, enigszins 
tandachtige wimpers, ook de uiterste bladtop draagt zo’n lichte spits.

De plant komt oorspronkelijk van de Canarische eilanden; Tenerife, 
kuststreek, tot 600 meter boven de zeespiegel.

Goedkope verwarming
De heer C. Oskam uit Enschede schrijft ons :

Naar aanleiding van het systeem Bommeljé-Böck voor kasverwarming, beschre
ven door de heer Blom in Succulenta no. 12, jaargang 1958, het volgende: Zoals voor 
iedere kasbezitter was het voor mij ook h e t  probleem op welke manier de kas af
doende te verwarmen. Het moet dus een verwarming zijn welke eenvoudig - veilig - 
en goed is met een zo hoog mogelijk rendement. Met de huidige mogelijkheden is het 
voor de amateur een welhaast uitgemaakte zaak dat het verwarmen van de kas 
met behulp van een blauwbrander of een vergasser, toegepast in het systeem Bom- 
meljé, de meest goedkope en beste manier is.

M aar.. . .  en dit is juist voor de niet-technici het grote probleem : het steeds 
weer bijvullen van de olietank — bij flinke kou soms tweemaal per dag — met alle 
gevolgen van dien, zoals de heer Blom terecht opmerkte.

Zelf heb ik het systeem-Bommeljé met behulp van een vergasser toegepast. 
Trechter en buizen van lege banketbakkersblikken gemaakt, doorsnede 7 cm en een 
totale lengte van 12 meter met voldoende trek en zonder stank en walm in de kas. 
Ik verstookte op deze manier in de winter van 1958-1959 voor fl. 13,— aan olie en 
verwarmde hiermee een kasinhoud van 5 kubieke meter, waarbij de glaswanden dub
belwandig gemaakt zijn met behulp van plastic. Maar het probleem van het steeds 
weer bijvullen zette mij aan het denken en zette een vlotter, welke veel gelijkt op 
de vlotter van Bock, op papier, maar door tijd- en geldgebrek kwam er iets anders 
uit de bus dat ik nu voor de tweede winter toepas, omdat het zo gemakkelijk is en 
mij goed bevalt. Het volgende kwam uit de bus:

Evenals voor de buizen, 
naar een bevriende banket
bakker gestapt en twee gave 
in elkaar passende bussen ge
haald. Van de kleinste bus 
(2) zijn de bodem- en zij
wand felsnaden en de deksel 
is goed luchtdicht gesoldeerd. 
Van een oude verfbus met 
aftap schroefdop werd de ge
hele dop er af gesloopt en op 
de deksel gesoldeerd (3). In 
de dop werd een gedeelte van 
een fietsbandventiel gesol
deerd (4). Daar bus (2) ab
soluut luchtdicht moet zijn, 
kan deze voor controle met 
behulp van een ventiel op
gepompt worden en onder 
water gehouden. Ieder lekje 
is nu zichtbaar geworden en 
kan alsnog dichtgesoldeerd 
worden. Vervolgens wordt 
bus (2) gevuld met olie en 
op z’n kop in bus (1) gezet.

d>
Tekening: C. Oskam.
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Onderin deze bus is met behulp van dun betonijzer een verhoging aangebracht die 
zo hoog is dat de onderkant van het ventiel (4) op de gewenste oliehoogte (11) in de 
brandertank staat. In de voorraadbus en brandertank zijn. even onder de oliehoogte, 
stukjes %” koperen olieleiding (6 en 9) gesoldeerd en met elkaar verbonden door 
middel van een plasticslang (8). In de brandertank is zo hoog mogelijk een over- 
loopbuisje (10) aangebracht dat de eventuele overtollige olie, wat door een lekje in 
bus (2) gebeuren kan, door een plasticbuisje af voert naar een lager gelegen lege 
bus. In de deksel van bus (1) zijn een paar luchtgaatjes gemaakt (7). Dit hele geval 
staat in de kas en het gaat prima, zelfs de overloop heeft tot nu toe geen dienst 
behoeven te doen.

De werking van dit vulsysteem is heel simpel en berust op de communicerende 
vaten. Zakt de olie tot onder het ventiel (4), dan gaat er door het ventiel een lucht
bel omhoog in bus (2) en er loopt olie uit, en wel zolang tot de olie weer zo hoog is, 
dat het ventiel weer afsluit van de lucht. Het nadeel van dit systeem is dat men 
niet kan zien of de voorraadbus leegraakt, maar door zo af en toe eens het hele 
geval op te tillen, niet te hoog natuurlijk, is wel te voelen aan de zwaarte hoever 
het is. Het voordeel t.o.v. de Böck-vlotter is, dat dit systeem vrijwel niets kost en 
door een ieder gemaakt kan worden. Verder is voor beide systemen het risico van 
overlopen even groot, bij de vlotter doordat er ondanks het oliezeefje toch een vuiltje 
tussen naald en naaldzitting kan komen, en bij de bussen omdat er ondanks zorg
vuldig luchtdicht solderen toch nog een lekje kan ontstaan. In beide gevallen heeft dit 
overlopen tot gevolg. Een ander voordeel van het bus-systeem is dat een iets, met 
vaste deeltjes, zoals zand e.d., verontreinigde olie geen kwaad kan en in de bus (1) 
op de bodem bezinkt.

VOOR DE BEGINNERS

■Cactus-praatje
Het is natuurlijk niet doenlijk om al onze planten de juiste zon- en schaduw- 

verhoudingen te geven, maar bij de opstelling ervan kunnen we er wel degelijk 
rekening mee houden. Met een beetje ervaring en goede wil voelen we als het 
ware aan hoe we het wèl of niet moeten doen. En dan komen we aan een 
netelige vraag die al vele pennen in beweging heeft gebracht. Wat is beter, een 
plant in een potje, een schaal of een houten kist te zetten? Een plant groeit heus 
wel in een potje, natuurlijk niet in die aardige minuscuul kleine potjes, die deu
gen er nu eenmaal niet voor, maar potjes van 8-10 cm diameter zijn er het meest 
voor geschikt. In een schaal of houten bakje, waarin een aantal planten 
bijeengebracht zijn, doen ze het absoluut beter. De planten krijgen een steviger wor
telgestel en dat is van groot nut voor de planten. Een veilingkistje, dat van 
binnen goed met witkalk besmeerd is en gedragen wordt door vier grote spijkers 
op de hoeken — om rotting tegen te gaan en lucht onder de kistjes te geven — 
gaat een aantal jaren mee en de planten groeien er best in.

Een kwestie die men zelf aan moet voelen is het water geven. Niemand kan 
u dat leren. Als u van het standpunt uitgaat en bij u zelf zegt: kijk, het is 5 min.
voor 8, ik moet even m’n planten water geven----- dan bent u beslist fout. Geeft
uw planten in de zomermaanden water, veel water zelfs, het zal de planten niets 
hinderen, maar wacht dan tot de aarde bijna weer droog is, en dan maar weer 
hetzelfde spelletje. Natuurlijk wordt aangenomen dat u voor een goede drainage 
gezorgd heeft en de grond goed doorlatend is, anders blijft het water in de bak 
staan en daar kunnen de planten in geen geval tegen. Met schade en schande leren 
we dit water geven wel op de juiste manier.

Er zijn echter nog meer moeilijkheden op te lossen, waarvoor we geen directe 
oorzaak aan kunnen geven. Of weet u misschien hoe het komt dat een plant 
van hetzelfde geslacht bij u vrijwel nooit bloeit en die bij uw collega-liefhebber 
die slechts een paar huizen verder woont, elk jaar tal van bloemen aan de plant 
heeft. Dat zijn van die vragen waarop we het antwoord schuldig moeten blijven.

Natuurlijk moeten we niet direct beginnen om planten, welke in een ge
schermde bak hebben gestaan, maar ineens aan de volle zon bloot te stellen. We
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moeten er wel ter dege rekening mee houden dat we dit alleen doen met die planten, 
wier uiterlijk en plaats van herkomst uitwijzen, dat zij er op berekend zijn de hete 
zon te verdragen. Met enige moeite komen we uit de literatuur er wel achter waar 
een bepaalde plant vandaan komt, zodat we zoveel mogelijk kunnen trachten voor 
de planten een aanpassing te vinden wat betreft de standplaats en vooral de minerale 
stoften die nodig zijn voor een goede groei en rijke bloei. In de groeiperiode vra
gen onze cactussen om voeding en water.

We gaan thans eerst eens het een en ander vertellen over de wijze waarop een 
plant zich voedt, ook daar moeten we iets van weten.

De voeding van de plant
Onder de talrijke levensprocessen, die in het plantenlichaam plaatsgrijpen, is 

de voeding van de plant wel de voornaamste. Het onderzoek naar de wijze, waarop 
een plant zich voedt, is lange tijd voor de natuurvorsers en plantkundigen van zeer 
grote betekenis geweest en het heeft veel moeite en inspanning gekost zich een dui
delijk beeld daarvan te vormen.

Reeds de wijsgeer Aristoteles heeft zich met de studie van de voeding der plant 
beziggehouden. Hij meende, dat de planten al hun voedsel uit de bodem opnamen. 
Men kon hem echter tegenwerpen, dat lang niet alle planten met hun wortels in 
de bodem bevestigd zijn. Wij kennen toch vele mossen en wieren, die op boomstam
men en takken leven en in de tropen zijn de takken der bomen dikwijls zo met 
de daarop gehechte orchideeën, varens, enz. bedekt, dat men de bladeren der bomen 
zelfs niet meer ziet. En dan zijn er ook planten, die in het water leven en zich niet 
met hun wortels in de bodem bevestigd hebben, zoals b.v. het eendekroos.

Johan Baptist van Helmont, een brabants edelman, trachtte proefondervindelijk 
aan te tonen, dat de plant uitsluitend door water gevoed wordt. In een bak, waarvan 
hij de aarde van te voren gedroogd en gewogen had, precies 200 pond, plantte hij 
een wilg, dien hij dagelijks met regenwater begoot. De boom groeide goed en was 
na vijf jaar 164 pond in gewicht toegenomen. De aarde in de bak was slechts 60 
gram lichter geworden en de gewichtsvermeerdering van 164 pond kon onmogelijk 
uit de grond afkomstig zijn. Van Helmont bewees hiermee slechts, dat de plant niet 
alles, waarmede zij haar lichaam opbouwt, uit de grond opneemt. En met dit bewijs 
kreeg de leer van Aristoteles een schok. De vraag, vanwaar de gewichtsvermeerde
ring van zijn boom afkomstig was, beantwoordde van Helmont door te beweren, 
dat de plant een deel van het opgenomen water in plantenstof veranderde, wat ook 
werkelijk het geval was.

*  *
*

FEBRUARI. In deze maand valt er nog niet veel te doen. U kunt op uw gemak 
de binnen overwinterde plantjes eens nakijken, mogelijk moet er hier en daar een 
nieuw etiketje geschreven worden, of u heeft de naam ontdekt van een plant die u 
reeds lang in uw bezit had, en waarvan u thans, door studie uit de boeken van onze 
bibliotheek de juiste naam bij de juiste plant te pakken hebt gekregen. En dat is 
altijd prettig, de juiste benaming bij de planten te hebben. Laat u niet verleiden om, 
als er deze maand eens een mooie zonnige dag komt, uw planten te besproeien. Als 
er iets is waarvan u spijt zult hebben, dan is het wel dat u uw planten te veel vocht 
hebt gegeven, want meestal komen er na een zonnige dag enige zonloze dagen. U 
kunt wel beginnen verse aarde aan te schaffen die u bij de een of andere tuinder 
kunt kopen. Het is niet de bedoeling hier uitvoerig weer te geven wat u elke maand 
te doen heeft, daarvoor dient u de oude jaargangen te raadplegen en ... . u kunt ook 
bij de gevorderde liefhebbers alle mogelijke inlichtingen krijgen.

RECTIFICATIE. In het eerste praatje hebben we op de zesde regel van onder 
op pagina 14 een grove zetfout laten staan. Er staat: „koude kan heersen van plm. -50 
gr. C. U dient er voor te lezen : -10 graden C.
(Wordt vervolgd) MALACOC.
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Freek Hoogvliet ve.Pian.en
MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 0 1 7 4 5 -7 3 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

BESTUURSM EDEDELINGEN
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 1960 van de afdeling;
2 het jaarverslag over 1959;
3 namen en functies van het afdelings

bestuur in 1960;
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.

W ENSEN V A N  OVERZEE !
De heer J. G. Eerkens wenst de vele 

cactusvrienden in Nederland en België, 
die hij in de loop van zijn verblijf in ons 
land heeft leren kennen, een voorspoedig 
1960 toe met veel bloei en groei in de 
verzamelingen. Het is hem mogen geluk
ken een positie te verkrijgen bij het gou
vernement van Suriname als landbouw
kundige. Zijn adres is thans : J. G. Eer
kens p/a Depart. v. Landb., Veeteelt en 
Visserij, afd. Projectbeheer, Postbus 1807, 
Paramaribo, Suriname.

Wederkerig wensen wij ook hem in 
1960 veel succes toe in zijn nieuwe werk
kring !

Nieuws uit de Afdelingen
ARNH EM  EN OM STREKEN

Op onze jaarvergadering hebben we 
een nieuw bestuur gekozen, bestaande 
uit de heren J. Lievers, Vrij Nederland- 
straat 13-III, Arnhem als secretaris, B. 
Knijpert, Dijkstraat 9, Arnhem, Giro no. 
93 39 45 als penningmeester en de onder
getekende als voorzitter.

De beide aftredende, zich niet herkies
baar stellende, bestuursleden de heren 
Meesters en Lageveen zeggen we harte
lijk dank voor alles wat ze in de afge
lopen 5 jaren voor de kring Arnhem 
hebben gedaan.

Kopy voor het volgend nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.

Op donderdag 18 februari a.s. hopen 
we te 8 uur onze maandelijkse kringbij- 
eenkomst te houden ten huize van dr. 
Breebaart, Zijpendaalseweg 1B te Arn
hem. We zulllen aan de heer Boers uit 
Nijmegen vragen of hij ons die avond 
wat over Mammillaria’s wil vertellen.

Zoals gewoonlijk zal om 10 voor acht 
de commissie van ontvangst (de heren 
Meesters en Lageveen) aan het station 
de buitenleden opvangen en vervoeren 
naar de „Zijp” .

J. SCHUT, voorzitter.
Bronbeeklaan 55 — Arnhem.

G O O I- EN EEM LAN D
De afdeling heeft voor 1960 onderdak 

gevonden in Café-Restaurant „De Kar- 
seboom”, Groest 80, Hilversum, waar in 
zaal 14 vergaderd zal worden op 2 febr., 
1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni. Begin 
telkens om 8 uur des avonds. De data 
voor het tweede halfjaar zullen later 
bekend gemaakt worden.

Tijdens de bijeenkomst op 5 januari 
werd het afdelingsbestuur voor 1960 ge
kozen. De heer H. Rubingh werd in zijn 
functie als voorzitter bevestigd, evenals 
de heer G. de Jong, die zijn werk als 
penningmeester zal blijven verrichten. 
Nieuw benoemd in het bestuur werden 
de dames Gramkow en Hollander, als
mede de heer W. H. Schuster, die als 
secretaris zal fungeren. De bijeenkomst 
werd besloten met een interessante cau
serie van de heer Rubingh over het ge
slacht Malacocarpus. De heer Rubingh 
had een aantal mooie planten uit eigen 
collectie meegebracht, die hij gebruikte, 
om zijn voordracht te illustreren.

Op dinsdag 9 februari houdt de heer 
Rubingh in Baarn voor de Kon. Ned. 
Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, een 
voordracht over „de succulenten in hun 
strijd om het bestaan” . In verband met 
de kans op belangstelling voor onze ver
eniging nodigen wij onze leden uit deze 
avond bij te wonen. Plaats en tijd worden 
in het Gooinieuws bekend gemaakt.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.



Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere 
Vetplanten. Grote voorraad.

U ITS LU ITE N D  GROOTHANDEL 
WHOLESALE ONLY

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 334

HAARLEM
De eerstvolgende vergadering zal ge

houden worden op donderdag 11 februari 
in het zaaltje van café „de Witte Zwaan” , 
aan de Kinderhuisvest 51, Haarlem. Aan
vang des avonds 8 uur.

M. J. VAN DOESBURG
Wardemaarstraat 4 — Velsen-Noord 

post Beverwijk.

LEIDEN EN OMSTREKEN
De penningmeesteresse van de afdeling 

Leiden, Mevr. Dallinga-Mahler, verzoekt 
de leden van de afdeling, de contributie 
van de vereniging, ten bedrage van f 6.50, 
niet aan haar te zenden, zoals in het 
vorige nummer stond vermeld, doch te 
willen voldoen aan de Alg. Penningmees
ter van Succulenta te Rijperkerk, Fries
land. Postrekening no. 83 35 50.

NOORD-LIMBURG
Op 5 januari j.L hield de afdeling N.- 

Limburg haar eerste jaarvergadering. 
Als definitief bestuur werd gekozen: 
G. M. J. Linssen, voorzitter; G. J. Broerse, 
secretaris; Mevrouw E. Spee-Frencken, 
penningmeesteresse en L. Holtman en F. 
M. Hermsen, leden.

Op deze bijeenkomst werden ook de 
plannen voor 1960 besproken. De verga
deringen zullen voortaan gehouden wor
den in café „Cortina” , van Bornestraat 1 
in Blerick.

Zij, die nog geen broeikasje hebben, 
zullen niet alleen met raad, maar ook 
met daad geholpen worden.

G. J. BROERSE, secretaris,
Burg. Peterstraat 7 — Blerick.

ROTTERDAM
Onze eerste bijeenkomst dit jaar werd 

door de voorzitter geopend met een wel
kom en de beste wensen, zowel voor ge
zin als liefhebberij.

Bij de bestuursverkiezing werden de 
aftredenden weer herkozen, n.1. de heer 
J. Schultz en de secretaris, die de be
noeming aannamen.

CLICHEFONDS 1960 
ZAADLIJST
UITVERKOCHT zijn de nummers :

2 6 8 11 12 13 307 15 30 38
44 51 55 56 60 63 312 310 311 67
68 69 75 76 79 86 91 107 108 109

111 114 123 124 131 132 139 140 141 142
147 150 154 173 174 175 176 185 186 190
203 211 213 217 221 224 228 229 237 298
305 en 336.
BESTELLEN.

Van alle overige nummers kunnen nog 
zaden besteld worden tot en met eind 
februari. Daarna kunnen geen bestellin
gen meer worden aangenomen. Zie voor 
wijze van bestellen het decembernum
mer van 1959.

Het Clichéfonds.

Na het uitbrengen van de jaarversla
gen door secretaris en penningmeester 
werd het programma voor het eerste 
halfjaar 1960 besproken en vastgesteld, 
o.m. werd besloten tot het maken van 
diverse excursies en het uitnodigen van 
sprekers.

Op onze vorige bijeenkomst werd door 
de heer Kommers de eerste steen gelegd 
tot de opbouw van een collectie dia’s als 
eigen bezit der afdeling. Hierop haakte 
de voorzitter in door het schenken van 
een aantal kleurendia’s, zodat het bezit 
thans reeds is gegroeid tot 50 stuks. Dit 
ter navolging!

Na de pauze deed de kascommissie 
mededeling de rekening en verantwoor
ding der penningmeester in orde bevon
den te hebben.

Vervolgens werd na onderlinge discus
sie en het vertonen van een serie dia’s 
deze gezellige bijeenkomst gesloten.

J. L. DE SLEGTE, secretaris,
Schiebroeksesingel 31 — Rotterdam.
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Voorzitter: A. F. H. BUINING, Hamersveld (U.)
Secretaresse : 

Penningmeester : 

R edacteur:

Mevrouw J. GRULLEMANS—VAN BERGHEM, 
Hereweg 19, Lisse.
G. D. DUURSMA, „Vijversburg”, Rijperkerk (Fr.), 
Postrekening no. 83 35 50.
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Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J .  v a n  K em pen

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

OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA
Nog steeds com pleet voorradig :
Succulenta jaargang  1952 - 6 num m ers 
Succulenta jaargang  1953 - 6 num m ers 
Succulenta jaargang  1954 - 6 num m ers 
Succulenta jaargang  1955 - 6 num m ers
Succulenta jaargang  1956 - 6 num m ers
Succulenta jaargang  1957 - 12 num m ers 
Succulenta jaargang  1958 - 12 num m ers 
Succulenta jaargang  1959 - 12 num m ers 

P rijs  p e r jaargang  : fl. 3.00.

A anvragen rich ten  a a n : M evrouw  J. 
GRULLEMANS-VAN BERGHEM, H ere- 
weg 19, Lisse. Postrekening 55 12 20.

VERENIGINGS-INSIGNE
Het verenigings-insigne van  Succu

lenta w ord t toegezonden na ontvangst 
van f 1.00 p e r postwissel of storting  op 
postrekening no. 551220 ten  nam e van 
m evrouw  J . G rullem ans-van Berghem, 
H erew eg 19, Lisse.

Verzoeke op h e t stortingstrookje te 
verm elden of m en een reversknoop of 
broche ontvangen wil. Steekspelden zijn 
op h e t ogenblik n ie t verkrijgbaar.

NIEUWE LEDEN :
Jan  V erkoyen, B littersw ijcksew eg 6, 

Wanssum, L im burg.
C. Schanssema, Scharrew eersterw eg  64, 

Appingedam.
G. A. B runsm ann, A chter de Hoven 281, 

Leeuw arden.
P. H. Mans, Adm. Trom pw eg 200, D or

drecht.
G. D ekker, O ran jes traa t 107, ’s-G raven- 

deel.
S. van Creveld, van H ogendorpstraat 65, 

Den Haag.
Mej. S. W agter, Dalweg 14, H ilversum .

W. F. Teters, K inkerstraa t 3681, Am- 
sterdam -W est.

J . de Jong, Johan  W agenaarkade 58, 
U trecht.

M evrouw van Oostrom, Ferd. Bollaan 
10, Baarn.

J. Smit, N ieuwlandseweg 45, Hilversum.
G. Raayen, R igelstraat 96, H ilversum.
M evrouw G. W agemans, Berkenw eg 13,

Baarn.
W. K. van  Heusden, G raaf W ichm anstr. 

94, H ilversum .
Mej. H ilde Ober, S tadhouderslaan 40, 

H ilversum.
P. de Jong, Johan  C am phuisstraat 40bis, 

U trecht.
M. G. H aerkens, M oerbeistraat 16, N ij

megen.
M evrouw Bootsman, W ijnstraat 67, 

D ordrecht.
H. L. Klinzing, Industriew eg, Sliedrecht.
G. Muys, Molenweg 5, Zegveld.
N. Bech, M. C. Verloopweg 34, L eer- 

sum.
B. J. van der Velde, D am straat 21, 

Leidschendam.
Aug. Jansen, B loem endaallaan 9, B ar- 

neveld.
M. L unenburg, Mr. R eynstlaan 3, 

Amstelveen.
C. M. Dubbeldam, van A erssenstraat 26,

D ordrecht.
H arry  Piet, D orpsstraat 254, W ormer.
W. G. F. Mebiua, 2de V egelindwars- 

straa t 8, Leeuw arden.
P. K raak, C harles L eickertstraa t 7 II, 

A m sterdam -W  est.
A. Kouwenhoven, O ogentrooststraat 3, 

Am sterdam .
M. Quivooy, C hristinew eg 8, St. Oeden- 

rode, N.Br.
J. W illeboordse, Noordweg 141, St. L au

rens, M iddelburg.
E. H. J. Hopman, Groesbeekseweg 117, 

Nijmegen.
D. Kam phuis, M inervastraat 14, Veen- 

dam.

Wij bieden U aan een M OOIE CO LLECTIE voor beginners :

25 CACTUSSEN EN 25 VETPLANTEN voor I 15.-
D it zijn dan 50 verschillende soorten, alle m et pot en etiket.

Betaling na 30 dagen -  verpakking gratis -  verzending niet franco. 
Ook onze prijscourant van cactuszaden zenden wij U gratis toe op Uw aanvraag.

Fa. K. Mantel & Zn. -  „Succulenta” -  Aalsmeer



1960 MAARTNUMMER 3

Nederl.-Belgische Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

SUCCULENTA
VERSCHIJNT MAANDELIJKS.

Red.: H. v. d. Velde, Hofwijckstr. 17, Den Haag - Red.-comm.: J. A. Janse en mej. J. J. E. v. d. Thoom

A. F. H. BUINING

■QópoMoa ritteri £Bum. ópec. nova
Planta arborea, supra ramosa, 2—4 m alta, latiora quam alta-, rami 6—7 
cm 0 ,  atrovirides; costae 18—22, transverse sulcatae; areolae albotomen- 
tosae, subrotundae, 2—3 mm 0 ,  5—10 mm distantes, basi et latioribus pilis 
tenuibus albis 2—3 mm longis; spinae radiales ±  25, tenues, rubrobrun- 
neae, flavidae vel albidae; spina centralis 1, nigra, 7—20 mm longa; 
cephalium dense flavidolanatum; flos 7—8 cm longus, tubulato-campanu- 
latus, extus squamis parvis acutis rubrobrunneis ornatus, squamarum 
axillis albolanuginosis; tepala reflexa, 17—22 mm longa, 7—10 mm lata, 
alba, apice rotundata vel subacuminata; stamina premaria basi connata 
cameram nectariferam 14 mm longan, 12 mm latam occludentia; stamina 
exerta; stylus quam stamina longior; stigmata 8—15, flavida, 3 mm longa; 
fructus ruber, squamis minutissimis luteis ornatus, squamarum axilles 
albopilosulis; semina 1 'A mm longa, % mm lata, 'A mm crassa, nigra, 
±  laeta, dorso longitudinaliter sulcata, ceterum foveolata; hilum ovale, 
album.

Habitat: Bellavista (N. Peru), Maranon flumine crescit.

Boomvormige planten van 2—4 m hoog, hoofdzakelijk halverwege rijk vertakt maar 
ook tot aan boven toe, wijd uitstaand, meestal breder dan hoog, donkergroen; takken 
6—7 cm dik. Ongeveer 18—20 smalle en ondiepe ribben, die boven de areolen gekerfd 
zijn. De areolen zijn wit-viltig, rondachtig, 2—3 mm in doorsnede en 5—10 mm van 
elkaar verwijderd. Ongeveer 20 fijne roodbruine tot witte of geelachtig witte rand- 
dorentjes, die naar alle richtingen uitstaan en 14—% cm lang zijn; de middelste en de 
aan de rand van de areolen groeiende dorentjes gaan in elkaar over en lijken op elkaar. 
Meestal één krachtige uitstaande zwarte middendoren van % —2 cm lengte. Bovendien 
komen dicht bij de onderkant van de areolen en in mindere mate aan de zijkanten, 
fijne witte wollige haren van enige centimeters lengte voor. Zaailingen en zeer jonge 
planten hebben typische lange zijdeachtige witte gladde haren en doen iets denken aan 
Cephalocereus senilis. Bij grotere planten wordt de beharing geringer en meer krullerig 
en de top is dan dichter behaard. Het cephalium is, evenals bij Espostoa lanata, smal 
met veel lange gele wol. Evenals bij andere soorten Espostoa monden de ribben dik
wijls uit in de rand van het cephalium, terwijl door vorksgewijze vertakkingen nieuwe 
ribben ontstaan. De vrijwel reukloze bloemen groeien uit het cephalium. Zij openen 
zich in de nacht en sluiten zich na zonsopgang. Zij zijn 7—8 cm lang met een uit-
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Rechts : typische groeivorm van ESPOSTOA R ITT E R I Buin. op de groeiplaats
foto: Ritter

stekende stamper, de opening is circa 6 cm breed, boven het vruchtbeginsel is de buis 
ingesnoerd. Het vruchtbeginsel is bleekgroen en bedekt met spitse kleine roodbruin
achtige schubjes met fijne witte wollige haren in de oksels. De bloembuis is aan de bui
tenkant bekleed als het vruchtbeginsel, 4% cm lang, boven 2 cm breed en iets trechter
vormig. De nectarkamer is circa 1,4 cm lang, 1,2 cm breed, onderaan iets geelachtig, 
boven wit en half open; dit gedeelte van de bloembuis is iets naar buiten uitgebogen. 
Boven de nectarkamer is de onderste 
krans van meeldraden met elkaar 
vergroeid, zodat een diafragma ont
staat, dat echter niet geheel tot aan 
de stamper reikt, maar een wijde 
opening laat, terwijl het bovendien 
naar boven is gericht. De meeldra
den zijn wit en steken door het sterke 
ombuigen der bloembladen iets boven 
de bloemkroon uit. De helmknopjes 
zijn bleek crème of bruinachtig crème 
en op verschillende hoogten gesteld, 
doch de buitenste het hoogst. De 
meeldraden komen over de gehele 
bloembuis boven de nectarkamer vrij, 
echter bij voorkeur onder en op de 
zoom, waar dichte kransen van meel
draden zijn. De stamper is circa 7 
cm lang, wit, met 8—15 bleekgele 
3 mm lange, naar elkaar toe neigen
de, uitstekende stempels. De bloem
bladen buigen sterk uitgespreid naar 
buiten om als een presenteerblaadje, 
ze zijn 1%—2% cm lang, %—1 cm

Bloeiende tak van ESPOSTOA R ITT E R I Buin.
foto: Ritter
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Zaailing
ESPOSTOA R ITT E R I Buin.

foto: Buining

breed, boven afgerond of kort 
toegespitst, wit, de buitenste 
roodachtig wit of boven in het 
midden iets groen bruinach
tig, overgaand in de schubben 
van de buis. De vrucht is rood 
en bedekt met zeer kleine gele 
schubjes en witte haartjes in 
de oksels. Het vruchtvlees is 
sappig en wit. De zaadkorrel 
is circa 1% mm lang, % mm 
breed, % mm dik, zwart, een 
weinig glanzend, aan de rug
zijde sterk gewelfd; de huid 
is langs de rugzijde meer in 
de lengte gegroefd, echter ove
rigens meer met putjes in de 
lengterichting; de onderste 
punt is het smalst, met het 
ovale witte hilum naar de buik
zijde of meer naar voren.

Deze plant is gevonden te 
Bellavista aan de rivier de 
Maranon in het noorden van 
Peru. Zij komt verspreid voor 
in de laagvlakten van het 

grensgebied van de departementen Gajamarca en Amazonas in Peru. Zij is het meest 
verwant met Espostoa lanata (H.B.K.) Britton en Rosé.

Ritter schrijft mij nog, dat volgens zijn gegevens van de groeiplaatsen in Peru 
Espostoa sericata Bckbg, Espostoa procera  Rauh et Bckbg evenals Espostoa laticornua 
Rauh et Bckbg, slechts als groeivormen kunnen worden beschouwd van Espostoa lanata, 
zonder dat, naar zijn inzicht, sprake kan zijn van variëteiten; laat staan soorten. Voorts 
is Espostoa ritten  nauw verwant met de nog niet gepubliceerde Espostoa ruficeps.

De verschillen met Espostoa lanata zijn de volgende ; bij lanata ontstaan de vertak
kingen in het algemeen meer onderaan tot aan het midden, terwijl de bomen minder 
zijwaarts uitgroeien; de takken zijn gemiddeld circa 30 % dikker, het aantal ribben circa 
50 % groter, de doorsnede van de areolen is circa 50 % groter en ze zijn meer geelachtig 
dan wit en nauwelijks meer dan half zo ver van elkaar verwijderd; het aantal grote 
middendorens is meer twee dan enkel en ze zijn geelachtig of roodachtig en meestal 
tweemaal zo lang als bij ritteri; de haren van jonge planten zijn reeds gekruld en niet 
lang en glad als bij ritteri-, oude planten hebben meer haren; de jonge wol van het 
cephalium is meer wit en bruinachtig dan geelachtig; de bloemen zijn iets kleiner en 
minder sterk naar buiten uitgespreid; de onderste krans van meeldraden is niet als een 
diafragma uitgegroeid en de meeldraden komen niet boven de opening der bloem uit; 
de zaadkorrel is kleiner, doffer, met uitgesproken grotere putjes. Meer westwaarts waar 
de beide soorten elkaar overlappen komen hybriden en bastaarden voor.

Deze plant die ik gaarne naar haar ontdekker noem, draagt het veldnummer FR 274.

Een herbariumexemplaar en een zaadmonster zijn volgens Ritter in september 1954 
gezonden aan de Stadtische Sukkulenten-Sammlung te Zürich in Zwitserland onder 
nummer FR  274.
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Dr. H. W. DE BOER

L itk o p s  k o elem am i de ‘Boer spec. nov.
Corpusculum turbiniforme 2,8—3,2 cm altum, lateribus purpureo-brunneis, 
cum fissura transversa 3—5 mm alta; apex plana vel subconvexa 3,4—3,7 
cm longa, 2,7—3.0 cm lata, brunneo-rubra, fenestre translucente nulla, 
punctis pellucidis multis atrogriseis, subrugosa, inter rugas lineis brunneis 
vel atrogriseis notata; flores lutei; a L. aucampiae apice afenestrata differt. 
Habitat: Beetsjoeanaland, tussen Olifantshoek en Lohathla.
Coli.: A. Koeleman, januari 1959.

De tolvormige corpuscula zijn 2,8—3,2 cm hoog; het vlakke tot licht 
convexe bovenvlak is 3,4—3,7 cm lang en 2,7—3,0 cm breed en wordt door 
een 3—5 mm diepe spleet in twee, bij de meerhoofdige exemplaren, onge
lijke delen verdeeld; de kleur van het corpusculum is aan de zijkant paars-

LITHOPS KOELEMANII de Boer SP. NOV. (1.8 maal vergroot) foto: de Boer

achtig bruin; de top is bruinachtig rood en voorzien van talrijke kleine, 
ronde, doorzichtige puntjes (fenestrellae of miniatuur-vensters), welke bij 
opvallend licht donker grijsbruin van kleur zijn en ten dele verbonden zijn 
door donkergrijze tot roodbruine, in ondiepe gleuven verlopende, lijntjes; 
deze lijntjes zijn bij sommige exemplaren zeer smal en nauwelijks zichtbaar, 
bij andere daarentegen even breed als de middellijn der miniatuur-vensters, 
welke zij verbinden; bij geen enkele der op de vindplaats verzamelde exem
plaren vertonen deze lijnen merkbare neiging tot verdere verbreding en 
meer dan sporadische samenvloeiing tot een groter, doorzichtig, vertakt 
venster. Hierdoor en door de diepere bruinrode kleur van het bovenvlak ver
schilt Lithops koelemanii van Lithops aucampiae; ook zijn de zaden van 
Lithops koelemanii ( ±  3000 per cm3) opvallend groter dan die van Lithops 
aucampiae ( ±  5000 per cm3), waarmede deze nieuwe, door de heer 
A. K o elem an  te Pretoria gevonden soort, waarschijnlijk wel nauw ver
want is.
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De twee afbeeldingen hebben betrekking op de twee corpuscula van 
dezelfde tweekoppige plant, waarbij de lijnen op het bovenvlak weliswaar 
smaller zijn dan de ronde miniatuur-vensters, doch toch nog goed zichtbaar. 
Exemplaren, waarbij de lijntjes nauwelijks zichtbaar zijn en het bovenvlak 
eigenlijk alleen van ronde miniatuur-vensters is voorzien, komen bij de 
ter plaatse verzamelde planten echter ook voor. De afgebeelde corpuscula 
moeten dus als het normale type worden beschouwd.

De variatie-breedte in de tekening der lijnen is zodanig, dat deze zo
wel smaller (en bijna onzichtbaar) als breder kunnen zijn; van aanmerkelijke 
verbreding en duidelijke samenvloeiing dezer lijnen tot een vertakt venster 
kan echter niet worden gesproken. Genoemde variatie-breedte valt dus 
buiten de variatie-breedte in de tekening op het topvlak van L. aucampiae, 
waarbij als regel een groot, vertakt, doorzichtig venster aanwezig is en 
slechts in uitzonderingsgevallen dit vertakte venster tot smallere, samen- 
voeiende, doorzichtige banden is gereduceerd.

L. koelemanii wordt alleen gevonden op de noordelijke helling van een 
kleine heuvel, in steenachtige, harde grond; de grootte van deze stenen 
wisselt van % tot 5 cm in doorsnee en ze hebben ongeveer dezelfde bruin
rode kleur als de Lithops, met dien verstande, dat de planten iets roder zijn 
dan de stenen, waartussen zij groeien.

Het gaat weer over . . . .  
verwarming

De heer H. Blom schrijft ons :
Het is verheugend dat het artikel in het 

decembernummer enkele goede reacties 
losgewerkt heeft. Op deze manier wordt 
het probleem eens van meerdere zijden 
belicht en iemand die met plannen rond
loopt om zijn kasverwarming te verbete
ren kan de voor hem meest geschikte of 
goedkoopste manier toepassen. Bovendien 
komt onze redacteur zo aan kopij.

De heer Doorgeest merkte in januari op 
dat hij het systeem Bock nogal omslachtig 
en kostbaar vond. Het omslachtige zit 
alleen in de carburateur; bij een Bes
brander is daarentegen het druppelsysteem 
weer ingewikkelder dan het vergasser- 
systeem bij een gewone brander. Men 
hoeft niet bevreesd te zijn dat het hon
derden guldens gaat kosten; mijn instal
latie, waarvan de olieleiding 12 meter lang 
is, kostte minder dan 25 gulden. Voor dit 
bedrag hoef ik dan ook niet meer bij te 
vullen of de druk te regelen. Het kan nog 
vereenvoudigd worden door de wartelver- 
bindingen weg te laten en alle leidingen 
te solderen.
Het systeem wat de heer Oskam toegepast 
heeft is naar mijn mening veel geschikter 
en veiliger dan het druppelsysteem.

Ik heb het eerste systeem ook toe wil
len passen, want ik beschikte over een z.g.

„kamertank” met een inhoud van 10 liter; 
de werking ervan is dezelfde als van het 
systeem met de bussen. Het ding nam 
echter plaats in en ik zou evengoed om de 
andere dag moeten bijvullen. Bovendien 
bedacht ik dat op alle oliekachels met 
kamertank tóch nog een carburateur ge
monteerd is als extra veiligheid. Heeft men 
een kleine kas dan kan het bijvullen ech
ter nauwelijks een bezwaar genoemd wor
den en is het een aan te bevelen methode. 
Een kamertank kant en klaar kost onge
veer 25 gulden. Voor het opvangen van 
stof en water kan men een z.g. wateraf- 
scheider tussen schakelen, deze is ook zelf 
te maken van een klein busje met aan- en 
afvoer aan de bovenzijde, waartussen een 
verticaal opgesteld schotje zorgt dat de 
olie een circulatie ondergaat. In de bodem 
bevindt zich een aftapschroef.
Gedurende de vorstperiode in januari heb 
ik veel plezier van mijn installatie gehad. 
Bijna 14 dagen lang heeft de verwarming 
onafgebroken gebrand en ik ben zelfs een 
paar dagen afwezig geweest zonder me 
zorgen te maken over de temperatuur; 
dikwijls werd vergeten er ’s avonds even 
naar te kijken. Ook de pitten van het stel 
behoefden al die tijd niet te worden 
schoongemaakt.

Daarom ben ik tot nu toe zeer tevre
den met de verwarming en ik neem aan 
dat de andere heren dit met hun systeem 
ook zijn; immers: er zijn vele wegen die 
naar Rome leiden.
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J. C. VAN KEPPEL

(casteria maculata (‘Ckunb.) 3taw.

De wel begrijpelijke, maar daarom niet altijd noodzakelijke zucht van liefhebbers 
naar weinig bekende of zeldzame planten is veelal de oorzaak dat reeds lang in kuituur 
zijnde, beproefde en dikwijls zeer fraaie soorten, meer en meer naar de achtergrond 
gedrongen worden. Veel planten, die in de eerste helft van de 18e eeuw en soms nog 
vroeger als eerste in Europa bekend geworden soorten, door ontdekkingsreizigers en 
zeevaarders voor hun opdrachtgevers meegebracht werden, zijn nagenoeg geheel uit 
onze kultures verdwenen, of zijn slechts als curiositeit in enkele botanische tuinen te 
vinden.

Deze gang van zaken valt ten zeerste te betreuren, temeer daar onder deze „ge
wone”  planten zoveel mooie soorten schuilen die alleszins de moeite waard zijn om 
gekweekt te worden.

Tot deze categorie kan men ongetwijfeld de hier afgebeelde Gasteria maculata 
rekenen. Trouwens het gehele geslacht waartoe deze soort behoort kan min of meer 
tot de stiefkinderen van hen, die succulenten kweken, gerekend worden. Waarom is 
voor ons ten enenmale onbegrijpelijk. Slechts weinig succulentengeslachten lenen zich 
zo goed om in huis gekweekt te worden als juist de Gasteria’s en verwante geslachten 
als Aloë en Haworthia.

Vooral zij, die nog weinig of geen ervaring hebben opgedaan met het kweken 
van succulenten in huis, kunnen wij aanraden het eens met enkele Gasteria’s te pro
beren. Deze planten stellen weinig eisen wat betreft hun standplaats. Volle zon is niet 
noodzakelijk, de planten groeien en bloeien zelfs voor een noord of west venster, 
indien zij maar het volle licht ontvangen. Zonnig gekweekte exemplaren verkleuren 
vaak fraai roseroodachtig, maar men dient de zonbestraling in huis of kas niet te over
drijven daar de planten dan soms minder fraaie brandplekken of dorre punten aan de 
bladeren krijgen.

Als grondsoort gebruikt men bij voorkeur een goed doorlatend grondmengsel, b.v. 
2 delen bladgrond, 1 deel klei en 1 deel grindzand. Wij geven de voorkeur aan niet 
te hoge, dus brede, vlakke potten, daar de vrij dikke wortels liefst in horizontale rich
ting, vrij dicht aan de oppervlakte groeien, ’s Zomers kan men de grotere soorten een 
plaatsje in de tuin geven op een voor te felle zon beschutte standplaats. In de winter 
is een vorstvrije standplaats voldoende. De watergift moet dan in verhouding staan tot 
de temperatuur. Hoe lager deze laatste is, hoe minder water men moet geven. Tijdens 
de bloeitijd wordt de watergift opgevoerd, terwijl men in de zomer met matig gieten 
kan volstaan.

De vermeerdering van Gasteria kan geschieden door :
1. Z a a i e n .  Hoewel bij bestuiving de Gasteria’s volop kiemkrachtig zaad geven 

is dit alleen aan te bevelen bij soorten die niet zo gemakkelijk door bladstek of uitlopers 
vermeerderd kunnen worden, zoals b.v. Gasteria armstrongii. Gasteria’s kunnen gemak
kelijk gekruist worden met Aloe’s en Haworthia’s. Hieruit zijn de kunstmatige geslach
ten X Gastrolea en X Gasterhaworthia ontstaan. Door kruising binnen het geslacht zijn 
een aantal hybriden in omloop gekomen van twijfelachtige oorsprong, zodat deter
minatie van vele Gasteria’s zeer moeilijk is door overgangsvormen tussen de verschil
lende soorten.

2. S t e k k e n ,  a. door uitlopers aan de voet van de plant die bij veel soorten 
overvloedig verschijnen en gemakkelijk met een scherp mesje te verwijderen zijn;

b. door stekken die gevormd worden in de oksels der schutbladen van de uitge
bloeide bloemstengel (zie foto), soms zelfs tussen de uitgebloeide bloemen.

c. door bladstek, b.v. voor handelsdoeleinden om snel een aantal planten te kwe
ken van één soort of van één bepaalde plant. Hiervoor nemen wij goed volgroeide 
bladeren, die voorzichtig met de bladvoet van de plant getrokken worden. Na opdro
ging van de wond worden deze rechtop enige centimeters diep in zanderige turfmolm
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gestoken. Grotere bladeren kan men soms nog delen, maar niet a l l e  soorten lopen 
op een tussenstuk gemakkelijk uit.

Aan de voet der gestekte bladeren verschijnen na kortere of langere tijd, afhanke
lijk van het tijdstip van stekken, temperatuur en soort, jonge planten, die, wanneer zij 
de gewenste grootte bereikt hebben met een scherp mes van het „moederblad” verwij-

GASTERIA MACULATA (Thunberg) Haw. Op de bloemstengel ontwikkelen zich 
twee jonge planten. foto: Doorgeest.

derd worden. Van deze „moederbladeren” kan men meerdere malen stek snijden tot 
het blad uitgeput is.

Van ziekten en plagen heeft men weinig last, waarschijnlijk is de opperhuid van 
de bladeren te stug om luizen en ander ongedierte veel kans te geven. De grootste vijand 
is te veel vocht, vooral bij koele standplaats, waardoor niet alleen de wortels af sterven
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maar niet zelden rotting aan de stam en bladbasis optreedt. In dit geval dient men alle 
aangetaste delen te verwijderen en de plant enige tijd droog te laten liggen, alvorens 
deze in zanderige grond weer te laten bewortelen. Vooral Gasteria maculata is in dit 
opzicht nogal gevoelig.

Hieronder volgt een korte beschrijving van deze soort:
Stam enkelvoudig, aan de basis spruitend, dicht tot aan de basis bebladerd, in 

kuituur een hoogte van ±  60 cm bereikend. Bladeren talrijk, aanvankelijk tweerijig, 
schuin omhoog gericht, later spiraalvormig om de stam geplaatst. De bladeren zijn 
hard, dik, tongvormig, 16 -2 0  cm lang, 4% -5  cm breed, aan de bovenzijde bijna vlak, 
onderzijde gewelfd, aan de basis schedevormig, rosé gekleurd. Onderzijde (van volwas
sen bladeren) met twee kanten, de randen en kiel hoornachtig, ruw, bladtop stomp- 
afgerond tot driehoekig toegespitst, donkergroen, glanzend, glad, met onregelmatige 
4—5 mm grote witte in elkaar lopende vlekken.

Een tweetal variëteiten zijn van deze soort beschreven, n.1. Gasteria maculata var. 
dregeana Berger, welke grotere bladeren heeft, en de var. fallax Haw., waarvan de bla
deren smaller en kleiner zijn dan van de soort.

Gasteria pulchra (Ait.) Haw. is een naverwante soort die ook wel als een variëteit 
van Gasteria maculata beschouwd wordt.

Gasteria marmorata Bak. is moeilijk van de voorgaande soorten te onderscheiden, 
maar is waarschijnlijk niet bij ons in kuituur.

Al deze soorten zijn afkomstig uit de Kaapprovincie.
De voor het geslacht Gasteria karakteristieke buikvormig gezwollen bloemen -  

waaraan dit geslacht haar naam dankt — zijn roodachtig aan de basis, aan de top lichter. 
De hangende aan de lange bloemstengel verschijnende bloemen komen niet gelijktijdig 
open zodat de bloei wekenlang duurt. Reeds op jeugdige leeftijd zijn door stek voort
gekweekte planten bloeibaar, zonder dat deze de kenmerken (bladgrootte en bladstand) 
van volwassen planten vertonen.

Het geslacht Gasteria omvat een 100-tal soorten en variëteiten, van dwergplanten 
van enkele centimeters tot planten van 60 cm doorsnede of hoogte, zodat er voor „elk 
wat wils” te vinden is. De hier afgebeelde en besproken Gasteria maculata en verwante 
vormen en soorten kunnen wij als proef van harte aanbevelen.

Iets over zaaipannen
De heer Doorgeest schrijft:
Nu de tijd voor zaaien aanbreekt, wil 

ik het eens hebben over zaaipannen. Het 
veel vroeger beschreven systeem in Succu
lenta, zal met onze tegenwoordige hulp
middelen, electriciteit, weinig meer voor
komen. Het meest geschikt lijkt mij de 
vierkante zaaipannen, zoals we die al jaren 
kennen, zo’n zaaipan met een ruitje over
dekt, vindt gemakkelijk een warm plaatsje.

Waar er misschien velen onder ons zijn 
die gaarne in het bezit willen komen van 
zo’n zaaipan, heb ik mij gericht tot een 
firma welke in het Vakblad voor de Bloe
misterij adverteert. Zaaipannen, in de 
meest normale afmetingen 25 x 25 x 6% 
cm kosten ƒ 3.15, verkrijgbaar bij elke 
zaadhandel. Wenst uw afdeling een be
paald aantal te bestellen, dan naar de fir
ma, daar krijgt u de gebruikelijke korting 
van 25—30 %.

Natuurlijk kunt u ook doen zoals ons lid 
de heer Gerritse deed, hij vond nl. op 
bouwwerken vierkante ringen van een eter- 
niet schoorsteenbuis, juist in bovengenom-

de maat; hij maakte er een plaatje eternit 
onder en kwam zo in het bezit van tien
tallen zaaibakjes waarin hij met succes zijn 
zaailingen kweekt.

Persoonlijk heb ik zaaipannetjes ge
maakt van gebruikte Azaleapotten, welke 
na hun taak te hebben vervuld, weinig 
handelswaarde meer hebben.

De potten worden op de gebruikelijke 
hoogte met een oude vijl iets ingekrast, 
met een nijptang, stukje voor stukje afge
broken, denk eraan kalm aan en de nijp
tang naar binnen drukken, geen gescheur
de potten nemen, want die breken meestal 
doormidden, als de rand bijna op maat is, 
de rest vlak schuren op een cementen 
muur, tegel of ander ruw voorwerp. Als 
u het eenmaal geprobeerd heeft zult u 
zien dat het best gaat.

Natuurlijk is zo’n vierkante zaaipan, als 
u veel te zaaien hebt te verkiezen boven 
een Azaleapot, bovendien nemen vierkante 
bakken veel minder plaats in, doch zo’n 
flinke pot haalt op 6% cm hoogte, ook 
wel 16 cm in doorsnede e n . . . .  ze kosten 
maar een paar centen.
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Mr. P R I N C E  P I E R C E

^ N iam m illan a  w ilc o x n  m  N  ew  M  e x ico
Toen ik een jaar geleden een bezoek bracht aan mevrouw Eunice Bullington te 

Deming, vertelde zij Mammillaria wilcoxii gevonden te hebben in de bergen bij Silver 
City. Ik was meteen geïnteresseerd, omdat ik wist dat zij een van de weinige mensen 
is in New Mexico, die, in verband met deze moeilijk te vinden soort, genoemd werd 
door wijlen W. Taylor Marshall in zijn artikel ,,Mammillaria wrightii in The Cactus 
and Succulent Journal, Vol. XIV, mei 1242, temeer daar ik toen niemand kende, die 
mij kon wijzen waar en hoe deze soort groeit in New Mexico. Mevrouw Bullington 
vertelde me dat zij Mammillaria wilcoxii had gevonden „onder de pijnbomen en „in 
de grote rotsen”. Ze voegde eraan toe dat ze altijd moeilijk te vinden waren en het 
bleek, dat zij niet overdreven had !

Hoewel ik er sedert die tijd met regelmatige tussenpozen naar gezocht heb, was 
ik pas kort geleden in staat hun bestaan in deze staat vast te stellen. Na een lange tijd 
van vruchteloos zoeken, begon ik te twijfelen aan Mrs. Bullington s nuttige tips. 
New Mexico heeft ongeveer vijftien jaar lang onvoldoende regen gehad, en ik 
begon te denken dat de planten gedurende deze tijd bijna uitgestorven waren op hun 
vroegere standplaats. Ik twijfelde er niet aan, dat ze vroeger in New Mexico voorkwa
men, omdat ik van enkele oude bewoners uit de omstreken gehoord had, dat ze als 
kind deze soort hier overvloedig vonden. Er waren er zelfs zoveel, dat in die jaren de 
kinderen er op uit gingen om de vruchtjes van de „vogelnestcactus” te verzamelen, 
zoals bijv. bosbessen in andere klimaten. Ze noemden de plant „vogelnestcactus omdat 
ze leek op een binnenstebuiten gekeerd vogelnestje. De oude bewoners geloofden ook, 
dat in de laatste jaren de plant uitgestorven was.

Dr. Edward F. Castetter, vice-president van de Universiteit van New Mexico, die 
lang gewerkt heeft aan een boek over cactussen, die in New Mexico gevonden worden, 
vertelde me eens, dat ook hij tevergeefs gezocht had naar Mammillaria wilcoxii. Op 
een dag legde ik mijn probleem voor aan Mr. Paradine uit Phoenix. Hij woont in 
Deming en ik dacht aan de mogelijkheid dat hij ze wel eens gevonden zou kunnen heb
ben. En inderdaad had hij ze gezien en ook hij raadde me aan te zoeken „onder de 
pijnbomen”! Hij dacht echter, dat ik niet hoog genoeg in de bergen gezocht had en 
legde mij de situatie uit van een bepaalde streek, waar ik ze zoeken moest en zou 
vinden.

Het probleem was nu niet het zoeken, maar wel om hoger in de bergen te komen. 
Dit levert werkelijk moeilijkheden op in New Mexico, omdat er maar zeer weinig wegen 
zijn die hoger de bergen inleiden. Ik begon alle oude wegen en paden op te zoeken. 
Als ik dit lang genoeg volhield zou ik tenslotte de vindplaats van Mammillaria wilcoxii 
kunnen localiseren. Ik probeerde de plaats, aangeduid door Mr. Paradine. Ik vond een 
oude mijnweg, die tot mijn grote verrassing hoog de bergen in ging. Dit was waar ik 
zo lang naar gezocht had! Ik reed tot een hoogte van plm. 6000 voet, voordat ik begon 
te zoeken. Ik begon de hellingen methodisch te onderzoeken. En inderdaad, na 45 
minuten staarde een kleine, 2% cm grote, plant van Mammillaria wilcoxii me aan. 
De heuvel had een helling van ongeveer 40° en de cactus groeide onder een bosje 
gramagras — een grassoort uit deze streken — en op een dorre bodem. Het gras hing 
er enigszins overheen en beschermde de plant zowel tegen de wind als de regen en 
de steile helling gaf het de snelle drainage, die het nodig had. De plaats waar ze groeide 
was geheel blootgesteld aan de winterzon en de plant was door het gramagras er over
heen, beschermd tegen de zomerzon, wanneer deze hoger aan de hemel kwam te staan. 
Als ik de vindplaats niet van beneden af benaderd had, zou ik het plantje nooit gezien 
hebben. Het zoeken naar een steunpunt voor mijn voeten, terwijl ik de plant fotogra
feerde, leverde nogal moeilijkheden op. De sneeuw lag er nog steeds tot op een afstand 
van 4% meter en toch was deze plant niet in rust. De lentegroei was al begonnen!

Een uur later vond ik een tweede plant. Deze groeide iets verder naar boven
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onder een miezerig klein eikeboompje. Deze plant was een ouder exemplaar dan het 
eerste, en had meer koppen gevormd. Wanneer men niet de vreugde heeft gehad een 
Mammillaria wilcoxii te vinden welke geheel bedekt is met nieuwe groei, dan heeft 
men werkelijk iets gemist. Het zoeken is lang en moeilijk, maar de beloning is zeker de 
moeite waard. Mijn tweede plant groeide in de volle zon, waar zijn nieuwe midden
dorens gloeiden met het rood van een rijpe rode framboos. De vele randdorens waren 
zuiver wit, maar het was werkelijk verrassend te constateren dat al de dorens, zowel

Na lang zoeken vond ik de begeerde plant: MAMMILLARIA WILCOXII, de foto 
werd op de natuurlijke groeiplaats genomen door de schrijver van dit artikel.

de midden- als de randdorens, met een pluizig dons waren bezet; bijna zelfs als veer
tjes! Een vlugge controle in Craig’s „Mammillaria Handbook” en in „Cactaceae”  van 
Marshall en Bock overtuigde mij, dat ik inderdaad Mammillaria wilcoxii had gevonden 
in New Mexico !

Ik ging door met het zoeken naar planten, hoewel de zon al aardig naar het westen 
zakte. De temperatuur begon onaangenaam laag te worden. Twee uren gingen voorbij 
zonder nog een enkele plant te vinden. Ik gaf het op en besloot naar huis te gaan. 
Terwijl ik naar een plaats zocht om de auto te keren, besloot ik echter toch nog een 
poging te wagen. Misschien passeerde ik juist nu een plant. Ik stopte de auto en liep 
naar een reusachtige pijnboom, zoekend naar een andere zonnige plek. Die was er niet, 
maar aan mijn voeten, in een nest van dennenaaiden was een prachtige plant van Mam. 
wilcoxii. Als ik schrijf „nest” , bedoel ik dat precies zo. Een vogel zou het niet beter 
hebben kunnen maken. De plant groeide in een stevig kussen van dennenaaiden van 
minstens 10 cm diep, welke een oppervlakte besloeg van zeker 10 meter in elke rich
ting. Mijn derde Mammillaria was volkomen plat op de top, er vertoonden zich nog geen 
tekenen van nieuwe groei, zoals bij de andere twee planten het geval was. Bij het uit
graven ontdekte ik dat de wortels slechts ca 3 cm in de grond — zeer zwarte grond en 
voornamelijk bestaande uit vergane dennenaaiden — doordrongen. Eén bijzonder lange 
wortel had een lengte van meer dan 50 cm. De grond was kurkdroog en de plant zeer 
licht voor zijn afmetingen, circa 8 cm. Ze voelde tamelijk hard aan. Deze bijzonder-

34



heden wezen op de uiterst droge omstandigheden waaronder deze plant zich had ont
wikkeld en had overwinterd. Een foto werd gemaakt en is een van mijn mooiste dia’s 
geworden. Ik vond nog een plant, ongeveer 3 meter van de laatste verwijderd, even
eens in een „nest” van dennenaaiden. Natuurlijk voelde ik er wel wat voor om nog 
een drie of vier uur te zoeken, maar moeder natuur waarschuwde me, dat de bergen 
in februari geen plaats zijn om de nacht door te brengen. Daar sneeuwstormen normaal 
zijn in deze tijd van het jaar, zelfs al zijn ze hier niet zo erg als verder naar het noor
den, kunnen ze iemand, die probeert te rijden op een verlaten of slechte weg, ernstige 
moeilijkheden bezorgen.

Mijn verslag aan mijn vrienden in de New Mexico Cactus and Succulent Society, 
was doorspekt met alle interessante hoogtepunten van de tocht die ik maar bij elkaar 
kon brengen, maar niets kan de vergelijking doorstaan met het feit, dat ik in staat was 
geweest het bestaan van een nieuwe plant toe te voegen aan onze groeiende lijst van 
cactusplanten, die inheems zijn in New Mexico !

In april was ik in de gelegenheid weer eens terug te keren naar de groeiplaats van 
Mammillaria wilcoxii. Ik was in een uitzonderlijk goed humem die dag, daar ik al twee 
zeer mooie Opuntia spinosior cristaten, Agave parryii, Agave desertii en de prachtige 
Coryphantha neomexicana gevonden had ! Ik werd vergezeld door een vriend van mij, 
Dr. E. M. Joneschild, die heel erg nieuwsgierig was de nieuwe „New Mexico cactus” te 
zien. Wij reden tot een hoogte van ongeveer 6500 voet voor we begonnen te zoeken. 
Geen geluk ! Na ongeveer een uur was de vangst slechts een Coryphantha aggregata en 
enige Coryphanta’s arizonica. Hoewel beide soorten zeer mooi zijn, waren we toch een 
beetje ontmoedigd. We reden naar een andere plaats, ongeveer 300 voet lager. Ik was 
nauwelijks uit de wagen gestapt of ik vond vier mooie 5 cm grote planten, die groeiden 
onder een struikvormige boom. Voordat Dr. Joneschild bij mijn vondst kon komen zag 
hij er ook twee, die onder een reusachtige den in een nest van dennenaaiden groeiden. 
Toen begon het zoeken pas goed. We vonden nog verscheidene planten op dezelfde 
helling en al klimmende, naderden we onze eerste stopplaats. Hoe dichter we deze 
plaats naderden, hoe meer Dr. Joneschild zich een prachtige kleine ceder herinnerde, 
die hij me wilde laten zien. Wij kwamen bij de kleine boom en het was inderdaad een 
schoonheid, want daar aan zijn voet stond de grootvader van de Mammillaria w ilcoxii! 
Hij was zo in beslag genomen door de schoonheid van de boöm, dat hij de mooiste 
cactus die we die dag hadden gezien, over het hoofd zag.

We hadden de gelegenheid om verschillende grote droge rivierbeddingen te on
derzoeken en te klimmen naar een hoogte van ongeveer 7500 voet om een grote verlaten 
mijn te bekijken. Verschillende terreinen ervan lagen verspreid over een oppervlakte van 
ongeveer 100 vierkante mijlen. We onderzochten de weg over een afstand van ten 
minste 10 mijl, met periodiek het bos, de hellingen en de droge rivierbeddingen. Na 
de gehele dag hellingen van 35 tot 40 ° op en af gewandeld te hebben, blijft er aan 
het einde van de dag niet veel gevoel meer over in de voeten en in het hoofd! Begrijp 
me goed ! Het was gek, maar gelijdelijk aan begint men wat af te stompen, vooral als 
men het niet gewend is. Het voornaamste, wat ik wilde, was een groot bestand vast 
te stellen van Mammillaria wilcoxii in New Mexico in een streek, die nooit beschreven 
kan worden als een grensstreek of uitloper van een andere standplaats. En dit is nu 
het geval. Ik ben er zeker van dat Mammillaria wilcoxii groeit in een streek rondom 
Silver City, New Mexico, op een hoogte van 5000 tot 7500 voet in — wat men kan 
noemen — het overgangsgebied tussen de pijn- en eikebomen. Ik geloof dat de zuide
lijke heuvels van de Gila wildernis tenslotte ook een standplaats van deze plant zal 
blijken te zijn. De oudere bewoners zagen de plant daar als kind volop. De jongere 
moeten alleen wat beter zoeken.

Natuurlijk vielen me ook de uitgesproken verschillen op tussen Mammillaria wil
coxii en Mam. wrightii. Als iemand het geluk heeft beide soorten te vinden, kan er 
geen twijfel zijn aan de verschillende kenmerken. Marshall gaf een uiteenzetting van 
de verschillen in zijn artikel „Mammillaria wrightii” — zie het begin van dit artikel. — 
Als men een goed groeiende Mammillaria wrightii weet te vinden zal men bei lerken 
dat de plant nogal slap en vlezig aanvoelt. Men heeft ongeveer hetzelfde gevoel bij
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aanraking van de muis van de duim. Mammillaria wilcoxii is, als zij goed aan de groei 
is, veel steviger, terwijl Mam. wrightii nooit zo stevig aanvoëlt. Als men er een uit
graaft, zelfs wanneer de plant in de winter geschrompeld is, moet men uitermate voor
zichtig zijn of men beschadigt de plant dermate, dat zij niet meer te redden is. Een 
Mammillaria wilcoxii onder dezelfde condities is zeer stevig, zelfs hard bij aanraking. 
Het blauwe metaalachtige poeder, dat wordt gevonden op een snelgroeiende Mam. 
wrightii rond de tuberkels, in de oksels ervan en op de nieuwe groei geeft een luister

MAMMILLARIA WRIGHTII foto: Texas Cacti

aan de plant, welke uniek is. Dit is al eerder opgemerkt door Ladislaus Cutak in het 
Missouri Botanical Garden Bulletin van november 1936, en ik geloof dat dit één van 
de meest belangrijke eigenschappen van Mammillaria wrightii is. Ik heb nog nooit 
zo iets uitgesproken fraais gezien bij enige andere cactus, die inheems is in het zuid
westelijke deel van de Ver. Staten. Ik heb het in ieder geval niet gezien bij een der 
Mammillaria wilcoxii, die ik verzameld heb, hoewel ik er vele heb gevonden in groeiende 
toestand. Ik heb absoluut geen beharing gevonden op de dorens van Mam. wrightii, 
zelfs niet onder de meest ideale groeicondities. De beharing van de dorens van Mam. 
wilcoxii, hoewel weinig in enkele gevallen, kan zeer goed vergeleken worden met 
die van Mam. lasiacantha. De bloei en de vruchtzetting kan ik nog niet beschrijven, 
daar ik de planten eerst kort geleden in New Mexico verzameld heb. De knoppen be
ginnen juist te verschijnen. Ik zal later een beschrijving geven van de kenmerken van 
deze fasen van de Mammillaria wilcoxii van New Mexico.

Hiernaast volgt nog een vergelijking van de kenmerken van deze plant zoals 
ze gepubliceerd zijn door W. Taylor Marshall en Craig in zijn Mammillaria Handbook 
en mijn planten.
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MARSHALL
Vorm: bolvormig tot cylin- 
dervormig, enkel of meer
koppig, verborgen door de 
dorens

Afmetingen: 2 tot 9 cm 
hoog, 5 tot 15 cm in dia
meter

Tuberkels : 1—1,5 cm lang, 
cylindervormig tot zijde
lings afgeplat

Areolen: ovaal, 2 mm, dra
gen witte tot gele wol

Oksels der tuberkels :

Randdorens: 11-18, waar
van 3 tot 4 naar beneden 
zijn gericht, 1 tot 5 naar 
boven, maar de meeste zij
delings, 1,5 tot 2,2 cm lang, 
behaard, wit tot licht bruin, 
worden later hoornkleurig

Middendorens: 2-5, meest
al 3, 2-5 zijn haakvormig, 
donkerbruin met witte ba
sis.

Vert.: B. M. SCHOMPER.

CRAIG
enkel, soms vertakkend 
vanaf de basis, gedrukt bol
vormig tot kort cylindrisch, 
van boven rond, tot 10 cm 
hoog

als Marshall

Tuberkels ver van elkaar 
verwijderd in 5 en 8 of in 
8 en 13 spiralen, week van 
samenstelling, licht tot don
ker glanzend groen, conisch 
cylindrisch tot cylindrisch, 
met waterig sap, variabel in 
lengte tot 20 mm, 5 mm 
breed aan de basis.

rond tot ovaal, 2 mm breed, 
met weinig vuilwitte wol, 
spoedig kaal

kaal
14-22 (30?), 10-15 mm 
lang, zijdelings gerichte do
rens langer, borstelig tot 
dun naaldvormig, wit met 
bruine punt, beharing va
riabel zoals de middendo
ren, horizontaal

1-3 (variabel, soms 5-6), 
20-30 mm lang, stevig 
naaldvormig, fluwelig tot 
behaard in verschillende 
gTaden, 1 of meer haak
vormig, donker amber tot 
roodachtig bruin, bleker 
naar beneden, uit elkaar 
staand.

NEW MEXICO PLANTEN 
enkel, soms vertakkend 
vanaf de basis of meerkop
pig, bolvormig in de groei, 
afgeplat en teruggetrokken 
in de grond in de winter

2 tot 9 cm hoog, tot 10 cm 
in diameter en vermoede
lijk nog groter

In 8 en 13 spiralen, ver van 
elkaar verwijderd als de 
plant groeit, moeilijk te tel
len als de plant in rust is, 
stevig van bouw, behalve 
bij zeer jonge planten, die 
week zijn, lichtgroen, ook 
donker grijsgroen, tot 1% 
cm lang, cylindervormig, 
glans variabel, sap waterig
rond tot ovaal, 2 mm 
breed met witte wol op 
nieuwe tuberkels, spoedig 
kaal

kaal
14-22, 10-12 mm lang,
dun naaldvormig, wit tol 
wit met bruine punt, al
le behaard, soms vrij sterk, 
meeste beharing verdwijnt 
bij ouder worden. De 
inschrompeling van de 
planten in de winter 
schijnt de oorzaak te zijn 
dat de randdorens in een 
zijdelings gerichte positie 
gebogen worden, welke 
positie bhjvend wordt, ze 
worden echter .gevormd in 
een zuivere straalvormige 
plaatsing rond de areolen.
1, zelden 2, altijd haak
vormig,, 10-22 mm, lang, 
naaldvormig, stijf, beha
ring zeer variabel, schijnt 
te variëren met kleur van 
de middendorens; plan
ten met licht roodbruine 
dorens hebben meestal 
sterk behaarde dorens, ter
wijl donkere roodbruine 
dorens meestal slechts 
fluwelig zijn. De donkere 
roodbruine dorens zijn 
veel robuuster.
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Nuttige raadgevingen voor het zaaien
De heer v. G. te L. België vraagt:
1. Wat is de minimum dikte van de 

grondlaag welke voor het zaaien van 
cactussen in de zaaipannen nodig is?

Voor een goed antwoord dienen we 
eerst de functies van de grondlaag na te 
gaan. Deze zijn :

a. Voedingsbodem voor de jonge kiem- 
planten. Wat dit betreft behoeft de dikte 
van de grondlaag niet erg groot te zijn. 
De hoeveelheid voedingsstoffen is in 
goede grondmengsels zo groot, dat de 
jonge zaailingen, tot de tijd dat ze ver- 
speend worden, in de regel geen voed
selgebrek zullen hebben.

b. Ankerplaats voor de wortels. De 
wortels van de jonge planten moeten 
voldoende grond vinden, opdat de plan
ten goed stevig kunnen blijven staan. In 
een dunne grondlaag kunnen planten ook 
wel stevig wortelen, doch dit vindt zijn 
oorzaak in het zich horizontaal uitstrek
ken der wortels, zodat bij dicht opeen- 
staande planten een vlechtwerk van wor
tels ontstaat, waardoor als het ware de 
ene plant de andere steunt. Dit heeft 
bezwaren wanneer men verspenen moet, 
wat men toch liefst wil doen zonder de 
fijne worteltjes ernstig te beschadigen. 
Uiteraard is dit alleen van belang voor 
kwekers, die hun zaailingen lang, bijv. 
een jaar, in de zaaischotels laten staan. 
Deze dienen dus een vrij dikke bovenlaag 
van circa 6 cm te gebruiken. Zij, die 
zoals ik zelf doe, de gewoonte hebben 
vrij vlug na het ontkiemen te verspenen, 
zullen hier geen moeilijkheden bij on
dervinden.

c. De bodem als wateropslagplaats. 
Met de wortels moeten de planten water, 
waarin de voedingsstoffen zijn opgelost, 
uit de bodem halen. Vooral voor jonge 
planten, welke nog slechts een klein 
wortelgestel hebben, is een sterk uitdro
gen van de voedingsbodem funest. In
dien men dus werkt met poreuze zaai
pannen dient men er voor te zorgen, dat 
de bodemlaag een zo klein mogelijk op
pervlak heeft bij een zo groot mogelijke 
inhoud, m.a.w. neem een dikke bodem
laag. Indien men de zaaitesten regelma
tig met water laat vol zuigen, is er wei
nig kans op volkomen uitdrogen als er 
onverwacht een zeer zonnige en warme 
dag voorkomt.

Zaait men in niet poreuze, goed afge

dekte schalen — bijv. glazen schalen —, 
dan is er geen gevaar voor uitdrogen. 
Een dikte van 1 a 2 cm voor de bodem
laag is meer dan voldoende.
2. Hoe groot mag de afstand tussen de 
grond en de glasplaat bij zaaitesten 
maximaal zijn, opdat door de afvallende 
druppels condenswater de jonge kiem- 
plantjes niet wegspoelen ?

A n t w.: Het gevaar dat deze vragen
steller vreest is niet erg groot. Gewoon
lijk zal een glasplaat zich op enkele cm 
boven de bodemlaag bevinden en nim
mer heb ik „wegspoelen” van planten of 
zaad door neervallende condensdruppels 
geconstateerd. Zelfs een afstand van plm. 
5 cm lijkt mij nog niet gevaarlijk.
3. Is bij de methode van der Steeg (goed 
gesloten glazen bakken — zie jaargang 
1953, no. 2) geen gevaar te duchten van 
een verandering in de samenstelling van 
deze lucht in de zaaitesten ? Vooral bij 
moeilijk kiemende zaden, welke soms 
weken nodig hebben om te ontkiemen, 
moet m.i. deze opgesloten lucht enorm 
in samenstelling veranderd zijn.

A n t  w .: In deze gesloten glazen bak
ken is er zonder meer geen gevaar voor 
een verandering in de samenstelling der 
lucht. Wat is voor de plantengroei het 
belangrijkste bestanddeel der lucht? Dit 
is het koolzuurgehalte. Zaden, welke nog 
niet ontkiemt zijn, zullen vrijwel geen 
koolzuur (C 02) verbruiken. Wel echter, 
wanneer de zaden ontkiemt zijn en de 
groene delen der kiemplantjes gaan assi
mileren dan zou C02 gebrek kunnen op
treden. Het is een bekend feit, dat in 
zeer goed gesloten plantenkassen, waar 
dus alle kiertjes tussen de ruiten etc. 
goed dicht gestopt zijn, in enkele uren 
de plantengroei volkomen zal ophouden 
omdat alle C 02 uit de lucht verbruikt is 
en niet aangevuld kan worden uit de 
buitenlucht.

Tot op heden heb ik in mijn vrij goed 
gesloten glazen zaaitesten nimmer iets 
kunnen merken van een stilstand in de 
groei, welke zou wijzen op een C02 te
kort. Vermoedelijk treedt er geen C 02 
gebrek op omdat:

le. het C02 verbruik van de kleine 
plantjes zeer gering is;

2e. de glazen testen met geslepen bo
venrand door een glasplaat nim
mer absoluut hermetisch afsluiten.
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Dit is o.a. te zien aan ’t condens
water wat door capillaire krach
ten in het zeer geringe kiertje tus
sen glazen bak en afdekruit gezo
gen wordt;

3e. de zaden zijn niet steriel. Onge
twijfeld worden hierdoor bacteriën 
binnen gesmokkeld, waardoor de 
afbraak van organische bestandde
len van het grondmengsel weer zal 
plaats vinden, met als gevolg o.a. 
vrijkomen van C02.

4. Indien de aarde zo vochtig gehouden 
wordt, bestaat er dan geen gevaar voor 
„verzuren” van de grond ? Moet er soms 
als voorzorgsmaatregel kalk toegevoegd 
worden ?
A n t w o o r d . :  De uitdrukking „ver
zuren” van de grond, hoort men nogal 
eens in kringen van tuinbazen en bloe
misten. In „Kakteen und andere Sukku- 
lenten” Jaargang 4 (1953) No 2 blz. 22 
tot 25 schrijft Buxbaum, dat juist die z.g. 
verzuurde grond, waarop meestal algen- 
groei voorkomt, niet een z u r e  maar een 
b a s i s c h e  reactie heeft. Deze basische 
reactie was bij Buxbaum de oorzaak van 
stilstand in de groei der zaailingen en 
leidde veelal tot sterven der planten. 
Volgens zijn proeven is voor cactuszaai
lingen in het algemeen een licht zure 
bodem gewenst. Kalk toevoegen is dus 
uit den boze. Men diene te zorgen voor 
een zure bodemreactie. (Wat betreft bo- 
demreactie zie ook dr. de Boer, Suc
culenta 1953, pagina 38).
5. Hoe wast men zaad ?
A n t w o o r d :  Ja, dat wassen van zaad 
is voor mij ook een probleem. Het hangt 
er een beetje van af wat voor zaad het 
is. Soms laat het gedroogde vruchtvlees, 
met de navelstrengetjes gemakkelijk van 
het zaad los als dit tussen de handen ge
wreven wordt. In andere gevallen week 
ik het zaad in water van 25 a 35 gr. C., 
waardoor de navelstrengen opzwellen en 
met de vingers afgewreven kunnen wor
den. Dit is nogal omslachtig. Soms lukt 
het de geweekte navelstrengen van het 
zaad af te spoelen met een krachtige wa
terstraal. Neemt daarvoor een zeef, met 
een maaswijdte kleiner dan de diameter 
der korrels.,
Welk Succulentalid kan eens iets ver
tellen over zijn methoden van zaad was
sen ?
6. Ik ben van plan de volgende soorten 
te zaaien:
Astrophytum asterias, A. asterias X  ca- 
pricorne, Cereus peruvianus, Echinopsis 
hybriden, Echinocactus grusonii, Gymno- 
calycium bruchii, G. multiflorum, Notoc. 
leninghausii, Notoc. ottonis, N. tabularis,

Mamillaria hahniana, Lobivia’s, Rebutia 
krainziana en Turbinicarpus lophopho- 
rioides. Kunnen deze op de methode van 
der Steeg gezaaid worden ?

A n tw .: Op de Turbinicarpus na heb 
ik al deze soorten reeds meermalen op 
deze wijze met succes gezaaid. Vooral 
voor Astrophytums is mij deze methode 
zeer goed bevallen. Astrophytums in 
januari gezaaid hadden na 11 maanden 
een diam. van 2-3 cm. In juli zaaide ik 
Cereus peruvianus. In december waren 
deze planten van 5-10 cm. groot.
De vragensteller schreef, dat hij een 
beginneling-verzamelaar van Succulen
ten was, en dat hij nu ook wilde gaan 
zaaien. Voor een beginner is het nodig 
wat ervaring op te doen met gemakke
lijk uit zaad te kweken soorten, anders 
hebben we de kans dat het eerste pro
beersel op een mislukking uitloopt en 
hij daarna nooit meer opnieuw een po
ging waagt.
Van de laatste zaadaanbieding kan ik als 
makkelijke soorten voor beginners aan
raden : de no’s 2 Cereus peruvianus — 
3 validus — 301 peruvianus var. monstru
osus — 5 Cleistocactus bavosus — 7 Cl. 
strausii — 307 Echinocereus salm-dyckia- 
nus — 16 Eriocereus (Harrisia) jusbertii
— 17 Eriocer. martinii — 38 Trichocer. 
spachianus — 302 Trichocer. macrogonus
— 43 Echinopsis eyriesii —: 45 E. mul
tiplex — 53 Pseudolobivia ancistrophora
— 61 Lobivia cinnabarina — 66 Alyostera 
fiebrigii — 312 kupperiana — 68 Rebutia 
haagei — 69 marsoneri — 70 minuscula
— 73 xanthocarpa — 77 Astrophytums — 
Echinocactus — Ferocactus — Gymnoca- 
lycium — Hamatocactus — Notocactus 
Malacocarpus — Mammillaria’s enz.
Vetplanten heb ik nog zeer weinig ge
zaaid. Het lijkt me gewenst dat een der 
ervaren vetplantenzaaiers enige soorten 
voor beginners aanraadt.

v. d. St.

PROMOTIE !
Een dezer dagen werden we verrast 

met een bezoek van de heer J. G. Smith, 
uit Stellenbosch (Z.-Afrika). Ongetwij
feld herinneren velen zich bepaald nog 
de onderhoudende en interessante cau
serie „Op soek na Lithops” , die de heer 
Smith in 1950 heeft gehouden tijdens de 
Algemene Jaarvergadering te Zaandam. 
Intussen is de heer Smith 15 februari j.1. 
te Utrecht gepromoveerd. Ons aller har
telijke gelukwensen voor de jonge doc
tor !

A. J. A. Uitewaal.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje
(vervolg)

Na hem kwam Thaer met zijn „humustheorie” . Deze nam aan, dat de koolstof
rijke humus in de bodem de voedselbron der planten was. Maar toen het gelukte 
in water en humusvrij zand, waaraan bepaalde zouten waren toegevoegd, normale 
planten te kweken, moest men de humustheorie laten varen. Reeds in 1779 ontdekte 
onze landgenoot Jan Ingenhousz, dat de groene bladeren in het zonlicht zuurstof 
afscheiden en dat juist deze zuurstof het product is der ontleding van het koolzuur 
der dampkringslucht in de bladeren, waarbij dus de koolstof van het opgenomen 
koolzuur in de plant achterblijft. Deze ontdekking was van zeer grote betekenis. 
Berthollet wees er reeds in 1803 op, dat de planten ook minerale stoffen nodig heb
ben Sprengel en Liebig sloten zich bij hem aan, maar door Wiegmann en Polstorff 
werd het bewezen.

Water - bodem - lucht
Het water, de bodem en de lucht leveren tezamen het plantenvoedsel. De schei

kundige ontleding der plant leert ons waaruit zij bestaat, maar zonder deze kan men 
reeds weten, dat zij voor het grootste deel van haar gewicht uit water is opgebouwd. 
Dit is aanwezig in alle organische weefsels; de celwanden, het protoplasma dat 
is de inhoud der levende cellen — enz. Door de plant bij een hitte van 100 graden 
Celsius te drogen kan men al het water verwijderen en houdt men de droge stof 
over. Voor onze succulenten wordt dit percentage op ongeveer 85 procent geschat.

Het water wordt in hoofdzaak door de wortels uit de grond opgenomen; zou
den wij onze succulente planten uitsluitend bespuiten of nevelen, het wortelgestel 
zou spoedig bedreigd worden met een totale uitdroging.

Bij verbranding van de droge stof gaat de organische — brandbare — stof in 
eenvoudiger onbrandbare — anorganische — verbindingen over: deze verbindingen 
zijn in hoofdzaak koolzuur en water, waaruit volgt, dat de brandbare stof absoluut 
koolstof en waterstof bevat. Nauwkeurig genomen proeven maakten uit, dat zij ook 
uit zuurstof en stikstof bestaat. Bij de verbranding verbinden koolstof, waterstof en 
zuurstof zich met de zuurstof der lucht, zodat uit koolstof en zuurstof koolzuur en 
uit waterstof en zuurstof water ontstaat. De onbrandbare stoffen blijven als as 
achter. Deze bevat de minerale bestanddelen der plant, die bij de verbranding even
wel gedeeltelijk veranderingen ondergaan. Door ontledingen van planten is uitge
maakt, dat vele, waaronder dikwijls ook meer zeldzame elementen, in de plantenas 
aanwezig zijn.
(Wordt vervolgd) MALACOC.

*  *
•

MAART — Nu bij sommige cactussen tekenen van nieuwe groei waargenomen 
kunnen worden, ja zelfs bij enkele vroegbloeiende soorten een begin van knop vor
ming valt waar te nemen, is het moeilijk de lust te bedwingen om de planten eens 
lekker te besproeien. En alweer zeggen we; bedwing die neiging, u doet er meer 
kwaad dan goed mee. Alleen bij zonnig weer is het raadzaam de planten een weinig 
water te geven met de verstuiver. Behaarde planten worden in het geheel niet met 
de verstuiver bespoten; een weinig water op de potrand is voldoende. Cactussen 
die reeds knoppen vertonen dient men absoluut droog te houden totdat de bloem
knoppen goed zijn doorgegroeid. Geeft u toch water dan kan het voorkomen dat die 
knopjes in aanleg afvallen. — Zij die hun planten in huis hebben moeten overwin
teren kunnen deze aan het einde van deze maand weer naar hun zomerver
blijf brengen, mits men voldoende dekmateriaal bij de hand heeft om des nachts de 
planten goed af te dekken tegen eventuele nachtvorsten. — Luister goed naar de 
weerberichten. — Natuurlijk kalkt men de ruiten, om, als gevolg van de overgang 
van huis naar buiten, brandvlekken te voorkomen.
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ëxport Gactussen en andere Succulenten
telefoon 3 3 2 5 5 6  f .  Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  ’s-Gravenhage

Kopij voor het volgend nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.

DE GRASHEUVEL
Onze jaarlijkse bijeenkomst zal dit jaar 
gehouden worden op
ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 APRIL.
Programma :
16 uur: Aankomst der deelnemers.
Tot 18 uur ruilbeurs en inlevering van 
drie planten voor de plantenkeuring. 
Om 19 uur begint de avondbijeenkomst 
waarvoor als sprekers zijn uitgenodigd 
Prof. RAUH uit Heidelberg en de heer 
ANDREAE uit Bensheim.
De zondag is beschikbaar voor discussie 
en vragen stellen.
De deelnemersprijs bedraagt f 8.00, afre
kening op de Grasheuvel.
Geeft U zo spoedig mogelijk op bij 

H. RUBINGH,
van Straelenlaan 25 — Soestdijk.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM

Op onze februari vergadering hebben 
we aandachtig geluisterd naar de heer 
Boers van de afd. Nijmegen, die een 
lezing hield over Mammillaria’s. Een zeer 
interessant onderwerp, getuige de vele 
vragen die gesteld werden. Op donderdag

17 maart hopen we onze vergadering te 
houden ten huize van de heer Knijpert, 
Dijkstraat 9. Aanvang: 20 uur.

Op deze vergadering zullen de planten 
van de ruilactie worden uitgedeeld. Ver
der willen we enige planten, die ook op 
de ruillijsten voorkomen, op het witte 
doek brengen door middel van onze epi
diascoop. Bij ieder plaatje een praatje 
door de heer Meesters.

J. LIEVERS, Secretaris,
Vrij Nederlandstraat 13/III.

DEN HAAG
De vergadering werd geopend door de 

vice-voorzitter, de heer C. Bommeljé, die 
o.m. mededeling deed dat de voorzitter, 
de heer H. Bonefaas een rustkuur moet 
ondergaan en daardoor geruime tijd op 
het appel zal ontbreken. Met de beste 
wensen en hem een algeheel herstel toe
wensend was het woord aan de heer J. 
van Buuren, die met een prachtige serie 
dia’s van planten en landschapschoon 
aantoonde dat er behalve onze succulen
ten ook nog andere dingen de moeite van 
het bekijken waard zijn.

DORDRECHT
Door omstandigheden waren we ge

noodzaakt op de laatst gehouden verga
dering een nieuw bestuur te kiezen. Het 
bestuur bestaat thans uit de heren J. 
Filemon, voorzitter; H. Damsma, secreta
ris en P. A. Mans, penningmeester.

Tot onze spijt hoorden we dat de heer 
Dentinger gaat emigreren en ons dus 
gaat verlaten. Wij wensen hem veel geluk 
en voorspoed toe !

De heer Van Arkel uit Den Haag gaf 
op deze avond een verhandeling over 
Phyllocactussen. Het was zeer interessant 
wat de heer Van Arkel ons over zijn

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. 1740—5168



WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„ S u lv a ” , M ilitary  Road , H out B ay, C a p e  P ro v in c e  So uth  A fr ic a .

lievelingsplanten vertelde. Jammer ge
noeg kwam de spreker niet geheel klaar 
met zijn betoog, maar hij beloofde nog 
eens terug te komen.

Op woensdag 23 maart hopen wij we
derom onze maandelijkse bijeenkomst te 
houden in het K.A.B.-gebouw, Doelstr. 9. 
Aanvang 19.30 uur. Leden en belangstel
lenden zijn van harte welkom.

H. DAMSMA, secretaris,
Ad. van Nassaustraat 42 - Zwijndrecht.

GOOI- EN EEMLAND
De deelneming aan de vergadering van 

2 februari jl. was weer alleszins bevre
digend: 22 leden en 3 gasten kwamen in 
„De Karseboom” te Hilversum bijeen, 
om over hun planten te vertellen en te 
horen, hoe men ze nóg beter kan laten 
groeien.

De goedkeuring van de verslagen van 
penningmeester en secretaris verliep 
vlot en zonder discussie, vermoedelijk 
omdat de kasmutaties niet bepaald im
posant en de gememoreerde feiten van 
weinig schokkende aard waren Vast be
sloten in 1960 op dezelfde wijze door te 
gaan, besloot de vergadering in het voor
jaar één of méér excursies naar kwekers 
in het Westland te organiseren. Tijdens 
de pauze werden enige planten ten bate 
van de afdeling verloot en vervolgens 
hield de heer P. F. Diemel als gast een 
interessante en door de leden hogelijk 
gewaardeerde lezing over de opbouw en 
het onderhoud van een cactuscollectie. 
Een samenvatting van de lezing zal in 
het Gooinieuws ter kennis van de leden 
gebracht worden. De voorzitter sloot de 
bijeenkomst met een verzoek aan de heer 
Diemel om spoedig een vervolg van zijn 
lezing te willen geven.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ROTTERDAM

Op 13 februari behandelde de heer W. 
Boers voor onze afdeling het onderwerp 
„Vetplanten” . Spreker hield een interes
sante inleiding die aanleiding gaf tot een 
vraaggesprek. Door enige leden was een 
aantal mooie vetplanten medegebracht.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt

gehouden op zaterdag 19 maart in het 
bekende gebouw. De heer P. F. Diemel 
uit Utrecht zal alsdan zijn in de maand 
october voor ons gehouden lezing „Uit 
de praktijk” vervolgen. Wij rekenen op 
grote belangstelling.

J .L. DE SLEGTE, secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam

VRAAG- EN AANROD
GEVRAAGD: voor een buitenlandse 

relatie oude jaargangen van Succulenta, 
los of gebonden. Br. met prijsopgave aan 
de redactie van dit blad.

TE KOOP GEVRAAGD: volwassen 
exemplaren van Ariocarpii furfuraceus, 
trigonus, scapharostrus en elongatus. 
Roseocactus lloydii en macdowellii. Obre- 
gonia denegrii. Brieven met prijsopgaaf 
aan- p. TH. DE JONG, Franekerstraat 19, 
Leeuwarden.

GEVRAAGD: The Mammillaria hand- 
book van Craig. Brieven aan H. TARIS, 
Kerkpad Z.z. 85, Soest.

WELKE Nederlander in de Verenigde 
Staten wil zo goed zijn het Mam
millaria handboek van Craig tegen de 
kostende prijs plus porto op te zenden. 
JAN KOOIMANS, Bussumsestraat 16, 
Den Haag, Holland. Bij voorbaat har
telijk dank!

HET KAN NOG NET EVEN . . .
Ja, er is nog net even tijd om die voor

ziening te treffen. U zult ongetwijfeld 
met dezelfde moeilijkheid te kampen 
hebben. Ruimtegebrek, of beter gezegd, 
een te veel aan planten. Nu kunt u wel 
het te veel naar de verloting brengen, 
maar ja, dan komen de anderen als het 
ware voor uw probleem te staan, of 
beter, hun probleem wordt verergerd. 
Wat wel ruimte besparend is, dat zijn 
etemietbakken. Bakken van 35 x 50 x 7 
cm. Op een schap - een plank op een 
paar steunen - vinden ze een beste plaats. 
Voor entstammen zijn deze bakken 
ideaal. Zonder veel moeite kunt u 60 è 
70 entstammen in zo’n bak plaatsen.

J. Bonefaas.
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FINANCIEEL OVERZICHT 1959
Saldo giro per 1 jan. 1959 f 1.892,66
Geïnde contributie 1958 f 672,50
Geïnde contributie 1959 f 5.084,05
Geïnde contributie 1960 f 203,75
Verkoop oude jaargangen f 214,28
Advertenties f 664,22
Verkoop insignes f 16,—
Geïnde afdelingsbijdragen f 13,35
Opgenomen Boerenleenbank f 1.500,00

f 10.260,81
Rente Boerenleenbank f 63,33
Saldo idem 1 jan. 1959 f 2.111,97

Drukkosten Succulenta 
nov. 1958 t/m  okt. 1959 f 5.909,46

Verzendkosten idem f 216,51
Drukkosten adresbanden f 461,43
Vergaderkosten Algemene 

Vergadering f 107,50
Jubileum boottocht f 57,50
Bijdrage tentoonstelling 

Dordrecht f 25,00
Diversen f 82,50
Tekort vergaderkosten Gras

heuvel f 99,00
Onkosten Bibliotheek f 151,96
Idem redactie en administratie f 238,27
Idem secretariaat f 137,67
Idem 2e secretariaat (1958) f 29,13
Idem penningmeester f 20,61
Verschuldigd recht f 46,33
Restitutie Afdelingsbijdragen f 12,80

1 7.595,67
Saldo girodienst 31 dec. '59 f 2.665,14 
Idem Boerenleenbank 

31 december 1959 f 2.175,30

f 12.436,11 f 12.436,11

BESTUURSMEDEDELINGEN
Volgens artikel 11 van het Huishoude

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

Volgens de opgemaakte rooster zijn in 
1960 aan de beurt van aftreding:
1 Mevr. J. GRULLEMANS-v. Berghem 

te Lisse, secretaresse.
2 Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN te 

Apeldoorn, 2de secretaresse.
3 C. BOMMELJé te Den Haag, ver

tegenwoordiger afd. ’s-Gravenhage.
4 Dr. VAN BEEK te Zaandam, ver

tegenwoordiger afd. Zaanstreek.
5 Dr. DE BOER te Haren (Gr.), ver

tegenwoordiger afd. Groningen.
N.B. In het volgende nummer van Suc

culenta zal worden bekend ge
maakt of de bovengenoemde perio
diek aftredende leden zich weder
om beschikbaar willen stellen voor 
hun functie in het Hoofdbestuur.

NIEUWE LEDEN :
R. P. van der Griend, Marknesserweg 17, 

Emmeloord N.O.P.
W. H. van Marle, Het Zand 4, Wilp bij 

Deventer.

A. N. Bulthuis, Bonifaciusplein 19, 
Dokkum.

Mevr. A. M. Ruitinga-Bierbrauer, 
Wiecherlinckstraat 60, Zwolle.

Dr. G. A. Kuiper, Emmaplein 2, 
Pijnacker.

Mevr. Hendriks-Stolk, Heemskerkstraat 
14, Den Haag.

H. Merkus, Plantenoord 54, Den Haag.
H. Gobel, Vlamingstraat 4, Den Haag.
Dr. Th. E. van der Werff, Wassenaarse- 

weg 83, Den Haag.
J. G. Kramer, Elsenlaan 6 TV, Arnhem.
Nic. Beckers, Huize Keerlinde, C. 104, 

Spaubeek, L.
J. van Schaardenburg, B. G. Cortslaan 

33, Leiderdorp.
G. G. Adriaansens, Geert Grootestraat 

84, Zwolle.
M. C. van der Lelie, Edisonstraat 107, 

Nijmegen.
J. de Groot, Oostkade 13, Oud-Beyer- 

land Z.H.
H. P. Kater, Prins Hendrikstraat 15,

Waddinxveen.
Mej. M. C. de Jong, Brab. Turfmarkt 40, 

Delft.
Mej. A. Hollebeek, Voorschoterlaan 132a, 

Rotterdam 16.
J. van Ochten, Obrechtstraat 39, Utrecht.

België :
Fr. van der Taelen, Stationsstraat 94, 

Willebroek, Antwerpen.
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Nederl.-Belgische Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

S U C C U L E N T A
VERSCHIJNT MAANDELIJKS.

Red.: H. v. d. Velde, Hofwijckstr. 17, Den Haag - Red.-comm.: J. A. Janse en mej. J. J. E. v. d. Thoom

FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chile

Pyrrliocactus grandiflorus b it te r  spec. nova
Simplex, hemisphaericus; costis 21-23, tuberculatis, subcinerascenti viridi
bus; areolis mediocribus; aculeis nigris vel brunneis, curvatis, centralibus 
4-7, marginalibus 9-12; floribus 6-7 cm longis, infundibuliformibus-sub- 
campanulatis, albidorubris; fructibus cavis, flocculis albis instructis; semi
nibus fuscoatris, minime tuberculatis, hilo subventrali.

P l a n t  enkel, groen, iets overgaand naar grijsgroen, half kogelvormig, 8-15 cm 
0 ;  top vlak, iets verdiept, bedoornd; zonder penwortel. ,

R i b b e n  21-23, smaller dan bij Pyrrhoc. andicolus Ritter, 3A-lVs cm hoog, slechts 
op circa Vs der hoogte boven de areolen ingesneden, onder de areolen iets knobbelig 
met uitstekende stompe tot spitse kin; dikwijls zijn ook tussen deze knobbels en de 
onderste einden der areolen zwakke inkervingen.

A r e o l e n  6—10 mm lang, circa 5 mm breed, met wit vilt, Vs. tot meer dan 
1 cm van elkaar.

D o r e n s  middelmatig krachtig of iets fijner, zwart tot bruin, grijs wordend; 
circa 9-12 randdorens van l% -3  cm lang, recht of iets naar boven gebogen; midden
dorens aanvankelijk 1, bij oudere planten meestal 4-7, krachtiger, niet of slechts zeer 
weinig plat, naar boven gebogen, 2-4 cm lang.

B l o e m  in een dichte krans rond de top, 6-7 cm lang en even breed, reukloos.
V r u c h t b e g i n s e l  groenachtig bruin met kleine bruinachtige schubjes en 

kleine vlokjes witte wol in de oksels, bodem bleekrood, boven nog bleker rood tot 
vrijwel wit.

B l o e m b u i s  buitenzijde als vruchtbeginsel, zonder borstels, vrijwel trechter
vormig, iets klokvormig, 1% cm lang met circa 2Vs cm brede opening.

N e c t a r k a m e r  rijkelijk gevuld met nectar, circa 2 mm hoog en 7 mm wijd, 
met geelachtige bodem, half gesloten door een geringe verdikking van de wand aan de 
bovenkant en de naar de stamper neigende ondereinden van de onderste meeldraden.

M e e l d r a d e n  wit, boven iets roodachtig overwaasd, alle vrijwel even lang, 
tegen de stamper leunend, reiken niet tot op de helft van de bloembladen; helmknopjes 
crème; inplanting boven de nectarkamer tot 3-4 mm onder de zoom.

S t a m p e r  2% cm lang, dik, circa 16, iets naar elkaar neigende zwavelgele stem
pels, die iets boven de helmknopjes uitkomen.

B l o e m b l a d e n  trechtervormig gesteld, 3%-4% cm lang, 7-10 mm breed, 
iets lijnvormig, boven kort toegespitst, onderaan smaller wordend, wit tot bleek geel-
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PYRRHOCACTUS GRANDIFLORUS Ritter spec. nova, gefotografeerd door de heer Ritter bij Cerro 
Ramón ten oosten van Santiago, Chili, op meer dan 2000 meter boven de zeespiegel.

achtig met karmijnrode middenstreep die ongeveer half zo breed is als de bladen en 
tot aan de punt reikt.

V r u c h t  huidachtig, hol, aan de buitenkant als het vruchtbeginsel.
Z a a d  ruim 1 mm lang, % mm breed, 2ƒ3 mm dik, zwart tot zwartbruin, dof, met 

miniem kleine knobbeltjes bedekt, op de rugzijde sterk gewelfd, iets gekield, aan de 
buikzijde alleen onderaan gewelfd; hilum ovaal, wit, aan de onderste punt iets schuin 
naar de buikzijde.

V i n d p l a a t s :  Cerro Ramón ten oosten van Santiago, Chili, op meer dan 2000 
meter hoogte boven de zeespiegel.

G r o e i p l a a t s  behalve op de vindplaats, alleen ten zuiden daarvan op de 
dichtstbijzijnde hoogste bergen aangetroffen.

S y s t e e m :  zeer nauw verwant met de meer naar het Noorden 
groeiende Pyrrhocactus andicolus Ritter, evenals met de meer naar het 
Zuiden groeiende Pyrrhocactus lissocarpus Ritter en vooral met Pyrrhocac- 
tus lissocarpus var. gracilis Ritter, die meer naar het zuidwesten groeit. In 
menig opzicht neemt zij een middenpositie tussen deze beide in, echter 
heeft zij enige bijzonderheden, als bijvoorbeeld de grote bloemen. Dit zijn 
de grootste, die ik in het geslacht Pyrrhocactus heb aangetroffen. Waar zij 
met Pyrrhocactus curvispinus (Bert.) Bckbg samen groeit, komen hybriden 
en kruisingen voor. In tegenstelling tot de drie genoemde soorten, die gro
tendeels lager voorkomen, kon ik grandiflorus slechts vinden op grote 
hoogten.

Deze soort draagt het veldnummer FR 469
Als herbariummateriaal is het type met een zaadmonster van de vind

plaats gezonden naar de „Stadtische Sukkulenten Sammlung” te Zürich, 
Zwitserland. Vertaling: A. F. H. BUINING.
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Dr. H. W. DE BOER

L i t k o p s  m a rg in a ta  ^ e l

Onder de Lithops, welke in het werk „Lithops” van Prof. G. C. N e l  
worden genoemd, bevinden zich twee, welke tot dusver niet in de verzame
lingen van Lithops-liefhebbers voorkwamen. Met Lithops chrysocephala, 
N e l  is dit het geval, doordat deze niet verder door N e l  en zijn medewer
kers werd gecultiveerd, vermeerderd en onder de liefhebbers verbreid, ter-

LITHOPS MAEGINATA Nel foto: dr. de Boer.

wijl aan de andere kant deze soort nadien niet op de vindplaats kon worden 
verzameld, doordat op het aangegeven terrein alleen een andere soort, nl. 
Lithops fulleri bleek voor te komen.

Met Lithops marginata was iets anders het geval. Weliswaar is ook 
deze soort, evenmin als Lithops chrysocephala, door of namens N e l  gecul
tiveerd en uit zaad vermenigvuldigd. Van het verzamelen op de vindplaats 
kon geen sprake zijn, want als plaats van herkomst wordt alleen opgegeven: 
„Zuid West Afrika” en de persoon, die de soort vond en nadere gegevens 
omtrent de vindplaats zou kunnen verstrekken, de heer M. O t z e n , is over
leden.

Door de heer A. A. Roux (van Keimoes) werden in 1957 in de nabij
heid van Hope Town aan de Oranje Rivier — in de Kaapprovincie — planten 
van een Lithops gevonden en verzameld, waarvan de soort niet met zeker-
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heid kon worden vastgesteld. Ik ontving in 1957 hiervan zaad, doch de zaai
lingen waren in 1959 nog slechts 2 jaar oud en niet groot genoeg om te 
kunnen worden gedetermineerd. Door bemiddeling van Dr. A. L. G eyer  
ontving ik echter in de zomer van 1959 een drietal volwassen, tweekoppige 
planten van dezelfde Lithopssoort en onmiddellijk na aankomst herkende 
ik deze — doordat ik de desbetreffende foto op blz. 112 van „Lithops” (N e l ) 
en de beschrijving ervan dikwijls met aandacht had beschouwd en gelezen 
— als te zijn de tot dusver in onze verzamelingen ontbrekende Lithops mar
ginata N e l  ƒ

Ik geef hier de volgende beschrijving van deze Lithops :
De omgekeerd kegelvormige corpuscula zijn 1,9 a 2,5 cm hoog; het enigs
zins gewelfde (convexe) bovenvlak, dat door een 5 a 8 mm diepe spleet 
in twee ongelijke delen wordt verdeeld, is 2,2 a 3 cm lang en 1,7 a 2,2 
cm breed. Het zijvlak is grijsachtig violet, meer naar de bovenrand gaat 
deze kleur over in vuilblauw violet. Op de grijsachtig geelbruine tot rood
bruine topvlakte bevindt zich een sterk vertakt, bij opvallend licht donker 
grijsbruin tot olijfgroen, doorzichtig venster, waarin zich een aantal donker
rode strepen en stippen bevinden, welke met het blote oog nauwelijks 
zichtbaar, doch met behulp van een loupe goed waarneembaar zijn. Deze 
rode strepen en stippen bevinden zich ook in de uitlopers van het venster 
tussen de vertakkingen van de buitenzoom, doch deze zijn daar niet zo 
duidelijk als uit de door Nel gegeven beschrijving zou moeten blijken. 
Doordat de talrijke eilanden iets verheven zijn boven de vertakkingen van 
het venster, waartussen zij liggen, heeft het bovenvlak, vooral bij schuin 
opvallend licht een eigenaardig, ongelijkmatig voorkomen. De bloemen 
zijn geel.

Zowel de afbeelding op blz. 112 van het boek „Lithops” van N e l , als 
de daarbij behorende beschrijving komen zodanig overeen met het uiterlijk 
voorkomen van de door mij ontvangen planten, waarvan de foto hierbij is 
geplaatst, dat elke twijfel uitgesloten moet worden geacht.

Het eigenaardige is echter, dat door N el  als vindplaats „Zuid West 
Afrika” wordt opgegeven, terwijl veel verder naar het Oosten, nl. bij Hope 
Town aan de Oranje Rivier, ruim 400 km van de uiterste Zuid Oost hoek 
van Zuid West Afrika deze Lithopssoort door de heer Roux is weerge
vonden.

SCHIMMELS IN DE ZAAIPAN
Vaak vindt men bij een beschrijving van 

een zaaimethode vermeld, dat de grond 
voor het zaaien moet worden gesterili
seerd, daar anders schimmels en draad- 
algen hun kans krijgen. Als men goede 
gezonde aarde gebruikt zal dit niet 
vaak gebeuren en is dit moeizame en 
onwelriekende gedoe overbodig. Als er 
zich schimmels in een zaaipan ontwikke
len, is dit meestal afkomstig van het zaad 
zelf en heeft het dus meer zin, dit te ont

smetten. In de praktijk ziet men ook al
tijd schimmels in een of enkele partijen 
zaad optreden. Naar mijn ervaring wil dit 
vooral nog al eens bij Opuntia’s gebeuren.

Heeft de schimmel eenmaal vaste voet 
gekregen, dan is Leiden in last. Ik heb 
het beste resultaat gehad met 1) warmte, 
2) flink nevelen met een superoloplossing 
en 3) het meest effectieve en gemakke
lijkste: directe zonbestraling een paar uur 
lang, zonder glas. Als de aarde goed nat 
is, ondervinden de gezonde zaailingen 
hiervan geen schade.

Dr. H. VAN BEEK.
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G. D. DUURSMA ^Sempervivum tectorum
Enige jaren geleden werd eens door een bekend Sempervivumkweker in een 

artikel de opmerking gemaakt, dat het niet meer na te gaan was, waarom men vroeger 
meende, dat huislook tegen het inslaan van de bliksem bescherming zou bieden.

Reeds Theophrastus, een leerling van Aristoteles, die omstreeks 320 vóór Christus 
zijn gewichtig, in het Grieks gestelde werk „Historia plantarum” , over de planten 
samenstelde, beschrijft onder de naam Aeizoon ons huislook, waarvan hij mededeelt, dat 
deze plant altijd sappig en groen is, gladde vlezige bladeren heeft en zowel op de 
vlakke grond, als op stenen groeit, wanneer zich daarop slechts een dun laagje aarde 
bevindt.

De Romeinen noemden dit gewas Sempervivum, dat „altijd levend”  betekent. 
Maar ook kenden zij deze plant onder de naam Rarba Jovis, dat is „baard van Jupiter” . 
Aan Jupiter, als God van hemel en aarde, die afgebeeld werd met de bliksem in zijn

SEMPERVIVUM TECTORUM foto: Uitewaal

rechterhand en de adelaar aan zijn zijde, was deze plant gewijd. En thans is het 
gemakkelijk te begrijpen, dat men in die tijd, toen men aan elke plant zijn geheime 
kracht toekende, verband zocht tussen het nederige plantje op de Alpentop, de ade
laar, Jupiters metgezel, die over de Alpen zweefde en daar in de ontoegankelijke rots
gesteenten zijn nest had en de bliksemschichten, die, uit Jupiters rechterhand geslin
gerd, in zig-zag lijnen om de Alpenrotsen speelden. En evenals de huislook als altijd 
levend betiteld werd, zo was ook de adelaar bij de oude Romeinen het zinnebeeld van 
het eeuwige leven. De legende verhaalt, dat hij midden op de dag de zon tegemoet 
vloog en zich dan in de zee liet vallen, waaruit hij verjongd te voorschijn kwam. Ook
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geloofde men, dat de oud geworden adelaar zijn van ouderdom saamgegroeide snavel 
aan een rotspunt scherpte, zich dan in een bron stortte en daaruit weer verjongd ten 
hemel steeg.

Ook bij de oude Israëlieten leefde dit volksgeloof, getuige Davids uitspraak in 
Psalm 103 : „uwe jeugd vernieuwt als eens arends”.

Van de Romeinen leerden onze oude Germanen ook de huislook kennen. De blik
semschichten werpende Jupiter eerden zij als hun dondergod Donar, en zo werd door 
hen de plant niet „Jupiterbaard”, doch „Donarbaard” genoemd. De gefranjerde rose- 
rode bloemen van de huislook herinnerde hen aan de hand van Donar, wanneer deze 
zijn donderslagen naar het aardrijk slingerde.

Karei de Grote, die in zijn „capitulare de villis” voorgeschreven had, welke nut-, 
genees- en sierplanten op de keizerlijke landgoederen gekweekt moesten worden, zegt 
in betrekking tot deze plant : „En de landman hebbe op zijn woning Jupiterbaard.” 
Men zag toen in de recht ten hemel wijzende bloemstengel een bliksemafleider, die 
het huis gedurende een onweder beschermde. De oude kruidkundige Hieronymus 
Bock, die van 1498 tot 1554 leefde, vertelt in zijn kruidboek, dat in 1546 te Straatsburg 
het licht zag, dat hij zelf had opgemerkt, hoe tijdens een onweer, gepaard met hevige 
hagelslag, de huislookplanten ongedeerd bleven.

Hoewel men thans niet meer aan de beschermende eigenschappen van Semper
vivum gelooft, toch plant men deze nog gaarne op de rieten daken der boerenwonin
gen. In Zwitserland moet evenwel, naar men mij mededeelde, zo hier en daar nog iets 
van de oude verering gebleven zijn. Men kweekt daarom de plant niet boven op het 
dak der woningen, doch op een bij de omheining van het erf geplaatste paal. Boven 
op de paal spijkert men een plankje, waarop wat aarde gelegd wordt en hierop groeit 
de Sempervivum als op een altaar. Vormen zich uit de rozetten lang gesteelde bloemen 
van rode kleur, dan brengt dit geluk en voorspoed aan. Zijn de bloemen wit, dan wijst 
dat op een aanstaand sterfgeval. Verdorren de rozetten op de paal, dan is dit een 
bewijs, dat de familieband spoedig uiteen zal worden gerukt.

Na deze mythologische verhalen uit de grijze oudheid, vermelden wij tenslotte 
nog enkele biologische bijzonderheden van het „dakloof .

Onderzoekingen der laatste jaren hebben aangetoond, dat in symbiose met de 
wortels van Sempervivum tectorum  een zwam leeft, welke de wortelcellen doorwoekert, 
hierin voedingsstoffen afzet en later verdwijnt. Deze voedingsstoffen komen evenwel 
het huislook ten goede, en zeer waarschijnlijk is hierdoor gedeeltelijk het taaie leven der 
Sempervivums te verklaren. Ook de dikvlezige saprijke bladeren, met haar gladde 
opperhuid, welke de verdamping tegengaan, werken hiertoe natuurlijk mede, eveneens 
de dichte rozetvorm, waardoor de verdamping beperkt wordt.

Interessant is ook de bloem van het huislook. Reeds de heldere kleur doet ver
moeden, dat de bloemen op bevruchting door insectenbezoek zijn ingericht. Meeldra
den en stempel worden niet gelijktijdig rijp, maar de helmknoppen openen zich reeds 
als de stempel nog niet tot opneming van stuifmeel geschikt is, terwijl zij reeds zijn 
verdroogd als de stempels rijp zijn. De bloemen zijn dus geheel op kruisbestuiving 
ingericht, welke bevorderd wordt door bijen en hommels, die, als beloning voor hun 
moeite, het zoete honigsap tot zich nemen, dat diep aan de voet der kroonbladen in 
aparte reservoirs bewaard wordt.

„MAMMILLARIA SOCIETY”
Wij willen onze lezers er op wijzen, 

dat men in Engeland van plan is een 
speciale vereniging voor Mammillaria- 
liefhebbers op te richten. Doeleinden o.a. 
de kennis van dit geslacht te vermeerde
ren door het uitwisselen van inlichtingen 
en ervaringen, een mededelingenblad en 
eventueel zelfs —  in gedeelten —  een

geïllustreerd naslagwerk uit te geven.
Wij mogen wel aannemen, dat deze 

mededeling ook niet-Engelsen interesseert, 
waarom we er hier melding van maken. 
Adhaesiebetuigingen moeten gericht wor
den aan : D. E. Watling, B. Sc. 45 
Montague Road, Richmond, Surrey, 
Engeland. A. J. A. UITEWAAL.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

Zoals we vorig maal reeds opgemerkt hebben, zijn er vele, waaronder ook meer 
zeldzame elementen, in de plantenas aanwezig en wel de volgende :

aluminium jodium lood strontium
arsenicum ijzer magnesium tellurium
barium fluoor mangaan thallium
borium, kalium natrium tin
bromium kobalt nikkel titanium
calcium koper phosphorus zilver
chloor kwikzilver silicium zink
chroom lithium rubidium zwavel

Vele van deze elementen komen slechts sporadisch in de plantenas voor, andere, 
zoals chloor, natrium en silicum, vaker en steeds zijn er in aanwezig : calcium, ijzer, 
kalium, magnesium, phosphorus en zwavel. De verdeling der asbestanddelen, minerale 
stoffen, over de verschillende plantendelen, zoals wortels, stengels en vruchten, is, 
evenals het totaal gehalte der planten aan een bepaald bestanddeel, bij de verschil
lende planten zeer uiteenlopend.

U zult zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd hebben, moet ik dat nu allemaal 
weten, dan zeggen we volmondig ja, want later als er diverse planten besproken wor
den, waarmede u een verzameling wilt gaan opbouwen, kan het u van pas komen. 
Aan goed kweken van cactussen en andere vetplanten zit meer vast dan alleen er zo’n 
beetje tegenaan te kijken, of ze wel of niet goed groeien.

Het kleinste plantendeel is de cel. Haar wand noemt men celmembraan. Daar
binnen bevindt zich het zogenaamde protoplasma. Hieraan kan men de celkern en
het cytoplasma onderscheiden. In de nabijheid der eerste liggen in het cytoplasma
lichtbrekende lichaampjes verspreid, die men kleurstofdragers of kleurstoflichaampjes, 
of met een geleerd woord chromatophoren noemt. In dit verband zouden wij u aan 
willen raden de artikelen over Lithops van dr. de Boer eens zorgvuldig te lezen.

In vele, vooral in oudere cellen, vult het protoplasma niet meer de gehele cel,
maar blijven er ruimten in, welke meestal celvocht bevatten. Naast elkaar liggende 
cellen vormen weefsels en deze weefsels vormen samen het lichaam der plant. In alle 
hogere planten vinden we in hoofdzaak drie soorten weefsels : n.1. huid-, vaatbundel- 
en grondweefsel. Het huidweefsel, welks buitenste laag men epidermis of opperhuid 
noemt, vormt de buitenlaag der plant.

De opperhuid is bovendien nog met een zacht, doch dicht huidje bedekt. Niet
tegenstaande dit, bezit de opperhuid spieetvormige openingen. Deze bevinden zich 
tussen twee nier- of boonvormige cellen, die men sluitcellen noemt, daar zij het vermo
gen bezitten de spleet meer of minder te openen. Iets wat we bij vele Haworthia’s en 
Lithops kunnen waarnemen. Door de genoemde openingen, de huidmondjes, staat het 
plantenlichaam met de buitenwereld in verbinding, zodat de plant hiermede koolzuur 
uit de lucht der omgeving kan opnemen en de in haar lichaam gevormde producten 
kan afscheiden. De opperhuid gaat later gedeeltelijk in een kurkachtige laag over, let 
maar eens op als u eens cactussen bekijkt van een jaar of 20 oud.

De wortels zijn op de opneming van bepaalde voedingstoffen berekend. 
Elke jonge wortel heeft de vorm van een dunne kegel, waarvan de spits het jongst en 
het dikke eind het oudst is. In dit opzicht komt een wortel met een stengel overeen. 
De wortel bezit aan zijn uiteinde, het groei- of vegetatiepunt, het zogenaamde wortel- 
mutsje, dat op zijn beurt weer bestaat uit een aantal rijen cellen, die, te zamen een 
soort mutsje of kapje vormend, het tedere eind van de wortel beschermend omhullen. 
De jonge cellen, welke door celdeling aan de wortelspits zijn ontstaan, verlengen aan 
de ene kant het wortelspitsje, aan de andere kant veranderen zij in het weefsel, waar-
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uit het wortelmutsje bestaat. Dit wordt echter niet groter, omdat de oudere cellen 
regelmatig tot een zuur slijm vervloeien. De wortelspits is onbehaard. Haren bevinden 
zich slechts op een kort, boven de wortelspits gelegen gedeelte. Oudere wortelharen 
sterven regelmatig af.

APRIL. — De meeste liefhebbers zullen hun planten in de tweede helft van deze 
maand naar buiten willen brengen, d.w.z. van de winterbewaarplaats naar het kasje of 
bakje. Dat kan natuurlijk, doch wel zeer goed opletten dat de planten geen brand- 
vlekken krijgen, de ruiten wit maken of een groot stuk jute over de bak of het kasje 
spannen. Op zonnige dagen kan men de planten gerust wat nevelen met regenwater, 
evenals de Phyllo’s die reeds knoppen hebben gemaakt. Dichtbedoornde of behaarde 
planten mogen we nog niet nevelen. W e geven aan regenwater de voorkeur 
omdat de planten door leidingwater na verloop van tijd een grijsachtig aanzien krijgen. 
Entstammen geven we wat meer water, liefst lauwwarm, dat bespoedigt de nieuwe 
groei. Dekmateriaal voor eventuele koude nachten gereed houden en goed op de 
weerberichten letten.
(Wordt vervolgd) MALACOC.

BOEKBESPREKING
CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN door C. Bommetje. Uitgave 
W. J. Thieme en Cie N.V., Zutphen. 167 pagina’s, plm. 70 zwart-wit foto’s.
Prijs ƒ 5.90.

Het is een verheugend feit dat de nes
tor van de Haagse cactusliefhebberij, de 
heer C. Bommeljé, een cactusboek heeft 
geschreven, gebaseerd op een practische 
ervaring van bijna 40 jaar.

Hij heeft kans gezien op een vlotte en 
onderhoudende wijze, de liefhebbers en 
zij die het wensen te worden, datgene bij 
te brengen, wat van belang kan worden 
geacht om de liefhebberij, het kweken en 
verzorgen van catussen en andere succu
lente planten, op een practische wijze te 
beoefenen. Alles wat de beginnende lief
hebber weten moet, kan hij in dit boek 
vinden.

Het is rijk geïllustreerd met prachtige 
foto’s waarvan de meeste door de schrij
ver zelf zijn genomen. In de algemene 
inleiding vertelt de schrijver o.a.: „Suc
culenten nemen in de plantenwereld een 
zeer bijzondere plaats in. De voornaam
ste eigenschap, waardoor zij zich onder
scheiden van „gewone”  planten, is het 
vermogen om in vlezige stammen of bla
deren sappen op te sparen en zuinig te 
bewaren. Daardoor zijn zij in staat lang
durige droogteperioden te doorstaan, 
waarin andere planten te gronde zouden 
gaan”

Interessant is het hoofdstuk „Oorspron
kelijke groeiplaatsen” , waarin schrijver 
vertelt onder welke omstandigheden en 
waar de planten in hun vaderland voor
komen. Dat te weten is voor de Lefheb
ber van groot belang, om juist die soor
ten te kiezen, welke een redelijke kans op 
een goede groei en bloei maken in ons 
klimaat.

Uitvoerig gaat schrijver in op de kuituur 
van onze succulenten, de standplaats en 
vooral het licht, zeer veel licht moeten de 
succulenten hebben. Tal van succulenten 
kunnen goed gekweekt worden voor een 
venster en schrijver geeft daarvoor de 
juiste richtlijnen aan. Ook het schermen 
en de verwarming is een belangrijk punt 
waaraan de nodige aandacht besteed 
wordt. De verschillende soorten potgrond 
en daarmede de zuurgraad van de grond, 
die voor succulenten in het algemeen niet 
hoger mag zijn dan pH6 brengt schrij
ver onder de aandacht van zijn lezers.

Het verpotten en het water geven — 
twee belangrijke factoren — is op zeer 
begrijpelijke wijze uiteengezet. Een aan
tal pagina’s is gewijd aan het stekken en 
enten van cactussen en daaruit merkt men 
heel goed dat hier een man van de prac- 
tijk aan het woord is, die door zijn jaren
lange ervaring duidelijk aantoont, hoe hij 
met zijn planten omgaat. Ook het zaaien 
en het grootbrengen van de zaailingen 
heeft zijn volle aandacht. De cristaten en 
behandeling der succulenten van maand 
tot maand wordt besproken om te eindi
gen met een uitgebreid overzicht van 
soorten, groei en bloei en onder ■ welke 
omstandigheden ze het beste gekweekt 
kunnen worden. Een register vergemak
kelijkt het zoeken naar de naam van een 
bepaalde plant.

De Nederlandse succulentenliefhebbers 
zijn met een goed boek verrijkt. Een boek 
waaruit ook voor de gevorderde liefheb
ber nog heel veel goeds te putten valt.

vdV.
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WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten -  Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„Su lva" , M ilitary Road, Hout Bay, C ap e  Province South A frica .

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM

Op onze bijeenkomst, die we door om
standigheden bij de heer Heesters thuis 
hebben gehouden, is niet veel vergaderd. 
Onze ruilactie kreeg nl. haar beslag en 
veel planten zijn van eigenaar verwis
seld.

Allen die op wat voor wijze er aan 
mee hebben gewerkt deze ruilactie te 
doen slagen, hartelijk dank!

Op donderdag 21 april hopen we dan 
te vergaderen bij de heer Knijpert, Dijk- 
straat 9. Aanvang 20 uur.

Op het programma staat o.a. een plan- 
tenverloting, De heer Meesters heeft een 
partij entstammen ter beschikking ge
steld van de afdeling. Dus aller opkomst 
gewenst, belangstellenden zijn vanzelf
sprekend welkom.

J. LIEVERS, secretaris,
Vrij Nederlandstraat 13 III — Arnhem.

AMERSFOORT
Bijeenkomst op dinsdag 19 april des 

avonds te 20.15 uur ten huize van de 
heer Buining, Burg. de Beaufortweg 10, 
Hamersveld.

Bezichtiging kas. Bespreking excursie 
en eventueel bespreking samenstelling 
zomerprogramma.

F. J. MEIJER, secretaris,
Goudsbloemstraat 23 — Amersfoort.

GOOI- EN EEMLAND
Op 1 maart jl. vonden 21 leden uit het 

Gooi hun weg naar ’De Karseboom’ in 
Hilversum, om aan de maandvergadering 
deel te nemen. Reeds voor het begin van 
de bijeenkomst was de stemming zó 
goed, dat besloten werd, het zaaltje

Kopij voor het volgend nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.

voortaan vanaf 7 uur 45 open te hou
den, om de leden ruimschoots gelegen
heid tot vrije conversatie te geven. Na 
het af werken van de huishoudelijke pun
ten van de agenda, werd de gebruike
lijke verloting van planten gehouden, 
terwijl de rest van de avond gevuld werd 
door een causerie van de secretaris. De 
spreker demonstreerde met hulp van 
mineraal- en grondmonsters de samen
stelling van verscheidene bodemsoorten 
en bepaalde ten aanschouwen van de 
vergadering de pH waarde met behulp 
van de Merck Universaal Indicator. Een 
samenvatting van deze lezing over bo
demkunde zal in het ’Gooinieuws’ ver
schijnen.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ZAANSTREEK
Zaterdagmiddag 19 maart hield de af

deling haar maartbijeenkomst. Aanvan
kelijk was de heer Buining aangezocht 
voor ons een lezing te willen houden, 
maar aangezien wij van deze niets ver
namen, moesten wij naar een ander uit
zien. Gelukkig was de heer C. Bom
mel jé bereid om te komen en heeft 
voor een boeiende middag gezorgd. Aan 
de hand van talrijke prachtige kleuren
dia’s voerde hij ons door de stedelijke 
succulentenverzameling van Zürich en 
vertelde vele wetenswaardigheden over 
de interessante planten, die hij daar aan
trof. Voor degenen, die in Zwitserland 
komen, is het zeker de moeite waard om 
deze verzameling succulenten eens rus
tig te bekijken! Ondertussen nogmaals

Freek Hoogvliet Cactussen en Vetplanten
MAASDIJK ( U m  vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon D1 7 4 5 -7 3 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.



Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere 
Vetplanten. Grote voorraad.
U IT S L U IT E N D  GROOTHANDEL 

WHOLESALE ONLY
H andelskw ekerij - Reeuw ijk [- Tel. 3 3 4

onze hartelijke dank aan de spreker.
De volgende vergadering, de jaarver

gadering, wordt op 28 of 29 april a.s. ten 
huize van mevrouw Van Beek, Booten- 
makersstraat 84, Zaandam, gehouden.

Nadere aankondiging per convocatie. 
Aller opkomst dringend gewenst!

C. HELDERMAN, secretaris, 
Eschdoornlaan 52 — Wormerveer.

ZO  JUIST VERSCH ENEN :

CACTUSSEN
en andere succulenten

door C. BOMMELJÉ

167 pagina’s — plm. 70 zwart-wit foto’s 
Prijs slechts ƒ 5.90.

Verkrijgbaar bij :

Boekhandel A. N. GOVERS N.V. 
JAN HENDRIKSTRAAT 
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VRAAG- EN AANBOD

GEVRAAGD: Foto’s en plaatjes van 
cactussen en vetplanten voor een lief- 
hebbersregistratie door A. P. BOELSMA, 
le Hogerwoerddwarsstraat 8, Haarlem.

CACTUSSEN. Aangeboden 1-, 2- en 
3-jarige zaailingen tegen kostprijs. 
Voor beginners een goede gelegenheid 
om hun verzameling op goedkope wijze 
uit te breiden. Vraagt naamlijst met 
condities aan J. SCHUT, Bronbeeklaan 
55, Arnhem. S.v.p. postzegel voor ant
woord insluiten!

TER OVERNAME GEVR. : Het los
bladige cactusboek van H. Krainz „Die 
Kakteen” , met bewaarmap. Brieven met 
prijsopgave aan H. v. d. Velde, Hof- 
wijckstraat 17, Den Haag.

IN RUIL AANGEBODEN: het maand
blad „Cactussen en Vetplanten” , de jaar
gangen 1937, 1938, 1939, compl. en geb.; 
voor .Succulenta” , de jaargangen 1926, 
1927, 1928 door A. P. BOELSMA, le 
Hogerwoerddwarsstraat 8, Haarlem.

D E  GRASHEUVEL
Bij het ter perse gaan van dit nummer 

deelde de heer Buining ons mede van 
Prof. Rauh bericht te hebben ontvangen 
dat deze in beginsel bereid is, op de 
Grasheuvel aanwezig te zijn. Het ligt dan 
in zijn bedoeling een prachtige serie dia’s 
van Madagascar te vertonen.

DE GRASHEUVEL
•  BEZOEKT OP ZATERD AG 23 EN  ZO N D AG  24 APRIL A.S. DE  

BIJEENKOMST OP D E GRASHEUVEL !

Geeft U  zo spoedig mogelijk op bij de heer H . Rubingh, van Straelenlaan 
25, Soestdijk —  Zie bijzonderheden op p. 3 omslag van het maartnummer.
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ALGEMENE VERGADERING
op zaterdag 25  juni 1960

De afdeling „GOOI- EN EEMLAND” verzoekt 
de leden van „Succulenta” die de 

ALGEMENE VERGADERING
bezoeken, reeds des morgens 10 uur samen te 
komen bij de ingang van het Canton’s Park, 
Faas Eliaslaan in Baarn, waarna de hortulanus 
ons zal rondleiden door de botanische tuin.

Omstreeks 12.30 uur 
GEZAMENLIJKE KOFFIEMAALTIJD

in „De Karseboom”, Groest, Hilversum, vlak bij 
het station. Kosten f. 1.75 per persoon.

DE ALGEMENE VERGADERING
zal plaats vinden om 2 uur des middags, even
eens in „De Karseboom” te Hilversum.

A G E N D A :
1 Opening.
2 Notulen der vorige vergadering.
3 Verslag der werkzaamheden in het jaar 1959.
4 Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1959.
5 Benoeming van vijf periodiek aftredende hoofdbestuursleden.

Toelichting punt 5: de in „Succulenta” 1960 no. 4 genoemde aftredende hoofd
bestuursleden stellen zich wederom beschikbaar voor hun functie in het H.B.

6 Begroting voor het jaar 1960.
7 Vaststelling contributie 1961.
8 Benoeming commissie van twee leden voor het nazien der rekening 

en verantwoording over 1959.
9 Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.

10 Ingekomen stukken en voorstellen.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden 
hebben het recht om voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering. 
Deze voorstellen moeten worden ingediend vóór 1 juni a.s. bij het secreta
riaat, Hereweg 19, Lisse.
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, 
afgevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend af
gevaardigde te benoemen. De namen der afgevaardigden worden gaarne 
ingewacht bij het secretariaat vóór 1 juni a.s.

SetpLantIn h. vis domelmr
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430 

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten).
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili

Pyrrliocactus armatus Ŝ itter spec. nova
Subprolifer, hemisphaericus, dein sub columnaris, 12—18 cm  crassus, viri
dis-, costis 15 -21 , obtusis 2-2'A cm altis, tuberculis compressis; areolis 
magnis; aculeis validis obscuris, subrectis, radialibus 8—12, centralibus 
2—8; floribus flavidorubris, infundibuliformibus; fructibus rubris, cavis, 
floccis albis parvis instructis; seminibus nigris, tuberculatis, subcostatis, 
hilo subbasali.

P l a n t  donkergroen, vertoont neiging tot het vormen van spruiten, zonder pen- 
wortel, enkel hoofd 12—18 cm 0  en tot 25 cm hoog, bovenaan meestal iets breder 
dan onderaan, niet bedoornde verzonken top.

R i b b e n  15—21, zeer breed en met 2—2% cm opvallend hoge knobbels, boven 
de areolen bijna tot op de helft ingesneden, onder de areolen krachtige knobbels; op 
latere leeftijd krimpen de ribben sterk in de lengte, zodat de areolen zeer dicht 
bij elkaar komen en van de insnijdingen uit zich dwarsgroeven vormen langs de lengte- 
groeven tussen de ribben.

A r e o l e n  1 -1 %  cm lang, % -%  cm breed, vilt grijsbruin, grijs wordend, 1 -1%  
cm van elkaar, op latere leeftijd veel dichter bijeen.

D o r e n s  opvallend ruw, bruin tot zwart, daarna grijs wordend; randdorens 8—12, 
recht of vrijwel recht, 1%—4 cm lang, meest iets plat; middendorens 2—8, 1%—4 cm 
lang, vrijwel recht, zeer dik, in doorsnede rond of verticaal iets plat (anders dan nor
maal).

B l o e m  4—4% cm lang, opening 3%—4 cm breed, reukloos, meer breed trechter
vormig en niet zo zeer urnvormig als bij Pyrrhocactus curvispinus.

V r u c h t b e g i n s e l  roodgroen, met grasgroene kleine schubjes en witte vlok
jes wol in de oksels, circa 1 cm dik, buiten niet verschillend van de bloembuis; de bodem 
iets rood.

B l o e m b u i s  roodgroen, buiten als het vruchtbeginsel, bovendien bovenaan met 
enkele witte borstels in de oksels, die slechts 1 cm lang zijn, trechtervormig.

N e c t a r k a m e r  zeer gering ontwikkeld, vormt slechts een 1 mm hoge en wijde 
rode holle ring rond de bijna 5 mm dikke basis van de stamper, echter rijkelijk gevuld 
met nectar, half open; boven de kamer een iets uitspringende binnenwand.

M e e l d r a d e n ,  de onderste wit, circa tweederde cm lang, tegen de stamper 
geleund, de bovenste circa 1 cm lang, onder wit, naar boven violetachtig, naar buiten 
gericht; helmknopjes crème, inplanting boven de nectarkamer tot % van de hoogte 
van de bloembuis.

S t a m p e r  circa 2% cm lang, 4 mm dik, ver boven de helmknopjes uitkomend,
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maar lager dan de bloemkroon, boven hol, met circa 15 samengevouwen bleekgele, 4 mm 
lange stempels.

B l o e m b l a d e n  circa trechtervormig gesteld, onderaan 3—4 mm breed, zich 
naar boven tot 10—13 mm verbredend, aan het einde kort toegespitst, geelachtig met 
een waas van bruin, met brede karmijnrode middenstreep, die ongeveer half zo breed 
is als het blad, het einde van de streep is meer bruinachtig; de buitenste bloembladen 
zijn meer rood.

V r u c h t  rood met witte vlokjes wol in de oksels van de schubjes, evenals bij

PYRRHOCACTUS ARMATUS: bloeiende plant, gefotografeerd op de groeipaats bij Santiago.
foto: Ritter

Pyrrhocactus horridus, hol, huidachtig, met een cirkelrond gat in de bodem.
Z a a d  circa 1 mm lang, 2/3 mm breed, % mm dik, dofzwart, rugzijde krachtig 

gewelfd, een klein neusachtig uitsteeksel boven het hilum; huid knobbelig, knobbeltjes 
vrijwel tot ribben geordend; hilum iets schuin aan de onderzijde van de korrel, wit.

V i n d p l a a t s  in de bergen ten zuiden van El Paico op grote hoogte en moeilijk 
bereikbaar, daar bij El Paico geen bruggen over de rivier de Maipo zijn; op 33 gr. 45 
min. zuidelijke breedte.

G r o e i p l a a t s  in de bergen ten zuidwesten van Santiago, Chili.

S y s t e e m :  zeer nauw verwant met Pyrrhocactus horridus (Colla) 
Bckbg van Valparaiso. Zij verschilt van deze in het bijzonder door de ster
kere neiging tot spruitvorming, de grotere en langere habitus, het in het 
algemeen grotere aantal ribben en de sterke samentrekking op latere leef
tijd, de grotere areolen, de krachtigere dorens, de kortere bloembuis en 
kleinere nectarkamer, de dikkere stamper met meer stempels; het sterkere 
bruine waas in de kleur der bloembladeren, de minder wollige vrucht en 
de iets rondere zaden. Terwijl Pyrrhocactus horridus alleen dicht bij de kust 
groeit, komt Pyrrhocactus armatus daarvan volkomen afgescheiden veel 
verder in het binnenland voor.
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PYRRHOCACTUS
ARMATUS
Twee gedroogde ribben van 
twee planten, afkomstig van 
de vindplaats. Duidelijk ziet 
men de ruw dooreengewerkte 
dorens op de areolen.

foto: Ritter

Nauwe verwant
schap bestaat even
eens met de verder 
naar het noorden 
groeiende Pyrrho- 
cactus aconcaguen- 
sis sp. nov. (wordt 
gepubliceerd). Deels 
overlapt Pyrrhocac- 

cactus armatus het groeigebied van Pyrrhocactus curvispinus (Bert.) Ber
ger en vormt dan dikwijls hybriden met de laatste.

De plant draagt het veldnummer FR 449. Herbariummonsters van de 
typeplant en het zaad zijn gezonden aan de „Stadtische Sukkulentensamm- 
lung” te Zürich, Zwitserland.

Corryocactus melanotrichus (K . Sch.

De heer K. H. van Marle schrijft ons :
Op bovengenoemde plant wilde ik hier 

eens de aandacht vestigen om zijn goede 
hoedanigheden als entstam; n.1. de stam 
verkurkt niet gauw, verdraagt vrij veel 
water, is vroeg aan de groei, en heeft 
kleverig sap.

Reeds enige jaren gebruik ik deze plant 
als onderstam voor moeilijke gevallen zoals 
Ariocarpus, Roseocactus, Cumarinia, Doli- 
chothele, Aylostera, Toumeya enz. Zowel 
met zaailingen als met grotere planten

Bekroonde kwekers

In het „Vakblad voor de Bloemisterij”  
van 22 april j.1. geeft de heer L. Caron 
in een uitvoerige beschouwing over „D e 
Lente juicht” , de prijswinnaars van de 
Floriade weer. Voor zover het onze inter
esse heeft, schrijft hij over de ingezonden 
succulenten :

„In de Energiehal was er ten slotte nog 
de Firma K. Edelman uit Reeuwijk, die 
een ereprijs behaalde met haar groep 
enorme cactussen en andere vetplanten. 
Zeldzaam gave exemplaren, tonnen zwaar, 
stonden er opgesteld. W e noemen slechts 
Oreocereus, Echinocactus grusonii, Fero- 
cactus pilosus in bloei, hoge Trichocereus 
naast lage Lophophora, schitterende Aga-

Br. en Rosé, als entstam

zijn alle entingen zeer goed geslaagd. De 
groei is zeer goed, doch niet gejaagd. De 
hedoorning is zeer goed op deze stam. 
Over de bloeibaarheid kan ik nog niet 
veel zeggen, omdat de entobjecten zelf 
niet snel bloeien. Het enige nadeel is de 
vrij lange hedoorning van de entstam, 
maar als de areolen verwijderd worden, 
geeft dat ook geen last meer. Als laatste 
bijzonderheid wil ik nog vermelden dat 
zowel bij anderen als bij mij het geslacht 
Peniocereus bijzonder goed groeit en bloeit 
op deze Corryocactus melanotrichus.

ven, fel bedoornde Euphorbia naast groot- 
bloemige Phyllo’s en Epiphyllum. Ook van 
boven gezien was deze groep zéér apart.

D. Bouwman, Naaldwijk, bracht in dit 
genre meer een handelscollectie evenals 
F. Hoogvliet uit Maasdijk. Bouwman was 
er met een fraaie groep bloeiende Eche- 
veria’s (verguld zilveren medaille). De 
schalen waren goed beplant. Bekroning : 
grote verguld zilveren medaille.

Voor F. Hoogvliet, die rijkbloeiende 
Rebutia fiebrigii en de eigenaardige Sene
cio stapeliformis bracht was er een zil
veren medaille. Deze firma heeft in de 
„Tropische kas”  nog een veel grotere in
zending” .
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De Grasheuvel

Neen, het bezoek aan de Grasheuvel op 
23 en 24 april j.1. was niet zo groot als 
vorige jaren het geval was. Er waren des 
zaterdags ruim 50 bezoekers, waaronder 
een aantal Amersfoorters, die des avonds 
weer huiswaarts togen. Het was ditmaal 
een internationaal gezelschap. De kennis
making en de plantenbeurs liep, zoals 
gewoonlijk, vlot van stapel.

Des avonds heette onze voorzitter de 
beide sprekers, prof. Rauh uit Heidelberg 
en de heer Andreae uit Bensheim hartelijk 
welkom, waarna prof. Rauh prachtige 
opnamen vertoonde van zijn laatste reis 
naar het eiland Madagascar. Na eerst een 
algemeen overzicht gegeven te hebben van 
de grootte en de geografische ligging van 
dit onherbergzame eiland, de temperatum 
enz., volgde een serie prachtige dia’s van 
de aldaar voorkomende plantengroei, een 
en ander op zeer deskundige wijze door 
de spreker toegeücht.

Vervolgens was de beurt aan de heer 
Andreae, die een aantal zeer mooie dia’s 
vertoonde van zijn grote collectie cactus
sen. Beide heren oogstten een dankbaar 
applaus.

Het sein om naar bed te gaan was voor 
velen een welkome afwisseling; het gaan 
slapen kostte echter meer moeite, omdat 
de nachtelijke koude en een minimum 
aantal dekens niet in staat waren de 
lichamen en vooral de onderdanen tot de 
gewenste warmtegraad op te voeren die 
een wegdoezelen in een verkwikkende 
slaap, mogelijk maakten. In dit opzicht 
waren de aanwezige dames veel beter af.

Het winnen van zaad

Nu vele cactussen en andere succulen
ten bloeien, verdient het „bestuiven”  onze 
aandacht, immers willen we zaden win
nen dan is bestuiven noodzakelijk.

Willen we geen kruisingen maken — en 
dat willen we niet — dan moeten we geen 
penseel gebruiken, tenzij we voor elke 
soort een nieuw penseel nemen.

Eenvoudiger is om lucifers met een 
plukje watten te gebruiken. W e rollen de 
helft van de lucifer enkele malen tegen 
de watten, zodat er een klein plukje op 
de lucifer komt te zitten. Daarmee gaan 
we bestuiven. Voor elke plant nemen we 
een schoon watje.

Hebben we van een soort maar één 
exemplaar, dan kunnen we proberen de 
bloemen van die plant onderling te be
stuiven, hebben we twee of meer exem

Zij kregen de beschikking over een zaaltje 
met 9 bedden. De 18 aanwezige dekens 
werden gezusterlijk verdeeld en wie zou 
in zo’n koude nacht met zulk een groot 
aantal warmtecalorieën niet heerlijk slapen. 
Was het te verwonderen dat dit drietal, 
in tegenstelling met de heren, des morgens 
fris en monter aan het ontbijt verscheen!

Na het ontbijt werd er een excursie ge
maakt naar de kas van de heer Rubingh 
te Soestdijk. Laten we hier in dit bestek 
kort zijn, later hoop ik er nog wel eens 
op terug te komen, dat de heer Rubingh 
kan bogen op een fraaie collectie goed 
gekweekte planten. Terwijl de cactuslief
hebbers de planten bezichtigden zorgde 
mevrouw Rubingh, bijgestaan door mevr. 
Bommeljé, voor de dorstige kelen van de 
bezoekers.

Na de maaltijd — waarvoor alle lof aan 
de „moeder” van het huis — werden aan 
een „forum”  vele vragen afgevuurd. Velen 
konden er wel het een en ander van op
steken.

De plantenkeuring, er waren maar een 
gering aantal planten ingezonden, had de 
volgende uitslag :

1. Geraerdts, Duitsland 246 punten; 
2. van Vliet, den Haag, 235 punten; 3. 
Meijer, Amersfoort, 231 punten; 4. Bone- 
faas, den Haag en Rubingh, Soestdijk elk 
222 punten.

Bij de keuring zij opgemerkt dat er 
niet alleen gekeurd werd op kwaliteit van 
de ingezonden planten, doch ook de juiste 
naam sprak een woordje mee.

Na de thee ging men tevreden huis
waarts.

plaren, dan bestuiven we de bloemen van 
die planten met elkaar. Geen ander stuif
meel gebruiken, daar dan de kans op 
kruisingen groot is.

De bestuiving kan men het best enkele 
malen per dag herhalen, bijv. met een 
tussenruimte van twee uur. Voor dag- 
bloeiers is de beste tijd gelegen tussen 10 
en 17 uur, wanneer de bloemen geheel 
open zijn.

Over dit onderwerp zou nog zeer veel 
te schrijven zijn, maar dat is niet de be
doeling van deze tips. De bedoeling is ; 
goed zaad winnen, want voor goed zaad 
houdt het Clichéfonds zich aanbevolen, 
uiteraard alléén goed zaad en op naam.

Volgende keer iets over het schoon
maken van zaden.

HANS BONEFAAS.

52



A. J. A. UITEWAAL

k e l e in teressan te  v^rassulaceaeC ra ssu L

D n e  E clie v e ria -liy b rid e n

Men heeft er nogal eens plezier in om planten te kruisen. Naar het mij voor
komt, is daar weinig op tegen als het maar met kennis van zaken gebeurt. Toegegeven 
immers, er komen soms heel interessante dingen uit voort. Indertijd kreeg ik van een 
relatie in Amerika o.a. een stekje toegezonden van een kruising tussen Crassula decep- 
trix en Crassula falcata. Toen ik mij in mijn dankschrijven blijkbaar niet bepaald in

Echeveria-hybriden, links: ,SET-O LIVER’; rechts: ,DORIS TAYLOR’ (ongeveer 3,5 maal 
verkleind). foto: Uitewaal.

de meest gunstige zin over het kruisen had uitgelaten, kreeg ik een foto toegezonden 
van een groot exemplaar uit de collectie Morgan, van de hybride die ik had gekregen. 
Op de achterzijde van de foto stond geschreven : „Nu ziet u eens, waarom de 
Amerikanen zo graag kruisingen kweken ! Het resultaat hier betekent, zou ik zeggen, 
een verbetering van de beide ouders. De bebladerde stengels zijn ongeveer 5 cm dik, 
groenachtig wit; de bloemen, die veelvuldig verschijnen, zijn fraai rood gekleurd; een 
pracht van een hangplant”. Ik kan dan ook niet anders zeggen : de plant op de foto 
was ongekend mooi, zo’n uitzonderlijke succulent, waar iedere succulentenliefhebber 
die ze ziet, meteen van „weg" is.

Vanzelfsprekend zou ik in deze bijdrage niet een paar Echeveria-hybriden voor
stellen, wanneer het geen bijzondere aanwinsten voor onze collecties betrof. Of deze 
nu werkelijk ook zo veel mooier zijn dan de soorten, waaruit ze gewonnen zijn ? Och,

53



dat is feitelijk een kwestie van smaak, maar bijzonder aantrekkelijk zijn ze vast en 
zeker; beide hebben ze bepaalde eigenschappen, waardoor ze de ouderplanten over
treffen.

Als eerste noem ik dan de Echeveria-hybride, ,Doris Taylor genaamd, naar de 
echtgenote van Dr. William Taylor, die in ’32 deze hybride gevonden heeft. Mrs. Taylor 
is een vurig liefhebster van succulente planten, haar man was hoofd van de afdeling 
biologie aan de universiteit te Berkeley. “ ) De hybride is een kruising tussen Echeveria 
pulvinata en Echeveria setosa, van de eerste werd het zaad gewonnen, van de laatste 
werd het stuifmeel genomen. De kruising is een veelbladerige, meer open rozet dan 
setosa, met veel horizontaal uitlopende rozetten. De gehele plant, de bloem inbegrepen, 
is bezet met ca. 2 mm lange, glinsterende haartjes, gelijk aan die van setosa maar groter 
in aantal, vooral de bladeren die daarmede geheel bedekt zijn. De langwerpig 
spatelvormige bladeren kunnen tot ongeveer 9 cm lang en 3 cm breed worden, bijna

Echeveria-hybride ,DORIS TAYLOR’ (de beide kleine rozetten links onderaan zijn 
van ,SET-OLIVER’) (ongeveer 2 /3  ware grootte) foto: Uitewaal.

4 mm dik en zijn op de bovenzijde min of meer concaaf. De bloemstengels, gewoonlijk 
twee, o f meer, zijn 40—50 cm lang, hebben 5 tot 6 vertakkingen; de stengel- of over- 
gangsbladeren zijn ongev. 2 cm lang, vallen niet af en blijven groen. Het aantal bloemen 
is vrij groot, de kroonbladeren zijn ongeveer 2 cm groot, van binnen geel, aan de 
buitenkant rood overwaasd.

De plant is, zoals R. W. Poindexter terecht bij de originele publicatie in het Ame
rikaanse tijdschrift (1937, p. 136, met foto) opmerkt, een aanwinst in de groep der 
Echeveria-hybriden en zal bepaald op prijs worden gesteld door elke verzamelaar, 
die zo gelukkig is er de hand op te leggen. De plant vormt tamelijk forse rozetten, de 
fraaie bekleding van glanzend witte haren verleent haar een bijzonder aantrekkelijk 
uiterlijk. Doordat de bloeiwijze wat los en slap is, is de plant eigenlijk op haar mooist 
wanneer ze niet bloeit.

* ) W . Taylor Marshall overleed op 25 augustus 1957.
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Op de foto’s bij dit artikel vindt u van deze plant een rozet afzonderlijk afgebeeld, 
op de foto van de bak met Echeveria’s ziet u van de ,Doris Taylor rechts een plant, 
met uitlopers.

De plant, die u links in de zelfde bak vindt afgebeeld is een hybride, nl., ,Set- 
Oliver’, die de bekende, intussen overleden Echeveriakenner Erich Walther in het Ame
rikaanse tijdschrift 1937, p. 172 heeft beschreven. De beide ouders van deze plant 
zijn Echeveria harmsii (is Oliveranthus elegans) en Echeveria setosa, de laatstge
noemde was de gever van het zaad. Deze weloverwogen kruising was oorspronkelijk 
Echeveria harmsii, maar dan een verkleine uitgave daarvan met smallere, dichter opeen

CRASSULA DECEPTRIX X CR. GALEOTA MORGAN 1951
foto: Kimnach

gedrongen, behaarde bladeren, welker topranden in de zon gemakkelijk rood kleuren. 
De bloem doet eveneens aan die van Echeveria harmsii denken, ze zijn echter kleiner, 
maar verschijnen daarentegen in groter aantal aan de bloemstengels; zoals bekend is 
het aantal bloemen, dat Echeveria harmsii voortbrengt, tamelijk gering, hoewel ze bij
zonder groot en fraai gekleurd zijn. De hybride groeit bij ons erg gemakkelijk en 
stoelt sterk uit; een uitgegroeide plant vormt met de vele, fraai gekleurde bloemen 
een bekorend geheel.

Van deze hybride zijn twee vormen verspreid; de ene maakt veel bloemstengels 
tot 12 per plant, elk met 3 of meer vertakkingen en aan elke vertakking 3 of meer 
bloemen; de andere kweekvorm maakt betrekkelijk weinig vertakte bloeiwijzen maar 
elke bloemstengel draagt 8 of meer bloemen.

Terecht zou men kunnen opmerken, dat er onder de soortechte Echeveria’s 
veel mooie en aantrekkelijke, ook fraai behaarde soorten voorkomen en het dus voor 
de liefhebber nodig is om zich op hybriden toe te leggen. Van de beide hierboven 
besproken hybriden kunnen we evenwel niet anders zeggen en moeten we beamen, 
dat ze inderdaad voor onze collecties een bijzondere aanwinst zijn. De hybride, 
,Doris Taylor immers onderscheidt zich door de wel ongewoon fraaie en dicht be
haarde rozetten. ,Set-Oliver’ op haar beurt valt wel heel bijzonder op door de vrij 
vele, vrij grote en prachtig levendig rood gekleurde bloemen, zoals we bij Echeveria 
betrekkelijk weinig tegenkomen.
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Dr. FRANZ BUXBAUM

D o o r  de ca c tu sla n d e n  v a n  A m e rik a

Wanneer men van Oklahoma City westwaarts naar Mexico reist, wordt de vegetatie 
aanmerkelijk armer en het land droog en dor. De trein stijgt hoger en hoger door de 
bergen en spoedig ontdekt men, wanneer de trein door het landschap trekt, de eerste 
cactussen, uitsluitend Opuntias. Kleinere planten kan men natuurlijk van achter het 
spoorraampje niet zien.

Telkens, wanneer de trein weer een hoogvlakte bereikt, verdwijnt elk spoor van

Vier bekende „cactusnamen” : TRICHOCEREUS WERDERMANNII, NOTOCACTUS 
GRAESSNERI, PAUL C. HUTCHISON en Prof. Dr. FR. BUXBAUM op de cactus
kwekerij Flores bij Santa Cruz, Califomië. foto: Buxbaum.

de aanwezigheid der cactussen. Deze opvallende verschijning kan men ook in Arizona 
waarnemen, alleen daar, waar het terrein hoger wordt of bergachtig is, vindt men 
cactussen.

De „desert” (dat is : woestijn) is slechts bij uitzondering een woestijn, veel 
gelijkend op de Sahara; zulke plaatsen zijn o.m. in het Mojave-desert. Dikwijls is het 
een steppe, ook wel een bosachtig terrein en dat landschap wisselt herhaaldelijk in een 
snel tempo af. Buitengewoon mooi zijn de Yucca-steppe, die in grote vlakken met 
Yucca-bomen dicht bezet zijn. De Yucca wordt daar „Kandelaar van de Lord , dat 
betekent letterlijk: kaars-van-God, genoemd.

Verder westelijk van de spoorbaan ziet men ook vaak de eerste „barrel cactus , 
Ferocactus wislizenii. Ook aan deze plant kon ik een interessante waarneming doen. 
Het was mij opgevallen dat deze Fero's altijd in de nabijheid staan van een of ander 
klein bosje. De auteur W. T. Marshall was het met mijn inzicht volkomen eens dat deze
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bosjes de jonge zaailingen beschermen tegen de felle zonnestralen, die zij nog niet zo 
goed kunnen verdragen. Daarom staan de Ferocactussen zelden alleen. Een onvergete
lijke indruk is het, wanneer men, in de omgeving van Tucson de eerste Saghuaros — 
Carnegiae gigantea — ziet opduiken.

Het zuidoostelijke deel van Arizona is het land van Carnegiae en de „Pabo verde” 
— Cercidium microphyllum — die beide als de nationale planten van Arizona gelden. 
Inderdaad komt Carnegiae gigantea slechts nog voor in de „Sonora Mexico” . Naar

Deel van de cactusafdeling in de botanische tuin van de Universiteit van Califomië 
(BGUG) in Berkeley. foto: Buxbaum.

de richting Tucson staan er massa’s Saghuaros (Saghuaro National Monument) waar 
tussen Ferocactus wislizenii en Opuntia’s hoofdzakelijk Opuntia versicolor en Opuntia 
fulgida. Na nauwelijks twee uur rijden met een auto waren wij in het Yellero-Pine-bos 
van Santa Gatalina Mountains, waarvan de hoogste rotspunt, de Mount Lemmon circa 
3300 meter hoog is. Er lag vers gevallen sneeuw en in de middag was er een aanhou
dende ruigheid van rijp, dat de struiken een imposant aanzien gaf.

Op de hoogte van dit gebergte, nog in het boomsavanne, een woud van groene 
eiken, stond de laatste Ferocactus wislizenii. Wordt een landstreek, waarop de Saghuaros 
groeien, kunstmatig met water bewerkt, dan worden de zuilen van de Saghuaro rond 
door de regelmatige wateropname, de planten gaan scheuren en sterven.

Zuidoostelijk van Tucson, zuidelijk van de kopermijnstad Ajo, ligt een tweede 
gebied, het „Organ Pipe Cactus National Monument” - Orgelpijpcactus - eveneens een 
beschermd gebied. Deze cactus, Lemeireocereus thurberi, bereikt hier zijn noorde
lijke grens, dicht aan die van Mexico. De planten zijn hier klein en zien er ziekelijk 
uit. Ze staan hoofdzakelijk in de rotsachtige bergkloven of in de onmiddellijke na
bijheid ervan. In Mexico daarentegen wordt zij veel groter en aansluitend in de zui
delijkste omgeving boomvormig, men zegt dat zij daar een stam vormt. Het grootste 
exemplaar dat ik in Mexico vond, stond in een bijzonder warm dal, de Senita-Valley 
(Sonoita- Valley) zo genoemd, omdat hier een nog veel meer warmtebehoevende cactus 
zijn noordgrens bereikt, n.1. Lophocereus schottii. Nog beter dan bij Lemaireocereus
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thurberi ziet men het deze planten aan, dat zij hier leven of groeien kunnen en onder 
de omstandigheden van het klimaat aan de noordgrens ziek zijn.

In wijde omtrek vindt men hier ook Echinocereussoorten, hoofdzakelijk Echino- 
cereus engelmannii, en bij Tucson Echinocereus triglochidiatus-vaxiëteiten en Echinoc. 
pectinatus en regidissimus, maar ook Echinocer. fendleri-variëteiten.. Een bijzonder 
mooie plant in dit warme gebied is de „Jumping Cholla” of Opuntia bigelowii, die 
kleiner, doch veel mooier is dan de aan haar verwante Opuntia fulgida, die verder 
oostwaarts voorkomt.

Grondmonsters, die ik in Arizona op de cactusstandplaatsen nam, wezen er op 
dat we hier te doen hadden met een verweringsproduct van vulkanisch gesteente met 
een bodemreactie van pH6, slechts een enkele maal van pH6,5, dat is absoluut neutraal 
tot licht zuur. Veel zuurder was de bodemgesteldheid van Kaap Cabrillo bij San

Bloeiende Trichocereusgroepen in de botanische tuin van Califomië. foto: Buxbaum.

Diego, Zuid-Californië, de typestandplaats van Bergerocactus emoyri, waar ook Mam
millaria dioica voorkomt. Deze, eveneens vulkanische bodem, had zowaar een pH5, 
bijna naar pH4 neigend.

Na de prachtige grote Oase van Mesa, Phoenix, Scotsdale en Tempe, die haar 
rijke Citrus-cultuur aan de Roosevelt stuwdam dankt, ligt tussen Phoenix en Tempe 
de „Desert Botanical Garden of Arizona”, deze laatste onder de leiding van Taylor 
Marshall *).

Hier bracht ik een week door en had onder meer de gelegenheid het leven der 
kolibri’s wat nader te bekijken, waartoe ik in de Botanische Garden der University of 
Califomia — kortweg genaamd „BGUC”, vele malen de gelegenheid vond. Naast aller
lei Aloësoorten en hybriden worden door de kolibri’s voornamelijk Cleistocactussen 
bezocht. Van een kolibri-mannetje, dat in de geschermde kas der Desert Botanical Gar
den woonde, kon ik, als het vogeltje des avonds in zijn nestje kroop, zien, dat het

•) W . Taylor Marshall overleed op 25 augustus 1957.
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zijn zwart penseeltongetje nog een snavellengte kon uitsteken. Op die manier is het 
voor de kolibri mogelijk S-vormig gebogen bloemen, met een zeer lange bloembuis, 
goed te bewerken.

Een kort bezoek aan de Grand Canyon toonde, dat zelfs in het grenenwoud van 
het ruwe plateau, waarin de Coloradorivier de geweldige kloof gesneden had, cactussen 
voorkomen en wel kleine Opuntia’s, Echinocereus triglochidiatus en N eobesseya mis- 
souriensis.

Mijn hoofddoel was de Botanische tuin van de Universiteit van Californië in Ber-

ECHINOCEREUS BRANDEGEEI en FEROCACTUS GRACILIS in de Botanische tuin 
van Arizona. foto: Buxbaum.

keley, waar ik 5 maanden in samenwerking met Paul C. Hutchison en Myron Kimnach 
intensief onderzoekingswerk kon verrichten. De verzameling van de „BGUC” onder
scheidt zich van alle andere, doordat hier uitsluitend planten, afkomstig van hun stand
plaats, gehouden worden. Een zorgvuldig bijgehouden administratie, waarbij alle 
bijzonderheden vermeld worden, is een waarborg voor een juiste beschrijving van het 
materiaal. Bijzonder mooi was hier de verzameling van het geslacht Hylocereideae.

Tijdens mijn reizen door geheel Californië maakte ik kennis met vele auteurs van 
naam op het gebied van het cactusonderzoek en zag er vele grote verzamelingen. Ik 
kwam in aanraking met mannen als Benson, Hertrich, Haselton, Dawson, dr. Lindsay, 
Mac Bride — schrijver van de flora van Peru — Johnson, Gates, Cutak, dr. Kurtz en 
prof. Bohe e.a. Daardoor is het mij mogelijk geworden het persoonlijk contact met de 
Amerikaanse sectie van het I.O.S te .herstellen, en ik hoop, dat dit voor de verdere 
ontwikkeling van het I.O.S. van betekenis zal zijn.
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ƒ. A. JANSE

'Q upkorbia handienóió  3 « ^ .

Euphorbia handiensis Burch., Engl. Bot. J. 48, Beibl. 107, 15, tab. 1.
Originele beschrijving (vert. uit het Latijn): „Overblijvende plant met de habitus 
van een cactus, 80-100 cm hoog en hoger wordend; hoofdstengel houtig-verhard, met 
lederachtige bedekking, helder groen, van de voet af sterk vertakt; takken 6-8 cm 
dik, vlezig, 8-12 kantig, met scherpe, rechte ribben en bezet met uitspringende schild
jes, die wit en hartvormig zijn met twee stekels; scherp, uitgespreid, 2 centimeter 
lang; schildjes en stekels in de jeugd aan de nieuwe groei bij de twijgeinden rood
achtig, daarna grijs wordend en tenslotte wit van kleur; cyathiën éénhuizig, groen, 
zeer klein, 2%-3 mm lang, l%-2 mm breed, smal-kelkvormig, 5-lobbig, met een 
zeer klein steeltje, meestal alleenstaand, zelden bij paren, twee schutblaadjes, tegen
overstaand, half-cirkelvormig, zwart wordend met weinig vliezige rand, die de korte 
knopjes ondersteunen, die 1-2 mm lang zijn en tussen de jonge schildjes aan het 
einde van de takken ontspringen; stijl glasachtig doorschijnend, ongeveer zo lang als 
het omhulsel, bovenaan kegelvormig-toegespitst, de top in tweeën gedeeld, vrucht 
onbekend” .

De auteur, O tto  Bubchabd, vond deze soort op het eiland Fuerteven- 
tura in de vallei Granvalle bij het Handiagebergte. Hij vertelt zelf van zijn 
ontdekking :

„Toen ik op mijn expeditie naar Fuerteventura aan de helling van het 
Handiagebergte reisde, waar enige velden, door de inwoners „tableros” ge
noemd, ononderbroken vlakten vormen, waarop Launaea spinosa de meest

60



voorkomende struikvorm is, was ik niet weinig verbaasd, bij de monding van 
de Valle de los Mosquitos door een steppe met langbestekelde succulenten 
te komen. Ik liet direct stilhouden en sneed de planten aan, of er ook melk
sap uitvloeide, want op het eerste gezicht geloofde ik een Cereus voor mij 
te hebben. Een variëteit van Euphorbia canariensis kon het niet zijn, voor 
ik nog de groene blaadjes gezien had, hoewel mijn begeleider, een inwoner, 
de plant met de naam cardón bestempelde. De nadere onderzoeking toonde 
aan, dat het een echte Diacanthium was, die ik met geen der in Marokko 
of Noord-West-Afrika voorkomende soorten kon identificeren. De vrucht- 
kapsels, die ik helaas niet te zien kreeg, openen zich, volgens de inwoners, 
evenals Euphorbia canariensis, met een harde knal”.

Hoewel meer dan 45 jaar geleden ontdekt en beschreven is Euphorbia 
handiensis altijd een zeer zeldzame plant in onze collecties gebleven. In de 
literatuur bestaan er ook geen duidelijke afbeeldingen van deze plant. De 
foto’s van B ubchard  vertonen de planten in hun natuurlijke omgeving, maar 
details zijn er niet goed op te zien. De heer S v en ten iu s, curator van de 
botanische tuin te Orotava, was zo vriendelijk mij twee jaar geleden een 
stekje over te sturen, dat de vorige zomer goed aan de groei kwam en dus 
de gelegenheid bood er een goede foto van te maken.

Ongetwijfeld gelijkt deze soort op die welke aan de westkust van Afrika 
voorkomen, zoals E. officinarum en E. Beaumieriana. De schildjes vloeien 
ook bij E. handiensis tot een min of meer duidelijke „Homband” samen. 
Treffend is ook, vooral wat de stekelparen betreft de overeenkomst met 
Euphorbia fruticosa, die echter uit Oostafrika afkomstig is.

Vergadering Werkgroep Succulentenstudie
gehouden op 12  — 13  maart te W ageningen

Door ziekte van de voorzitter opent de 
secretaris te ongeveer 16.15 uur de bij
eenkomst en heet de 13 aanwezigen (w.o. 
2 introducés) welkom.

Ten aanzien van het lidmaatschap van 
de werkgroep wordt met algemene stem
men besloten hen toe te laten, die door 
een lid worden geïntroduceerd; er wordt 
dan van de leden verwacht, dat zij alleen 
hen introduceren, die naar hun mening 
in de Werkgroep thuis horen. Het gaat 
hierbij dus om personen, die meer dan 
normale belangstelling voor de succulen
ten tonen en die bereid zijn, op welk ge
bied dan ook, te trachten de liefhebberij 
of de wetenschap vooruit te brengen. Het 
maximum aantal leden is omstreeks 40; 
dit wordt bepaald door de capaciteit van 
het logeergebouw. Wanneer dit aantal zou 
worden overschreden, dan zal aan de 
leden, die nooit komen en geen activi
teit ontwikkelen, verzocht worden hun 
lidmaatschap ter beschikking te stellen.

Dr. Boom houdt dan een inleiding over 
systematiek, taxonomie en nomenclatuur; 
dit zijn begrippen die ook door botanici

vaak niet duidelijk worden onderscheiden. 
Het woord systematiek is afkomstig uit 
de 18e eeuw, toen men ging trachten de 
planten in een systeem te rangschikken; 
men sprak van „systema” ; vooral Linnaeus 
heeft dit nader uitgewerkt. Zijn (kunstma
tig) systeem is vooral door de Duitsers 
uitgewerkt en vermoedelijk heeft het 
woord systematiek zich dan ook via dat 
land over de wereld verspreid.

Later hebben de Fransen zich met de 
systematiek bemoeid; op het voetspoor van 
de Jussieu bouwde de Candolle een na
tuurlijk systeem op, maar hij sprak hier
bij weinig van systematiek, hij gebruikte 
voor het eerst de term taxonomie. In de 
vorige eeuw heeft evenwel het woord 
systematiek sterk overheerst en eigenlijk 
eerst sedert het begin van deze eeuw treft 
men geregeld de term taxonomie aan. Ter
wijl aan universiteiten leerstoelen in de 
systematiek zijn, noemen de vaklieden 
zich zelf taxonomen, hetgeen tot uitdruk
king komt in hun organisatie; I.A.P.T. 
(International Association of Plant Taxo- 
nomists), die het tijdschrift Taxon uitgeeft.
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Men zou dus kunnen denken, dat syste
matiek en taxonomie synoniem zijn. Er 
zijn inderdaad mensen, die deze mening 
voorstaan, maar de meeste botanici ma
ken toch onderscheid.

Systematiek is de studie van het plan- 
tensysteem, men bestudeert de verwant
schappen en men probeert aan de hand 
van kenmerken na te gaan op welke plaats 
een bepaalde eenheid in het systeem moet 
staan.

Taxonomie is de leer der rangorden 
(taxè is het Griekse woord voor rang); 
hierbij gaat men dus na tot welke rang
orde de planten behoren.

Liefhebberij in systematiek is moeilijk, 
daar hierbij zeer veel komt kijken; lief
hebberij in taxonomie is zeer goed moge
lijk. Wanneer men een bepaald geslacht 
bestudeert, zonder zich om de verwant
schap te bekommeren, bedrijft men geen 
systematiek doch taxonomie. Taxonomie is 
dus de studie van de taxa; onder een 
taxon verstaat men dan iedere eenheid. 
Cereus peruvianus b.v. is de naam voor 
een taxon, d.w.z. voor de groep van plan
ten, die zoveel op elkaar gelijken, dat zij 
bij elkaar in één soort worden gegroe
peerd. Cereus is een taxon op geslachts- 
niveau.

De nomenclatuur staat vrij los van dit 
alles; wanneer men dus door studie een 
geslacht beheerst en weet welke soorten 
er zijn, hoe die onderling verschillen, etc., 
dan gaan we de eenheden (taxa) namen 
geven, die dan worden vastgesteld door 
de internationale regels.

Tijdens de vrij uitvoerige discussie komt 
als belangrijkste punt naar voren, dat lief
hebbers heel goed taxonomisch werk kun
nen doen zonder zich uit te spreken over 
systematische vraagstukken. Heel duidelijk 
treedt dit naar voren bij cactussen, waar 
men van allerlei geslachten heel veel kan 
weten, maar niet behoeft te beoordelen of 
men het systeem Buxbaum of het systeem 
Backeberg moet volgen. Liefhebbers die
nen eenvoudig een keuze te doen en dan 
het gekozen systeem volgen met alle na
delen, die er aan verbonden zijn. Er zijn 
maar weinig liefhebbers, die werkelijk de 
verdiensten van genoemde systemen zóda
nig kunnen beoordelen, dat zij weten, 
waarom zij het ene systeem verkiezen 
boven het andere.

Na de maaltijd houdt dokter Van Beek 
een pleidooi voor het laten hongeren der 
planten om een meer natuurlijke groei en 
betere verhoudingen te krijgen. Hij gaat 
er van uit, dat een liefhebber toch in de 
eerste plaats mooie planten wil kweken;

vaak zal hij daarbij trachten de habitus 
zoveel mogelijk identiek te laten zijn aan 
die van de natuurlijke standplaats. Even
wel is dit niet steeds het geval, daar in 
het wild groeiende cactussen vaak erg 
lelijk zijn. Hij meent, dat het aanbeveling 
verdient in de groeiperiode de planten 
niet te rijk te voeden.
De heer Blom demonstreert vervolgens 
aan de hand van meegebracht materiaal 
het verschil in groeiwijze van zaailingen 
en geënte planten; speciaal de exemplaren 
geënt op een bepaalde Opuntiasoort ver
toonden een sterk afwijkende groeiwijze. 
Gediscussieerd werd over de wenselijk
heid deze onderstam te gaan gebruiken 
om enten snel tot bloei te krijgen.

De heer Claeys heeft zijn opmerkingen 
schriftelijk ingezonden. Koude-gevoelige 
planten kunnen ’s winters door een plastic 
zak beschermd worden. Terwijl de tem
peratuur in zijn kas niet beneden 10 gr. 
C. kwam, staan toch allerlei planten, waar
van men aanneemt dat ze koud moeten 
overwinteren, nu reeds in knop. Verder 
geeft hij aanwijzingen over het zaaisub- 
straat "Lithoperl” .

Dr. Boom schetst dan de moeilijkheden, 
welke zich vaak voordoen als de bota
nicus de juiste naam voor een plant moet 
kiezen. Hij doet dit aan de hand van het 
geval Crassula portulacea, argentea en 
obliqua.

Zondagmorgen vertelt de heer Blom, 
dat hij heeft waargenomen hoe planten, 
welke ’s winters een beetje vochtig wor
den gehouden, soms beter de koude kun
nen verdragen dan planten welke kurk
droog staan.

De heer Brederoo heeft zeer duidelijke 
tekeningen gemaakt van zaden van Rebu- 
tia, Digitorebutia, Cylindrorebutia, Aylos- 
tera en Mediolobivia. Zijn conclusie is, 
dat de zaden van Digitorebutia en Cylin
drorebutia meer overeenkomst vertonen 
met de zaden van Mediolobivia dan met 
de zaden van Rebutia. Dit zou dan steun 
kunnen geven aan de opvatting van Backe
berg, die deze planten ook bij Mediolobi
via indeelt.

De heer Goemaes heeft geprobeerd pre
cies uit te maken hoe Rebutia senilis var. 
kesselringiana zich onderscheidt van Reb. 
sieperdaiana. Het voornaamste verschil is, 
dat eerstgenoemde lichtgroene, laatstge
noemde rode bloemknoppen bezit.

Als na een zeer verzorgde maaltijd deze 
bijeenkomst wordt gesloten, mag worden 
vastgesteld, dat ook deze keer de deel
nemers met meer kennis naar hun woon
plaats teruggaan.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

De wortelharen zuigen het vloeibare voedsel uit de bodem, voedingszouten en 
water, op. Zij groeien in de gronddeeltjes zoals brokjes leem of stukjes blad vast, zodat 
men ze er niet van kan losmaken zonder vele ervan te kneuzen of af te scheuren. 
Deze verbinding en de afscheiding van organische zuren door de wortels stelt de haren 
in de gelegenheid o.m. salpeterzure zouten, phosphor- en kaliverbindingen, die als 
gevolg van het absorptievermogen en de adhaesie van de grond min of meer sterk 
vastgehouden worden, op te nemen. De wortelharen zijn uitstulpingen van de buiten
ste wortelwand; een wortelhaar gelijkt op een zeer dunne zuigslang, die loodrecht op 
de wortelas staat. Veelal lijkt het worteleind als met fluweel overtrokken: de haren 
staan dan zeer dicht bijeen. Dikwijls ook is hun aantal uiterst gering, nauwelijks 10 
per vierkante mm. Dan zijn ze gewoonlijk verlengd en met het blote oog waarneembaar. 
De wortels diénen dus niet alleen om de plant in de grond te bevestigen, maar ook 
voor de voedselopname.

Het voedsel kan door de celwanden, celmembranen, dringen, hoewel deze geen 
openingen bezitten. Daarom kunnen de planten dan ook enkel opgeloste stoffen uit 
de grond opnemen. Het vervoer hiervan en van water en gassen door de plant berust 
dan ook geheel op osmose verschijnselen, dat wil zeggen : nadat de stoffen door het 
membraan zijn gegaan, komen zij in de buitenste laag van het protoplasma, waardoor 
niet alle stoffen vermogen te dringen. De buitenste laag van het protoplasma vormt 
dus de scheiding, welke niet door alle stoffen overschreden kan worden. Trachten stof
fen uit het plasma in het celvocht over te gaan, dan heeft weder een scheiding plaats. 
Deze scheidingen zijn de oorzaak van het vermogen der planten om tot op zekere 
hoogte hun voedsel te kiezen. Hieruit laat zich ook verklaren, dat de wortels der ene 
plantensoort uit de bodem vooral kiezelzuur, die der andere bijv. in hoofdzaak kalk of 
keukenzout opnemen. Uit dit kiesvermogen kan ook de geografische verbreiding der 
planten enigszins verklaard worden, alsmede het opslaan van sommige stoffen zoals 
zetmeel, suiker, enz. in bepaalde plantendelen.

Water : levensvloeistof voor de plant
Het water doortrekt alle levende plantenweefsels; het is de levensvloeistof, het 

beste te vergelijken met het bloed van de mens. Het droge zaadkorreltje vertoont geen 
levensverschijnselen en zonder opname van water blijft het onveranderd. Wanneer wij 
het zaadje laten zwellen en vochtig houden, wordt de sluimerende kiem gewekt en 
maakt het worteltjes. De in het zaad neergelegde stoffen worden gedeeltelijk voor de 
ademhaling gebruikt en dienen voor de rest om het kiemplantje te doen groeien. Zon
der water kunnen deze stoffen noch in opneembare vorm gebracht, noch opgenomen 
worden. Vele planten sterven spoedig, als zij gebrek aan water krijgen, andere kunnen 
het lang zonder water stellen, zoals o.a. cactusplanten. Het water dient ook als oplos- 
sings- en als vervoermiddel voor de stofwisselingsproducten en voor de groei der cel
len, die het in grote hoeveelheden opnemen en er hun volume mede vergroten, zonder 
daarbij veel droge stof nodig te hebben. Verder is het water op zichzelf voedingsstof, 
want met behulp van de waterstof, die scheikundig een bestanddeel van die vloeistof 
uitmaakt, produceert de plant zetmeel en andere organische verbindingen.

Het bodemvoedsel wordt in water opgelost opgenomen en door de plant vervoerd. 
Een deel van het opgenomen water blijft in de plant achter, maar het grootste deel 
wordt weder door de bovenaardse delen verdampt. Bij de verdamping verlaat echter 
slechts waterdamp, bij de ademhaling slechts koolzuur, bij de luchtvoedingassimilatie 
zuurstof het plantenlichaam. Voedingszouten en andere niet vluchtige stoffen, uit de 
grond opgenomen, blijven in de plant achter. Hierdoor is het mogelijk, dat de plant 
met de zeer verdunde oplossing, die zij uit de bodem opneemt, haar behoefte aan 
bodemvoedsel kan dekken.
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Het bodemvocht wordt door de plant niet opgenomen zoals zij het vindt, maar 
zij kiest het tot op zekere hoogte. Slechts weinig planten kunnen het voedingsvocht 
over haar gehele oppervlakte opnemen; hiertoe behoren de ondergedompelde water
planten. Bij de hoger staande landplanten zorgen in hoofdzaak de wortels voor de op
name van het water en het bodemvoedsel. De wortels dringen door de gronddeeltjes, 
zodat als het ware binnen zekere omtrek alle gronddeeltjes in aanraking met de wortels 
komen, waardoor deze zoveel mogelijk van het in de grond aanwezige water en voed
sel kunnen profiteren. Het zijn de wortelharen, die met de directe voedselopname 
belast zijn. Geen enkele plant kan al het water dat binnen haar bereik is, opnemen.

Door de wanden - membranen - der opperhuidcellen wordt het water opgenomen, 
dringt dan door de cellen van de wortelbast en eindelijk in de vaten. Wordt een 
krachtige plant bij de wortelhals afgesneden en laat men de snijvlakte drogen, dan 
kan men door een vergrootglas waarnemen, dat uit de vaatbundels waterdruppeltjes 
naar buiten komen en neemt men bij meer nauwkeurige beschouwing waar, dat het 
water uit de vaten treedt. Verdampt dit vocht, dan blijkt het geen zuiver water te 
zijn, maar vele organische en onbrandbare vaste stoffen te bevatten. Nauwkeurige proe
ven hebben uitgemaakt, dat de sapstijging bij vele planten zo groot is, dat het water 
er verscheidene meters door omhoog komt, doch dat bij bij andere soorten betrekke
lijk gering is. Deze stijging geschiedt echter niet op alle tijden van het jaar en de 
dag even snel.

De gesteldheid van de bodem
Speelt de kwestie van de grond nog een belangrijke rol ? In vroeger jaren was 

men, wat grondmengsel betreft, kieskeuriger dan tegenwoordig en het werd dan ook 
nauwkeurig afgewogen wat en hoeveel er van dit of dat in moest om toch maar mooie 
en krachtige planten te kweken. Er zijn liefhebbers die je weten te vertellen dat je 
de pot gerust met grof zand kan vullen en dan in het tablet ingraven, als je maar zorgt 
dat er naast de pot een goede voedingsbodem is. Want, zeggen zij, de wortels van 
de plant zoeken naar voeding. In de pot vinden ze het niet, de wortels gaan dus op 
zoek en vinden hun weg naar de potwand. Maar wat we weten moeten is : vanwaar 
komt de plant, waar en waarin groeit zij, hoe is de structuur van de grond, de tem
peratuur en de vochtigheidsgraad. Dit te weten is niet alleen noodzakelijk, doch een 
eerste vereiste om te trachten de plant zoveel mogelijk tegemoet te komen. Moeilijk 
zult u zeggen ? Niets is minder waar, want u geeft toch b.v. een Echinopsis meer water 
dan een Mammillaria plumosa ? U voelt het als het ware aan dat de Echinopsis meer 
water kan verdragen dan de veel gevoeliger Mammillaria plumosa. Zo is het ten 
slotte ook met uw planten die niet willen bloeien. Ga de oorzaken er van na, wellicht 
ontdekt u wat er aan mankeert.

MEI. — Hoewel de temperatuur nog 
niet van dien aard is, dat we kunnen 
zeggen dat de meeste succulenten weer 
aan de groei zijn, belooft de Bilt toch 
zachter weer. Meer dan ooit vragen de 
planten onze aandacht. De liefhebbers die 
een kas bezitten, dus uiteraard geen be
ginnelingen meer zijn, weten wel uit erva
ring dat de verzorging van onze succu
lenten geregeld moet worden naar de 
weersgesteldheid. De zon kan al krachtig 
schijnen, doch de nachten daarentegen 
kunnen vrij koud zijn, vooral bij heldere 
hemel zijn nachtvorsten in de eerste helft 
van mei niet uitgesloten en zo’n onver
wacht nachtvorstje kan nog wel eens 
schadelijk zijn voor de planten.

Overdag, zo mogelijk in de morgen
uren, moeten we natuurlijk luchten, want 
frisse lucht in de kas of bak kan nooit

kwaad, des middags houden we de 
bak of kas gesloten, zodat we een reserve 
hebben aan warmte voor de nacht. Als er 
eens een zacht meiregentje valt, laat dan 
uw planten er van genieten, het zal 
hun zichtbaar goed doen. Natuurlijk moe
ten we oppassen voor zonnebrand. Het 
zonnetje kan soms zo fel schijnen, dat, 
indien we niet voldoende geschermd heb
ben, onze planten brandvlekken krijgen, 
waardoor ze er niet mooier op worden, 
ja zelfs door verbranding van de weefsels 
verloren kunnen gaan. In een kas waar 
de planten veel verder van het glas staan, 
zal men er niet zo gauw last van hebben 
omdat deze permanent in de kas blijven 
dus de overgang van binnen naar buiten 
gelukkig niet doormaken.

MALACO.
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import
export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 
postrekening 172446

F. Jansen Leyweg 24
's-Gravenhage

BESTUURSMEDEDELINGEN
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, 

die niet bij een afdeling zijn aangeslo
ten, worden verzocht, indien zij nog geen 
contributie over 1960 hebben voldaan, 
het bedrag van f. 6.50 zo spoedig mogelijk 
te storten op postrekening no. 83 35 50 
ten name van Algem. Penningmeester 
Succulenta te Rijperkerk, Friesland.

Na 1 juni 1960 wordt over het ver
schuldigde bedrag per P.T.T. beschikt 
met verhoging van 30 cent incassokosten.

Algem. Penningmeester 
Succulenta.

CONTROLE KASCOMMISSIE
Ondergetekenden berichten hierbij, 

dat zij de boeken en bescheiden van het 
Clichéfonds seizoen 1958/1959 hebben 
gecontroleerd en in orde bevonden.

w.g. H. Rubingh 
H. Taris

Soest, maart 1960.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM

Op woensdag 18 mei „feestvergade- 
ring”  ten huize van onze voorzitter, 
Bronbeeklaan 55, Arnhem. De afdeling 
bestaat dan n.1. 5 jaar, reden om de 
„bloemetjes” buiten te zetten. We hopen 
n.1. ieder lid een prachtige plant naar 
keuze aan te bieden. Verder komt de 
heer J. C. van Keppel een lezing hou
den. Aangezien de heer van Keppel be
slist om 9.30 uur weer uit Arnhem moet 
vertrekken, verzoeken wij u allen drin
gend op tijd aanwezig te zijn. Aller op

komst gewenst, ook belangstellenden zijn 
van harte welkom !

In verband met bovenstaande is de 
plantenkeuring uitgesteld tot de juni- 
bijeenkomst.

J. LIEVERS, secretaris,
Vrij Nederlandstraat 13 III — Arnhem.

DORDRECHT
Op onze bijeenkomst van 20 april j.1. 

heeft de heer S. K. Bravenboer uit Vlaar- 
dingen een lezing gehouden over het 
onderwerp: „Peru en cactussen” .

Voor de pauze vertelde de heer Bra
venboer over het eigenlijke verschil tus
sen cactussen en andere planten, terwijl 
hij ook het een en ander over Peru ver
telde, het land waar veel Cereussoorten 
voorkomen. Na de pauze vertoonde spr. 
een flink aantal dia’s, die bijzonder mooi 
waren. Het is dan ook een heel mooie 
en vooral ook leerzame avond geweest.

Onze eerstvolgende vergadering zal 
gehouden worden op 18 mei in ’t K.A.B.- 
gebouw, Doelstraat 9, Dordrecht. Komt 
allen, want er is weer veel te bespreken.

H. DAMSMA, secretaris,
Ad. van Nassaustraat 42 - Zwijndrecht.

GOOI- EN EEMLAND
Aan de vergadering, die 5 april j.1. in 

De Karseboom te Hilversum gehouden 
werd, namen 15 leden deel: vijf leden 
hadden bericht van verhindering gezon
den. Een aantal deelnemers was reeds 
20 minuten voor het begin van de bij
eenkomst verschenen, om vrijuit gele
genheid te hebben voor persoonlijke ge
sprekken.

Tijdens de vergadering bracht een 
aantal leden verslag uit over hun onder
vinding met zelfgebouwde kasjes en 
werd getracht overeenstemming te be-

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKW EG 56a -  N A A L D W I J K  -  TELEFOO N  K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen _

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

reiken over het meest geschikte type 
liefhebberskas. Na discussie werd beslo
ten een meer uitgebreide rondvraag te 
houden. Tijdens de pauze, die opgeluis
terd werd door een verloting van planten, 
hield de heer H. Rubingh een causerie 
over het geslacht Mediolobivia, waarbij 
hij planten uit eigen collectie voor de 
demonstratie van de ondergeslachten be
nutte.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ROTTERDAM
Op onze bijeenkomst van zaterdag 9 

april j.1. hield de voorzitter een lezing 
over gemakkelijk te kweken soorten 
Mammillaria’s. Voor toelichting had spr. 
een aantal prachtige planten medege
bracht. De met aandacht gevolgde lezing 
gaf aanleiding tot het stellen van vragen 
en gedachtenwisseling. De pauze werd 
gevolgd door projectie van een serie dia’s 
en een wedstrijd in plantennamen. Na 
een verloting van planten sloot de voor
zitter deze goed bezochte vergadering.

Onze volgende bijeenkomst belooft 
zeer belangrijk te worden. De heer Bui- 
ning heeft toezegging gedaan om een 
lezing voor onze afdeling te houden. No
teer de datum zaterdag 14 mei 1960, op 
het bekende adres: Jan van Loonslaan 6, 
in een lokaal van de Vrije Evangelische 
Kerk.

J. L. DE SLEGTE, secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam

VRAAG EN AANROD
TE KOOP of in ruil gevraagd: Hawor- 

thia’s, Gasteria’s, Aloë’s, Agaven, cactus
sen e.a. vetplanten. Aangeboden worden 
vele soorten cactussen en vetplanten. 
Ruillijst wordt op verzoek gaarne toege-

•  GRATIS ZADEN VAN HET 
CLICHEFONDS

Het Clichéfonds heeft 424 porties za
den overgehouden en maakt schoonschip. 
Vele duizenden porties werden in bijna 
300 bestellingen verzonden.

Helaas kunnen we niet aan alle leden 
van Succulenta een pakje sturen, van
daar dat wij aan elke afdeling 21 porties 
in evenzovele soorten zullen schenken. Ze 
worden gezonden aan de penningmees
ters van de afdelingen —  zoals die voor
komen in Succulenta 1960, nr. 1 —  ten
einde die op de vergadering onder de 
leden te verloten. Opbrengst uiteraard 
voor de eigen afdelingskas.

Wij wensen u allen veel succes en 
hopen dan ook dat alle leden van Succu
lenta in december van dit jaar in onze 
catalogus (ruim 400 soorten?) iets van 
hun gading zullen vinden e n . .. bestel
len.

Clichéfonds Succulenta 
(afd. ’s-Gravenhage).

zonden door D. SMIT, Gijsbr. v. Aem- 
stelstraat 237, Haarlem-N.

TE KOOP GEVRAAGD. Zaad of één
jarige zaailingen, eventueel stekken van 
Lithops, Conophytums, Argyroderma’s, 
Gibbaeums, Pleiospilos, Odonthophorus, 
Haworthia- en Gasteriasoorten. Prijslijs
ten aan J. KAMERBEEK, Bloemstraat 
no. 19, Utrecht.

AANGEBODEN: meerdere Lobivia
grandiflora, Br. en Rosé in ruil voor 
Mammillaria, o.a. Mam. aljibensis, car
nea, aurihamata, camptotricha, corona
ria, durispina, karwinskiana, magnimam- 
ma, melanocentra, swinglei, prolifera 
haitiensis var. Aanb. (met postz. voor 
antwoord) aan H. F. BUURSINK, Gou- 
denregenstraat 54, Almelo.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„ S u lv a " ,  M ilita ry  R o a d , H o u t B ay , C a p e  P r o v in c e  S o u th  A f r ic a .
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FRIEDRICH RITTER — Arica — Chili

Pyrrhocactus robustus spet. nova
Pyrrhocactus robustus var. robustus sp. nova.

Viridis, hemisphaericus, 16-20 cm crassus, vertice depresso, costis 16-22 
altis tuber culatis; areolis %-l% cm longis, 5-8 mm latis, 1-2 cm remotis, 
cinerascenter tomentosis; aculeis validissimis, rectis vel subcurvatis, gri- 
seopullis, marginalibus 10-12, centralibus 4-7 validioribus; floribus 4%- 
5% cm longis, infundibuliformibus, fuscorubris; fructibus rubroviridi- 
bus squamulis minimus et lana alba instructis; seminibus pullis, tubercu- 
late costatis, hilo basali.

var. vegasanus var. nova

differt, corpore minore, areolis confertioribus, floribus brevioribus, petalis 
angustioribus.

P l a n t  meest enkel, groen, half kogelvormig, later meer langwerpig, circa 16-20 
cm 0 ,  zonder penwortel, top iets verzonken en onbedoornd.

R i b b e n  16-20, dik, tamelijk stomp, circa 1% —  meer dan 2 cm hoog, boven 
de areolen diep ingesneden, er onder lang knobbelig, knobbels vaak kinachtig uitste
kend naar boven en niet naar achteren.

A r e o l e n  %—1% cm lang, 5—8 mm breed, met grijs vilt, circa 1—2 cm van 
elkaar, later drukken de ribben zich overlangs naar elkaar, zodat de areolen op enkele 
mm van elkaar komen.

D o r e n s  zeer ruw, niet plat, naar onderen zeer dik, onderaan uivormig verdikt, 
grijsbruin tot grijszwart, vrijwel recht tot iets naar boven gebogen, randdorens 10-12, 
rondom de areolen geplaatst, zijwaarts of iets naar boven gericht, de zijdelingse zijn 
meestal het langst, in het algemeen circa 1—2% cm lang, dezelfde kleur als de mid
dendorens en niet veel dunner dan deze; middendorens circa 4—7, meestal weinig ver
schillend van de randdorens, naar alle richtingen gesteld, 2—3% cm lang.

B l o e m  dicht bij de top, 4%-5% cm lang, opening even wijd, reukloos. 
V r u c h t b e g i n s e l  groen tot bruingroen met miniem kleine geel- tot rood-
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PYRRHOCACTUS ROBUSTUS foto: Ritter

PYRRHOCACTUS ROBUSTUS VAR. VEGASANUS foto: Ritter
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achtige schubjes en duidelijk zichtbare witte vlokjes wolharen in de oksels; de bodem 
is dikwijls iets karmijnrood.

B l o e m  b u i s  bruinachtig groen, 1,2-1,6 cm lang, boven 1,5-1,7 cm breed, trech
tervormig, aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, bovendien met fijne, zachte, 
witte borstelharen in de oksels der schubjes aan het bovenste deel der buis, die echter 
soms ook ontbreken.

N e c t a r k a m e r  2-4 mm lang, 4-5 mm breed, tubevormig, bodem krachtig kar
mijnrood, naar boven bleek geel, half open, de wand van de buis buigt boven de 
kamer iets naar binnen, terwijl de meeldraden eronder tegen de stamper leunen.

M e e l d r a d e n  onderaan bleek geelachtig, boven bleek karmijnrood, de uit
einden sterk naar binnen gebogen, 7—13 mm lang, de onderste het kortst; de creme 
helmknopjes staan tot op circa 14 hoogte van de bloembladen, inplanting van de bo-

PYRRHOCACTUS FROEHLICHIANUS foto: Ritter

venkant der nectarkamer tot op 3-5 mm beneden de zoom, 8-11 lichtgele, samen nei
gende 3-4 mm lange helmknopjes.

B l o e m b l a d e n  2% -2% cm lang, 7-11 mm breed, naar onderen smaller wor
dend, bovenaan kort toegespitst, bovenrand dikwijls iets getand, geelbruinrood of nog 
met een groenachtig waas bovendien (moeilijk te definiëren mengkleur), middenstreep 
donkerder en roder, niet karmijnrood, rand geler en meer bruinachtig, trechtervormig 
gesteld, onderaan niet naar binnen gebogen (zoals normaal bij Pyrrhocactus curvispi- 
nus); de gegevens van de bloem zijn genomen van twee verschillende planten.

V r u c h t  roodachtig-zwartachtig-groen, circa l% -2  cm lang, dikte % der afme
tingen, met verdwijnende kleine roodachtige schubjes en zeer duidelijke witte vlokjes 
wol in de oksels, de bodem van het vruchtnapje intens karmijnrood, vruchtvlees dikwijls
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karmijnrood of rose. Zoals bij alle Pyrrhocactussen vallen de zaden uit de vrucht door 
een cirkelrond gaatje in de bodem.

Z a a d  zwart tot donkerbruin, circa 114 mm lang, 1 mm breed, % mm dik, aan 
de rugzijde krachtig gewelfd en gekield, grof korrelig geribd; hilum wit, ovaal, aan de 
afgeknotte basis.

V i n d p l a a t s  Ocoa, midden Chili, op grote hoogten.
G r o e i p l a a t s  op enige afstand van de kust van de departementen Quillota en 

La Ligna; naar het noorden en het oosten komen variëteiten voor.

S y s t e e m :  het meest verwant met Pyrrhocactus froehlichianus, die 
meer zuidelijk en zuidwestelijk groeit. Pyrrhocactus froehlichianus is klei
ner, heeft minder ribben en verder van elkander verwijderde areolen en 
met meestal meer omgebogen en dunnere dorens, minder rand- en midden
dorens; middenstreep op de bloembladeren is karmijnrood; vrucht is roder 
en ronder; zaad zwarter, iets groter, het hilum halverwege de buikzijde, 
met een neusvormig uitsteeksel van de basis, dat bij Pyrrhocactus robustus 
ontbreekt. De groeigebieden der beide soorten overlappen elkaar hier en 
daar, waardoor dikwijls hybriden ontstaan.

V a r i ë t e i t :  vegasanus var. nov. is iets kleiner, areolen dichter bij 
elkaar, bloem wat korter, bloembladeren smaller met meer karmijn-bruin- 
achtige middenstreep. Groeit bij Las Vegas, departement Quillota. Ver
spreidt zich vandaar naar het noorden en gaat naar het oosten in het 
type over.

De foto’s zijn van de typen van de soort en de variëteit. Om een ver
gelijking te maken plaats ik bovendien een foto van Pyrrhocactus froeh
lichianus van de Cerro de la Campana, verder naar het zuiden.

De soort voer ik onder nr. FR 239a en de variëteit vegasanus onder 
nr. FR 239.

Vertaling: A. F. H. BUINING.

VAN DE FLORIADE
De „Floriade” mag niet ontevreden 

zijn over de medewerking die zij van de 
succulentenkwekers ondervindt, schrijft 
de heer L. Caron in het Vakblad voor 
de Bloemisterij. Op elke binnenexpositie 
waren zij aanwezig met vaak bijzonder 
goede inzendingen. Nu was er weder
om een goede collectie van deze inte
ressante planten ingezonden.

De firma K. Mantel & Zn., Aalsmeer, 
behaalde met gemak de ereprijs. Er 
waren grote gave exemplaren van zeld
zame soorten, sommige met bloem. De 
kleine planten waren even gezond en 
boeiden het oog door hun veelkleurige 
bedoorning en beharing.

We vermelden hier slechts enkele 
soorten: Heliocereus spec. met prachtige 
bloem, Espostoa sericata, Cephalocereus 
sartorianus, Gymnocalycium en Nycto- 
cereus serpentinus, bloeiende Echinopsis 
eyriesii en Euphorbia triangularis.

Een gouden medaille was er voor G. 
J. Hofland, die eveneens met een mooie 
verscheidenheid voor het voetlicht 
kwam. Hier zagen we diverse Aloë’s, 
Opuntia’s in vele soorten, Oreocereus 
Cephalocereus, Echinopsis en uitstekende 
Echinocactus grusonii’s.
F. Hoogvliet, Maasdijk bracht voorna
melijk beste handelsplanten. We noteer
den er bloeiende Echeveria setosa, Echi
nocactus grusonii, Opuntia microdasys, 
Cleistocactus strausii, Haworthia attenu
ata en vele andere goede soorten. Aan 
deze groep werd een grote verguld zil
veren medaille toegekend. Deze planten 
vormden een goede overgang naar de 
middengroep, die een Mexicaans land- 
schap voorstelde.

Natura Artis Magistra te Amsterdam 
en Blijdorp te Rotterdam ontvingen voor 
hun inzending elk een gouden medaille.
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J. C. VAN KEPPEL

'Q ck.eoeria x ópiralió S>eieUu. e *  9 ? ? o rre «

Deze merkwaardige hybride werd omstreeks 1870 door de succulen
tenkweker D eleu il  gewonnen. Oppervlakkig bezien vertoont deze plant in 
groeiwijze veel overeenkomst met sommige Astroloba’s (Aprica), maar een 
nauwkeuriger beschouwing van de bloeiwijze leidt ons naar de Crassula- 
ceae. Deze is pluimvormig en getooid met vijf-, soms zestallige witte, 
slechts aan de voet vergroeide kroonblaadjes van ±  8 mm lang, 2 V2 mm 
breed, die in het bovenste deel achterwaarts gekromd en aan de rugzijde

voorzien zijn van ’n roodachtig ge
kleurde kiel. De veel smallere kelk
blaadjes bereiken ±  % X  de lengte 
van de bloemkroon en zijn aanlig
gend geplaatst. De bijassen dragen 
2—5 bloemen. De sterk bebladerde 
bloemstengel ontspruit zijdelings 
uit de hoofdrozetten en is roodach
tig gekleurd. De bladeren zijn spi
raalvormig om het stammetje ge
plaatst, in vorm min of meer drie
hoekig, 3 cm lang, lichtgroen, bij 
zonnige standplaats rosé verkleu
rend. Aan de voet der zittende 
bladeren bevinden zich twee mini
male sporen. Bovenzijde der bla
deren vlak, onderzijde bolvormig, 
top spits. De plant vormt een ver
lengde rozet.

De kuituur van deze plant is 
eenvoudig. De plant verdraagt 
goed de volle zon, is gemakkelijk 
door stekken te vermenigvuldigen 
en groeit vrij snel in zanderige 
bladaarde. Oudere rozetten krijgen 
een min of meer liggende groei

wijze. Hoewel de bloei niet bepaald opvallend is, verdient deze plant 
wegens zijn fraai gevormde en gekleurde rozetten toch wel aanbeveling om 
gekweekt te worden. Uit bladstek is deze plant moeilijk te kweken.

Vele mogelijkheden biedt de benaming van deze plant omdat het vrij 
dubieus is of zij wel ontstaan is uit een kruising waarbij een Echeveria (in 
engere zin) betrokken is geweest.

M orren beschrijft haar in Belg. Hort. XXV, 1875, als een kruising 
tussen Ech. „decipiens” en Ech. californica B aker.

Nu is door anderen reeds uitgemaakt dat Ech. californica een synoniem 
is van Dudleya cotyledon (Jacq) Br. et  Rosé, zodat de ene ouder dus een

ECHEVERIA X  SPIRALIS
foto: De Klark.
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Dudleya blijkt te zijn. Maar de identiteit van Ech. „decipiens” is moei
lijk meer vast te stellen. Vrij zeker komen geen planten onder deze naam 
meer in kuituur voor. Typerend is dat decipiens betekent, bedrieglijk, op iets 
anders gelijkend. Misschien een aanwijzing dat degene die deze naam het 
eerst gaf, niet helemaal zeker was van de juistheid van de naam van ge
noemde plant.

Ech. decipiens wordt in Saunders Ref. Bot III 1870 genoemd als syno
niem van Cotyledon decipiens B aker. M orren beschrijft haar in Belg. Hort. 
XXIV, 1874, 159 als een Echeveria, zodat deze plant dus ook als Echeveria 
decipiens (Bak) M orren in de literatuur voorkomt.

B erger vermeldt haar in zijn monografie van de Crassulaceae (1930) 
niet, terwijl D r. von Poelenitz in Fedde Repert. 39, 1936, 266 haar alleen 
bij de ondefinieerbare soorten vermeldt. Ook Jacobsen, Handbuch der Suk- 
kulenten Pflanzen vermeldt deze naam niet!

Volgens een mededeling van D r . F röderström uit Stockholm aan 
D r . von Poellnitz  behoort Ech. decipiens tot het geslacht Altamiranoa 
R osé. Of eerstgenoemde levende planten ervan gezien heeft, wordt niet 
gemeld.

In dit geslacht vinden wij deze naam zelfs niet als synoniem terug, 
zodat de mening van D r . F röderström waarschijnlijk gebaseerd is op 
de beschrijving van deze plant. Het zal dus wel ondoenlijk blijken Echeveria 
„decipiens” nader te determineren.

R owley geeft in Cactus and Succulent Journal (Engeland), Vol. 13, 
no. 4, 1958, pag. 75 van de naam Echeveria spiralis een nieuwe geslachts- 
combinatie, n.1. X Dudleveria spiralis (D e l .) Row ley.

Ondanks het feit dat het vrij onzeker is of een der ouders van deze 
kruising wel een Echeveria geweest is, lijkt het ons beter de oude naam, 
ook al is die misschien foutief, voorlopig te handhaven. Mogelijk wordt nog 
eens vastgesteld wat Echeveria decipiens was, n.1. een Echeveria, een Alta
miranoa of mogelijk zelfs een Sedum. Wie heeft Dudleya cotyledon in kui
tuur? Mogelijk dat een kruising van deze met Echeveria spiralis enig licht 
op de afstamming zal kunnen werpen. De mogelijkheden tot diepere bestu
dering die deze plant biedt, waren voor ons aanleiding de aandacht van lief
hebbers en experts op deze merkwaardige hybride te vestigen. Misschien dat 
deze regels meewerken dat ook anderen zich op dit probleempje zullen 
werpen. Mogelijk komen wij dan nog eens tot een juiste oplossing van deze 
nomenclatorische puzzel.

RECTIFICATIE
Tot onze grote spijt is in het onder

schrift op pag. 55 een blunder geslopen. 
Er staat Crassula deceptrixxCr. galeota 
Morgan 1951. Er had moeten staan : 
Hybride tussen Crassula falcata en een 
soort verwant aan Crassula deceptrix,

waarvan de blaadjes dus dicht opeen, 
in 4 rijen zijn geplaatst.

Wij betreuren deze fout des te meer 
omdat hier geschreven werd over een 
nieuwe hybride. Wij verzoeken u hier
van goede nota te nemen.

Bezoekt de Algemene Vergadering op 

zaterdag 25 juni 1960 te Hilversum

70



VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

De laatste jaren worden nogal veel importen aangeboden. Planten van behoorlijk 
formaat, meestal te groot om te enten, waren zij wat kleiner van stuk dan zou er geen 
bezwaar tegen zijn, omdat zij zich beter aan ons klimaat aanpassen dan grote exem
plaren; het enten van kleine importen lukt meestal nog wel. Oudere pakken slechts 
sporadisch. Natuurlijk zult u aanvoeren dat uw importen al jaren in de kas staan, 
mogelijk, u beweert dat ze leven, en ik bewijs u, dat ze zeer langzaam wegkwijnen. 
Een uitzondering valt er te maken voor die importen, die het bij ons wel doen, zoals 
Mam. parkinsonii en de var. brevispinus, Mam. calacantha, Mam. rhodantha sulphurea 
en nog enkele die het met ons klimaat wel eens worden. Een aantal Neoporteria’s, 
waaronder Pyrrhocactus nigrihorrida, een robuste plant met bijna zwarte dorens en 
grijs-grauw plantenlichaam, houdt het ook wel uit, al zal de bezitter ervan niet zo heel 
veel van de bloemen zien, want daar is zij bijzonder karig mee. In ieder geval is het 
een pronkstuk in elke verzameling.

Ik kom hier nog even op de importen terug, omdat ik een vermoeden heb, als 
tegenstander van importen te worden aangemerkt en niets is minder waar. Van impor
ten valt, bij aandachtig beschouwing, heel wat te leren. Ze kunnen imposant zijn en 
fraaier van bedoorning dan vele bij ons gekweekte planten. Daarvoor stonden ze dan 
ook in een heel ander klimaat. Maar we vragen ons wel eens ernstig af, wat komt 
er van al die importen terecht ? Hoeveel zullen er weer aan de groei komen en bloeien? 
Men moet niet vergeten, dat wij bij deze planten de natuur geweld aan doen. Eerst 
worden ze uit de grond gegraven, daarna gaan ze, min of meer doelmatig verpakt, 
een paar maanden in kisten naar een land, waar de vochtigheidsgraad van de lucht 
veel hoger en de warmte geringer is. Daarna komen vele er van in handen van men
sen, die van de behandeling weinig of niets afweten. Wilt u toch een paar importen in 
uw verzameling hebben, welnu koopt dan planten bij een kwekerij, waar ze reeds 
enige tijd in cultuur zijn geweest. U betaalt wel wat meer, maar het succes is er des 
te groter om.

Indien het u niet te veel moeite is, vermeng dan de aarde met ongeveer een 
kwart deel vermiculite of gravel. Dit maakt de aarde goed doorlatend, wat voor 
importen wel heel noodzakelijk is. Het eerste jaar minder water geven dan aan niet- 
importen, want veel vochtigheid verdragen de importen het eerste jaar niet, zet ze 
echter enige tijd zo dicht mogelijk bij het glas. Nadien kunt U ze behandelen als uw 
overige planten.

„De bodem in het vaderland van de cactussen bestaat uit rotssteen en zand”, zo 
schrijft Schelle in zijn boek „Kakteen”. Dat lijkt in lijnrechte tegenspraak met de 
bewering dat een cactus over veel voedsel moet beschikken en in de natuur is dat 
ook zo. Immers de grote tegenstelling tussen regentijd en droogteperiode, zonnehitte 
en koude nachten zijn oorzaak,, dat het gesteente snel verweert. Dit valt uiteen in leem, 
kalk en mineralen. Het zand wordt door droogte en wind en het grote verschil in dag
en nachttemperatuur, als het ware verpulverd en bestaat in vele streken uit het voor 
onze succulenten zo onmisbare kiezelzuur. Het kiezelzuur komt in de grootste hoe
veelheid voor in de korst der aarde en speciaal in dat deel waar succulenten groeien. 
In Mexico, het cactusland bij uitnemendheid, komen streken voor waar de bodem uit 
tufsteen bestaat met een gehalte van 99 % aan kiezelzuur.

Over het algemeen genomen groeien de cactussen in hun vaderland tussen de 
rotsen in spleten, die gevuld zijn met de verweringsproducten der gesteenten; de 
regenbuien in de neerslagperiode zorgen er voor dat deze weer aangevuld worden. 
Men dient niet te vergeten dat in de korte regenperiode een leger van éénjarige plan-
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ten uit de grond gestampt wordt, deze genieten echter maar een kortstondig bestaan 
door de hitte en de droogte, die alles in korte tijd verschroeien.

De overblijfselen van deze plantenresten verpulveren en daardoor ontstaat een 
rijke humus, die elk kiertje en gaatje vult, waardoor een cactus zijn voeding als het 
ware thuisbezorgd krijgt. We moeten ook niet vergeten dat het wortelgestel van de 
cactussen op hun natuurlijke groeiplaats dikwijls een meter of meer lang wordt, waar
door de zeer lange wortels meer voedsel kunnen opnemen dan in onze potjes het geval 
is. Een cactus zoekt voeding; hoe minder voeding er aanwezig is, hoe langer de wor
tels worden, want deze gaan op zoek naar voedsel.

Bovendien hebben, zoals bekend is vele soorten gesteente de eigenschap water lang 
vast te houden door de haarbuisopzuiging. De meeste steensoorten zijn in het bezit 
van zeer fijne kanaaltjes, welke het opgezogen water niet zo snel weer los laten.

Het enten van cactussen is reeds een zeer oude kunst. De onbekende, die honder
den jaren geleden op de gedachte kwam om planten te enten, mag wel als een uit
vinder van groot formaat worden genoemd. De meeste vruchten, zoals appels en 
peren, die wij eten, de rozen, die onze tuin sieren, hebben wij grotendeels te danken 
aan het enten of oculeren.

De vruchten die wij eten, wijken alle belangrijk af van de in de natuur voorko
mende soorten. Waardevolle teeltproducten, resultaat van eeuwenlang zaaien en kwe
ken, kunnen door enting op „wilde” onderstammen vermenigvuldigd en algemeen ver
breid worden. Reeds jarenlang passen de cactuskwekers deze methode met succes toe.

De bedoeling van het enten is dikwijls het verkrijgen van een maximum resultaat 
in een minimum van tijd. Wanneer wij alleen dit doel nastreven zullen teleurstellingen 
niet uitblijven. Cactussen, die bij een juiste behandeling op eigen wortel goed groeien, 
behoren in het geheel niet geënt te worden. Cactussen zijn nu eenmaal langzame 
groeiers, dat weten we allemaal, en forceren leidt tot misvorming.

Er zijn evenwel gevallen, die enten noodzakelijk maken. De eenvoudige liefheb
ber, d.w.z. hij die er maar een betrekkelijk klein aantal planten op nahoudt, zal er 
niet zo gauw toe overgaan om de kop van een Cereus af te snijden en dan het boven
deel van een cactus die niet groeien wil, er op te zetten. Liever probeert hij het 
nog eens met een ander aardmengsel om te trachten toch maar zijn plant in het leven 
te houden.

In het „Handbuch der Kakteenkunde” , door Foerster in 1846 uitgegeven, wordt 
het enten uitvoerig behandeld. Hij beschrijft daarin allerlei kunstjes, o.a. het vormen 
van een stam door twee Cereussoorten overlangs door te snijden en samen te voegen, 
zodat men aan de éne zijde een Harrisia jusbertii zag, terwijl de andere zijde zich als 
Trichocereus spachianus ontpopte.

Op dergelijke kunststukken waren de bezitters erg trots en mijnheer Graebner 
vertelt in zijn „Kakteenzucht” dat hij eens een Pereskia bezat, waarop niet minder dan 
20 cactussoorten geënt waren. Dergelijke grapjes zijn echter nog lang niet verdwenen. 
De heer Bommeljé weet van een oude Haagse kweker te vertellen dat deze een pop 
gemaakt had van geënte cactussen. De benen behoorden aan een Opuntia cylindrica; 
de romp aan Opuntia tuna, de hals was een Echinopsis Eyriesii terwijl het hoofd — 
hoe kan het anders —  toebehoorde aan Cephalocereus senilis terwijl voor de armen 
Chamaecereus silvestrii gebruikt was.

Bij het enten worden twee planten zó met elkander verbonden dat ze met elkaar 
vergroeien, zodat ze één worden en het door de onderstam opgenomen voedsel aan 
het entstuk wordt doorgegeven. Deze samenvoeging doet het bovenstuk beter groeien, 
zonder dat er enige verandering aan de habitus van het geënte bovenstuk plaats vindt. 
Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar dikwijls zien we dat door een te snelle groei 
het geënte plantendeel als het ware uit elkaar groeit, zodat het zijn oorspronkelijke 
vorm verliest. Het is noodzakelijk te weten welke onderstam bij het enten gebruikt 
moet worden om de beste resultaten te bereiken. Men kan geen planten enten wier 
verwantschap ver uiteen ligt. Hoe nauwer de verwantschap van entstam en ent is, 
des te beter en gemakkelijker zullen ze met elkaar vergroeien.
(Wordt vervolgd) MALACO.
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Firma K. EDELMAN
S pecia lite it C actussen en an dere  
Vetp lanten . Grote voorraad.

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

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 3 3 4

BEGROTING 1960

Ontvangsten :
Saldo per 1 januari 1960 .. f  2.665,14
Contributies ............................f  6.500,—
Verkoop oude jaargangen .. f 150,—
Advertenties ............................f  250,—

f 9.565,14

Uitgaven :
Drukkosten maandblad .. .. f  6.500,—
Verzending maandblad porto f 225,—
Verenigingsdrukwerk .. .. f  200,—
Kosten redactie en adm. .. f  240,—
Vergaderkosten .....................f 125,—
Bibliotheek ............................f  160,—
le en 2e secretariaat .. .. f  200,—
Penningmeester .....................f  25,—
Verschuldigd re ch t .....................f 50,—
Onvoorzien ............................ f  200,—
Vermoedelijk saldo ....... f  1.640,14

f  9.565,14

Secretariaat.
De beantwoording van brieven gericht 

aan het secretariaat zal door ziekte van 
Mevrouw Grullemans enige vertraging 
ondervinden.

EVEN NOTEREN!
Het nieuwe adres van onze penning
meester luidt thans als volgt :

G. D. Duursma,
A. Stellingwerf straat 81 

Leeuwarden

BIJSTAND 3
Tot 16 juli 1960 wordt in ons land een 

grote nationale loterij gehouden ten 
gunste van Het Koningin Juliana Fonds 
en Het Prins Bernhard Fonds. De op
brengst van deze grote geldinzameling 
wordt onder meer aangewend ten be
hoeve van de Bejaardenzorg en de Jeugd
zorg.

Beide Koninklijke Fondsen beijveren 
zich, in de sectoren van maatschappelijk 
en cultureel werk, organisaties die in 
nood verkeren bij te staan.

Voor deze aktie, die men dient te zien

als een moderne controleerbare collecte 
is de loterijvorm gekozen. Loten a f 1,— 
per stuk in 5 kleuren zijn op duizenden 
verkoopadressen verkrijgbaar.

f  250.000,— aan belastingvrije prijzen, 
waaronder 5 woonhuizen a f  25.000,— 
per stuk zijn in de aktie opgenomen.

Uit de afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Van onze feestvergadering kunnen we 
zeggen dat het een mooie en geslaagde 
avond is geweest. Geslaagd, mede door 
de medewerking van de hr v. Keppel, die 
ons geboeid heeft met zijn praatje en zijn 
mooie dia’s. De hr v. Keppel, nogmaals 
dank. We hopen dat we nog eens een 
beroep op u mogen doen. Ook dank, 
die we nog eens willen onderstrepen, 
aan de heren Schut, Meesters en Lage- 
veen voor het vele werk dat zij in de 
afgelopen 5 jaar voor de afdeling heb
ben verricht.

Op 16 juni hopen we weer te verga
deren in Bennekom bij de heren Ruisch 
en Esmeijer.

We vertrekken om half acht bij het 
busstation achter de flat. We gaan daar 
niet alleen de mooie verzamelingen be
wonderen, maar ook een plantenkeuring



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

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

houden. Wilt u, voor zover in uw ver
zameling aanwezig, een Mammillaria 
wildii meebrengen ?

Na een inleiding van de heer Plank, 
willen we gezamenlijk deze planten be
kijken en bestuderen. En, om de woor
den van de heer van Keppel te gebrui
ken, dan pas zien we hoe mooi een 
plant is.

J. LIEVERS, secretaris,
Vrij Nederlandstraat 13 III — Arnhem.

GOOI- EN EEMLAND
De bijeenkomst, die 3 mei j.1. in „De 

Karseboom” te Hilversum gehouden 
werd, had een zeer geanimeerd verloop. 
Verslag werd uitgebracht over een ex
cursie naar het Westland en regelingen 
getroffen voor soortgelijke reisjes, die in 
de komende weken gemaakt zullen wor
den.

De verloting van planten werd een 
spannende aangelegenheid, omdat door 
Mevr. van Marle-Coates, de heer Ru- 
bingh, maar zeer in het bijzonder door 
de heer P. Diemel, een zo groot aantal 
mooie plantjes ter beschikking gesteld 
was, dat voor ieder lot een prijs ver
strekt kon worden.

Het tweede deel van de avond werd 
gevuld door een lezing van de heer 
Diemel, die een samenvatting gaf van 
zijn rijke ervaring op het gebied van 
het kweken en verzorgen van succulente 
planten. Applaus en discussie bewezen, 
dat de lezing zeer in de smaak van de 
leden gevallen was.

W. H. SCHUSTER, secretaris,
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ROTTERDAM
Onze bijeenkomst op zaterdag 14 mei 

is een uitzonderlijk mooie avond gewor
den. Wij hadden de heer en mevrouw 
Buining op bezoek. De heer Buining 
vertelde ons over zijn reis naar Zuid-

Frankrijk en vertoonde daarbij een grote 
serie zeer mooie dia’s.

Een dankwoord van de voorzitter en 
een dankbaar applaus waren zeker op 
hun plaats.

J. L. DE SLEGTE, secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam

AFD. ZAANSTREEK
Zaterdagmiddag 21 mei had een inte

ressante excursie plaats naar de kweke
rij van de heer D. Bouwman te Naald
wijk. Ondanks het slechte weer werd de 
tocht door circa 14 deelnemers aanvaard 
en arriveerden wij om plm. kwart over 
drie bij de kwekerij, waar wij gastvrij 
met koffie en koek werden onthaald 
door de fam. Bouwman. In de kassen 
was veel schoons en interessants te zien 
en er kan dan ook gezegd worden, dat 
de deelnemende leden met voldoening op 
een geslaagde middag kunnen terugzien.

Volgende vergadering op zaterdagmid
dag 18 juni. ten huize van de heer S. 
Voster, Noorddijk 25, Wormerveer. Op 
het programma staat o.a. keuring zaai
lingen van de zaaiwedstrijd 1959. Wij 
reken daarom op aller komst!

E. J. HELDERMAN, Secretaris 
Eschdoomlaan 52 - Wormerveer.

VRAAG- EN AANBOD
IN RUIL of te koop twee- drie- en 

vierjarige zaailingen van Lemaireoce- 
reus chende, gigantea, pringlii. Seticer. 
icosagonus, Morawetzia doelziana. Eul. 
aricensis, saint-pieana. Astrophytum or
natum, asterias, Cephalocereus palmeri, 
senilis. Hamatocactus setispinus. Echino- 
cereus de laetii. Coryphantha bumam
ma, asterias. Copiapoa dura. Matucana 
haynii var. gigantea, yanganucensis. 
Gymnocalycium saglionis en michanovi- 
chii. Lobivia lateritia. Mamillopsis seni
lis. Brieven met postzegel voor antwoord 
aan H. J Buijs, Wilhelminastraat 26, 
Amstelveen.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„Sulva", Military Road, Hout Bay, Cape Province South Alrica.
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c&ótroloba ópiralió ( £ J  l̂iuew.
( =  ALO E SPIRALIS Linn. Spec. Plant (1753); APICRA SPIRALIS  
(L .) Willd. 1811, p.p. m in.; Baker (1880) in Journ. Linn. Soc.; ALOË  
IM BRICATA Haw. Syn. plant, succ (1804).

Het is met de in de titel genoemde plant eigenlijk een wat vreemde 
geschiedenis. Het betreft hier een van de eerste succulente planten die 
vanuit Zuid-Afrika naar ons land werd gebracht en toentertijd in de Am
sterdamse Hortus werd gekweekt. Dat was vóór 1700; C o m m e l i n  heeft ze 
in één van zijn bekende werken, Praeludia Botanica (1703), afgebeeld. Dat 
is alles dus reeds ruim of omtrent 260 jaren geleden. Sindsdien is de onder
havige plant b ij o n s in de literatuur vrij vaak genoemd, ook wel een 
hoogst enkele keer afgebeeld, maar werd — helaas — nooit juist geïnterpre
teerd! Deze laatste uitdrukking wil zo ongeveer zeggen : er deugde niet 
veel van. Zelf heb ik de betreffende soort in een overzicht van dit geslacht 
in Succulenta 1939 al eens behandeld (sindsdien is de naam van het 
geslacht en zijn ook veel auteursnamen veranderd) en heb ik er — gelukkig 
maar — een goede beschrijving (p. 25—27) en ook afbeelding (pag. 15) van 
gegeven. Nog nooit was ik echter zo gelukkig geweest de bloeiwijze van 
de plant te zien; daarom heb ik het geheel nog eens opgenomen, nu ik u 
ook de bloem kan laten zien, die juist voor deze soort van buitengemeen 
belang is. Toen de plant voor het éérst bij mij bloeide, heb ik er natuurlijk 
dadelijk een foto van gemaakt. Nu ik er opnieuw een artikeltje aan wilde 
wijden, bleek het achteraf onverstandig te zijn geweest niet meteen ook 
een foto van de plant zelf te hebben gemaakt; het I.V.T. te Wageningen 
was zo vriendelijk deze nalatigheid weer goed te maken door ook een foto 
van de plant te doen vervaardigen, nadat deze in de kassen van genoemd 
instituut opnieuw had gebloeid.

En passant mag ik hier — misschien ten overvloede — toch wel even 
opmerken, dat de geslachtsnaam A s t r o l o b a  een nieuwe en wettige 
naam is voor de vroegere onwettige benaming Apicra. In Succulenta 1947 
(pag. 53) kunt u lezen waarom deze verandering noodzakelijk is gebleken.

Er is nu eenmaal altijd wel een reden waarom iets is, zoals het is. Dat
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het met de juiste interpretatie van Astroloba spiralis sinds eeuwen mis is 
gegaan heeft ook zijn gronden. In de eerste plaats is deze soort hoogst 
zelden of niet meer bij ons ingevoerd. In de tweede plaats hebben sommige 
auteurs zich tè gemakkelijk door de soortnaam — „spiralis” duidt op een 
spiraalvormige stand der bladeren — laten verleiden om andere, weliswaar 
meer of minder aan de échte Astroloba spiralis verwante planten, als zo
danig aan ons voor te stellen. Nu is een onjuiste interpretatie iets, waar de 
besten onzer zich wel eens aan bezondigen, ikzelf niet uitgesloten. Vooral

ASTROLOBA SPIRALIS
foto: I.V.T., Wageningen

wij liefhebbers, wij geven onze planten al vaak een naam vóór we met alle 
kenmerken van onze planten bekend zijn; in dit speciale geval bedoel ik: 
alvorens we de bloemen gezien hebben. In duizend-en-één gevallen kun
nen we er dat gerust op wagen, maar in twijfelgevallen zouden we ons 
wel eens deerlijk kunnen vergissen.

Nu is Astroloba spiralis min of meer zo’n twijfelgeval, en wel omdat 
de plant iets weg heeft van planten uit de Astroloba deltoidea-groep; de 
bladeren van de planten van deze laatstgenoemde groep hebben nl. even-
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Bloemen van 
ASTROLOBA SPIRALIS 
(circa 4 maal vergroot).

foto: Uitewaal

eens een ongeveer driehoe
kige vorm, maar staan over 
het algemeen horizontaal van 
de plant af, die van Astro
loba spiralis daarentegen 
steeds opgericht. Ook heeft 
men wel eens planten van de 
Astroloba pent agona-groep
voor de onderhavige plant 
afgebeeld, louter en alleen 
omdat de bladeren zo mooi 
spiraalvormig gerangschikt 
waren. Dit is eigenlijk min
der vergeeflijk, want de plan
ten van de pentagona-groep 
bezitten heel anders gevorm
de bladeren; deze zijn name
lijk lancetvormig — dus lan
ger en naar verhouding smal
ler — terwijl de blaadjes bo
vendien van witachtige, 
puntvormige, min of meer 
verheven stipjes zijn voor
zien.

Doch nu ter zake. Astroloba spiralis is onmiddellijk te herkennen als 
de plant bloeit; d.w.z. aan de structuur van de bloem, die dus erg opval
lend moet zijn; dat is ook inderdaad het geval, niet alleen opvallend, maar 
ook interessant en bij mijn weten zal men in de hele succulentenwereld 
vergeefs naar een tweede exempel zoeken. *) Hèt kenmerkende voor onze 
soort is dus gelegen in de bloem. Toen de bekende succulentenkenner 
H aw orth  een exemplaar in bloei voor zich had, schreef hij daarover (1812; 
vrij vertaald), dat hij er eigenlijk niet veel van begreep waarom L innaeus 
de naam „spiralis” had gegeven aan een plant, die een spiraalvormige blad
stand te zien geeft; hij zou de plant liever „rugiflora” willen noemen, omdat 
dit de enige plant van de gehele groep was, die een r u w e  bloem heeft. 
Tot zo ver H a w o rth . Wat hij daar zegt, geeft te denken; d.w.z. het gaf 
H a w orth  te denken, maar vandaag de dag, nu de kennis van dit geslacht 
is toegenomen, weten we, dat hetgeen H aw orth  nog moeilijk kon begrijpen, 
helemaal geen puzzel is. Immers van verschillende soorten van dit geslacht 
kennen we planten, waarvan de bladeren in min of meer rechte, maar ook

*) Een kleine correctie op deze stoute Dewering! De bloem van Astroloba pentagona 
variëteit torulosa geeft weliswaar enkele op de bloembuis (eigenlijk perigonium) 
knobbeltjes te zien (afbeelding in Succulenta 1936, pag. 170), maar kan toch niet in 
de verste verte vergeleken worden met hetgeen ons Astroloba spiralis te zien geeft.
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wel meer of minder sterk spiraalvormige rijen zijn gerangschikt; soms zijn 
deze vijf rijen zó sterk, eerder onregelmatig, gedraaid dat ze niet of nau
welijks meer te herkennen zijn. Bepaald heeft H aw o rth  nu een vorm voor 
zich gehad, waarvan de bladrijen niet of nauwelijks meer te herkennen 
waren.

De bloemen van Astroloba spiralis zijn inderdaad opvallend. De bloem- 
bekleedsels van het bloemdek ( =  perigonium; alle Aloë-achtigen missen 
nl. de buitenkrans van kelkbladeren) zijn van een heel merkwaardige 
structuur, die niet eens zo heel simpel in omschrijvende termen is uit te 
drukken. Sommige auteurs noemen het sponsachtig-knobbelig, andere spre
ken van sponsachtig-gekerfd; het is eigenlijk beide goed. Evenals H aw orth  
zou men de oppervlakte van de bloem ruw kunnen noemen, maar ze voelt 
niet bepaald ruw aan in de zin van ruig of stekelig.

Wij geloven hiermede het opmerkelijke van deze soort naar voren te 
hebben gebracht; belangstellenden vinden nadere gegevens in de gedetail
leerde beschrijving aan het slot van dit artikel.

Alvorens echter dit artikel te eindigen, is het misschien wel nuttig 
even de belangrijkste kenmerken te memoreren waardoor Astroloba (het 
vroegere Aprica dus) en het nauw verwante geslacht Haworthia zich van 
elkander onderscheiden. A s t r o l o b a  (de naam duidt er reeds op): de 
zes korte slippen van de bloemzoom stervormig uiteen gespreid (niettemin 
onduidelijk zygomorph). Bladeren van de planten van dit geslacht steeds 
in vijf meer of minder rechte tot sterk spiraalvormige, soms nog nauwelijks 
te herkennen, rijen geplaatst. H a w o r t h i a :  slippen twee-lippig ge
rangschikt, het ene groepje van drie slippen gewoonlijk meer opgericht dan 
het andere. Bladeren in verschillende bladstellingen doch nooit in 5 rijen 
(hoewel bij soorten als Haworthia retusa en Haw. tesselata de bladeren een 
hoogst enkele maal schijnbaar vijfrijig gerangschikt kunnen zijn; o.i. slechts 
een toevalsvorm).

Uitvoeriger diagnose Astroloba spiralis (L.) Uitew. — Planten stamvormend, 
spruitend, 20 cm of meer hoog, 3-3% cm, of iets meer in diam., veelal van een ver
zadigd blauwachtig groen; bladeren in 5 min of meer duidelijke rijen (dak
panvormig), dicht opeen geplaatst, alle ±  opgericht, glad, zonder lichte vlekken, 
ei- tot enigszins lancetvormig driehoekig; met korte, stekende spits, circa 3 cm lang, 
1% cm breed en 4-5 mm dik; bovenzijde jonge bladeren enigszins concaaf, oudere 
vlak tot lichtelijk convex; onderzijde convex en naar de top scheef gekield; randen 
en kiel heel fijn, bijna onzichtbaar gekerfd, ruw. Bloemstengel circa 30 cm lang, 
met vrij veel opgericht-afstaande bloemen, onderaan met enkele vliezige, roodachtig 
generfde bracteeën; bloemsteeltjes 1-1% mm lang, met iets langer bractee; perigo
nium ongeveer 1 cm lang, buisvormig, vlak onder de bloemzoom een weinig ver
nauwd, onopvallend 6-hoekig, opvallend sponsachtig knobbelig (of wrattig), vooral 
op de hoeken, witachtig, met lichtgroene overlangse nerven; de 3 buitenste slippen 
van de bloemzoom bruinachtig geel en enigszins omgebogen-afstaand, de drie bin
nenste slipjes geel, bijna opgericht, alle met donkerder, vrij brede groenachtige nerf 
en aan de spits stomp.

VAN DE FLOBIADE
Op de derde binnententoonstelling van de Floriade waren er inzendingen van 

de kwekers W. J. van Kempen uit Nijmegen en van H. van Donkelaar uit Werken
dam. Laatstgenoemde firma die voor de eerste maal aan een tentoonstelling deelnam, 
wist beslag te leggen op twee gouden medailles. Een groepje cactussen, ingezonden 
door de firma van Zijverden uit Aalsmeer kreeg een eervolle vermelding.
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H. FECHSER en M. G. VAN DER STEEG

<~Parodia penicillata ópec. nov.
a Parodiae chrysacanthioni costis paucioribus, tuberculis multo majo
ribus, apice non lanoso, spinis juvenilis comose fasciculatis differt. 
Planta globosa vel cylindrica, 7-12 cm diam., apice depressa et sine 
lana; costae 17, in tubercula magna, leviter in spiralibus disposita solu
tae; areolae rotundae ±  5 mm diam., lanosae, 12-15 mm distantes; spinae 
40-60, juveniles comose fasciculatae, adultae aculeatae, divaricatae 
15-20, flavidae, 40-50 mm longae, a centrali 1 vix distinctae, radiales 
±40, flavidae vel quasi sine colore, 8-15 (-20) mm longae, adpressae; 
flores Parodiae chrysacanthioni similes sed rubri.
Patria: Argentina, Cafayate, Prov. Salta.

PARODIA PENICILLATA foto: Boeren

P l a n t :  bolvormig, 7-12 cm diameter, oudere planten soms cylindrisch tot 
circa 30 cm lang en dan liggend of hangend groeiende, epidermis fris groen.

R i b b e n :  17, een weinig spiralend in uitgesproken tuberkels opgelost.
T u b e r k e l s :  nagenoeg rond 7-10 mm diam., circa 10 mm lang.
A r e o 1 e n : circa 5 mm diam. met uitgesproken wolvilt, oudere areolen min

der wollig, areolenafstand 12-15 mm.
D o r e n s :  dun, lang, buigzaam, geel tot geelwit of nagenoeg kleurloos, geen 

scherpe indeling in randdorens en middendorens mogelijk. Eén uitgesproken mid
dendoren loodrecht ingeplant in het hart van het areool, afstaand, tot circa 50 mm 
lang, soms min of meer gebogen.

R a n d d o r e n s  ±  40, aanliggend, dunner en lichter gekleurd (nagenoeg kleur
loos) dan de centrale doren, veelal in onregelmatige verdeelde groepjes bijeen, in
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lengte variërend van circa 8 mm tot circa 15 mm (soms 20 mm). Tussen de centrale 
doren en de uitgesproken randdorens bevinden zich circa 15 spreidend staande 
dorens, waarvan er circa 8 de centrale doren symmetrisch omringen en nagenoeg even 
dik, doch korter dan de centrale doren zijn. De overige spreidende dorens zijn dunner 
en korter naarmate ze dichter bij de uitgesproken randdorens ingeplant zijn. Op jon-

Een prachtige macro-opname van de doornbundels van PARODIA PENICILLATA
foto: Boeren

gere areolen staan alle dorens nog loodrecht ingeplant, dichte gesloten bundels vor
mend, welke als „varkensharen kwastjes” het ingezonken vegetatiepunt nagenoeg aan 
het oog onttrekken. Aan deze „kwastjes” ontleent de plant haar naam.

B l o e m :  Uit de top der plant, rood.
V i n d p l a a t s :  Door Fechser in 1951 gevonden bij Cafayate in de provincie 

Salta, Argentinië.
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d :  Niet bekend. Tengevolge van grote aardverschui

vingen na sterke regenval gelukte het bij een expeditie in 1959 niet op de oor
spronkelijke vindplaats de planten terug te vinden.

O p m e r k i n g :  De plant vertoont zeer veel overeenkomst met Paro
dia chrysacanthion, waarvan zij afwijkt door de veel grovere tuberkels, 
grotere areolen, grovere en iets lichter geel gekleurde bedooming, de typi
sche gesloten doornbundels op de jonge areolen en de rode bloem. Verder 
bloeit Parodia chrysacanthion in onze cultures vroeg in het voorjaar — jan.- 
maart — in tegenstelling met Parodia penicillata, voor welke laatste de bloei
tijd in juni—juli valt.

Het bestaan van deze plant is reeds vermeld door Backeberg in „Die 
Cactaceae”, deel III, pagina 1608, laatste regel.

Door D r . B. K. Bo om  is een geconserveerde bloem naar het Rijksher
barium te Leiden gezonden waar t.z.t. eveneens een plant gedeponeerd zal 
worden. Tevens zal zo spoedig mogelijk vermeerdering dezer plant naar de 
I.O.S. Schutzsammlung te Zürich gezonden worden.
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Dr. H. W. DE BOER

Lithops salicola var. reticulata de S o e r  var. nov.
LIT H O P S SA LIC O LA  L . B ol. a p ic e  g riseob ru n n ea , fen e s tr a  ru brobru n -  
n eo -r e t icu la ta  d iffe r t .
Habitat: Kaap Provincie, in de nabijheid van Kraankuil, 45 km ten 
zuiden van Hopetown.
Coli.: Dr. A. L. Geyer, juni 1959.

Het venster van Lithops salicola L. B ol. kan weliswaar zeer verschil
lend van kleur zijn -  olijfgroen, grijsgroen, donkergroen, roodachtig, vlees
kleurig — en een zeer verschillend aantal lichtkleurige eilandjes bevatten, 
een netwerk van lijnen komt daarin niet voor. Als vindplaatsen van Lithops 
salicola worden opgegeven : Oranje Vrijstaat: bij Luckhoff, zowel in een

LITHOPS SALICOLA VAR. RETICULATA de Roer (vergroting %  X) foto: de Boer

zoutpan, welke in het regenseizoen onder water staat, als op droge kalk- 
grond en in het Fauresmith district op de farm „Rosé Marie” in zoutpan- 
nen. Volgens een mededeling van D r . A. L . Gey er  komt Lithops salicola 
echter niet alleen in de Oranje-Vrijstaat voor, doch kan deze soort ook bij 
duizenden ten zuiden van de Oranje Rivier, dus in de Kaap Provincie, on
geveer 50 km ten zuiden van Hopetown worden gevonden.

In juni 1959 werden door D r . A. L. G ey er  in de nabijheid van Kraan
kuil, ongeveer 45 km ten zuiden van Hopetown, op een kleine, vrij dicht 
met laag struikgewas begroeide heuvel, welke bestrooid was met kleine, 
bruine steentjes en waarop geen kalkformatie zichtbaar was, een aantal
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lithopsplanten gevonden, welke op het bovenvlak een netwerk van rood
bruine lijnen hadden en daardoor enige gelijkenis met Lithops hallii de 
Boer vertoonden.

Dr. Geyer was zo vriendelijk, mij daarvan een 7-tal tweekoppige exem
plaren toe te zenden. Al spoedig bleek mij, dat de gelijkenis met Lithops

LITHOPS SALICOLA VAR. RETICULATA de Boer. Terwille van de duidelijkheid van het 
netwerk van roodbruine lijnen in het venster is deze opname zeer sterk vergroot opgenomen.

foto: de Boer

hallii slechts oppervlakkig is. Lithops hallii nl. heeft geen groot, open ven
ster en het bovenvlak is voorzien van een netwerk van vrij smalle groeven, 
waarin roodbruine lijnen voorkomen. De bedoelde door Dr. Geyer gevon
den lithops bezit echter een groot open venster, waarin, bij sommige exem
plaren veel, bij andere weinig lichtkleurige eilandjes worden aange
troffen, terwijl in het venster, om de eilandjes, een netwerk van roodbruine 
lijnen zichtbaar is. Daar de gevonden planten, wat afmetingen en vorm 
betreft, overigens overeenkwamen met Lithops salicola L. Bol., heb ik deze 
afwijkende variëteit Lithops salicola var. reticulata genoemd.

De kleur van het bovenvlak (eigenlijk van het venster, dat bijna het 
gehele bovenvlak beslaat) is bij deze variëteit meestal grijsbruin, bij een 
enkel exemplaar iets loodkleurig, bij andere meer bruinrood. De grijsbruine 
en iets loodkleurige exemplaren groeien meestal verborgen tussen het lage 
struikgewas, doch de enkele planten, welke op open plekken tussen het 
struikgewas werden aangetroffen, waren bruinrood.

Evenals bij Lithops salicola L. Bol. het geval is, vertoont deze nieuwe 
variëteit meestal een lichte rand om het venster en ook de eilandjes in het 
venster zijn vrij licht grijsbruin tot geel van kleur. Bij de vensters, waarin



vele eilandjes voorkomen, ligt elk eilandje in een maas van het netwerk 
van roodbruine lijnen; het eigenaardige is verder, dat ook bij de exem
plaren met vensters, waarin weinig eilandjes voorkomen, meergenoemd net
werk evengoed aanwezig is> doch in het merendeel van de mazen daar
van komen geen eilandjes voor. De roodbruine lijnen liggen in het groei- 
stadium van de planten niet in voren of groeven, doch zij zijn min of meer 
verzonken beneden het oppervlak van het venster; in het ruststadium, waar
bij de planten door gebrek aan water enigszins ingeschrompeld zijn, is het 
venster om de eilandjes (welke overigens altijd iets boven het oppervlak van 
het venster uitsteken) min of meer ingezonken, waardoor het netwerk van 
roodbruine lijnen om de eilandjes in ondiepe groeven komt te liggen.

Het meergenoemde netwerk is bij alle planten niet even sterk op de

LITHOPS SALICOLA L. Bol. — Let op de tekening van de vensters foto: de Boer

voorgrond tredend, doordat het soms vlak onder het oppervlak van het 
venster schijnt te liggen, bij andere exemplaren echter dieper in het weef
sel blijkt te zijn verzonken.

Is het eerstgenoemde het geval, dan zijn de lijnen van het netwerk 
zeer duidelijk zichtbaar en prachtig roodbruin van kleur; is het laatste het 
geval, dan zijn de lijnen van het netwerk waziger en is de kleur minder 
duidelijk roodbruin, waardoor het geheel minder sterk op de voorgrond 
treedt. Ook zijn de vensters in het groeistadium van de planten — dus bij 
ons in het voorjaar en in de voorzomer — over het algemeen veel duidelijker 
van een netwerk voorzien dan in de herfst en in de winter, wanneer de 
oude bladeren (ten bate van de nog grotendeels in het corpusculum ver
borgen jonge bladeren) langzamerhand hun frisse kleur en duidelijke teke
ning beginnen te verliezen.
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FRIEDRICH RITTER —  Arica —  Chili

Pyrrhouactus wagiiiikneditii <~Ehtter sp. nova
Simplex, hemisphaericus, radice rapacea flavida; costis 18-22, sub- 
cinerascenti viridibus obtusis depressis tuberculatis; areolis magnis 
subimmersis; aculeis nigricantibus, 6-8 marginalibus, 1-4 centralibus 
subrectis; floribus infundibuliformibus diversis coloribus; fructibus fla- 
vidoviridibus cavis floccis albis instructis; seminibus parvis brunneis 
tuberculatis, hilo basali.

P l a n t  enkel, halfkogelvormig, later dikwijls iets langwerpig, circa 6-9 cm 
diam., grijsachtiggroen, dikwijls door de zon bruinachtig of geelachtig verbrand, met 
verzonken bedoornde tot onbedoornde top, met dikke harde geelachtige penwortel 
en vernauwde wortelhals.

R i b b e n  18-22, stomp, slechts % -  % cm hoog, circa 1 cm breed, tussen de 
areolen smaller, daaronder iets tot krachtig knobbelig, bij oude planten steken de 
knobbels bij de areolen vrijwel bootvormig naar voren met de daarin iets verzon
ken areolen, ribben boven de areolen diep ingesneden; bij jonge planten zijn de 
ribben sterk opgelost in kleine knobbeltjes.

A r e o l e n  % tot meer dan 1 cm lang, %-% cm breed, % -1 % cm van elkaar ver
wijderd, met grijs vilt.

D o r e n s  vrij krachtig, vrijwel geen verschil tussen rand- en middendorens, 
alle zwart en later grijs wordend, middendorens 1-4 van 2-3 cm lengte, meer rond 
of iets plat, recht of iets naar boven gebogen, randdorens 6-8 van 1-2 cm lengte; 
jonge planten hebben zeer kleine fijne dorentjes.

B l o e m  dicht bij de top, reukloos, 3-4 cm lang met 3-3% cm wijde opening, 
trechtervormig.

V r u c h t b e g i n s e l  groen met fijne smalle groenachtige of bruinachtige 
schubjes en veel witte wol in de oksels, dat het vruchtbeginsel vrijwel geheel be
dekt.

B l o e m b u i s  aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, en bovendien aan het 
einde rijkelijk veel fijne, weke, witte, gewonden borstels, trechtervormig, 1-1% cm 
lang met 1,2-1,4 cm brede opening.

N e c t a r k a m e r  2-3 mm lang, 3-4 mm wijd, met bleke tot karmijnkleurige 
bodem, half open door de tegen de stamper leunende onderste meeldraden.

M e e l d r a d e n  wit, nooit rood, de onderste en de bovenste vrijwel even lang 
8-12 mm, helmknopjes crème tot vrijwel wit, de inplanting gaat van de nectarkamer 
tot dicht bij de zoom naar boven.

S t a m p e r  2-2% cm lang, circa 2 mm dik, onderaan meer karmijnkleurig, boven 
meer bruinrood of lakrood, de 4-5 mm lange, samenneigende eveneens bruinrode 
circa 10 stempels steken boven de zeer diep staande helmknopjes uit.

B l o e m b l a d e n  l%-2% cm lang, 1-8 mm breed, aan de voet smaller, boven 
kort of langer toegespitst, zeer variabel in kleur, groenachtig geel tot bruinachtig 
geel tot geelrood tot bruinrood tot bijna roodachtig wit, de buitenste bloembladeren 
meer of minder karmijnkleurig.

V r u c h t  geelachtig groen met sterk ontwikkelde wol in de oksels der schub
jes, huidachtig, hol met een rond gat in de bodem waardoor het zaad spoedig valt.

Z a a d  circa 1 mm lang, % mm breed, % mm dik, bruin, dof grof knobbelig 
geribd, aan de rugzijde iets kielvormig; hilum aan de buikzijde van de top, rond
achtig, wit, daarboven aan de rand van de rugzijde een naar voren stekend knob
beltje.
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PYRRHOCACTUS W AGENKNECHTII toto: Ritter

V i n d p l a a t s  dicht bij de stad La Serena, 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 de verder naar het zuiden groeiende 
Horridocactus nigricans (Linke) Backbg et Doelz. De foto is op de vind
plaats gemaakt.

Ik noem deze soort naar haar ontdekker de heer Rudolf Wagenknecht 
in La Serena.

De soort is bekend onder nr. FR 487.
Als herbariummateriaal zijn het type met zaadmonster gezonden naar 

de „Stadtische Sukkulentensammlung” te Ziirich, Zwitserland.
Vertaler: A. F. H. BUINING.

Het julinummer van „Kakteen und andere Sukkulenten”  bevat op de omslag een 
fraaie afbeelding van Wilcoxia poselgerie (Rumpl.) Br. en R. De heer Graser vertelt in- 
interessante bijzonderheden over Astroph. myriostigma met gegolfde ribben. Hij kreeg 
deze planten uit zaden van A. myriostigma. Enige ervan waren vierribbig en zonder 
de bekende vlokjes. Als bijzonderheid kregen verscheidene dezer planten, uitgaande 
vanaf de areolen, over de ribben flauw gegolfde verhogingen. Nadat de plant gebloeid 
had, werd ze meermalen als moederplant gebruikt en met andere vierribbige nuda’s 
bestoven. Ook uit deze nakomelingschap kwamen planten voor met gegolfde ribben. 
Het is wel aan te nemen dat het hier een bijzondere erfelijke aanleg betreft.

De heer H. Herre schrijft over het zuidelijk deel van Zuid-West-Afrika en Richters- 
veld. Interessant is ook het artikel van dezelfde schrijver over Tavaresia angolensis.

Felix Krahlenbühl vertelt over S trombocactus disciformis. Hij zegt dat deze cactus 
al heel wat namen heeft gekregen, doch dat de plant dezelfde is gebleven. Zij is vrij 
lastig in kuituur, groeit heel langzaam, maar bloeit desondanks elk jaar. In de winter 
worden ze niet en in de zomer spaarzaam water gegeven. Hij plaatst de planten in het 
bovenste deel van zijn kas, slechts drie centimeter van het glas verwijderd.
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G. D. DUURSMA A lo ë  va rieg a ta
Een der mooiste vetplanten blijft toch altijd maar de afgebeelde Aloë variegata. 

Mooi door haar regelmatige vorm, de fraai getekende bladeren en de prachtige bloemen.
Bij goed onderhouden exemplaren, zoals wij soms bij de echte plantenliefhebbers 

op een vensterbank aantreffen, zijn de driekantige bladeren van de onderkant af dicht 
over elkaar heenliggend, tot een prisma gerangschikt. Heeft de plant het te warm 
gehad, dan groeit ze meer in de lengte en blijven de bladeren ook niet zo mooi kort 
en stevig; heeft ze echter te lang droog gestaan, of te veel in de zon, dan verschrom
pelen de onderste bladeren en wordt het mooie regelmatige uiterlijk geschaad.

De hoofdkleur is heldergroen met witte vlekken en strepen. De Fransen noemen 
haar daarom papegaai-aloë, ook de namen zebra-aloë en tijgercactus vinden wij in 
oude beschrijvingen wel eens meer vermeld, welke benamingen eveneens op de karak
teristieke bladtekening wijzen.

In tegenstelling tot andere Aloë’s die een lange bloemstengel krijgen, vormt Aloë 
variegata, als ze volwassen is, nabij het hart van de plant een bloemstengel van 20 tot 
30 cm lengte, waaraan zich een dertigtal levendig rood gekleurde, 4 cm lange buis
vormige bloemen ontwikkelen, welke zich, de een na de ander openen, zodat de gehele 
bloeitijd soms drie tot vier weken duurt.

Een zeer goede eigenschap van deze plant is, dat de bloemen zich in de winter 
of het vroege voorjaar ontwikkelen, dus op een tijdstip waarop er niet zo veel vetplan
ten in bloei zijn. Geen wonder, dat vele vetplantenverzamelaars zich beijveren een paar 
van deze planten in hun bezit te krijgen. Niet allen hebben er echter evenveel succes 
mee. Men moet in de eerste plaats er rekening mee houden, dat Aloë variegata, daar 
ze een winterbloeier is, des winters niet te droog mag staan; maar doorlopend vochtig 
mag ook weer niet. Zij die niet de beschikking hebben over een warme kas en hun 
planten des winters in de kamer moeten onderbrengen, zette deze Aloë bijvoorbeeld in 
de vensterbank voor een raam op het zuiden. We geven dan regelmatig zoveel water, 
dat de aarde in de pot niet uitdroogt, liefst lauw water op het schoteltje. Daar door 
een te langdurig vochtig blijven van de aarde de wortels spoedig gaan rotten, zorge 
men op de bodem van de pot een flinke laag potscherven aan te brengen, zodat het 
water gemakkelijk kan weglopen.

Als grondsoort nemen we bladaarde en oude broze klei, half om half, vermengd 
met een flinke hoeveelheid grof zand of wat gravel — dat is het grove gruis dat men 
voor de tennisbanen gebruikt. In het voorjaar vermijden we een te sterke zonbestraling, 
want door de tere kleur der bladeren krijgt ze gemakkelijk brandvlekken, welke niet 
alleen de plant ontsieren, doch het tere bladweefsel vernietigen. Brengt men in het 
voorjaar de vetplanten in het zomerkasje, dan geven we haar een beschaduwd plaatsje. 
In de voorzomer kan men geleidelijk wel wat meer zonlicht geven, doch tegen het 
midden van de zomer begint haar rustperiode en houde men ze weer iets beschaduwd, 
waardoor zij niet zo veel water behoeft als de overige vetplanten in die tijd.

Tijdens de zomer moet men er bij het water geven der planten wel op letten, dat 
Aloë variegata zo weinig mogelijk ”over de kop” gegoten wordt, want daar kan ze beslist 
niet tegen. Het water blijft dan tussen de bladeren staan en dit heeft al aan menig mooi 
exemplaar het leven gekost.

We gieten dus uitsluitend op de aarde rondom de plant, hoewel het natuurlijk geen 
kwaad kan de gehele plant eens een keertje af te spuiten, vermits dit maar in een 
temperatum gebeurt die zo hoog is dat de plant binnen enige uren weer droog is. De 
natte plant mag niet in het zonnetje drogen.

Neemt men bovengenoemde voorzorgen in acht, dan zal de cultum verder geen 
moeilijkheden opleveren, en heeft men na een paar jaren reeds prachtige planten, welke 
niet nalaten indruk te maken. Door de fraaie vormen en de typische bladtekening vallen 
ze direct op. Vooral tussen sterk bedoornde cactussen geven ze een fraai effect.

De vermeerdering geschiedt heel gemakkelijk door uitlopers, welke zich, als men
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de moederplant enige jaren laat staan en dus niet verpot, voldoende ontwikkelen. Aan 
de voet van ieder blad is in principe de mogelijkheid tot vorming van een nieuwe stek 
aanwezig, kenbaar aan een kleine verhevenheid welke bij het verwijderen van een der 
bladeren aan de voet der plant zichtbaar wordt. Afzonderlijk opgepot, zijn de stekken 
na enige jaren reeds vrij aardige plantjes geworden. Met doe echter goed niet alle 
zijscheuten ineens van de oude plant te verwijderen, aangezien zich dan niet zo spoedig 
weer nieuwe plantjes ontwikkelen.

Ten slotte nog iets uit de geschiedenis dezer aanbevelenswaardige en interessante

A L O E  V A R IE G A T A  foto: Uitewaal

plant. Zij werd in 1701 door Wilh. Adr. van der Stel, de toenmalige gouverneur-generaal 
van Zuid-Afrika, naar de Amsterdamse hortus overgebracht. Dat was in de tijd toen 
ons land machtig was en de toon aangaf in de wetenschappelijke wereld. Er verschenen 
zeldzaam mooie werken, zoals b.v. „Praeludia botanica ad publicas plantarum Exotica
rum demonstrationes dicta in horto medio, in 1715 door Commelin te Amsterdam uit
gegeven, waarin onze Aloë variegata als „Aloë africana humilis foliis ex albo et viridi 
variegatis” werd beschreven en afgebeeld.
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ZAADWINNEN
Het oogsten der vruchten en schoonmaken der zaden

In  het algem een kan  gezegd w orden dat we de v ruchten  gaan oogsten als ze 
rijp  zijn. We w achten dus n ie t to t de zaden u it de v ruchten  vallen doordat de schil
len geheel verdroogd zijn. We oogsten bij goed drogend w eer, zodat de wondjes die 
ontstaan bij het plukken, snel drogen. Voorzichtig m et w ater geven.

Enkele aanw ijzingen volgen h ie r .:

REBUTIA: de vruch ten  zijn rijp  in  
circa U i a 2 m aanden. W anneer de schil 
nog niet verdroogd is, oogsten, dan heb
ben w e geen verliezen en we kunnen  de 
vruch ten  la ten  drogen en de zaden zijn 
daarna zeer gem akkelijk  schoon te  m a
ken, d.w.z. de schillen scheiden van de 
zaden.

NOTOCACTUSSEN : oogsten w an
neer de v ruch ten  slap w orden en daarna 
la ten  drogen.

ASTROPHYTUMS: oogsten zodra de 
v ruch ten  in e lkaa r zakken en de schil
len verkleuren.

MAMMILLARIA : rijpe bessen oog
sten. De bessen zijn, w anneer ze vol
groeid zijn — in vele gevallen in  2 a 3 
dagen — zeer snel rijp. De nog natte  
v ruch ten  zijn gem akkelijker schoon te 
m aken dan reeds verdroogde vruchten.
We snijden ze overlangs open en schui
ven m et een m esje het slijm erige v ru ch t
vlees m et de zaden u it de schil en sm e
ren  d it op een vel pap ier uit. L aten  dan 
h e t vruchtvlees drogen en de zaden zijn

Het ontsmetten.
Z aden die u  aan het Clichéfonds gaat schenken behoeft u  n iet te  ontsm etten, 

daar zorgen wij w el voor. We doen dat m et een n iet te  sterke oplossing van Superol 
of Chinosol. De zaden doen we in  een eierdopje en voegen daarbij, afhankelijk  van 
de hoeveelheid zaden, een half of heel theelepeltje  vloeistof toe. W rijven zaden en 
vloeistof door e lkaar en drogen ze daarna door ze in  een zacht linnen doekje droog 
te w rijven. Voor de zaden die u  zelf w ilt behouden en zaaien, k u n t u  gerust van 
deze tip gebru ik  m aken. H et voorkom t sm eul bij h e t ontkiem en d e r zaden. We 
bew aren  de zaden zó, dat verse luch t kan toetreden. Zaden adem en ook. In  papieren  
zakjes of doosjes is be te r dan in luchtdichte glazen buisjes of flesjes.

Zaden die snel hun k iem kracht verliezen bew aren  we lang in  de natuurlijke 
verpakking - de schil -; m aar droog, dus n iet in de kas, m aar in  een kast in  huis. 
Vochtige, n ie t ontsm ette zaden schim m elen gem akkelijk.

Zorg ervoor dat de naam  bij de zaden blijft, d a t is zeer belangrijk , w ant vele 
zaden zijn reeds naam loos overleden.

S tuu rt u  zaden aan he t Clichéfonds, w eest dan secuur; stel vast dat de p lan t 
w aarvan  de zaden geoogst w erden een ju iste  naam  draag t en d a t e r geen kruising 
is gem aakt. H elpt de soortenlijst van ons fonds u it te  breiden  m et betrouw bare soor
ten. E lke hoeveelheid is w elkom  van alle soorten; ook van  „gewone” planten. We 
houden ons aanbevolen! U kun t ze stu ren  aan de schrijver van deze regels, die u  bij 
voorbaat harte lijk  dank zegt.

Mijn adres lu id t als volgt: HANS BONEFAAS, B unschotensestraat 80, den Haag.

daarna gem akkelijk  los te  w rijven. V er
volgens kunnen w e b.v. in een eierdopje, 
de zaden in een w einig w ater w assen en 
op een doekje drogen en schoon w rijven.

GYMNOCALYCIUMS: zodra v ruch
ten  rijp  zijn - de m eeste v ruch ten  k leu 
ren. Ze schim m elen ech te r gem akkelijk, 
zodat tijdig schoonm aken w enselijk is.

ECHINOPSIS en vele Cereussen : 
oogsten w anneer de schillen slap w or
den.

H A R R ISIA : rijpen  d u u rt vrij lang. 
V ruchten  k leuren  fel rood.

N EO LLO Y D IA : bessen oogsten,
w ordt langer gew acht dan verdrogen de 
besjes en veel zaad gaat verloren.

H etzelfde kan gezegd w orden van 
M alacocarpus, Lophophora e.d. besvor
mige vruchten.

MESEMS, Lithops, F aucaria  en vele 
andere soorten kunnen we pas oogsten 
aan h e t einde van  de rusttijd , d.w.z. ca. 
6 a 8 m aanden na de bloei.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

Enten kan noodzakelijk zijn om de plant eerder tot bloei te brengen. Een op 
eigen wortel moeilijk te kweken plant —  dat is dus een plant die zich in ons wissel
vallig klimaat niet thuis voelt — kan door enten, dus met behulp van een onderstam, 
beter groeien en bloeien. Maar het enten kan ook worden aangewend om een be
paalde soort vlugger te vermeerderen; een goede onderstam kan een minder snel 
groeiende plant eerder dan normaal tot het leveren van stekken dwingen, maar deze 
wijze van vermeerderen is slechts dan goed te keuren als we de jonge stekken van 
de moederplant —  in dit geval van de geënte plant —  verwijderen om deze vervolgens 
zelfstandig verder op te kweken.

Ik heb mij laten vertellen dat er in Zwitserland liefhebbers zijn die alle planten 
enten, doch als de plant een grootte heeft bereikt van een vuist, gaan ze er weer af en 
laten zij de plant weer normaal, dus zonder hulp van een onderstam, verder groeien. 
In Engeland daarentegen ent men vrijwel in het geheel niet. De heer Blackwood ver
telde mij dat ongeënte Mammillaria’s aanvankelijk enige moeilijke jaren doormaken, 
doch daarna goed aan de groei gaan en planten van 8 jaar en ouder ongeënt groter 
en mooier van bedoorning zijn dan geënte exemplaren.

Het enten zelf is een vrij gemakkelijk werkje; het kiezen van de juiste onderstam 
is vrij moeilijk en eist een lange reeks van jaren van zoeken en proberen. Vroeger 
keken we niet zo erg nauw, we entten wat we noodzakelijk achtten en het resultaat 
was het ene jaar gunstiger dan het andere, en . . .  . we waren over de resultaten meer 
dan tevreden. Tegenwoordig worden er andere eisen gesteld. Vroeger dachten wij er 
niet aan koude en warme onderstammen te onderscheiden. Uit de aard der zaak groeit 
een koude onderstam bij een lagere temperatuur sneller dan een warme onderstam. 
Het is ook gebleken dat een warmte behoevende plant, geënt op een koude onderstam, 
veel minder gevoelig wordt voor koude. Dat geldt voor Pilocereus, Cephalocereus en 
onder meer voor de warme soorten uit Zuid-Californië en Mexico. Deze kunnen hier 
slechts goed gekweekt worden op koude verdragende onderstammen.

Het is toch een niet te onderschatten voordeel, dat een koude onderstam die in 
het voorjaar eerder aan de groei gaat dan het zogenaamde warme onderstuk, veel sta
bieler blijft, en de entstam niet geheel leeggezogen wordt, hetgeen in de meeste geval
len een verlies ofwel opnieuw enten van de plant betekent.

Hoe moet men eigenlijk enten? Ach, een vaste stelregel staat er niet voor. De 
een doet het zus, de ander weer zo, en het gaat beide evengoed. Ik heb mijn licht eens 
opgestoken bij enige liefhebbers, die reeds een aantal jaren ervaring hebben wat het 
kweken, zaaien en enten van cactussen betreft.

*  *
*

De heer C. Bommeljé schrijft: Vele verzamelaars hebben hun eigen methode van 
enten. Knutselaars maken allerlei apparaten waarmede goede resultaten bereikt worden. 
Voor de gewone entingen met een vlakke snede geven de elastiekjes nog altijd de beste 
resultaten. Zij geven de noodzakelijke, blijvende druk. Door meer of minder elastiekjes 
te gebruiken kan de druk geregeld worden. Voor grote entingen is afkanten van de 
entstam noodzakelijk, in verband met de spruitvorming rond het entstuk is dit bij elke 
enting aan te bevelen.

De heer C. Bommeljé heeft ook een boekje geschreven over de behandeling van 
cactussen en andere succulenten. Iedere cactusliefhebber zou ik aanraden dit boek 
aan te schaffen. Vele onderwerpen die u thans nog duister lijken, zullen door lezing 
van zijn boekwerk „Cactussen”  opgehelderd worden.
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De heer Bonefaas ent bij goed droog weer, met noordelijke of oostelijke wind. 
Hij ent buiten, snijdt de onderstam en entstuk met een zeer scherp en schoon mes door, 
plaatst beide planten op elkaar, doet er twee, uit bromfietsbinnenband geknipte elas
tiekjes om en zet de planten in de zon en wind om daardoor de wonden zo snel moge
lijk te laten drogen en infectie te voorkomen. Na één a drie dagen bij jonge plan
ten en drie tot vijf dagen bij oudere, worden de elastiekjes verwijderd en de planten 
weer normaal over de kop gegoten.

Van de dit jaar tot eind juni gemaakte entingen — ongeveer 300 — zijn er slechts 
twee mislukt. Mooi passende en goed gesloten entingen zijn het resultaat.

Ik heb deze methode ook eens toegepast en ik moet bekennen dat het uitstekend 
gaat. Plantjes die ik ’s morgens entte, zaten dezelfde avond vast en en rondom de onder
stam en entstuk had zich reeds een mooi laagje callus gevormd.

*  *
*

De heer Arie Janssens doet het met behulp van elastiekjes en een propje watten 
bovenop het entstuk. Heeft hij er veel te enten, dan wordt de onderstam aan stukjes 
van plm. 7 cm gesneden en het entstuk er op gezet. De elastiekjes gaan er over, na 
van te voren de onderkant van de entstam schuin weggesneden te hebben, hetgeen de 
wortelvorming bevorderd. De op de laatste manier geëntte plantjes worden in een lege 
bak of pot gezet, dus zonder aarde, en blijven daar een dag of veertien staan om ver
volgens opgepot te worden. Is de weersgesteldheid warm en zonnig, dan gaan zowel 
entstam als entstuk vrij vlug aan de groei.

*  *
*

De heer van der Houven ent niet maar lukraak, doch zoekt wel ter dege die on
derstammen uit welke voor de te enten planten het meest geschikt zijn. Hij zegt o.a.: 
het zoeken naar de juiste onderstam voor de meest daartoe geëigende plant is : over
eenkomst in groei en bedoorning; ook wat betreft de bloeiwilligheid, Dit vereist echter 
veel ervaring en oplettendheid. Geeft uw ogen de kost en bezoekt die liefhebbers welke 
kunnen bogen op een jarenlange ervaring. Zij zullen u zeker met raad en daad bijstaan.

*  *
±

Fric, een bij zijn leven goede kenner van de succulente planten, wijst er wel 
degelijk op dat het geslacht Rebutia bij het enten zijn eisen stelt. Hij schrijft n.1. dat 
Rebutia’s geënt op Echinopsis en Trichocereus pasacana wel is waar zeer langzaam 
groeien, doch dat de vorm van de plant constant blijft. De planten deformeren niet, 
maar de bloei is niet zeer groot. Op Trichocereus spachianus en Tr. macrogonus 
geënt maken de entstukken vele stekken, de groei van deze stekken is niet 
zo mooi, ze deformeren en de bloei is zeer gering en laat. Op Cereus peruvianus, 
Cereus dayamie en Cereus formosus doen Rebutia’s het goed en geven zeer veel 
bloemen. Op hoge onderstammen geënt worden het vaak prachtstukken. Op Pachycereus 
marginatus, welke wij als entstam vrijwel niet gebruiken, groeien de Rebutia’s goed 
in de zomermaanden, doch gedurende de wintermaanden leveren ze moeilijkheden 
op doordat de planten deformeren. Op Opuntia’s geënt groeien ze snel, maar wor
den van binnen dikwijls hol. Opuntia’s zijn voor de Rebutia’s alleen maar te gebrui
ken voor een snelle vermeerdering van deze planten. Gedurende de wintermaanden 
moeten alle Rebutia’s koud staan bij een temperatuur van 4-6 gr. Celsius.

Zo ziet men dat er vele wegen zijn om tot goede resultaten te komen. Ook hier 
geldt ten slotte het gezegde: ondervinding is de beste leermeesteres !

In juli is de behandeling van onze planten vrijwel dezelfde als de vorige maand. 
We moeten nu de planten een zomerbehandeling geven, d.w.z. zoveel mogelijk zon, 
licht en lucht. Opletten dat ze niet verbranden door een te felle zonbestraling. Leg 
over uw zaailingen een stukje vloeipapier, zodat ze niet te snel uitdrogen. Bij donker 
weer is het wenselijk dat u het er weer af haalt.
Wordt vervolgd MALACO.
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D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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Kopij voor het volgend nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.
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Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op onze junivergadering in Bennekom 
is van vergaderen niet veel gekomen om
dat we in de kasjes niet uitgekeken raak
ten. Mooie verzameling heren !

In juli houden we niet onze gewone 
vergadering, maar gaan we op excursie. 
In augustus geen vergadering wegens de 
vacanties. In september hopen we weer 
te vergaderen. We gaan dan naar onze 
Zutphense leden ! Over de juli excursies, 
alsmede de septembervergadering krijgt 
u nog nader bericht.

J. LIEVERS, secretaris,
Vrij Nederlandstraat 13III — Arnhem.

GOOI- EN EEMLAND
De 20 leden, die op 7 juni aan de bij

eenkomst in „De Karseboom” te Hilver
sum deelnamen, waren in de gelegen
heid te zien, tot welke perfectie het en
ten van cactussen opgevoerd kan wor
den. De heer F. Sjollema demonstreerde 
met de zekerheid van een virtuoos, hoe 
zaailingen, jonge planten, koppen en 
cristaten op hoge of lage onderstammen 
geënt kunnen worden en gaf een ver
klaring, waarom en wanneer men tot 
deze maatregel overgaat. Tijdens de bij
eenkomst namen de leden afscheid van 
de dames Hollander en Wagter, die Hil
versum gaan verlaten, en maakten zij 
kennis met het nieuwe lid van de afde
ling, de heer Oost Lievense.

In het administratieve gedeelte van de 
vergadering werd gesproken over de 
voorbereidingen voor de Algemene Ver
gadering en over de gemaakte excursies.

W. H. SCHUSTER, secretaris.
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„Sulva” , Military Road, Hout Bay, Cape Province South A lrica.
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F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage

ROTTERDAM
Op onze bijeenkomst van 11 juni hield 

de heer Brederoo uit Amsterdam voor 
ons een lezing over „Rebutia’s en aan
verwante geslachten” . Deze interessante 
lezing werd door ons met aandacht ge
volgd en gaf aanleiding tot het stellen 
van vragen.

In de pauze werden een partij jonge 
planten, waaronder minder bekende 
soorten, welke wij van bevriende zijde 
ten verkoop hadden ontvangen, tegen 
zeer lage prijzen verhandeld.

Na de pauze hield de voorzitter een 
korte inleiding over het bestrijden van 
het gevreesde cactusaaltje.

Met een verloting van een groot aan
tal planten en een dankwoord aan de 
heer Brederoo werd de bijeenkomst ge
sloten.

Schiebroeksesingel 31 — Rotterdam.
J. L. DE SLEGTE, secretaris,

ZAANSTREEK
Zaterdagmiddag 18 juni j.1. hield de 

Kring Zaanstreek haar junivergadering. 
Hoofdschotel van het programma was de 
keuring van zaailingen van de wedstrijd 
1959. Er waren vijf inzenders, die het de 
jury, bestaande uit onze gast de hr van 
der Velde, mevr. van Beek en de heer 
Helderman, bijzonder moeilijk maakte, 
omdat de kwaliteit van het ingezondene 
elkaar niet veel ontliep. Tenslotte werd 
mej. A. Tuyn nr 1 met 15 pnt.; zij ont
ving als prijs een boekwerk. Nr 2 was 
mevr. G. J. Kramer-de Lange met 14 
punten.

Verder werd een plantenverkoop ge
houden, terwijl een restant zaad van het 
Clichéfonds ten bate van de kas werd 
verkocht.

De eerstvolgende vergadering zal in 
de maand augustus gehouden worden.

E. J. HELDERMAN, secretaris, 
Eschdoornlaan 52 — Wormerveer.

ENTSTAMMEN EN 
STIEFKINDEREN. . . .

Wij zouden eigenlijk van een entstam 
willen verlangen:

a. geen ruimte innemen;
b. genoegen nemen met het meest 

beroerde plaatsje;
c. in het donker dikker worden dan 

in het licht;
d. in tijd van 3 dagen een enorm wor

telgestel ontwikkelen en liefst in 
diezelfde tijd 15 cm groeien.

Maar zo is het werkelijk niet.
Willen we gezonde entstammen heb

ben - en die zijn noodzakelijk voor het 
slagen van de entingen die we er op wil
len verrichten - dan moeten we ze een 
heel goed plaatsje geven, met veel licht.

Een extra goede verzorging zijn ze 
overigens heus wel waard, ze gaan im
mers onze zeldzame en moeilijke planten 
dienen. Behandel ze daarom zo, zoals u 
ze zou behandelen als er reeds op geënt 
was, in het volgend voorjaar zult u daar 
plezier van kunnen beleven.

J. Bonefaas.

VRAAG-EN AANBOD
GEVRAAGD : Eén en tweejarige zaai

lingen van Parodia’s. Aanbiedingen met 
prijslijst aan : H. ESMEIJER, Brinker- 
weg la, Bennekom (Gld.).

TER RUILING GEVRAAGD: Soorten 
van de geslachten Lobivia, Mediolobivia, 
Rebutia, Aylostera eet., Oroya, Matucana 
en Mila; voor idem of andere cactussen. 
Ruillijsten aan E. J. HELDERMAN, Esch
doornlaan 52, Wormerveer.

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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FRIEDRICH RITTER — Arica — Chili.

Pyrrhocactus atroviridis <~&itter spec. nova
Simplex, hemisphaericus, dein subcolumnaris, atroviridis, radice rapa- 
cea alba; costis 13-16 obtusis subtuberculatis; areolis mediocribus; acu
leis griseonigris, curvatis, ca. 10 marginalibus 2-4 cm longis, centralibus 
1-5, subaequalibus; floribus albido vel flavidorubris, infundibuliformi- 
bus; fructibus cavis, floccis albis instructis; seminibus brunneonigris, 
costatis; hilo subbasali.

PI a n t enkel, halfkogelvormig, later meer langwerpig, circa 7-10 cm diam., 
zeer donker grijsgroen, vrijwel grijszwart, met lange dikke witte penwortel en ver
nauwde wortelhals; top vrijwel niet bedoornd, door lange zijdelingse dorens bedekt.

R i b b e n  13-16, weinig knobbelig, %-1 cm hoog, stomp, onderaan circa 1 cm 
breed.

A r e o l e n  V2-I cm lang, aanvankelijk geelachtig viltig, grijs wordend, 1V2-2 
cm van elkaar, niet ingezonken, half zo breed als lang.

D o r e n s  grijszwart, grijs wordend, sterk naar boven gebogen, niet of iets plat, 
circa 10 randdorens van circa 2-4 cm lengte, 4-5 middendorens van 3-5 cm lengte, 
bij jongere planten slechts 1 middendoren; alle dorens zijn wat dun en tamelijk 
gelijk met uitzondering van soms enkele fijnere aan de bovenkant van de areolen.

B l o e m  circa 4-5 cm lang, opening ongeveer even wijd, reukloos.
V r u c h t b e g i n s e l  met zeer kleine bruinachtige schubjes en witte vlokjes 

wol in de oksels.
B l o e m b u i s  l%-2 cm lang, opening 2-2% cm wijd, trechtervormig, van bui

ten als het vruchtbeginsel, bovendien met zachte witte borstels.
N e c t a r k a m e r  circa 4-6 mm wijd, 5 mm lang, met rode tot witte bodem, 

half open, doordat de onderste meeldraden tegen de stamper leunen.
M e e l d r a d e n  wit, de onderste circa 1 cm, de bovenste circa 1% cm lang 

en uitstaand; helmknopjes citroengeel, komen niet tot de halve hoogte van de bloem
bladeren; slechts ingeplant tot het bovenste derde deel van de bloembuis.
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S t a m p e r  ver uitstekend, circa 3 cm lang, 2 mm dik, karmijnkleurig met 9-12 
geelachtige iets spreidende stempels van 3-6 mm lengte.

B l o e m b l a d e n  2-2% cm lang, 3-8 mm breed, onderaan iets smaller, boven 
afgerond toegespitst, karmijnkleurig met witte tot geelachtige randen.

V r u c h t  hol met een rond gat in de bodem, aan de buitenzijde als het vrucht
beginsel.

Z a a d  ruim 1 mm lang, % mm breed, % mm dik, dikwijls iets kleiner, rug
zijde krachtig kielvormig, bruinachtig zwart, dof, onderste einde stomp, schuin naar 
de buikzijde afgeknot met het witte rondachtig ovale hilum; huid onregelmatig 
fijnkorrelig geribd.

V i n d p l a a t s  Vallenar.
G r o e i g e b i e d  in de naaste en verdere omgeving van Vallenar.

PYRRHOCACTUS ATROVIRIDIS foto: Ritter

S y s t e e m  nauw verwant zijn Pyrrhocactus carrizalensis Ritter 
(wordt gepubliceerd), Pyrrhocactus huascensis Ritter (wordt gepubliceerd), 
Pyrrhocactus crispus Ritter (alle drie meer westwaarts), Pyrrhocactus val
lenarensis Ritter meer oostwaarts en Pyrrhocactus fuscus (Muehlpfrdt) Rit
ter ( =  jussieui Monv.) ( =  foheanus Mieckley) verder zuidwaarts.

De foto is op de groeiplaats gemaakt op ongeveer 30 km noord-weste- 
lijk van Vallenar.

De plant is bekend onder nr. FR 475.
Als herbariummateriaal verzond ik aan de „Stadtische Sukkulenten- 

sammlung” te Zürich, Zwitserland, een typeplant en een zaadmonster.
Vertaler: A. F. H. BUINING.
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A. J. A. UITEWAAL

„de Poederkwast %fa~ tkuó
-------------------------------------------- aibljlOÓ d a c q .

Het is al meer dan twintig jaar geleden dat „G. D. D. ” in Succulenta over 
dit interessante semi-succulente bolgewas schreef, dus mogen we het wel weer eens aan 
u voorstellen. De plant verdient dat heus wel. Telkens wanneer de plant bloeit, 
geraken we opnieuw onder haar bekoring. Wanneer we tegen de herfst, de tijd dat de 
plant bloeit, toevallig nog een plantenliefhebber op bezoek kregen, dan behoorde 
Haemanthus albiflos zonder mankeren tot een van zijn nieuwe aanwinsten.

Het voornaamste sieraad van deze plant is de bloem, waarvan de vorm wel iets 
aan die van een poederkwast doet denken; vandaar dat zij in de volksmond de Poe
derkwast wordt genoemd. Ook hoorden we haar wel eens Olifantsoor noemen; met een

HAEMANTHUS ALBIFLOS (bijna 1/6 ware grootte) foto: Uitewaal.

flinke dosis verbeeldingskracht zouden de bladeren van de plant een vergelijking met 
de flaporen van een olifant misschien kunnen doorstaan.

De bloem van Haemanthus albiflos blijft wel 4 tot 5 weken goed. Als de plant is 
uitgebloeid, is ze haar voornaamste sieraad weliswaar kwijt, maar ook dan nog is het — 
althans naar onze smaak — een aantrekkelijke plant. Met haar, naar verhouding brede, 
aan de top afgeronde en aan de rand kort gewimperde behaarde, diepgroene bladeren 
is dit bolgewas ook dan altijd een aantrekkelijke verschijning.

Het woord haemanthus betekent bloedbloem. De meeste Haemanthussoorten heb
ben dan ook rode bloemen, min of meer bloedrood; de soortnaam albiflos, d.i. wit- 
bloemige, duidt er reeds op, dat deze een uitzondering vormt. De soorten met rode bloe
men treft men bij ons maar zelden in cultuur aan; deze verhezen trouwens in de rust
periode meestal hun blad. Onze Haemanthus albiflos heeft altijd groene bladeren. Ze 
stelt ook helemaal geen bijzondere eisen en groeit en bloeit gemakkelijk in elk gezond 
grondmengsel; jonge planten geve men voorts wat humus, b.v. bladgrond. Men kan ze 
zelfs in een kamer op het noorden kweken, maar beter resultaat, d.w.z. gedrongen blad 
en bloem, heeft men er mee op een zonniger standplaats; alleen niet te langdurig in 
de felle zon laten staan. Het is een uitgelezen kamerplant; in de kas wordt ze wat
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spichtig, wel kan ze daar goed overwin
teren. ’s Zomers kan men haar gerust in de 
tuin of op de veranda zetten. Stekken vormt 
ze vrij gemakkelijk. De stekken liefst niet 
vroegtijdig van de plant afhalen, een flink 
uitgestoelde plant met verscheidene bloei- 
wijzen is een imposant gezicht.

Eigenlijk onbegrijpelijk, dat de kwekers 
zich zo weinig op het kweken van Haeman- 
thus albiflos toeleggen. Een bloeiende plant 
verkoopt zich zelf. Massakweek kan ge
schieden door middel van zaaien; het zaad 
heeft ongeveer 6 maanden nodig om te 
rijpen en moet dan spoedig gezaaid worden 
omdat het nogal vlug zijn kiemkracht ver
liest. Bloeibare planten heeft men op deze 
wijze in 2 of 3 jaar. In Parey’s Blumen- 
gartnerei las ik, dat men haar ook van blad 
kan vermenigvuldigen. De voor dit doel 
afgesneden bladeren worden in een droge 
ruimte gelegd, waar zich na enige weken 
dan aan de snijvlakken een vrij groot aantal 
kleine plantjes ontwikkelen, die weer later 
gemakkelijk als afzonderlijke planten verder 
gekweekt kunnen worden.

Ten slotte aanvullend nog enkele details 
betreffende de plant en de bloem:

Bladeren 2—4 (soms meer, maar deze 
verschrompelen dan spoedig), tegenover 

elkaar geplaatst, 15—25 cm lang, bijna half zo breed, aan de randen kort bewimperd- 
behaard, ook aan de onderzijde heel fijn behaard, hetgeen echter verdwijnt bij het 
ouder worden van de bladeren. Bloemstengel stevig, 10—20 cm lang, meestal zijwaarts 
gericht. Bloem ongeveer 5 cm in doorsnede; schutbladen vrij groot, groenachtig wit, 
groen overlangs geaderd; bloempjes circa 50 in aantal, gedrongen opeen geplaatst, 
opgericht; helmdraden wit, ruim 1 cm boven de witte bloembuisjes uitstekend, de helm- 
draden voorzien van de bij al dit wit mooi afstekende gele helmknoppen.

Bloem HAEMANTHUS ALBIFLOS 
(3 /5  ware grootte) foto: Uitewaal

OP BEZOEK BIJ FREEK 
HOOGVLIET

Zaterdag 25 juni j.1. hebben leden van 
de afd. Dordrecht een uitstapje gemaakt 
naar de kwekerij van F. Hoogvliet. We 
vertrokken om 1.45 uur en na een voor
spoedige reis arriveerden we een uur 
later in Maasdijk.
We werden hartelijk welkom geheten 
door de heer Hoogvliet, die ons eerst zijn 
fantastisch mooie tuin liet zien. Toen we 
uitgekeken waren gingen we de kas in 
en konden we zijn schitterende particu
liere verzameling bewonderen. Vooral 
zijn goed gekweekte cristaten en een 
levensgrote Opuntia trokken de aan
dacht. Toen we dit alles bewonderd had
den werden we getracteerd op limonade, 
wat bijzonder bij de leden in de smaak 
viel, omdat het nogal warm weer was.

Vervolgens konden we de kwekerij be
zichtigen. Het waren heel goed gekweek
te planten die niet al te duur waren, die 
we te zien kregen. Door verschillende 
leden werd dan ook een flink aantal 
gekocht. Tenslotte konden we nog een 
kijkje nemen in de zaaiafdeling, waar
voor de heer Hoogvliet een heel aparte 
kas heeft laten bouwen. Bijzonder mooie 
zaailingen waren hier te zien. Men kon 
wel zien dat de heer Bommeljé een vin
ger in de pap had, want de schitterend
ste soorten Astrophytums waren er te 
bewonderen en te koop!
Nadat we ook buiten nog een kijkje had
den genomen, vertrokken we weer naar 
Dordrecht. Ik zou een ieder willen aan
raden ook eens een bezoek te brengen 
aan de mooie kwekerij van F. Hoogvliet.

H. DAMSMA,
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D. J. VAN VLIET

■Qnten__ nieuwe ótyl!
Een ieder zal met enten wel eens mislukkingen hebben, o.a. wanneer „de ent 

niet vast zit”, zoals we dan zeggen. Mij overkomt dit ieder jaar. Meestal moet in der
gelijke gevallen worden gewacht tot het volgende jaar, eer de enting opnieuw kan 
plaats vinden. Het is dus van groot belang, dat de ent direct „pakt”. Om dit te bevor

deren worden de beide kernen excen
trisch op elkaar gezet (figuur 1). Deze 
kernen of centrale assen moeten elkaar 
raken of overlappen. Het enten op deze 
wijze brengt nogal eens met zich mee, 
dat de enting maar op één puntje heeft 
gepakt en niet op twee, zoals we dach
ten. Het is dus noodzakelijk dat de ker
nen zoveel mogelijk aanrakingspunten 
hebben. Om dit te bevorderen pas ik 
sinds enige tijd een nieuwe methode 
toe. Het enten blijft hetzelfde, doch de 
entstam wordt door mij voorbehandeld. 

Op dit idee werd ik gebracht door de mislukkingen. Zoals gezegd, moet men nog al 
eens een jaar wachten om een mislukte enting opnieuw toe te passen. Wat gebeurt er 
intussen met de onderstam ? Deze zal op een, dikwijls zelfs op meer plaatsen uitlopers 
geven (figuur 2). Zo’n entstam werd eens door mij weer gepromoveerd tot onderstam. 
De uitlopers werden verwijderd en de stam doorgesneden, precies door een zijas, welke 
een uitloper voedde (figuur 3). Toen ik deze door
snede zag, begreep ik, dat hier een mogelijke oplos
sing lag om het aantal aanrakingspunten voor de 
beide kernen te vergroten (figuur 4). Ik heb er de 
ent zo op geplaatst en deze zit als een muur. Nu 
geloof ik niet, dat het enten mij nooit meer zal mis
lukken, maar de mogelijkheid van het „pakken” is 
dus vergroot. Ik heb dit jaar de entstammen ont
hoofd en wacht dus tot er uitlopers komen. Zijn deze 
ongeveer 3 cm, dan worden zij verwijderd en tege
lijk wordt op deze onderstam geënt. Ik zie in deze 
manier drie voordelen en een nadeel, deze zijn :

1. Het kernoppervlak wordt vergroot, dus een betere 
verbinding (figuur 4). Het voornaamste voor
deel.

2. Betere aanvoer voor voedingsstoffen. Uitlopers 
groeien immers (meestal) sneller dan de moeder
plant.

3. De uitlopers leveren naast de kop weer ent
stammen.

4. Nadeel: Een en ander brengt meer werk aan de winkel. De onderstam wordt 
voorbehandeld.
Al deze ideeën brachten echter nog andere mee !
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Op de laatste Grasheuvelbijeenkomst was de heer Gerards uit Keulen aanwezig, 
die met drie planten aan de plantenkeuring deelnam. De plantjes waren zaailingen van 
verleden jaar en geënt op Heliocereus grandiflorus, stammetjes van ongeveer 10 cm 
lengte en 5 mm doorsnee. Deze plantjes stonden er zo op, dat je op slag verliefd 
er op werd; en dus ook zaailingen wil gaan enten. De heer Gerards behaalde de eerste 
prijs ! Dit enten van zaailingen is niet nieuw. Wie al eens in de collecties heeft ge
neusd van de heren Bonefaas en Kahlman, heeft dit ook gezien, en er zullen er wel meer 

zijn. De heer Bonefaas heeft verleden jaar op Pereskiopsis- 
stammetjes geënt en de heer Kahlman op de meest uiteen
lopende soorten onderstammen en -stammetjes. Dit jaar heb 
ik de zaailingen (7 weken oud) geënt op zaailingstammetjes 
van Trichocereus peruvianus. Dit enten in het algemeen 
heeft echter als nadeel, dat men de entling in de top of 
groeipunt van de onderstam moet enten om de entling flink 
te voeden en waar we een even grote kern vinden. Er schiet 
dus geen kopje bij over, waar zich later een nieuwe onder
stam uit kan ontwikkelen. Ik heb hier het volgende op ge
vonden en heb dat al bij enige planten toegepast. Het komt 

er eigenlijk op neer, dat de eerst omschreven methode en het zaailing enten in elkaar 
vloeien. Hiervoor gebruik ik een Harissia jusbertii onderstam. Het spreekt vanzelf dat 
deze keuze vrij is, naar ieders inzicht en ondervinding. De kop wordt afgesneden en 
een flinke uitloper of spruit ontstaat. Is deze circa 3 cm lang dan wordt het groei- 
puntje weggesneden en de zaailing er op geplaatst; zonder enige verzwaring groeit 
deze vast. Alle andere uitlopers worden direct verwijderd, zodra deze zich vertonen. 
Dit bevordert de groei van één spruit en dus later van de entling. U dient tijdens het 
enten van zaailingen er aan te denken, dit 
enten en naderhand de ent, niet in de zon uit 
te voeren of te plaatsen, want de zon zal uw 
zaailingen verdrogen, hetgeen niet te verwon
deren valt, als u bedenkt dat een zaailing ten 
slotte maar een druppel water in een dun om
hulsel is. Het snijden geschiedt met een schoon 
scheermesje, let op, niet zo uit het pakje, want 
dan zit er een zeer dun laagje vet op De 
zaailing kan natuurlijk niet zo ten eeuwigen 
dage blijven staan. Na ongev. een jaar snijd ik 
de spruit van de entstam. De entling wordt van 
de spruit gesneden en de onderstam dwars door

de zijas, die de spruit heeft gevoed. Dit is al 
verteld. De eenjarige zaailing staat nu op 
de definitieve stam en deze kan zich verder 
ontwikkelen. Deze wijze van enten levert bij 
de genoemde voordelen nog een uitloper op, 
die als moer kan dienen voor de volgende uit
loper, waarop weer geënt kan worden. U ziet 
van enten komt enten en hoe wij het doen is 
eigenlijk niet belangrijk. Hoofdzaak is „het 
enten” , met als doel, planten onder bepaalde, 
dus meest uiteenlopende omstandigheden, 
groot te brengen.

Tekeningen : van Vliet.

^ A
1 R K I N < ; S  
pont-en .

Fiq 3
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

Waarom we beginnen met Rebutia minuscula K. Sch. 1895 — syn. Echinopsis 
minuscula Web. 1898 — Echinoc. minusculus Web. 1896 — is gauw verteld. Is er wel 
een plant te noemen als bovengenoemde, die zo voortvarend is de beginneling te ver
rassen met een paar bloempjes? Vrees dat deze plant, evenals alle andere soorten van dit 
geslacht, te groot zal worden, behoeft men in het geheel niet te hebben. Rebutia’s be
horen tot de dwergachtige cactussen, ze nemen dus heel weinig plaats in. Een behoorlijk 
aantal van dit geslacht kunnen we op de vensterbank kweken. Plantjes van plm. 4 cm 
diameter zijn al behoorlijke exemplaren. Bij een goede verzorging bloeien ze heel dank
baar. Wel staan ze graag voor een zonnig venster.

Een beschrijving van Rebutia minuscula door onze Rebutiaspecialist, de heer 
Brederoo, volgt hier: plantenlichaam gedrukt kogelvormig, 4 cm breed, 2—2% cm hoog, 
aan de voet uitlopers vormend, welke geen luchtwortels maken. Schedel ingezonken, 
plant lichtgroen van kleur. Ribben, plm. 21 in kleine, ronde of 6-kantige tuberkels ver
deeld, welke in spiralen geplaatst zijn. Areolen 5 mm van elkaar afstaand, ovaal, zeer 
spaarzaam met vilthaartjes bezet. Dorens 20—25, wit of geel, middendorens 2—3 mm, 
niet zo erg opvallend. Bloemen talrijk, aan de voet van de plant ontspringend, 4 cm 
lang en 2 cm breed, in de middaguren geopend. Vruchtbeginsel rond, licht rood, met 
driehoekige schubben; bloembuis eveneens beschubd, maar zonder haren. Bloemblade
ren plm. 15, stomp, fel rood, naar onder toe geelachtig wordend, meeldraden geel, 
stamper met 4—5 witte stempels. Vrucht eivormig 3—4 mm breed, spoedig rijpend. 
Vindplaats Salta in Argentinië.

Wat het water geven betreft het volgende: bij een nauwkeurige waarneming zal 
men opgemerkt hebben, dat het geslacht Rebutia de grootste groeikracht vertoont in de 
nazomer, dus na de bloei. Het is dus gewenst dat Rebutia’s over voldoende vocht kun
nen beschikken. Om de knopvorming te bevorderen houde men de planten in maart 
en april aan de droge kant, zonder evenwel de bloemknoppen te laten verdrogen.

Na de bloei ontwikkelen zich de kleine vruchtjes, die een hoeveelheid gemakke
lijk kiembaar zaad bevatten. Laten we de vruchtjes aan de plant zitten, dan ver
spreidt zich dit zaad op de aarde rondom de moederplant en het volgend voorjaar komen 
de kleine kiemplantjes te voorschijn.

W e noemen hier nog enige goede Rebutia’s : Rebutia chrysacantha Bckbg (1935), 
Salta, Argentinië, met goudgele dorentjes en vrij grote bloemen; Rebutia grandiflora 
Bckbg (1935), zoals de naam reeds zegt, met grote bloemen. Rebutia marsoneri Werd. 
(1937) heeft een bruinachtige bedoorning die, als de plant enige jaren oud is, iets lichter 
van kleur wordt.

*  *
*

Cereus flagelliformis Mill =  Cactus flagelliformis Linnaeus =  Aporocactus fla- 
gelliformis (L.) Lemaire is een vrij gemakkelijke groeier en bloeier, ze wordt bij voor
keur gekweekt in vlakke potten. De ronde stengels hangen over de potrand naar om
laag. Ik schrijf ronde stengels, maar als we deze goed bekijken ontdekken we dat ze acht 
of tien ribben bezitten. Deze zijn bezet met bruinachtige zacht aanvoelende dorentjes, 
die aan de uiteinden der scheuten rood gekleurd zijn. Men laat de plant op de
zelfde plaats staan, om knopval zoveel mogelijk te voorkomen. Om zeker van een juiste 
stand te zijn, vijlt men een kerfje in de rand van de pot, zodat men precies weet hoe 
de pot gestaan heeft.
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Voor een venster op het zuiden gekweekt, zodat ze van de schaarse winterse zon
nestraaltjes kan profiteren, verschijnen in maart de rode puntjes, die zich spoedig tot 
behoorlijke knoppen ontwikkelen en daarna de plm. 8 centimeter lange en fraaie 
bloemen. Als jonge plant kunnen ze bij een goede behandeling reeds een aantal bloe
men voortbrengen. Geënt op Trichocereus spachianus of Harissia fusbertii worden het 
prachtige planten.

Na de bloei doet men goed Aporocactus flagelliformis te verplanten in een niet 
al te zware grond, liefst wat bladgrond, tuingrond, wat oude klei en een deel grof 
maaszand. Na het verpotten houden we haar enige weken binnenshuis voor het raam. 
Daarna kan men haar op een beschut plaatsje in de tuin of op een balcon zetten. Als 
de zomer voorbij is krijgt ze weer haar oude plaatsje voor het venster. De kasbezitters 
kunnen deze „hangplant”  een rustig plaatsje geven, en hoog geënt, plm. 30 cm stam, 
tooien ze zich in het voorjaar met een groot aantal bloemen.

Aporocactus flagelliformis: stammetjes tot 15 mm dik, in de nieuwe groei glanzend 
groen. De ribben variëren van 8 tot 13; de areolen staan 3—7 mm van elkaar verwij
derd, wit, later grijsachtig wordend; het aantal dorentjes op de areolen loopt van 15 
tot 20, die eerst roodachtig zijn en later bruin. De bloemen zijn ongeveer 10 cm lang 
en blijven 3 tot 4 dagen open; de buitenste bloembladeren staan een beetje terugge
bogen en zijn vrij puntig.

* *
*

Een nauwe verwantschap met Aporocactus flagelliformis vinden we met Aporocac
tus flagriformis (Zucc.) Lem. in 1837 door Zucc. beschreven. Deze soort is forser dan 
de eerstgenoemde en de meeldraden zijn rood, die van Aporocactus flagelliformis wit.

De stammetjes zijn van 1,5 tot 2,5 cm dik, lichtgroen, later bruinachtig. De rib
ben, 7 -1 2 , vervlakken nogal spoedig. De areolen zijn geelviltig met 6 -8  randdorens, 
geelachtig wit en dun; de middendorens 2 -5 , zijn donkerder en veel steviger. Knoppen 
geelrood. De bloemen zijn 8 -9  cm lang en staan schuin gericht. De binnenste bloem
blaadjes zijn lancetvormig en kort toegespitst, scharlakenrood en tegen de randen violet
kleurig. De meeldraden zijn karmijnrood. Deze soort komt in Mexico voor in de staat 
Oaxaca.

*  *
*

AUGUSTUS — De groei van onze planten is nog wekenlang aan de gang te hou- 
den. We moeten meer luchten, ook des nachts. Neem de ramen van de bak of zet de 
deur van de kas open. Laat frisse lucht binnentreden en bij goed zonmg weer door
gaan met gieten. -  Wat niet aan de groei is moet verpot worden en daarbij vooral de 
wortels goed nazien, want daar ligt in de meeste gevallen de fout. Van de wortels alle 
zieke delen wegsnijden en de plant goed laten drogen; daarna behandelen als stek, 
of de plant enten. -  De voorjaarsbloeiers en Phyllo’s thans verpotten. -  Zaden oogsten 
voordat de mieren of keldermotten ze voor u weghalen. -  Denkt U ook aan het 
Clichéfonds, daar kunt U alle zaden aan kwijt. U behoeft ze niet eens schoon te maken.

(Wordt vervolgd) MALACO.

SORTIMENTSLIJST
Van de kwekerij H. van Donkelaar, 

Laantje, te Werkendam ontvingen wij 
een sortimentslijst van zijn kweekpro- 
ducten. Naast vele soorten cactussen, 
wordt een groot aantal vetplanten aan
geboden. Voor liefhebbers die zich in 
bepaalde geslachten specialiseren is het 
wellicht interessant te weten wat deze

firma aanbiedt. Prijzen worden in deze 
sortimentslijst niet genoemd.

Voor de benaming der cactussen heeft 
men zich gehouden aan „Die Kakteen” 
van H. Krainz; voor de vetplanten aan ’t 
„Handbuch der Sukkulenten Pflanzen". 
van H. Jacobsen en voor een deel aan 
Dr. B. K. Boom.
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Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere 
Vetplanten. Grote voorraad.

U I T S L U I T E N D  GROOTHANDEL 
WHOLESALE ONLY

H a n d e ls k w e k e rij -  R e e u w ijk  -  T e l. 3 3 4

BESTUURSMEDEDELINGEN
SECRETARESSE

Voor het telegram met beste wensen, 
mij toegezonden door leden van Succu
lenta, aanwezig op de Algemene Ver
gadering te Hilversum, dank ik allen 
hartelijk. Het doet mij genoegen U te 
kunnen berichten, dat de administratie 
van de vereniging thans weer door mij 
wordt waargenomen.

J. Grullemans-van Berghem.

LIDMAATSCHAP HALFJAAR 
1960

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 juli 1960 worden ingeschreven.

De kosten tot het eind van de lopende 
jaargang (31 december) bedragen 1 3.25 
en voor België B.frs. 45.—. Men ontvangt 
in dit geval de zes laatste nummers van 
het tijdschrift in 1960.

Inschrijving per 1 januari 1960 blijft 
mogelijk, daar alle verschenen nummers 
nog voorradig zijn.

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

Kopij voor het volgend nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.

NIEUWE LEDEN:
W. Mol, Paulus Potterstraat 24,

Hengelo.
W. Veldhuizen, Stieltjeslaan 37, Hilver

sum.
B. J. Versteeg, Rembrandtstraat 15, Har- 

dinxveld.
J. Geesink, Javastraat 17. Den Helder.
Mevr. J. L. Mossel-Buurman, Phloxplein 

9, Den Haag.
G. van Tuiden, Nieuwborgstraat 72,

Blerick.
H. J. de Liefde Meijer, Tolsteegplant- 

soen 51, Utrecht.
A. van der Veen, Turfsingel 4a, Gro

ningen.
D. Aissing, Idastraat 39, Groningen.
Mevr. C. Vledder-Bolhuis, Noorderhoge- 

brug 100, Groningen.
J. Beetsma, Nassau Dillenburgerstraat 11, 

Sneek.
P. Beetsma, Anna van Burenstraat 23, 

Sneek.
M. Palmen, Jacob Edelstraat 14b, Breda.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES (BERNARD CA RP )
„S u lv a ” , M ilita ry  Road, H out Bay, C a p e  P ro v in ce  South  A fric a .



S etpI a n t I n h . ï m  mmm
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

UIT DE AFDELIHGEN
GOOI- EN EEMLAND

In  verband  m et de vacantie w as de 
deelnem ing aan de vergadering van 5 
ju li m inder dan in de voorafgaande 
m aanden, m aar de stoere aanw ezigen 
besloten niettem in, om ook in  augustus 
bijeen te  komen.

Na een berich t over de gebeurtenissen 
op de jaarvergadering  belu isterd  te  heb
ben, w erd  gesproken over de verzorging 
van  de plantencollecties in  de lopende 
m aand en w erd  een program m a voor de 
kom ende m aanden opgesteld. Tijdens de 
pauze w erd, zoals gewoonlijk, een aan
ta l p lan ten  verloo t en daarna  toonde de 
h eer Schuster een aan ta l cactusplanten, 
die hij in  voedingsoplossingen heeft la 
te  bew ortelen. Na u itleg  gegeven te  heb
ben van  de grondslagen, die bij het 
sam enstellen van de oplossingen in  het 
oog w erden gehouden, k regen belangstel
lende leden een kleine hoeveelheid van 
het zoutm engsel voor eigen proefnem in
gen.
Ten slotte h ield  de h eer Rubingh een 
lezing over h e t geslacht O reocereus, 
w aarbij hij p lan ten  u it eigen collectie 
gebru ik te  om een aan ta l besproken soor
ten  in  n a tu ra  te  tonen.

W. H. SCHUSTER, secretaris.
P ie te r  de H ooghlaan 2 — Loosdrecht.

VRAAG- EN AANROD
TE K O O P aangeboden, cactussen en 

vetp lanten , zowel grote als k leine p lan 
ten. U itsluitend bij bezoek. W. J. BU- 
WALDA, Bovenweg 32, St. P ancras 
Noordholland.

AANGEBODEN: Escobaria m ühlbau- 
eriana; Escobaria strobiliform is (9 kop
pen); Escob. roseana (4 koppen); Escob. 
chaffeyi. A riocarpus fu rfuraceus (im port 
geënt); A riocarpus fissuratus (im port 
geënt); A riocarpus fu rfu raceus (10-jar. 
zaail. geënt); A riocarpus trigonus (10 j. 
zaail. geënt). Solisia pectinata  (6 cm 
diam .). O bregonia denegri. Pelecyphora 
asselliform is (±  15 koppen); Pelecyphora 
valdeziana. N eolloydia pulleineana. T ur- 
b in icarpus schm iedickeanus (2 x ); Turb. 
m acrochele, T. pseudo-m acrochele, T. lo- 
phophorioides. Lophophora ziegleri (2 
x ). E pithelantha m icrom eris (±  10 kop
pen ). Epithel. m icrom eris v. greggii; 
Epithel. m icrom eris v. fungifera. Alle 
geënte en b loeibare planten. In  één koop 
è f  3,— per stuk. Br. aan  B. M. SCHOM- 
PER, Erasm usw eg 1909, Den Haag.

IN  RUIL of te  koop gevraagd: Stape- 
lia’s, C arallum a’s en H uern ia’s. A anbie
dingen van deze soorten w orden gaarne 
ontvangen door P . HOOGVLIET, Cac
tuskw ekerij, Oostelijke Slag 7, M aasdijk.

TE KOOP aangeboden: M am m illaria 
viereckii, M. erectoham ata, M. solisii, M. 
spinosissima, M. seitziana, M. surculosa. 
M. trichocantha, M. w iesingeri, M. can
dida form a cristata, M. bocasana form a 
cristata. A ylostera kupperiana, A. dem i
nu ta  var. pseudom inuscula, A. pseudo- 
dem inuta, C oryphantha andrea, C. ele- 
phantidens, C. raphidacantha, Echinocer. 
fitchii, E. scheerii form a cristata, Echino- 
cactus grusonii, Trichocer. spachianus f. 
cristata, Notoc. scopa f. cristata, Mam. 
pusilla  f. cristata. M. bocasana, Notocac- 
tu s  ottonis, Notoc. tabularis. B illijke p rij
zen voor grote p lanten. D. SMIT, Gijsbr. 
van A em stelstraat 237, H aarlem  Noord.

Freek Hoogvliet C a c t u s s e n  en Vetplanten

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

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.
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R e d en v o o r  ons to t d an k b aark eid

bij de 7 Oste verjaard ag  van O . D .  D u u rsm a

De oprichter, de nestor van onze vereniging, wordt 25 september a.s. 
zeventig jaar. Ónmogelijk dit feit in Succulenta onbemerkt voorbij te laten 
gaan, integendeel, een prachtige gelegenheid dit feestelijk gebeuren aan te 
grijpen om een en ander uit het leven van de heer D uursm a  en, hoe kan 
het anders, uit dat van onze vereniging, op te halen.

Beginnen we evenwel met de jarige, die thans de leeftijd der sterken 
mocht bereiken, namens geheel Succulenta nog heel veel gelukkige en 
gezonde jaren toe te wensen, te midden van zijn aanhankelijke familiekring. 
Wij, liefhebbers van succulente planten, zijn D uursm a  onnoemelijk veel 
verplicht; niet alleen omdat hij het was die de stoot gaf tot het bijeenbren
gen van de liefhebbers van deze planten in een vereniging, met tot doel: 
„bevordering van de studie en van het kweeken en verzamelen van Vet
planten (Succulenten)”, maar vooral ook omdat de heer D uursm a  — bij 
ons liefhebbers minstens zo goed bekend onder zijn initialen G. D. D. — 
vanaf de oprichting steeds een leidende functie heeft bekleed; en dat 
bepaald niet altijd de gemakkelijkste. In feite is het immers zo, dat allen, 
die in onze vereniging een belangrijke, de liefhebberij dienende functie 
verrichten, hetgeen steeds zonder eigenbelang geschiedt, een prachtig en 
niet onbelangrijk cultureel werk verrichten. Hulde en dank dus ditmaal in 
de allereerste plaats aan onze G .D .D .!

Om wat meer gegevens voor deze gelegenheid te verzamelen zijn we 
naar het "hoge noorden", naar Leeuwarden getogen, waar we de heer 
D uursm a  en zijn gezin hebben opgezocht in hun nog maar kort geleden 
betrokken nieuwe verblijf, de Auke Stellingwerfstraat 81. Slechts node had 
de familie de buitenplaats "Vijversburg" te Rijperkerk verlaten, alwaar hij 
de aangenaamste jaren van zijn leven heeft doorgebracht in een als het 
ware voor hem gecreëerde werkkring, in een prachtige omgeving, verblij
vend — al was het dan ook voor tijdelijk — in een haast prinselijke woning. 
Toen ik binnen kwam, was D uursm a  juist bezig zich in de oude his
torie van de streek, waar hij geboren en getogen is, te verdiepen. Geschie
denis is namelijk ook een van zijn liefhebberijen, hetgeen ik trouwens al 
eerder had vermoed en geweten, want ook op succulentengebied vermeldt 
hij in zijn artikelen vaak historische data, terwijl hij zelfs een kleine serie 
artikelen "Uit den ouden tijd" schreef (Succulenta 1927). Kennis van de 
historie, hetzij van planten, geboortestreek of anderszins, verdiept de liefde 
voor het betreffende onderwerp. Merkwaardig — het zij mij vergund dit 
hier op te merken — dat het terrein van de belangstelling van de heer 
D uursm a  en dat van mij, wat de succulenten betreft, vrijwel parallel loopt; 
D uursm a  heeft daarbij óók steeds een bijzondere voorliefde voor de 
Aloinae gekoesterd. Aangezien hij er op "Vijversburg" een bijzonder gun
stige gelegenheid voor had, heeft hij de laatste jaren een uitgebreide col
lectie Rhipsalissoorten bijeengebracht, ongetwijfeld de grootste collectie op 
dit gebied in Europa.
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Links (van boven n aar beneden): G.D.D. bij een der A gaven in  het p a rk  — G.D.D. 
in  de kas m et Rhipsalissen — G.D.D. thuis. — Rechts (van boven n aa r beneden) : 
G.D.D. aan de achterzijde van „V ijversburg” — G.D.D. in  de O rchideeënkas — G.D.D. 
in  h e t park  in gesprek m et een der tuinlieden.

foto’s: A. J. A. Uitewaal
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Mijn oponthoud ten huize D u u r sm a  was prettig en vruchtbaar, maar 
de tijd valt altijd te kort om zich op het gebied van de wederzijdse belang
stelling uit te praten. Toch hebben we nog gelegenheid gevonden om naar 
"Vijversburg" te gaan en daar, in het park en de kassen, temidden van zijn 
planten, komt althans voor ons, plantenliefhebbers, G.D.D. pas goed tot 
zijn recht.

Natuurlijk kan en mag een korte levensbeschrijving bij een gelegen
heid als deze, een 70ste verjaardag, niet ontbreken; gelukkig kan ik daarbij 
van enkele door hem zelf gemaakte aantekeningen gebruik maken. Een 
deel van de levensgeschiedenis van D u u r sm a , mogen we gerust zeggen, is 
tevens de geschiedenis van Succulenta; Succulenta en D u u r sm a  zijn syno
niem! Over Succulenta is overigens al heel wat geschreven; vooral de in
leidingen bij het ingaan van een nieuwe jaargang, de jaarverslagen en de 
artikelen bij jubilea vormen de aangewezen bronnen voor haar geschiede
nis. Bij het nu volgende zullen we dus trachten ons zoveel doenlijk tot de 
heer D u u r sm a  zelf te beperken, natuurlijk kunnen enkele belangrijke ge
beurtenissen in verband met onze vereniging niet ongenoemd blijven en 
zullen enkele minder bekende details hier iets uitvoeriger ter sprake wor
den gebracht.

De heer D u u r sm a  werd 25 september 1890 geboren te Rijperkerk, een 
dorpje 7 km ten oosten van Leeuwarden. Na de lagere school bezocht te 
hebben kreeg hij privaatlessen. Zijn grootste voorliefde ging uit naar de 
natuurlijke historie, in het bijzonder de plantkunde en veel ging hij met 
zijn leraren op excursie. Bij zulke gelegenheden werd ook vaak de buiten
plaats "Vijversburg" bezocht. Toen reeds was hier nog altijd een kleine 
collectie cactussen, o.a. een "rotscactus" ( Piptanthocereus peruvianus mon
struosus) van meer dan 1 m hoog. In de Orchideeënkas bevond zich een 
grote "nachtcactus" (Selenicereus grandiflorus), die elke zomer rijk bloeide 
en veel kijkers trok. Verder waren er verscheidene exemplaren Agave ame- 
ricana en haar geelgerande variëteit, waarvan hij een viertal in bloei heeft 
mogen bewonderen. Dan waren er verscheidene Gasteria’s, o.m. Gasteria 
verrucosa en Gasteria maculata.

Op 29 mei 1911 bezocht D u u r sm a  voor het eerst de botanische tuin te 
Groningen, waar een prachtige collectie succulenten te vinden was, die door 
de heer Q u in tu s was gelegateerd, tegelijk met een grote verzameling Bro- 
melia’s. De hortulanus F ie t , zelf een echte succulentenvriend en -kenner, 
opperde toen reeds het denkbeeld ook bij ons het verenigen van succu
lentenliefhebbers te propageren; in Duitsland bestond reeds sinds 1892 
een dergelijke vereniging welke een mooi maandblad uitgaf. Van de heer 
F ie t  kreeg hij zelfs enkele jaargangen en zo mooi materiaal voor het schrij
ven van propaganda-artikelen in Floralia en Onze Tuinen. Een oproep in 
Onze Tuinen van 19 october 1911 had aanvankelijk weinig succes, maar de 
redacteur, hortulanus van L a ren  te Amsterdam, gaf hem in overweging 
een aparte rubriek over succulenten te openen en daarin tevens gelegen
heid te geven tot het stellen van vragen; de heer van L a ren  nam daarbij 
de zorg op zich voor afbeeldingen. De heer H in driks te Groningen, daarbij 
geholpen door hortulanus F ie t , deed hetzelfde in Floralia.

Een en ander had tot resultaat dat men zodoende over een lijstje van 
ongeveer vijftig succulentenliefhebbers de beschikking kreeg, waarvan de 
meesten wel iets voor een Nederlandse vereniging voelden. D u u r sm a  stelde 
eigenhandig een ontwerp statuten en huishoudelijk reglement op, dat vanaf
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november 1917 aan de bekende adressen ter beoordeling werd doorgezon
den.*) Het gevolg was, dat op 16 juni 1919 het eerste nummer van de 
"Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars" verscheen; vier 
bladzijden groot. De naam "Succulenta" ontsproot aan een plotselinge inval 
van de heer V e r b e e k  W o lth u y s , een volmaakte vondst, welke buitenlandse 
verenigingen ons nog heden ten dage benijden. D u u r sm a  woonde toen reeds 
enkele jaren in Leeuwarden, waar hij van 1914 tot 1918 de leiding had van 
de distributie van bieten en peen voor veevoeder, gevolgd door een hooi- en 
strodistributie, tevens belast met de militaire hooivordering ten behoeve van 
het leger.

D u u r sm a  vertelt woordelijk verder: "mijn vriend, de drukker F. v. d. 
W e y , was bereid de volgende nummers tegen de laagst mogelijke prijs te 
drukken. Adressering en verzending nam ik voor mijn rekening. Tot en met 
de 9e jaargang heeft v. d. W e y  het orgaan gedrukt. Het was geen luxe uit
gave, maar toch heeft deze eenvoudige, altijd hulpvaardige man mede de 
vereniging tot bloei gebracht. Wij willen hem op deze plaats herdenken 
als de standvastige verzetstrijder in de laatste wereldoorlog, die het aan
durfde uit Londen ontvangen berichten te drukken en over het gehele land 
te verspreiden. Het heeft, helaas, hem en drie zonen de gruweldood in 
Duitsland gekost".

Begin augustus 1923 mocht de heer D u u r sm a  een week lang de gast 
zijn van de heer D e  L a e t  in Contich bij Antwerpen. Wat hij daar gezien 
heeft, zegt G.D.D. is nauwelijks te beschrijven, maar het kwam Succulenta 
ten goede. Hetgeen de heer D e  L a e t  voor onze vereniging gedaan heeft 
mag niet worden vergeten. Hij was het die zijn mooiste cliché’s belangeloos 
voor ons orgaan ter beschikking stelde, toen wij zelf nog geen afbeeldingen 
konden laten maken.

De le  april ging de heer D u u r sm a  van Leeuwarden naar zijn 
geboorteplaats Rijperkerk terug en kwam op "Vijversburg" te wonen, de 
buitenplaats die hij in zijn jonge jaren zo vaak had bezocht. Hij was daar 
nl. als opzichter aangesteld over het 15 hectaren grote park, terwijl hij de 
daarbij behorende administratie moest verzorgen, een taak, waarop de 
heer D u u r sm a  geheel was ingesteld en die hij gedurende bijna 20  jaren 
met veel liefde en toewijding heeft vervuld.

Door omstandigheden en overigens vanwege het bereiken van zijn 
vrij hoge leeftijd, was hij evenwel kortgeleden genoodzaakt zich uit zijn 
functie terug te trekken, doch hij mocht het genoegen smaken door zijn 
zoon per 1 juli j.1. te worden opgevolgd. De heer D u u r sm a  vestigde zich 
weer in Leeuwarden en hij en zijn gezin prijzen zich gelukkig aldaar een 
werkelijk keurig woning te hebben verkregen.

Wanneer men, zoals ik nu pas weer eens gedaan heb, oudere jaargan
gen van Succulenta doorbladert, staat men er versteld van hoe dikwijls 
men Duursma’s naam of initialen daarin onder artikelen, bij jaarverslagen, 
jubilea of anderszins aantreft. Wel een bewijs wat D u u r sm a ’s arbeidzaam 
leven ook voor onze vereniging en daarmede voor de liefhebberij betekend

•) Dit en andere voor Succulenta min of meer historische bescheiden, heb ik bij 
mijn bezoek van de heer D. gekregen. Ik wil ze nog eens doorzien, er waarschijnlijk 
enkele aantekeningen uit maken die vermeldenswaard zijn, om ze daarna aan onze 
secretaresse in bewaring te geven.
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heeft. Onderstaande — laat ik het noemen — erelijst van zijn verschillende 
functies in onze vereniging moge dit ten overvloede aantonen :

Vanaf de oprichting van Succulenta, 16 juni 1919 tot en met december 
1924 secretariaat en redactie.

Van januari 1925 tot en met december 1927 secretariaat alléén en de 
redactie met de heer J. M. v. d. H o u ten , die trouwens van het begin af 
aan de opbouw van Succulenta eveneens zijn beste krachten wijdde.

Van januari 1928 tot en met einde mei 1930 redactie, met Prof. A. M. 
Spr en g er , daarbij geholpen door de secretaresse Mej. M. C. K a rsten , die 
veel waardevolle bijdragen leverde.

Van juni 1930 tot en met maart 1939 redactie, met de heer v. d. H ou
t e n .

Van april 1939 tot en met eind april 1943 de redactie weer alleen, 
m aar.. . . trouw geholpen door Mej. J. J. E. v. d. T h oo rn .

Van december 1942 tot op heden penningmeester.

Nu we dan toch zo’n beetje bezig zijn G.D.D.’s doopceel te lichten, 
nog een lijstje van de door hem gepubliceerde grotere en kleinere boek
werken:

"D e behandeling onzer Vetplanten van maand tot maand" (v. d. Wey, 
1926); "Onze Cactussen" (Kosmos; le  druk 1927, 2e druk 1929, 3e druk 
1935); "Onze Vetplanten" (Kosmos, 1930); "Succulenten in Beeld en 
Woord" (Kosmos-Floralia, 1930); Pette’s Cactus-album (1930); "D e behan
deling van onze Cactussen en andere Succulenten van maand tot maand" 
(Kosmos; le  druk 1928, 2e druk 1932); "Cactusjacht tussen Texas en Pata- 
gonië", naar het Duits van Curt Backeberg (Kosmos, 1932); "Cactussen en 
andere Vetplanten" (Kosmos; le  druk 1951, 2e druk 1955, 3e druk 1960).

Het aantal door de heer D u u r sm a  gepubliceerde artikelen is talloos ! 
Vooral natuurlijk in Succulenta, maar daarnaast verschenen ook vele arti
kelen van zijn hand in Onze Tuinen, Floralia, De Bloemisterij, Gooisch 
Buitenleven, Orgaan v. d. Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plantkunde, De Wan
delaar, De Natuur, Leeuwarder Courant, Gooi- en Eemlander en De Tele
graaf om maar de belangrijkste te noemen.

Wat al deze publikaties voor onze liefhebberij en voor de vereniging 
hebben betekend, is natuurlijk onmogelijk na te gaan maar het is onge
twijfeld veel, zéér veel. Dat de heer D u u sr m a  op de Algemene Vergadering 
van 25 juni 1949, gehouden te Amsterdam ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan van Succulenta, nadrukkelijk en officieel het erelidmaatschap van 
onze vereniging kreeg aangeboden, de grootste onderscheiding die Succu
lenta hem kon toekennen voor zijn vele verdiensten, was als vanzelfspre
kend.

Aan twee van de door ons bevoorrechte planten is zijn naam blijvend 
verbonden, nl. Rebutia duursmaiana Bckbg en M ediolobivia (Lob.) duurs- 
maiana Bckbg., beide soorten bloeiend met goudgele bloemen.

Geachte heer D u u r sm a , namens het gehele "leger" van succulenten
liefhebbers op Uw 70ste verjaardag nogmaals gelukgewenst; hulde en dank! 
Wij wensen U, mèt Uw zorgzame vrouw en Uw beide kinderen, nog vele 
gelukkige jaren; gezien Uw vitaliteit en veelzijdige interesse beloven het 
bepaald nog evenveel vruchtbare jaren te worden.

A. J. A. UITEWAAL.
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J. C. VAN KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
i.

Evenals bij de cactussen treft men bij de vetplanten van de normale 
groeivorm afwijkende planten aan, de z.g. cristata en monstruosavormen, 
die bij vele plantenliefhebbers een meer dan gewone belangstelling genie
ten. Meen niet dat wij hier een pleidooi willen houden voor het verzamelen 
van abnormaliteiten, maar voor het bestaan van deze kan men toch ook

ECHEVERIA AGAVOIDES CV. CRISTATA 
Een typisch voorbeeld van een goedgekweekte kam vorm.

niet de ogen sluiten, ongeacht of men de normale planten mooier vindt dan 
deze, niet bij ons gevoel voor regelmaat passende afwijkende vormen.

Reeds L i n n a e u s  tobde met dit euvel toen hij in 1755 zijn beroemde 
„Species plantarum” uitgaf. Immers ook hij kwam in aanraking met af
wijkende kweekvormen, zoals monstruositeiten en het is begrijpelijk dat,
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daar L in n a eu s aanvankelijk de soorten als constante, onveranderlijke een
heden aannam, met afwijkingen, die niet pasten in zijn systeem, geen raad 
wist. Zijn nadenken over de abnormale variëteiten had tot gevolg dat hij 
na een lange gedachtenstrijd zijn oorspronkelijke theorie over het soort
begrip opgaf.

Vanwege dit voor de botanie belangrijke feit, de variabiliteit der soort 
dus, wat door hedendaagse „nieuwe” soortenbeschrijvers en ook door vele 
succulentenliefhebbers helaas maar al te gemakkelijk over het hoofd gezien 
wordt, lijkt het ons dienstig eens de aandacht te vestigen op de uiterlijk 
waarneembare variaties, waartoe een aantal soorten het kunnen brengen.

Alvorens tot de bespreking van deze soorten over te gaan geven wij 
enkele van de meest voorkomende afwijkingen.

Fasciatie o f bandvorming. — In verticale lijn sterk verbrede, afgeplatte 
stengels die wij vooral bij verschillende tuinplanten als Delphinium, For
sythia, Liguster veelvuldig aantreffen, een enkele maal ook bij bloemsten
gels van succulenten.

Cristatie o f kamvorming. — Aan de top van een horizontaal sterk ver
brede stengel bevindt zich een waaiervormige, meestal grillig gevormde 
band, waaraan geen centraal groeipunt te onderscheiden is. Bekend is voor
al Celosia „cristata” uit de familie der Amaranthaceae, een siergewas, dat 
uit zaad vermenigvuldigd wordt en constant een cristate nakomelingschap 
geeft.

D ichotomie o f gaffelvorming. — Bij sommige soorten blijkt dit een nor
male eigenschap te zijn, zoals b.v. bij Aichryson dichotonum  en sommige 
Aeoniumsoorten. Ook de dichotome schedeldeling van verschillende Mam- 
millaria’s wordt als een normale eigenschap beschouwd. Soms treedt dicho
tomie als afwijking van het normale op.

Onwillekeurig zal men zich afvragen hoe al deze afwijkingen ontstaan. 
Helaas moeten wij op deze vraag het antwoord schuldig blijven. Is het een 
erfelijkheidskwestie, een gevolg van groeistoornissen of juist van overmatige 
groei ? Is het een degeneratieproces of juist de hoogste vorm van ontwik
keling in het evolutieproces zoals weer anderen menen ? Wij weten het 
niet, ondanks de stroom van literatuur die over dit onderwerp verschenen 
is en misschien nog verschijnen zal. Wij zullen ons over het ontstaan, noch 
over het doel — zo dit er mocht zijn — bekommeren en ons beperken tot 
het bespreken van enkele soorten waaraan men deze abnormale groeivor
men kunnen waarnemen. Wie meer over dit onderwerp wil lezen, bevelen 
wij aan het interessante boekje van wijlen de heer J. J. Verbeek Wolt- 
huys : „Het raadsel van het ontstaan van monstruositeiten en cristaties bij 
de succulenten”.

Men spreekt meestal van een monstruositeit wanneer een plant meer
dere groeipunten produceert die niet op één vlak liggen zoals bij cristatie. 
Een typisch voorbeeld hiervan is de bekende Cereus peruvianus monstruo
sus. Wanneer een plant abnormaal veel bloem- of bladknoppen vormt op 
plaatsen waar zij normaal niet voorkomen, spreekt men van een proliferatie. 
„Verlopen” cristaten zouden wij soms tot de proliferaties willen rekenen.

De grens tussen de genoemde afwijkingen is niet altijd even scherp 
te trekken omdat hier weer overgangsvormen tussen voorkomen die 
zowel bij de ene als bij de andere groep ingedeeld kunnen worden. Soms 
treft men combinaties van verschillende afwijkingen aan. Andere, minder
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algemeen voorkomende afwijkingen zijn de vergroeiingen of synfisen. 
Dit zijn twee, soms drie stengels die in de lengte aaneengegroeid zijn en 
die aan de top dikwijls weer afsplitsen om zelfstandig door te groeien of 
bloemen te vormen.

Tot de synfisen behoren :
a. C o n n a t i ë n ,  vergroeiingen van organen van gelijke orde b.v. 

twee stengels, twee bladeren, enz.
b. A d n a t i ën, vergroeiingen van plantendelen van ongelijke orde, 

b.v. een blad met een stengel of tak; een blad met een kelkblad, 
enz.

c. A s c i d i ë n of bladbekers, welke ontstaan door het aaneen
groeien der bladranden van één of meer bladeren. Dit verschijn
sel komt bij vetplanten, zij het sporadisch, voor, zodat we bij de 
verdere bespreking hierop nog nader terug zullen komen.

Variegatie of bontheid. — Dit ligt soms in een ander vlak dan de voor
gaande afwijkingen, maar in tenminste één ons bekend geval houdt de 
„bontheid” verband met andere afwijkingen.

G. D. DUURSMA

S T  A P E L I  A ’S
Het is al een groot aantal jaren geleden, ik herinner me het nog heel goed, ik 

was pas begonnen een verzameling cactussen en andere vetplanten aan te leggen, dat 
ik bij een bloemist eens een bloempot vol kleine, eigenaardig gevormde plantjes zag, 
welke door haar bladloze, dikke stammetjes mij direct al de zekerheid gaven, dat het 
succulenten moesten zijn. De bloemist kende nóch de plant, nóch de naam ervan, 
maar geloofde toch wel dat het een cactus moest zijn, verder interesseerde hem het 
geval helemaal niet. Ik was met de vetplantenliteratuur nog niet zo goed op de 
hoogte — en zo werd ik, toen ik een stekje mee naar huis mocht nemen, er niet heel 
veel wijzer van. Toch zag ik wel, dat het geen cactus kon zijn, maar wat was het dan 
wel ? Enige verzamelaars — er waren er toen maar heel weinig — die zich echter 
om de naamgeving in het geheel niet bekommerden, wisten het evenmin.

Niet lang daarna kreeg ik de afbeelding van een plant onder ogen, en daarop 
herkende ik mijn plantje onmiddellijk. Het kon niet anders of het moest een Stapelia 
zijn. Bij een bezoek aan de Groningse Hortus bleek ik goed gezien te hebben, en 
vernam van de hortulanus, de heer Fiet, dat er zeer veel soorten Stapelia’s bekend 
waren.

Thans, nu er zoveel over vetplanten geschreven wordt in „Succulenta”  en bui
tenlandse tijdschriften met daarbij goede foto’s, zal geen enkele vetplantenverzame
laar lang in het onzekere behoeven te blijven, ja, hij zal op het eerste gezicht reeds 
direct de verschillende vetplantengroepen weten te onderscheiden tot welk geslacht 
zij behoren. Toch achten wij het niet overbodig eens een praatje over de Stapelia’s 
te houden. Bij vele verzamelaars staan deze planten, zowel letterlijk als figuurlijk, in 
een kwade reuk, wat zij waarlijk niet verdienen. In letterlijke zin levert de kwade 
reuk van de bloemen wel enig bezwaar op, de meeste soorten zijn zeer kwalijk rie
kend, maar wanneer men hiervan niet meer neemt dan een neus vol, is het bezwaar 
spoedig overwonnen.

De schoonheid der bloemen, zowel in vorm als in kleur, vergoedt dit bezwaar 
ruimschoots. De kwade reuk in figuurlijke zin wordt de Stapelia’s door velen toege-
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STAPELIA FLAVIRO STRIS waarvan de prachtige bloemen door hun geur aasvliegen aantrekken.
foto: Kreuzinger

dacht, omdat ze zo slecht bloeien en. . .  . omdat alles soorten in niet-bloeiende toe
stand veel op elkaar gelijken. Er is geen verscheidenheid in vorm, dus zijn ze niet 
mooi. Deze redenering gaat evenwel niet geheel op. Weliswaar is de vormenrijkdom 
der Stapelia’s niet groot, maar dat komt bij onze sierplanten wel meer voor. Om bij 
de Phyllocactussen te blijven, deze gelijken ook in niet-bloeiende toestand veel op 
elkaar, maar wie van ons zou niet gaarne een uitgelezen collectie Phyllo’s willen
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bezitten. W e durven daarom met gerustheid te zeggen dat de Stapelia’s zeer geschikte 
liefhebbersplanten zijn, ze groeien vlug en blijven toch laag. De kuituur levert boven
dien geen moeilijkheden op en zij bloeien bij een goede behandeling mooi en rijk.

Stapelia’s komen hoofdzakelijk uit Zuid-Afrika, maar ook in Arabië, Egypte, 
Palestina en Perzië worden ze aangetroffen. Het waren Nederlanders die de eerste 
Stapelia’s naar Europa overbrachten. De Leidse Hortus ontving ze reeds in 1687. 
Linnaeus noemde deze planten, ter ere van de Amsterdamse geneesheer Van den 
Stapel, Stapelia. Linnaeus zelf kende nog maar twee soorten. Thans zijn er meer dan 
100 soorten bekend, ongerekend de thans als Heurnia, Hoodia, Echidnopsis, Tricho- 
caulon, Duvalia, Caralluma enz. bekend staande soorten, die vroeger tot het geslacht 
Stapelia behoorden.

De bloemen der Stapelia’s laten zich moeilijk in een paar woorden beschrijven, 
dat zal een ieder, die Stapelia’s heeft zien bloeien, wel met me eens zijn; een blik op 
de hierbij afgebeelde foto zal ons hiervan overtuigen. Dat de bloemen mooi en in
teressant zijn zult u echter moeten toegeven. Zoals wij reeds opmerkten, verspreiden 
de bloemen geen aangename geur, wat haar dan ook de minder welluidende naam 
van „aasbloem”  bezorgde. Het zijn vleesvliegen, die op de naar rottend vlees riekende 
reuk afkomen, en haar eieren op de bloem deponeren, daarbij tevens de kruisbe
stuiving in de hand werkend. De stank is echter niet zo hinderlijk, dat wij daarom de 
Stapelia’s uit onze verzameling mosten weren. Wij hebben er nooit zoveel last van 
gehad, hoewel wij dikwijls een Stapeliabloem in onze verzameling mochten bewon
deren. En zo zal het vele andere verzamelaars ook wel zijn gegaan. Doch anderzijds 
weten wij ook, dat er liefhebbers zijn die zich wat gaarne de minder lieflijke geur 
zouden willen getroosten, als ze hun Stapelia’s maar in bloei kregen. Daarmede zijn 
velen niet zo gelukkig, hoewel dit in vele gevallen niet aan een minder goede behan
deling te wijten is dan wel aan een verkeerde standplaats. De groeiperiode van Sta
pelia’s is in ons klimaat eigenlijk te kort. Menigeen zal dit wel eens bemerkt hebben 
als zijn planten in de nazomer voldoende knoppen maakten, doch de zon te weinig 
kracht meer had, ofwel doordat de winter te vroeg inviel, om de knoppen geheel te 
doen ontwikkelen.

Het is onze eerste zorg de planten in het vroege voorjaar zo gauw mogelijk weer 
aan de groei te brengen. In een verwarmde kas is dat natuurlijk geen bezwaar, maar 
in de huiskamer gaat dat moeilijker. W ie in het bezit is van een zomerkasje of een 
platte bak, brengt daar in het vroege voorjaar — als er geen nachtvorsten meer te 
verwachten zijn — de Stapelia’s heen en plaatst deze dan zo dicht mogelijk tegen 
het glas. Intensief zonlicht is in het voorjaar en de herfst beslist noodzakelijk. Des
noods kan men ze de eerste tijd des nachts nog wel een ander, meer tegen de koude, 
beschut plaatsje geven.

Natuurlijk moet, als de planten uit hun winterkwartier komen, de eerste 
tijd wat geschermd worden tegen te sterk zonlicht, daar anders vrij gemakkeliijk 
brandvlekken kunnen ontstaan. Beginnen de eerste tekenen van een nieuwe groei zich 
te vertonen, dan geven we voldoende water. Aan water hebben deze planten gedu
rende de zomer volop behoefte. De stammetjes mogen, om bloemen voort te brengen, 
er in geen geval rimpelig uitzien, maar moeten steeds zo volsappig mogelijk zijn. Het 
is daarom aan te bevelen geen bladaarde of een lichte grondsoort te gebruiken, aan
gezien deze spoedig uitdroogt, maar een grondmengsel te kiezen, dat hoofdzakelijk 
uit klei bestaat. De in Limburg voorkomende lössgrond is nog het meest geschikt. 
Geen hoge potten, doch vlakke schalen gebruiken, daar de groeiwijze van Stapelia’s 
zodenvormig is.

Gedurende de zomermaanden kunnen Stapelia’s naar buiten — in de tuin op of 
een balcon — gebracht worden, doch vergeet niet bij droogte de planten regelmatig 
gieten. Onder glas komen natuurlijk de knoppen veel vlugger te voorschijn en wan
neer we dan, zoals gezegd, de planten dicht bij het glas zetten en de nazomer veel 
zon brengt, dan zullen de knoppen zich voldoende ontwikkelen om de interessante 
bloemen te kunnen bewonderen.
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FRIEDRICH RITTER — Arica — Chili.

Pyrrhocactus acoocagaensis c~Qitter sp. nova
Pyrrhocactus aconcaguensis Ritter var. aconcaguensis Ritter.

Simpleoc, hemisphaericus, dein columnaris; costis 17-21, tuherculatis, 
viridibus; areolis magnis; aculeis brevibus, crassis nigritellis, m argina
libus 9-11 praeterea saepe compluribus subtilibus superne, centralibus 
4-9 paulum curvatis non applanatis; floribus infundibuliformibus flavi- 
dorubris; fructibus rubris cavis, flocculis minimus albis instructis; sem i
nibus nigricantibus, tuberculatis, hilo subventrali.

P l a n t  donkergroen, halfkogelvormig, later meer langwerpig, zonder penwortel, 
met vrijwel doornloze, iets verzonken top, ongeveer 8—12 cm diam.

PYRRHOCACTUS ACONCAGUENSIS foto: Ritter

R i b b e n  circa 17—21, stomp, met knobbels, onder de areolen steken de knob
bels iets naar voren, ongeveer 1% cm hoog, bij de insnijdingen boven de areolen nog 
ongeveer 1 cm hoog.

A r e o l e n  circa %—IV2 cm lang, V\ —% cm breed, 1—1% cm van elkaar ver
wijderd, met grijs vilt.

D o r e n s  zeer ruw, in jeugdstadium zwart tot bruin, later grijs wordend met 
donkere punt; randdorens circa 9—11 van 1—2 cm lengte, straalvormig gesteld, recht, 
de zijdelings gestelde ruw en het langst, een in het midden onderaan dunner (de on
derste), daarenboven meestal nog verschillende zeer fijne korte randdorens aan de 
bovenzijde van de areolen, die echter ook kunnen ontbreken; middendorens meestal 
4—6, bij oude exemplaren tot circa 9, vrijwel recht of, indien wat langer dan gemid
deld, naar boven gebogen, niet plat, meestal 1%—2% cm lang.
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B l o e m  414—5 cm lang, opening circa even wijd of wijder, trechtervormig, reuk
loos.

V r u c h t b e g i  n s e l  groen met verdwijnende kleine groene tot roodachtige 
schubjes en zeer kleine vlokjes witte wolharen, bodem vruchtbeginsel wit.

B 1 o e m b u i s groen met kleine groene tot roodachtige schubjes en zeer kleine 
vlokjes witte wolharen, aan het einde enkele witte borstelharen, trechtervormig, circa 
1,2 cm lang, boven 1%—2 cm wijd.

N e k t a r k a m e r  2—3 mm lang, 6—7 mm wijd, met witte soms iets rode bodem, 
halfopen, daar de onderste meeldraden tegen de stamper leunen; de wand van de 
bloembuis is boven de nektarkamer naar binnen verdikt.

M e e l d r a d e n  wit, soms bovenaan iets rood, de onderste % —1 cm lang, de 
bovenste 1%—1 % cm lang; helmknopjes citroengeel; slechts op het onderste % tot % 
deel der bloembuis boven de nektarkamer ingeplant.

S t a m p e r  2V\—3 cm lang, onder 3 mm en boven 2 mm dik, wit, boven hol, 
circa 14 vrijwel witte 3—5 mm lange stempels, die boven de helmknopjes uitkomen.

B l o e m b l a d e r e n  2Vï — 3 cm lang, onderaan 3 mm breed, naar boven 7—12 
mm breed wordend, bovenaan korter of langer toegespitst, trechtervormig gesteld (niet 
gebogen zoals bij Pyrrhocactus curvispinus), bleek citroengeel met smalle bleek kar
mijnkleurige middenstreep, Vi—% deel van de breedte van het bloemblad, deze streep 
loopt meestal niet door tot de punt; soms ontbreekt zij vrijwel geheel.

V r u c h t  langwerpig, rood, met minimaal kleine vlokjes wol, huidachtig, hol, 
zich met een cirkelrond bodemgat losmakend.

Z a a d  circa 1% mm lang, 1VÏ mm breed, % mm dik, donkergroen tot zwart, dof; 
huid met grote afgeplatte knobbeltjes bedekt meestal iets ribachtig gerangschikt; rug
zijde krachtig gewelfd, meestal iets kielvormig, buikzijde met een kleine inkeping onder 
het hilum, dat rond en wit is en onderaan de basis van de korrel halverwege de buik 
ligt.

V i n d p l a a t s  Chacres, Midden Chili.

S y s t e e m :  het dichtst verwant met Pyrrhocactus robustus Ritter, 
Pyrrhocactus armatus Ritter die aansluitend verder zuidwaarts groeit, 
Pyrrhocactus horridus (Colla) Ritter, die westwaarts verder verwijderd aan 
de kust groeit. Men vindt ook natuurhybriden met Pyrrhocactus curvispinus 
(Bert.) Ritter var. felipensis var. nov. (wordt gepubliceerd), die in hetzelfde 
gebied groeit.

Pyrrhocactus aconcaguensis Ritter var. orientalis Ritter var. nov.
Costis paucioribus; aculeis paulum longioribus; seminibus minoribus, 
subtilius tuberculatis.

Pyrrhocactus aconcaguensis Ritter var. orientalis Ritter var. nov. groeit meer oost
waarts in de bergen rond San Felipe. Zij heeft in het algemeen enige ribben minder, 
iets langere dorens en kleinere zaden. Het zaad is slechts circa 1% mm lang en minder 
plat, zwarter en met een fijnere, meer regelmatige knobbelige huid. Niettegenstaande 
deze verschillen kan zij slechts als variëteit beschouwd worden, daar zij naar het type 
overgaat.

De foto is op de vindplaats genomen. Het type draagt het verzamelnummer FR 
542, de variëteit FR 542a.

Een herbariumexemplaar met zaadmonster van het type, alsmede een areool en 
een zaadmonster van de variëteit zijn gezonden naar de „Stadtische Sukkulentensamm- 
lung” te Zürich, Zwitserland.

Vertaler: A. F. H. BUINING.
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S. K. BRAVENBOER.

&verpeinzingen na de czAtg. ^Vergadering
Zoals het vaak gaat, als je ergens bent geweest, of aan deelgenomen hebt, kan 

je er naderhand zo voor jezelf nog wel eens over peinzen. Dat gebeurde mij ook na 
de algemene vergadering van 25 juni j.1. te Hilversum.

Het was een prachtige zomerdag en we tuften op ons gemak richting Baarn. 
Ditmaal waren we op bezoek bij de afdeling Gooi- en Eemland. Omstreeks 10 uur 
trokken we, na de begroeting van alle bekenden en nog onbekenden, naar het Can- 
ton’s Park te Baarn. Dat is een botanische tuin, waar vele prachtige planten, strui
ken en bomen zijn samengebracht en we konden daar genieten van de vele soorten 
en vormen, die zowel buiten als in de kassen groeiden. Eerst werden we rondgeleid 
door een der employé’s van de tuin en kregen we vooral veel bomen, vaste planten 
en z.g. rotsplanten te zien. Later nam de directeur van de tuin, de heer Muyser, de 
rondleiding over en gingen we een kijkje nemen in de kassen met de prachtige tro
pische planten. Heel hoog in de kas zagen we een Selenicereus grandiflorxis met 
vele knoppen.

Van de tropische kassen liepen we dwars over de gazons — dat mag hier! — 
naar de cactussen die ’s zomers buiten uitgeplant worden. Het zijn meest Cereus- 
soorten. Bijzonder mooi waren de winterharde Opuntia’s die alle vol knoppen zaten. 
Vele vetplanten, die terzijde van de cactussen eveneens buiten zijn uitgeplant, zijn 
ook het bekijken waard. Na het bezichtigen van de Orchideeënkassen, waar ook wel 
het één en ander te zien was, namen we, nadat de heer Rubingh zijn dank had uit
gesproken voor de rondleiding door de beide heren, afscheid van het Canton’s Park 
en togen we rechtstreeks op de koffie af welke ten huize van de familie Rubingh 
aan de dorstigen werd verstrekt. Het was wel warm in de kas welke achter het huis 
staat, maar de aanwezigen konden het toch niet laten naar binnen te gaan, terwijl 
Herman als vanouds met zijn mes liep te zwaaien. Geen nood, hij snijdt alleen maar 
in cactusvlees en dat gaat hem goed af hoor, dat mag gezegd worden. In ieder 
geval familie Rubingh, hartelijk dank voor alles. We stapten weer in de auto en
reden naar Hilversum, waar de lunch gebruikt werd en ook nog de----  algemene
vergadering gehouden zou worden.

*  *
*

Tegen tweeën, terwijl buiten de zon verrukkelijk scheen, verdwenen we in een 
donkere zaal. Of nu al die afgevaardigden en anderen die hadden moeten komen, 
geschrokken zijn van de donkere zaal, weet ik niet, maar ik heb niet verder kun
nen tellen dan drie en twintig neuzen en als ik alleen de leden geteld heb, kwam 
ik maar tot het getal negentien. Ja, het Hoofdbestuur inbegrepen.

Ach ja, het is mogelijk dat het in de zon prettiger en beter was, maar waar 
houden we nu een algemene vergadering voor? Natuurlijk er kunnen omstandig
heden zijn om niet te komen. Maar hebben al die mensen het nu ineens zo druk 
met verpotten, zaaien, enten of weet ik wat, dat die éne middag er niet af kan ? 
Jammer, vooral voor hen die wel kwamen. Want zoiets drukt zijn stempel op de 
gehele vergadering, er gaat niet veel meer van uit. Toen we na afloop der 
vergadering naar buiten stapten, de zon in, hadden we een onbevredigd gevoel over 
ons. Maar gelukkig, de zon scheen heerlijk, ze verwarmde ons van buiten en van 
binnen en joeg het kille gevoel weg en we reden naar huis, om nog even van onze 
planten te genieten en het laatste restje van die vreemde algemene vergadering in 
die kille donkere zaal kwijt te raken.........

H e t  C lic h é fo n d s
Ziet U gaarne veel afbeeldingen in Uw orgaan? Laat dan 
het zaad niet aan uw planten zitten, doch stuur het naar 
het Clichéfonds ! De heer H. Bonefaas, Bunschotensestraat 
80, den Haag, zal het gaarne in ontvangst nemen.
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VOOR DË BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

CEPHALOCEREUS SENILIS Pfeiffer.

Het is ons bekend dat vrijwel alle beginnelingen bovengenoemde plant on hun 
verlanglijstje hebben staan. Er is een tijd geweest, rond 1930, dat vele liefhebbers 
in het bezit waren van een of meer exemplaren. Lang duurde die vreugde niet, want 
de „mode”  naar de grijsaardcactus nam weer vrij vlug af. Niet dat de liefhebbers 
deze plant niet meer wilden bezitten, maar omdat de grijsaard na enige jaren ter ziele

CEPHALOCEREUS SENILIS foto: A. J. A. Uitewaal.

was. Immers, in het algemeen krijgt men te horen dat een grijsaardcactus in ons 
klimaat maar een betrekkelijk korte levensduur heeft en voor kamercultuur in het 
geheel niet geschikt is. Het beste — zo zegt men — is het om de grijsaard maar ge- 
ent op de kweken. In ieder geval leeft de plant dan wat langer. Alleen in ervaren 
handen heeft Cephalocereus senilis een goede levenskans.

Als import zijn ze bij ons moeilijk te krijgen, bovendien kost het heel wat zorg
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en tijd om de plant weer aan de groei te brengen. Enige tijd gelegen zag ik bij de 
heer Edelman een grote partij importen. De grijsaards varieerden van 50 cm tot 
meer dan een meter lengte. Het is uiterst lastig om zo’n import weer tot nieuw leven 
te brengen, daarvoor dient men allereerst de beschikking te hebben over een goede 
kas met dito verwarmingsinstallatie. En als het lukt dan ontdekt men spoedig dat 
de nieuwe groei, vooral wat betreft de „haren’ , het lang niet halen bij de import.

Is men toch in het bezit gekomen van een niet al te grote import grijsaard, dan 
is het eerste wat men te doen heeft, de plant te onderzoeken of er zich ongedierte 
op bevindt, vooral de wortelhals en de wortels goed nazien. Vervolgens zet men de plant 
enige weken in een beperkte ruimte met gespannen lucht, zodat de plant enigszins op 
verhaal kan komen. Het enten doen we op een goed groeiende Trichocereus spachianus 
of, maar deze plant heeft bij ons niet zo’n goede naam, hoewel zij voor de grijsaard 
uitstekend geschikt is. op Trichocereus pachanoi.

Er is echter nog een andere manier om in het bezit te komen van een aantal 
grijsaards en dat is zaaien. Het is wel zo dat deze zaailingen zeer langzaam groeien, 
maar daarentegen zijn ze veel sterker en bovendien aan ons klimaat gewend. In de 
meeste gevallen komt het zaad goed op en we laten de zaailingen voorlopig rustig 
staan, onder glas, een houtje er onder voor het aflopen van het condenswater, anders 
valt het op de zaailingen en dat mag in geen geval. Als de zaailingen een halve cm 
groot zijn, beginnen we met het verspenen, en dan kunnen we dezelfde bestanddelen 
aarde nemen, zoals wij die voor onze overige planten gebruiken. De aarde bestaat 
uit een derde goede tuingrond, een derde grof zand en voor de rest fijngestampte 
houtskool of gravel en bladaarde.

De zaailingen mogen in geen geval een „natte” voet hebben, dat verdragen ze 
niet. Door de dichte beharing hebben ze minder water nodig dan andere zaailingen, 
daar moet u vooral rekening mee houden. Geeft u deze zaailingen teveel water dan 
wordt de wortelhals aangetast en u ziet ze weer verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
Het is opmerkelijk met hoe weinig water deze zaailingen genoegen nemen. We wach
ten rustig totdat de aarde droog is en dan gaan we de grond weer vochtig maken. 
Bij deze kuituur moet men niet verwachten dat de zaailingen hard aan de groei 
zullen gaan, dat doen ze nu eenmaal niet, maar we krijgen wel zaailingen die tegen 
een stootje kunnen. Probeer het maar eens. Het Clichéfonds kan u t.z.t. wel aan et 

benodigde zaad helpen.

m
* *

SEPTEM BER. — De lange regenperiode in de afgelopen maand en het daar
door ontstane tekort aan zonneschijn, was voor onze succulenten niet zo gunstig. 
Laten we hopen dat de septembermaand er een is van zonneschijn en zacht weer, 
hetgeen onze planten ten goede kan komen. De groei zit er ook deze maand nog 
goed in, doch we moeten zuiniger worden met het water geven. Het gieten van de 
planten „over de kop” laten we thans achterwege. Bij gunstig, zonnig weer is het
voldoende om de potgrond matig vochtig te houden en...........  veel luchten. Zet de
deur van de kas gerust dag en nacht open. De plattebakbezitters doen het beste hun 
planten geen water meer te geven. Er is al zoveel regen gevallen dat de grond door
drenkt is. Ziet u dat de grond in de bak toch te vochtig blijft, zet de potten dan 
op de aarde. Phyllo’s, die op een vensterbank staan, houden we echter wel vochtig. 
Heeft u laat gezaaid of willen de zaailingen niet goed groeien, verspeen ze dan 
zo spoedig mogelijk, zodat ze voor het invallen van de winter nog „vast” komen te 
staan. In ieder geval zuinig met water en veel-----  luchten.

(Word! vervolgd) MALACO.
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VETPLAN TEN  H. M  D O N K E L M
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

BESTUURSMEDEDELINGEN
MET VACANTIE !

De secretaresse van Succulenta, mevr. 
J .  Grullemans van Berghem , Hereweg 
19, Lisse, zal van 12 septem ber tot 20 
oktober a.s. met vacantie in het buiten
land vertoeven. De in die tijd binnenge
komen correspondentie kan eerst na 20 
oktober worden beantwoord.

Voor opgaven van nieuwe leden kan 
men zich wenden tot m ej. J .  J .  E. van 
den Thoorn, Papegaaiweg 6, Wenum, 
Apeldoorn.

Van 3 september—14 oktober 1960 

financiële aktie voor

Polio-patiënten 
en Blinden

Nationale loterij t.g.v. Het Prinses 
Beatrix-Poliofonds en de Neder

landse Blindenbibliotheek. 

LOTEN a l — PER STUK.

UIT DE AFDELINGEN
GOOI- EN EEMLAND

Hoewel besloten was, om in augustus 
slechts een „praatavond” te houden, 
kwamen op 2 augustus j.1. toch nog 12 
leden in „De Karseboom ” te  Hilversum 
bijeen. Na een korte discussie over de 
groei van onze succulenten in dit grijze 
en regenrijke jaar, werden de details 
besproken van een openbare propaganda- 
avond, die in de maand october gehou
den zal worden. Het volgende program 

mapunt was een rondvraag over het be- 
w ortelen van cactussen in voedingsop- 
lossingen, w aarbij het succes bij stek
ken en afgesneden koppen w isselvallig 
bleek te zijn, terw ijl b ij het bew ortelen 
van importen ook in m oeilijke gevallen 
goede resultaten bereikt werden. Ten
slotte werd een verloting gehouden en 
was er gelegenheid tot onderlinge v er
koop van planten, waarvan druk gebruik 
werd gemaakt.

W. H. SCH U STER, secretaris.
P ieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ROTTERDAM
Gedurende de maand augustus was 

ons vergaderlokaal wegens restauratie 
gesloten. Teneinde ons contact n iet te 
verbreken hadden de heer en mevr. B ra 
venboer ons uitgenodigd de bijeenkom st 
bij hen aan huis te houden. Hoewel va- 
cantiemaand, heeft een groot aantal van 
onze leden van de uitnodiging gebruik 
gemaakt. Na eerst de prachtige planten 
van de grote verzameling bezichtigd te 
hebben, vonden we allen een zitplaats 
rond het middentablet.

De voorzitter hield een inleiding over 
het sam enstellen van een verzameling, 
voor het aanschouwelijk onderwijs was 
het m ateriaal voor het grijpen. 
Mevrouw Bravenboer en dochters zorg
den voor een lekker kopje koffie met 
Vlaardingse koek. Na het nuttigen daar
van werden loten verkocht voor een 
aantal mooie planten.

D ankbaar voor de gastvrije ontvangst 
en de leerzame avond, trokken we w el
gemoed huiswaarts.

De volgende bijeenkom st wordt w eer 
gehouden op het bekende adres op za
terdag 10 septem ber, Ja n  van Loonslaan 
6, in een lokaal van de V rije  Evangeli
sche K erk.

J .  L. DE SLEG TE, secretaris,
Schiebroeksesingel 31 —  Rotterdam.

Flinke sortering Import ■ Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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



WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„ S u lv a " , M ilitary Road, Hout Bay, C ape Province South A frica .

VRAAG- EN AANBOD
AANGEBODEN: diverse soorten w in

te rharde  Sedums. B rieven aan M. KROL, 
Prinses Irenelaan  57, Zeist.

AANGEBODEN: verschillende soorten 
M am m illaria’s, Copiapoa, H orridocactus, 
M atucana, Gymnocalyciums, Echinopsis, 
Lobivia’s, H aageocereus, W eberbauero- 
cereus, T rixanthocereus, Eulychnia, Clei- 
stocactus, O reocereus, Espostoa en  an 
dere  cactussen. Twee-, d rie - en  v ierjarig . 
Br. aan  A. KAHLMANN, S p ireastraa t 48, 
D en Haag.

Nationale
Reclasseringsdag

19 septem ber to t en  m et 2 oktober a.s.

AANGEBODEN: „Succulenta”, de ja a r 
gangen 1941 to t en m et ap ril 1943 en  van 
1947 to t en m et 1960 door Mr. L. DE 
RUYTER, D orpsstraat 15, Ju tphaas.

TE KOOP: Jaargangen  Succulenta a 
f 4.— per jaargang  1951 no. 5 en 6; 1952 
compleet; 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, op 
no. 1 na, 1958, 1959, 1960 compleet, de 
u it te  kom en num m ers op te  zenden, te 
zamen f 32.—. H et Cactusboek door J . J. 
V erbeek W olthuys f  5.— ; M onstruositei
ten, idem  f 2.—; W eten en  K unnen, G.
D. D uursm a f 1.—; Cactusalbum , idem, 
f 8.—; V etplanten, v. H outen f 2.50; Cac
tussen, idem  f  2.50; V etplantenalbum , v. 
Laren, (V erkade) f 8.—; Cactusalbum, 
idem f 8.—. Te bevragen bij m evrouw
E. M. W EIJGERS, H aven Oké, Nieuw 
Loosdrechtsedijk 212, Nw Loosdrecht.

AANGEBODEN voor Succulentaleden: 
2500 w it plastic steeketiketten , 0,8 x  13 
x  80 mm, d irek t beschrijfbaar m et po t
lood of na iets ruw  m aken, prim a be
schrijfbaar m et Oostindische inkt. Bij 
grote belangstelling kan  n ie t m eer dan 
50 stuks afgegeven worden. P rijs  fl. 0,70 
plus porto. Te betalen  p e r postwissel na 
ontvangst. A anvraag w ord t in  volgorde 
van ontvangst afgew erkt. Indien  u  geen 
berich t op uw  aanvraag  ontvangt, is h e t 
pa rtijtje  u itverkocht. Br. aan: C. OS
KAM, T aurusstraa t 32, Enschede.

export Gadussen en andere Succulenten
telefoon 3 3 2 5 5 6  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  ’s-Gravenhage

D. BOUWMAN Binnenl. G roothand el 
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. 1740—5168

A . N .  © O V E R S  N . V . .  D E N  H A A ©
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J. C. VAN KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
i i .

Adromischus cooperi cv. cristata'

Als eerste in de reeks interessante groeivormen stellen wij aan u voor 
de vrij zeldzame monstruose vorm van de algemeen in liefhebbersver- 
zamelingen voorkomende Adromischus cooperi (B ak.) B erger.

Vergelijkt men deze cultivar met de soort waaruit zij ontstaan is, dan 
zal niemand die niet met de herkomst op de hoogte is, op de gedachte 
komen dat deze uiterlijk zo verschillende planten zó na verwant zijn.

De bladvorm van Adromischus cooperi is zeer variabel, meestal enigs
zins spatel- tot wigvormig, sterk verdikt, aan de vrij stompe, dunne top 
afgezoomd met een fijn gegolfd randje. De kleur is grijsgroen met pur
perkleurige vlekken die aan de top in elkaar vloeien.

Geheel anders is de bladvorm en kleur van de cristaat. In de eerste 
plaats zijn zij veel kleiner, een eigenschap die zij met de meeste cristaten 
gemeen hebben. De meestal min of meer half cirkelronde blaadjes zijn zel
den groter dan 1 centimeter, terwijl de bladtop, in tegenstelling tot de 
vorige niet gegolfd is, hoogstens iets gewelfd (zie foto). De kleur van de 
blaadjes is roodachtig, veroorzaakt door een fijne, maar dichte bestippe- 
ling. De bladzoom wordt gevormd door een smal lichtgroen randje, dat 
mooi afsteekt tegen de rode blaadjes. In de schaduw gekweekt zijn de 
blaadjes meer geelachtig groen.

De cultuur van de cristaatvorm is minder gemakkelijk dan van Adro
mischus cooperi zelf. In de rustperiode (de zomer) moet men zeer voor
zichtig zijn met water geven, daar deze vorm vrij gevoelig is voor te veel 
vocht. Als grondmengsel is aan te bevelen twee delen bladgrond, één deel 
klei en één deel scherp zand. In de winter is het raadzaam de overwin- 
teringstemperatuur niet al te laag te houden, minstens ±  10° C., zodat 
de potkluit — niet de plant zelf -  matig vochtig gehouden kan worden.
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Bij te lage temperatuur is dit niet mogelijk en wanneer deze gepaard gaat 
aan een relatief hoge luchtvochtigheid, is de kans op verliezen niet ge- 
ring.

Enige jaren geleden zagen wij bij een kweker tussen een grote partij 
van bladstek gekweekte planten van Adromischus cooperi een andere

ADROMISCHUS COOPERI CV. CRISTATA foto: de Klark.

zeldzame afwijking van deze soort n.1. een monophylle bladbeker, dus 
een bladbeker ontstaan door de vergroeiing der bladrand van één blad. 
Reeds eerder was dit verschijnsel waargenomen en afgebeeld door de 
heer A. J. A. Uitewaal in Succulenta 1948, pag. 52. De door ons bespro
ken cristaatvorm is ontstaan in de collectie van de heer Uitewaal, uit 
bladstek van een normale plant. Dit moet naar de heer Uitewaal ons mee
deelde, reeds vóór 1940 plaats gehad hebben. In ons inleidend artikel 
wezen wij reeds op de moeilijkheid om soms uit te maken met welke 
vorm van afwijking wij te doen hebben. Naar onze mening komt de hier 
besproken plant de cristaatvorm het meest nabij. De kam is aanwezig, 
maar de verbrede platte stengel, een kenmerk van vele cristaten, ont
breekt echter, zodat men zou kunnen spreken van een sub-cristaat.

Daar deze tussenvorm ook ontstaat, wanneer men delen van een volko
men cristaatvorm gaat stekken, b.v. bij sommige Echeveria’s, lijkt het ons 
niet wenselijk op dit punt een onderverdeling te maken, omdat dit zeer ver
warrend zou gaan werken. In het geval van Adromischus cooperi is er 
maar één, zij het dan naar ons gevoel, onvolkomen cristaatvorm. Slechts 
wanneer een volkomen cristaatvorm zou ontstaan, doordat een aanvan
kelijk normale plant fascieert, zou de mogelijkheid bestaan van twee ver
schillende cristaatvormen, zoals wij die ook kennen bij de bekende
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Euphorbia pugniformis, welke wij op een later tijdstip hopen te bespre
ken.

Volledigheidshalve vermelden wij hier nog dat men het over de juiste 
benaming van Adromischus cooperi nog niet geheel eens is.

Jacobsen in „Handbuch der Sukkulente Pflanzen” vermeldt bij Adro
mischus cooperi (B ak) B erger niet meer in cultuur, alleen uit Baker’s 
beschrijving — in Saunders Ref. Botanicum 1869 — bekend. Hij geeft een 
afbeelding van „onze” cooperi met als onderschrift Adromischus festivus 
C. A. Sm it h . Bij de beschrijving van deze laatste soort vermeldt hij als 
synoniem Adromischus cooperi V on P o elln itz .

M. Kimnach — in Cactus and Succulent Journal vol. XXV 1953 — 
schrijft in zijn artikel: „The Genus Adromischus” dat de plant meestal 
voorkomende onder de naam Adromischus cooperi, Adromischus festivus 
C. A. Sm ith  is.

A. J. A. Uitewaal in zijn artikel Adromischus cooperi (B ak.) B erger 
in The National Cactus and Succ. Journal 1950, pag. 29 en 30, geeft een 
goed gedocumenteerde uiteenzetting over deze kwestie en wij sluiten 
ons, wat de juiste naam betreft, bij zijn mening aan, daar het hier duidelijk 
twee goed van elkaar te onderscheiden planten betreft.

Adromischus festivus C. A. Sm ith  is afgebeeld in Succulenta 1950,

ADROMISCHUS COOPERI, de enigszins wigvormige, in doorsnede ronde, 
maar naar de top afgeplatte blaadjes, zijn opvallend mooi gevlekt, vooral 
indien de plant zonnig wordt gekweekt. foto: Uitewaal.

3, pag. 33 en onderscheidt zich door de duidelijke „gesteelde” bladeren 
en door de bladvorm, waarvan de grootste breedte bij het midden ligt. 
De bladtop loopt smaller toe in tegenstelling tot Adromischus cooperi, 
waar de grootste breedte juist bij de bladtop ligt. Typerend is dat Adromi
schus festivus, die bij ons vrij zeldzaam is, in Amerika veel voorkomt, terwijl 
Adromischus cooperi daar volkomen onbekend is.
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FRIEDRICH RITTER — Arica  —  Chili.

Pyrrhocactns odoriflorus c~R.itter spec. nova
Sim plex, planus vel hemisphaericus; costis 10-16 subcinerascenti viridi
bus crassis subtuberculatis; areolis mediocribus; aculeis cinereobrun- 
neis; m arginalibus 7-10 subapplanatis; centralibus 4-7 applanatis, diva- 
ricatissim is; floribus late infundibuliformibus, alborubidis; fructibus 
rubris cavis floccis albis instructis; seminibus parvis nigris tuberculatis, 
hilo subventrali.

P l a n t  enkel, plat tot half kogelvormig, circa 7—10 cm diam., donker grijs
achtig groen, enigszins met penwortel.

PYRRHOCACTUS O D O RIFLO RU S Ritter spec. nova. foto: Ritter

R i b b e n  10-16, zeer dik en stomp, tussen de areolen iets smaller, circa 1—114 
cm hoog, iets knobbelig vlak onder de areolen.

A r e o l e n  circa 1 cm lang, % cm breed, 1%—2 cm van elkaar, met grijs vilt.

D o r e n s  grijsbruin, grijs wordend; ca. 7—10 randdorens, enigszins tegen de plant 
gedrukt, de onderste en de zijdelingse fijn, meestal iets plat, soms krachtiger en langer

116



en dan uitgesproken plat, circa % — meer dan 2 cm lang, bovenste randdorens ont
brekend of fijner; middendorens 4—7, sterk gespreid, meestal uitgesproken plat, gebo
gen, zelden enkele recht, 2—3 cm lang.

B l o e m  4% cm lang, geopend 5—6 cm diam., breed trechtervormig, welriekend.

V r u c h t b e g i n s e l  circa 7 mm lang en breed, groenachtig, met kleine smalle, 
groenachtige schubjes en veel witte vlokjes wol, zonder dorens.

B l o e m  b u i s  breed trechtervormig, bruinachtig groen, bekleed als het vrucht
beginsel en bovendien met veel witte, zachte, lange borstelige haren, 1,3 cm lang, 
opening 1,8—2 cm diam.

N e k t a r k a m e r  circa 3 mm lang, 5 mm breed, half open, daar de onderste 
meeldraden tegen de stamper leunen, bodem wit.

M e e l d r a d e n  wit, de onderste 8—10 mm lang, de bovenste 1,3—1,5 cm lang 
en breed uitstaand, helmknopjes bleek crème tot citroengeel; inplanting boven de 
nektarkamer tot aan de bovenste twee kale mm der buis; de helmknopjes reiken niet 
tot de helft van de bloem.

S t a m p e r  circa 2% cm lang, niet hol, wit, bovenaan dikwijls rosé; de circa 
12 samenneigende 5—6 mm lange geelachtige stempels steken iets boven de helm
knopjes uit.

B l o e m b l a d e r e n  2%—3 cm lang, onderaan smal, het breedste onder het 
afgeronde of kort toegespitste bovenste einde, 6—12 mm, zeer dun en zijdeachtig glan
zend, wit met bleekrode middenstreep, die onderaan duidelijker is dan boven; stand 
van de bloembladeren wijd trechtervormig, recht en niet omgebogen.

V r u c h t  rood, langwerpig, huidachtig, hol, buitenzijde als vruchtbeginsel, 
vruchtknop vernauwd.

Z a a d  circa % mm lang, % mm breed, % mm dik, zwart, dof, rugzijde sterk 
gewelfd, iets kielvormig, aan de buikzijde onder het hilum iets ingedeukt; huid grof 
knobbelig, de knobbeltjes zijn iets ribachtig gerangschikt; hilum halverwege de buik
zijde onder het onderste einde, rondachtig, wit; het ondersts einde der korrel springt 
iets snavelachtig over het hilum heen. *

V i n d p l a a t s  en groeigebied alleen op aanzienlijke hoogte boven Pichidangui 
in Midden-Chili.

S y s t e e m :  Verwant met Pyrrhocactus horridus (C o lla ) B ackbg 
var. minor var. nov. (nog te publiceren) uit de kuststrook van Pichidangui. 
Bovendien gelijkt zij op Pyrrhocactus aspillagai (S o eh b .) R itter  die veel 
verder naar het zuiden voorkomt. In de natuur vormt zij hybriden met de 
in dezelfde streek groeiende Pyrrhocactus choapensis en Pyrrhocactus hor
ridus (C o lla ).

De foto is op de groeiplaats genomen. De soort draagt het veldnum- 
mer FR 470.

Als bewijsmateriaal zond ik een typeplant en zaad van de groeiplaats 
aan de „Stadtische Sukkulentensammlung” in Zürich, Zwitserland.

Vertaling: A. F. H. BUINING.
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Verslag van de Algemene Vergadering 

te Hilversum.
De Algemene Vergadering van Suc

culenta werd gehouden op zaterdag 25 
juni 1960 in „De Karseboom” te Hilver
sum.

Afwezig met kennisgeving waren mevr. 
J. Grullemans en de heer A. F. H. Bui- 
ning.

Aanwezig waren 23 leden. De heer G. 
J. Mol, tweede voorzitter, leidde de ver
gadering.

Om even twee uur opent de voorzit
ter de vergadering en geeft de heer H. 
Rubingh, voorzitter van de afdeling 
„Gooi- en Eemland” de gelegenheid de 
aanwezigen welkom te heten.

De voorzitter stelt hierna voor om aan 
mevrouw Grullemans, die wegens ziekte 
afwezig is, een telegram te doen toeko
men.
De notulen van de vorige vergadering 
worden voorgelezen door de heer Bra
venboer en onveranderd goedgekeurd.

Het verslag der werkzaamheden over 
1959 kon helaas niet tijdig klaar zijn, 
maar het zal worden opgenomen in het 
maandblad.

Bij de rekening en verantwoording van 
het financieel beheer over 1959 vraagt 
de heer Uitewaal inlichtingen over de 
post drukkosten.

Deze ziyi in 1959 hoger geworden door 
het jubileumnummer, wat in een meer 
uitgebreide vorm is verschenen.

De heer Bonefaas geeft een overzicht 
van de werkzaamheden van het Cliché- 
fonds. Deze werkzaamheden zijn in het 
afgelopen jaar door een aantal leden 
van de afdeling Den Haag verricht. Er 
is veel werk verzet en de verkoop van 
de zaden heeft heel behoorlijk gefuncti
oneerd. De heer v. d. Houven geeft enkele 
cijfers betreffende het Clichéfonds. De 
restanten van ’t zaad van 1959 zijn naar 
de afdelingen gegaan, zodat in 1960-’61 
met geheel nieuw en vers zaad kan wor
den begonnen. Van een voorschot door 
het H.B. aan het Clichéfonds behoefde 
geen gebruik gemaakt te worden.

Verder blijkt dat de afdeling Eindho
ven nog steeds geen afrekening heeft 
doen toekomen aan de nieuwe beheer
ders van het Clichéfonds.

Bij behandeling van punt 5 worden 
de vijf aftredende hoofdbestuursleden, 
mevr. Grullemans, mej. v. d. Thoorn, de 
heren Bommeljé. Dr. van Beek en Dr. de

Boer, welke zich allen herkiesbaar heb
ben gesteld, bij acclamatie herkozen.

Voor de kascontrole wordt de afdeling 
Den Haag aangewezen.

Punt 6 van de agenda, de begroting 
voor 1960 wordt zonder discussie aange
nomen.

De contributie wordt ongewijzigd vast
gesteld. De heer Uitewaal vraagt om 
vooral opmerkzaam te blijven, daar de 
reserves langzaam maar zeker wegsmel
ten indien een redelijke contributiever
hoging te lang uitblijft.

Bij de vaststelling van de plaats voor 
de volgende vergadering, blijkt dat nie
mand voorkeur heeft. Het hoofdbestuur 
zal nader overwegen waar de vergade
ring 1961 zal worden gehouden.

Mevrouw v. d. Houven vraagt of de 
Algemene Vergadering gelijk met de 
Grasheuvelbijeenkomst gehouden kan 
worden. Hoewel blijkt dat hier niet veel 
voor gevoeld wordt, zal het H.B. ook dit 
nog nader bekijken.

Ingekomen stukken of mededelingen 
zijn er niet.

Bij de rondvraag komen nog enkele 
dingen aan de orde.

De heer Rubingh (Gooi- en Eemland) 
vraagt over de kop van het maandblad, 
waar plotseling verschillende namen van 
medewerkers zijn verdwenen.

Daar de heer v. d. Velde niet aan
wezig is en de heer Mol niet weet waar
om dit gebeurde, gaat deze vraag naar 
het H.B. ter verdere behandeling.

De heer de Slegte (Rotterdam) heeft 
enkele opmerkingen en vragen omtrent 
de Grasheuvel.

Ten eerste vindt hij de zaterdagavond- 
bijeenkomst goed bezocht en dit komt 
doordat verscheidene leden in en om 
Amersfoort woonachtig, deze avond ook 
meemaken. Daarentegen ziet men van 
deze mensen ’s zondags practisch nie
mand. Het zou zeker er toe bijdragen tot 
het welslagen van deze jaarlijkse bijeen
komst als zij de gehele conferentie mee
maakten. Wordt er voor de zaterdag
avond alleen ook betaald? Zou het niet 
wenselijk zijn om op de zondag hetzij des 
morgens of des middags ook nog een 
behoorlijk onderwerp te laten behande
len door een goede inleider?

Ten tweede, zegt hij, met alle waar-
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dering voor de buitenlandse sprekers en 
wat zij bieden aan dia’s enz., dat het toch 
mogelijk is, dat ’t bezoek hierdoor terug
loopt, daar lang niet alle leden de ge
sproken taal machtig zijn. Het lijkt hem 
goed om ook weer meer naar sprekers 
uit eigen land uit te zien.

De heer Rubingh antwoordt, dat voor 
de zaterdagavondbijeenkomst ook een 
toegangsprijs wordt geheven. Verder wil 
hij de verschillende punten in de Gras- 
heuvelcommissie nader bespreken.

De heer de Slegte vraagt verder of er 
een mogelijkheid zou zijn om banden 
voor het tijdschrift te laten maken.

Het H.B. zal dit punt in overweging 
nemen.

De heer de Slegte merkt op, dat in de 
notulen van de vorige vergadering staat, 
dat rekening en verantwoording van de 
financiële commissie voor het I.O.S.- 
congres op deze vergadering zou worden

gegeven. Is het verslag reeds versche
nen ?

De heer Bonefaas zegt, dat thans het 
gedrukte verslag bij mevrouw Grulle- 
mans is, maar dat de rekening en verant
woording, door omstandigheden, pas op 
een later tijdstip kan worden gegeven.

De heer Kraak (Amsterdam) vraagt 
of het mogelijk is om ledenlijsten te la
ten verschijnen.

Dit is niet zo eenvoudig door de vele 
mutaties, die er altijd zijn. Er zou zeer 
veel tijd en kosten mee gemoeid zijn.

De heer Schuster (Gooi- en Eemland) 
zegt, dat hij van zijn afdeling wel een 
lijst kan verstrekken. Als alle afdelin
gen dat doen is het veel eenvoudiger.

Hierna spreekt de voorzitter zijn dank 
uit voor de verzorging van deze dag door 
de afdeling Gooi- en Eemland en sluit 
omstreeks half vijf de vergadering.

S. K. BRAVENBOER.

VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

ECHINOCACTUS GRUSONII Hildm. Vroeger werd alles wat bol-
vormig was bij de cactussen tot 
het geslacht Echinocactus, door 
Link in 1827 opgesteld, gerekend. 
Het was toen voor de beginnende 
liefhebbers heel wat gemakkelij
ker om de geslachtsnamen te ont
houden. Er waren ongeveer 25 
geslachten bekend. Thans zijn 
alleen al uit het geslacht Echino
cactus een groot aantal andere 
geslachten voortgekomen. De 
botanici konden er niet mee ac- 
coord gaan dat alle bolvormen 
zonder meer Echinocactus werden 
genoemd. Vele auteurs zochten 
en vonden afwijkingen en ken
merken die er op wezen, dat de 
een of andere plant niet bij de 
Echinocactusfamilie thuis hoort.

Het is natuurlijk een van de 
vele wensen van de beginneling 
om zo’n prachtige Echinocactus 
grusonii Hildm. (1891) te bezit
ten en liefst een plant zo groot 
mogelijk. In de particuliere ver-
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zameling van de heer Edelman staan enige zeer grote exemplaren met een omvang van 
ruim een halve meter. De grootste ervan bloeide de vorige zomer met een aantal 4—5 
cm grote bloemen, die zich alleen maar bij volle zon openden; de bloembuis met lang- 
gespitste schubjes en fijne puntige bloemblaadjes, zijn van buiten bruinachtig, van 
binnen geel zijdeachtig. Uit zaad zijn deze planten heel goed te kweken. Het zaaien 
is op zich zelf een prettig en leerzaam werkje, waarin we de ontwikkeling en verdere 
groei goed kunnen volgen. Het valt direct op dat de jonge zaailingen als ronde gladde 
kogeltjes te voorschijn komen, waaraan we nog geen spoor van ribvorming waarnemen. 
Vreemd is dat echter niet, wie wel eens meer gezaaid heeft, is meermalen de vraag 
opgekomen: moet dat nu dit of dat worden?

De ontwikkeling van zaailing tot jonge plant is op zich zelf al een hele gebeurte
nis. Als de zaailing ongeveer een jaar of vijf oud is, beginnen zich de ribben te vor
men en de areolen zich scherper af te tekenen. Een harde groeier is het niet, toch is 
ook deze plant een sieraad voor de verzameling. De prachtige gele bedoorning wordt 
in onze cultuur niet zo zwaar als wij bij importen meermalen gezien hebben. We 
zagen op een Rotterdamse kwekerij tussen een groot aantal jonge gele planten, ook 
witbedoornde staan, die het buitengewoon goed deden.

Echinocactus grusonii bezit circa 20—24 ribben, welke van boven naar beneden 
lopen en tamelijk scherpkantig zijn, terwijl de dorenbundels en de top van de plant 
met een geel-wit wollig vilt bedekt zijn. Bij oudere planten geel-bruin wordend. Bij 
elk doornkussentje staan de mooie, geel-witte, enigszins gerimpelde, stevige dorens in 
groepjes van 8 tot 10 bij elkaar, plm. 2% —3 cm lang, de middendorens 4—5 cm lang.

De plant werd benoemd naar de heer Hermann Gruson, die in Maagdenburg een 
zeer grote verzameling succulente planten bezat. Echinocactus grusonii stamt uit 
Mexico, San Luis Potosi en Hidalgo.

*  *
•

OCTOBER is voor onze planten de maand waarop we ze moeten voorbereiden 
op de winterrust. We geven natuurlijk de cactussen geen water meer; we volstaan er 
mee het kasje of bakje volop te luchten, want dat is wel een zeer voorname factor. De 
planten gaan goed afgehard de winter tegemoet. De potten, welke in een platte bak 
ingegraven zijn, staan natuurlijk reeds lang op de aarde, zodat de potinhoud goed 
kan drogen. De aarde is door de vele regens van de laatste maanden zeer nat geworden 
en in deze maand droogt de potkluit niet meer zo snel. — De cactussen, die op een 
vensterbank worden gekweekt, houden we droog, slechts bij zonnige dagen kunnen 
we nog wel een beetje water op de potrand gieten, doch men zorge er voor dat zo 
mogelijk de aarde des avonds weer droog is. — Phyllocactussen laten we echter niet 
geheel uitdrogen, de aarde iets vochtig houden en op een koele en lichte standplaats 
zetten; het komt de bloei ten goede.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen ter gele

genheid van mijn zeventigsten verjaardag op 25 september l.l., 
betuig ik U allen, mede namens mijn vrouw, zoon en dochter, 
mijn oprechten dank.

G. D. DUURSMA.
Leeuwarden, oktober 1960
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Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere 
Vetplanten. Grote voorraad.

U I T S L U I T E N D  GROOTHANDEL 
WHOLESALE ONLY

H a n d e ls k w e k e rij -  R e e u w ijk  -  T e l.  3 3 4

UIT DE AFDELINGEN
ARN H EM  EN OM STREK EN

Onze octobervergadering hopen we te 
houden op donderdag de 13e ten huize 
van mej. Knoef, van Megenstraat 37 
(Molenbeke). Aanvang 20.00 uur. Belang
stellenden zijn van harte welkom.

J. LIEVERS, secretaris, 
Vrij-Nederlandstraat 13III — Arnhem.

G O O I- EN EEM LAN D
De afdeling had op dinsdag 6 sep

tember de heer S. K. Bravenboer uit 
Vlaardingen tot gast, die de bijeenge
komen leden tracteerde op een lezing, 
waarin hij de geologische en klimato
logische verhoudingen in het cactus- 
land Peru beschreef. Tijdens het twee
de deel van de avond toonde de heer 
Bravenboer zijn uitgebreide collectie 
kleurendia’s, die door scherpheid van

beeld en natuurlijke weergave van kleu
ren het enthousiasme der aanwezigen 
opwekte. Daar er tijdens de vergade
ring ook gelegenheid tot onderlinge koop 
en verkoop van planten geboden was en 
de verloting over een ruim aantal prij
zen beschikte, kan de afdeling op een 
geslaagde avond terugzien.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

V R A A G -E N  A A N B O D
PLASTICETIKETTEN, het aangebo

den partijtje in Succulenta nr. 9 is weg. 
Er is weer nieuwe voorraad. 50 k f 0.70 
plus f 0.25 porto; 100 a f 1.40 plus f 0.35 
porto. In verband met de lage prijs uit
sluitend voor de leden, niet handelskwe
kers. C. OSKAM, Taurusstraat 32. En
schede.

Freek Hoogvliet Speciaal adres voor:
Cactussen en Vetplanten

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

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

S U C CU LEN TA  NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„S u lv a ", M ilitary Roadv Hout Bay, Cape Province South A lrica .

druk: a. n. govers -  den haag
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Bij het secretariaat is verkrijgbaar :

„Handelingen van het 
4e Internationale Congres”

De uitgave bevat de tijdens dit congres gehouden voordrachten 
in de Duitse en Engelse taal, 48 pagina’s tekst, voorzien van 

foto’s en tekeningen. —  Normale prijs ƒ 10.00.
VOOR LEDEN VAN SUCCULENTA ƒ 5.00

Toezending volgt na ontvangst van het bedrag op postrekening 
no. 55 12 20 ten name van mevrouw J. GRULLEMANS VAN 
BERGHEM, Hereweg 19, Lisse. —  Belgische leden na ontvangst 
van het bedrag per postmandaat aan bovengenoemd adres.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Leden van Succulenta, die hun lidmaat
schap voor 1961 niet wensen te verlen
gen, worden er aan herinnerd, dat het 
lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 
1 DECEMBER 1960, schriftelijk aan het 
secretariaat, Hereweg 19, Lisse, of aan 
het bestuur van de afdeling, waartoe zij 
behoren.

Secretaresse Succulenta.

NIEUWE AFDELING
Het verheugt ons mededeling te kun

nen doen van de oprichting van een 
nieuwe afdeling van Succulenta in Gorin- 
chem en omstreken op 13 oktober 1960. 
De oprichting is tot stand gekomen op 
initiatief van de heer C. van ’t Veer in 
Gorinchem. Wij wensen bestuursleden en 
leden van de nieuwe afdeling veel suc
ces en hopen dat allen trouw de bijeen
komsten zullen bezoeken.

Kopij voor het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.

KASCONTROLE
Op 29 september 1960 werden door on

dergetekenden de boeken en bescheiden 
van het Clichéfonds, beheerd door de 
heer A. van der Houven, nagezien en in 
orde bevonden.

C. BOMMELJE
D. VAN VLIET

GOUDEN KWEKERS
Op de bloemen- en plantenkeuring ge

houden op 30 augustus j.1. te Naaldwijk 
werd aan de firma van Zanten—Hof
land, Naaldwijk, een gouden medaille 
met lof voor het sortiment, toegekend; 
D. Bouwman, te Honselersdijk ontving 
een gouden medaille met lof voor het 
arrangement; en de heer H. Disselkoen, 
Naaldwijk, een kleine gouden medaille.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„ S u lv a ” , M ilitary  Road , Hout B ay, C a p e  P ro v in ce  South  A fr ic a .



NUMMER 11 1960 NOVEMBER

Nederl.-Belgische Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

S U C C U L E N T A
Redactie-adres: Hofwijcksraat 17, Den Haag VERSCHIJNT MAANDELIJKS

FRIEDRICH RITTER —  Arica — Chili

Pyrrhocactus choimnsis bitter spec. nova
Simplex, planus, 4-6 cm diam., radice rapacea; costis 13—16, griseoviri- 
dibus, subtuberculatis, obtusis, inter areolas angustis; areolis mediocri
bus, subimmersis; aculeis nigricantibus parvis, marginalibus 5-7, cen
tralibus nullis vel solitario; floribus rubidiflavis, infundibuliformibus; 
fructibus fuscis, cavis, floccis albis instructis; seminibus parvis, atro- 
brunneis, tuberculatis, hilo basili.

P l a n t  gelijk met de bodem, slechts 4—6 cm diam., grijsgroen, lange harde pen- 
wortel met vernauwde wortelhals.

R i b b e n  13—16. circa % cm hoog, bij de areolen breed, stomp, tussen de areo- 
len zeer smal, iets knobbelig.

A r e o l e n  Vs—% cm lang, % cm breed, 1—1% cm van elkaar, iets verzonken, 
met grijs vilt.

D o r e n s  grijszwart, grijs wordend, vrij krachtig; 5—7 randdorens van 2—10 mm 
lengte, een daarvan meestal fijn onderaan het areool, daarboven een paar ruwere zij- 
dorens, de andere daarboven minder ruw; geen middendorens of een van 1—2 cm 
lengte, iets naar boven gebogen.

B l o e m  zwak aangenaam geurend, circa 4Vi cm lang, opening 4 cm wijd, dag- 
bloeier, zich ’s nachts sluitend.

V r u c h t b e g i n s e l  9 mm lang, 7 mm dik, cylindervormig, bruingroen, met 
zeer smalle minimaal kleine roodachtige schubjes, in de oksels dikke vlokjes witte wol.

B l o e m b u i s  aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel en bovendien met tal
rijke zachte witte borstelige haren, bij de nektarkamer buisvormig, daarboven breed 
trechtervormig, bovenaan iets naar buiten uitbuigend, 1,3 cm lang, onderaan 4 mm 
diam., boven 15 mm diameter.

N e k t a r k a  m e r  buisvormig, 4 mm lang, 4 mm diam., open, bodem rood, de 
buiswand daarboven niet naar binnen gebogen.

M e e l d r a d e n  slechts met de citroengele helmknopjes tegen de stamper leu
nend, de bovenste circa 1 cm lang, de onderste slechts 1—2 mm korter, alle wit, de 
helmknopjes vullen de gehele bloembuis van het begin van de bloembladeren tot aan 
circa % van de hoogte van de bloemkroon; inplanting in de gehele bloembuis boven 
de nektarkamer tot 2 mm onder de zoom.
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S t a m p e r  circa 2,8 cm lang, meer dan 1 mm dik, rood, circa 7 mm van de 
lengte wordt ingenomen door de circa 12 bleekgele samenneigende stempels, die onge
veer 1 cm boven de helmknopjes uitkomen

B l o e m b l a d e r e n  talrijk, circa 2,2 cm lang, 5—8 mm breed, onderaan smaller, 
bovenaan iets gekerfd en kort toegespitst, de binnenste met een fijn opgezet puntje; 
bleekgeel met bleek karmijnrode middenstreep, de binnenste vrijwel geel, de buitenste

PYRRHOCACTUS CHOROSENSIS Ritter SP. NOVA foto: Ritter

zijn vrijwel rood met een donkerrode middenstreep, zij gaan geleidelijk over in de 
bloembuisschubben. De bloemkenmerken stammen van slechts één bloem.

V r u c h t  donker roodbruin ca. 1% X IV* cm, met minimaal kleine roodachtige 
schubjes met veel witte vlokjes wol in de oksels, huidachtig, hol.

Z a a d  circa % mm lang, % mm breed, % mm dik, zwartbruin, rugzijde zwak 
kielvormig, de grove knobbeltjes ribachtig gerangschikt; hilum aan buikzijde, rondachtig, 
wit.

V i n d -  e n  g r o e i p l a a t s :  slechts bekend van de vindplaats in het diepe 
dalgebied van Choros. Zeldzaam en verborgen groeiend.

S y s t e e m :  wel het meest verwant aan Pyrrho cactus trapichensis 
(nog te publiceren) en bovendien met Pyrrhocactus huascensis (nog te pu
bliceren) die meer noordwaarts groeit. Zij groeit samen met Pyrrhocactus 
fuscus (Muehlpf) Ritter en vormt daarmede gemakkelijk hybriden.

De foto is ter plaatse genomen. De plant draagt het veldnummer 
FR 489.

Als bewijsmateriaal zond ik een typeplant en een zaadmonster aan de 
„Stadtische Sukkulenten Sammlung” te Zürich, Zwitserland.

Vertaling: A. F . H. BUINING
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G. D. DUURSMA

November en de Sempervivums

In de regel is het in de maand novem
ber nog niet zo koud, dat onze binnens
huis gebrachte planten bijzondere voor
zorgen vereisen. Wel daalt het kwik in 
vele nachten beneden het vriespunt, 
maar daar staat tegenover, dat wij dan 
meestal overdag helder, zonnig weer 
hebben. Dat is voor onze vetplanten van 
grote waarde. Hoe meer de planten nu 
nog van het zonnetje kunnen genieten, 
des te korter duurt voor hen de schrale 
wintertijd. En hoe prettig is het dan voor 
de liefhebber, zo midden op de dag een 
poosje bij z’n planten te vertoeven. 
Vooral, als we ze tot een smaakvol 
groepje gerangschikt hebben, gaat er een 
grote bekoring van uit en wij verwon
deren ons, waarom nog niet meer plan
tenliefhebbers met het verzamelen van 
succulenten beginnen. Een vormenrijk
dom, een verscheidenheid in bedoorning 
en beharing als bij deze plantengroep 
vindt men nergens elders, om van de 
bloemen maar niet eens te spreken.

Op zulke zonnige dagen kan de aarde 
in de droogste potten nog wel eens een 
weinig bevochtigd worden, maar men 
moet dat natuurlijk heel serieus en voor
zichtig doen. De in de wintermaanden 
bloeiende vetplanten worden natuurlijk 
regelmatig iets vochtiger gehouden.

*  *
*

Zij, die hun planten in broeibakken 
hebben staan, welke des winters bui
ten blijven, kunnen deze thans mooi be
nutten om er de winterharde Semper
vivums in te zetten. Ook al hebben wij 
deze op een rotsgroep staan, toch ver
dient het aanbeveling om in het najaar 
van elke soort een exemplaar op te pot
ten en deze in de bak te laten overwin
teren. Sempervivums zijn nogal gevoe
lig voor nattigheid en vooral hebben zij 
in onze winters veel te lijden door af
wisselend natte en vriezende perioden. 
Wel moeten we er voor zorgen, dat de 
Sempervivums het in de bak niet te 
warm krijgen, dus houden we de ramen 
er voorlopig af. Alleen ’s nachts en bij 
regenachtig weer, of tijdens sneeuwval, 
laten we de bakken dicht, doch ’s mor
gens zetten wij de ramen weer op lucht.

Wij zouden een ieder, die er enige

ruimte voor heeft, willen aanraden, om 
naast zijn cactussen ook eens een col
lectie Sempervivums te kweken. Op het 
eerste gezicht menen velen, dat bijna 
alle soorten in uiterlijk op elkaar gelij
ken, doch bij nadere beschouwing blijkt, 
dat er toch nog al heel wat verschei
denheid bestaat.

En. . . .  als de Sempervivums in bloei 
komen, dan is dat werkelijk zeer inte
ressant. De bloei duurt vrij lang en de 
bloempjes zijn heus niet lelijk. Daar de 
bloemstengel zich bij de meeste Sem
pervivums uit het hart ontwikkelt, kost 
dit aan de plant het leven, evenals dit 
ook bij de Agaves het geval is. Evenwel 
zorgt de plant door het vormen van jon
ge rozetjes er op afdoende wijze voor dat 
de soort in stand blijft.

Van de vele soorten noemen we hier: 
Sempervivum arachnoideum, S. rupico- 
lum, Sempervivum tectorum var. calca- 
reum, Sempervivum arachnoideum var. 
glabrescens en andere.

Is men in het bezit van een rotstuin
tje, dan kweekt men de Sempervivums 
bij voorkeur in vlakke potten, gevuld 
met zandige bladaarde en veel kalkpuin. 
Kweken in de volle grond is vooral in 
vochtige tuinen sterk af te raden, daar 
de rozetten zich dan veel te voorspoedig 
ontwikkelen, waardoor het eigenaardig 
gedrongen karakter van de plant verlo
ren gaat. Heeft men echter een hoekje 
waar veel zon komt, dan kan men daar 
met succues een Sempervivumgroepje 
aanleggen.

*  *
*

Behalve het regelmatig nazien en be
veiligen tegen koude, is om deze tijd 
aan onze planten niet zo veel te doen. 
Potten en zaaipannen, welke voorlopig 
niet gebruikt behoeven te worden, gaat 
men grondig schoonmaken en binnens
huis brengen, daar ze buiten gemakke
lijk stuk vriezen. Voor het geval men 
midden in de winter onverhoopt een 
zieke plant mocht krijgen, is het goed 
een bakje met grof zand en een pot 
fijn houtskoolpoeder gereed te hebben 
staan, opdat men, bij noodgedwongen 
operaties, de afgesneden gezonde delen 
hierin kan oppotten en proberen er de 
winter mee door te komen.
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A. J. A. UITEWAAL

c^Cgave potatorum 2 ,  ucc.

Agave potatorum,, speciaal de variëteit verschaffeltii (Lem.) Berger 
behoort tot een van de mooiste Agaven en het is eigenlijk enigszins onbegrij
pelijk, waarom men ze niet vaker in de collecties aantreft. Trouwens, dit 
geldt voor de Agaven in het algemeen, hoewel het toch bijzonder decora
tieve en gemakkelijk te kweken planten zijn. Ze kunnen soms „gemeen” 
steken, zeker, maar cactussen niet minder. Een vaak geuit bezwaar is, dat 
Agaven zo groot worden en veel plaats innemen. Voor de kleinere soorten 
gaat dat echter niet op. De grotere kunnen inderdaad voor onze kasjes wel 
eens wat té groot worden, maar voor zo’n decoratieve plant, met zo veel 
sierwaarde, is op een lichte plaats in huis, in een serre of in de tuin veelal 
wel een mooi plaatsje te vinden. E n . . . .  weten we er werkelijk geen raad 
meer mee, dan is er altijd wel een plantenliefhebber te vinden, die zo’n 
mooie plant dankbaar in ontvangst wil nemen. Allicht is dat een tuinbezit- 
ter; Agaven werden van oudsher vanwege hun grote ornamentele sier
waarde, veelal in tuinen gekweekt.

Agave potatorum  wordt niet groter dan 50 cm, maar het duurt tal van 
jaren eer ze haar volle wasdom heeft bereikt; ze is stamloos en stekt 
weinig of niet. De vorm van de tot 30 cm lang en circa 10 cm breed wor
dende bladeren is enigszins ongewoon. Niet zo maar recht-toe recht-aan, 
maar, zoals dat in een geijkte vakterm heet : omgekeerd-eispatelvormig; de 
grootste breedte bevindt zich dus boven het midden. Aan de voet, waar het 
blad het smalst is, is ze tevens het dikst, 1—1,5 cm en aan weerskanten con
vex; de bovenzijde is in het midden geheel vlak en onder de top zelfs een 
weinig hol. Nabij de top is het blad veelal iets teruggebogen en eindigt in 
een circa 2 cm lange, slanke, gegroefde, vaak enigszins golvend gebogen 
donkerbruine stekel. De bladeren zijn groengrijs van kleur, doordat ze met 
een afwisbaar waslaagje zijn bedekt. De randen van de bladeren zijn, 
vooral in het bovenste deel, gegolfd-getand; de tanden zijn meestal opge
richt, bovenaan het blad het grootst, driehoekig en scherp gepunt, eerst 
bruin maar later grijs verkleurend.

De var. verschaffeltii die hiernaast is afgebeeld, heeft mooiere, lich
ter gekleurde bladeren, hoe zonniger gekweekt des te lichter, een wat lan
gere eindstekel en iets bredere stekels aan de bladranden. Alle stekels zijn 
aanvankelijk mooi roodbruin, ook wel geelachtig bruin. De bladeren zijn 
overigens ook wat stomper en eerder plotseling toegespitst.

De meeste Agaven komen uit Mexico, zo ook deze, en wel uit het zui
delijk deel van midden Mexico. In 1830 werd ze ingevoerd door baron W. v. 
Karwinski, die omstreeks die tijd Mexico enkele malen bereisde en veel plan
ten, w.o. een aantal Agaven (5 nieuwe soorten), verzamelde, die aanvanke
lijk in Duitse tuinen werden gekweekt. De planten, door Karwinski verza
meld, zijn door Zuccarini bewerkt.

De var. verschaffeltii werd in 1861 in België ingevoerd en werd door
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AGAVE POTATORUM foto: Uitewaal

Lemaire (Illustr. Hortic. 1868) beschreven. Naar wij aan Berger’s „die Aga
ven” ontlenen, bestond er omstreeks 1850—1870 vooral in België en Neder
land een grote belangstelling voor Agaven, die veroorzaakt en gaande werd 
gehouden doordat de Belgische kwekers Verschaffelt en Desmet, en ook 
Cels in Frankrijk, veel planten importeerden. De Belgische kwekers hadden 
specialisten die in opdracht planten in Mexico verzamelden. Berger noemt 
ook ons land (Holland), waarbij hij waarschijnlijk meer speciaal de heer 
De Jonge van Ellemeet op het oog had, een plantenliefhebber op het land
goed Ellemeet, in Zeeland, woonachtig geweest. Naar hem is trouwens ook 
een Agave genoemd, nl. Agave ellem eetiana Jacobi (1865).

De Agave potatorum  is een zeer variabele soort, zowel wat de vorm 
als de kleur van de bladeren betreft, verder varieert ze in vorm, kleur en 
grootte van de stekels aan de randen en de punten der bladeren. Deson
danks is de soort meestal gemakkelijk te herkennen.

De plant op bovenstaande afbeelding kreeg ik verscheidene jaren ge
leden als heel jong exemplaar van de heer Marnier, in wiens fraaie en be
kende tuin tal van prachtige Agaven, uitgeplant in imposante groepen, te 
bewonderen zijn. Door het Middellandse-zeeklimaat begunstigd, groeien 
en bloeien de Agaven wonderlijk goed, en krijgen ze ook een volmaakte 
vorm en kleur. Ook bij ons kunnen ze met enige zorg tot prachtige planten 
worden opgekweekt, al duren de winters bij ons voor hen helaas te lang.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

Het geslacht Echinopsis is in negentig van de honderd gevallen aanleiding 
geweest dat uw liefhebberij voor de succulente planten werd aangewakkerd. In het 
gekregen stekje van een gewone Echinopsis zat de kern, die u deed besluiten om 
meer succulente planten te verzorgen en daarmede uw kennis uit te breiden. U stond 
toch ook vol belangstelling de prachtige bloemen van een Echinopsis te bewonderen, 
zich afvragend „hoe zo iets toch mogelijk was” . Was het voor u niet een wonder, toen

Fraai en decoratief zijn de bloemen van een Echinopsis

u voor de eerste maal op een zomeravond deze prachtige bloem zag opengaan? Het 
smetteloos wit in het binnenste van de grote trompetvormige bloemen; de bijzonder 
mooie rangschikking van de meeldraden langs de bloembladeren enz. Dat moment heeft 
u aangegrepen en u tot een beginnend cactusliefhebber gemaakt.

Het was omstreeks 1820 toen de eerste Echinopsis uit Zuid-Amerika naar Europa 
werd overgebracht en als Echinopsis eyriesii Zucc. beschreven werd.

Bij ons worden thans een groot aantal hybriden gekweekt, met als stamvader of 
zo u wilt stammoeder, de navolgende soorten : Echinopsis eyriesii, Echinopsis oxygona 
en E. turbinata (gemmata). Aangezien genoemde soorten gemakkelijk in bloei te krij-
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gen zijn en zich door een groot aantal stekken laten vermeerderen, treffen we ze ook 
veel als vensterplanten aan.

Alwin Berger zegt, dat ze nauwelijks als zuivere soorten beschouwd kunnen wor
den. Foerster hield ze reeds in 1846 voor variëteiten. Bovendien werden ze vaak met 
elkander gekruist, onder andere ook met Echinopsis multiplex en Echinopsis tubiflora, 
waardoor we op het moment een groot aantal vormen bezitten, voorzien van evenzoveel 
namen.. Het is buitengewoon moeilijk om uit deze vormenrijkdom planten te zoeken 
die maar enigszins aan de beschrijvingen voldoen. In vele boekwerken en catalogi 
worden deze hybriden van Latijnse namen voorzien, zodat de argeloze koper gelooft 
met soortechte planten te doen te hebben.

De bloemen openen zich, zoals gezegd, tegen de avond. Ze kunnen een grootte 
bereiken van plm. 20—25 cm, en zijn meestal zuiver wit van kleur. Jammer dat de 
bloei maar van korte duur is, een of twee dagen na de bloei hangt de lange bloembuis 
slap bij de plant neer.

De cultuur is niet moeilijk. Een Echinopsis stelt zich tevreden met een normale 
voedingsbodem in de pot. Ze staat niet graag in de volle zon; zet de plant dus iets 
in de schaduw. In het land van herkomst groeit Echinopsis langs de zomen van het 
woud tussen het prairiegras, zodat ze afdoende tegen de felle zon beschut worden.

Tegen de tijd dat de plant bloeibaar is — en dat is na 4 of 5 jaar — laten we haar
op dezelfde plaats staan------want als u goed oplet, ziet u, dat de plant zich in het
najaar tooit met enige kleine wollige pluisjes, die zich in het voorjaar verder ontwik
kelen tot een bloemknop. U mag de plant in geen geval een andere stand geven; de 
knoppen zouden er af kunnen vallen en dat zou jammer zijn.

De meeste Echinopsissoorten zijn niet karig met het leveren van stekken. Zodra 
de stekjes de grootte van een of twee cm hebben bereikt, kunnen we ze gemakkelijk 
van de moederplant verwijderen. Als we deze goed bekijken, ontdekken we dat zich 
meestal een paar kleine worteltjes gevormd hebben. In een potje met zandige aarde 
gezet, gaan de stekjes spoedig aan de groei.

Na de bloei kan men de planten nieuwe aarde geven, nodig is dat echter niet, 
want om de twee of drie jaar verplanten van een bloeibare Echinopsis is voldoende.

* *
*

NOVEMBER — Nu we de winter tegemoet gaan en wij er zorg voor moeten dragen 
dat onze planten in de kas het niet te koud krijgen, dienen we goed op de berichten 
door de radio of uit de televisie te letten. Wanneer de weerman u vertelt dat de tem
peratuur op de dag om het vriespunt draait, dan is dat een gemiddelde van min 3 
en plus 3 graden C.; lichte vorst min 0.1 tot min 4 graden C.; matige vorst min 3 tot 
min 7 graden C.; en strenge vorst met een temperatuur lager dan min 6 graden C. 
De nachttemperaturen zijn belangrijk lager in graden uitgedrukt, nl: temperatuur om 
het vriespunt tussen min 3 en plus 3 graden C.; lichte vorst van min 0 tot min 5 gra
den C.; matige vorst van min 4 tot min 10 graden C.; strenge vorst van min 9 tot min 
15 graden C.; zeer strenge vorst, een temperatuur lager dan 15 graden C.

H e t  C lic h é fo n d s
Ziet U gaarne veel afbeeldingen in Uw orgaan ? Laat dan 
het zaad niet aan uw planten zitten, doch stuur het naar 
het Clichéfonds ! De heer H. Bonefaas, Bunschotensestraat 
80, den Haag, zal het gaarne in ontvangst nemen.
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Ër zijn natuurlijk verschillende manieren om de planten te beschermen tegen de 
koude. Men kan de kas bedekken met plastic; ook kan men het plastic gemakkelijk 
aan de binnenzijde van de kas aanbrengen en bevestigen met dunne latjes of vastzetten 
met punaises. Indien dit met enige zorg gedaan wordt, houdt het de koude goed tegen. 
Bovendien kunnen we nog een laagje kranten over de planten leggen. W e letten er 
wel op dat vooral de hoeken goed beschermd worden, want daar is het altijd het 
koudst.

Planten welke in een bak of klein kasje gehouden worden, kunnen we rustig laten 
staan, mits we ze natuurlijk droog houden en geen vorst te verwachten is. Natuurlijk 
dekken we voor de nacht bak of kasje goed af. Indien de vorst dan plotseling invalt, 
zijn de planten in een korte tijd op hun winterstandplaats gebracht.

foto: Uitewaal.

Onze Rebutiaspecialist, de heer Breederoo deelt ons mede, dat de namen genoemd 
in het verslag over het jubileum van de heer G. D. Duursma — Mediolobivia duur- 
smaiana en Rebutia duursmaiana één en dezelfde plant zijn. Deze plant werd voor 
de eerste maal in B. f. K. in 1934 door Backeberg beschreven. In zijn nieuwe publi
catie noemt Backeberg haar een variëteit van Mediolobivia aureiflora. Voor de vol
ledigheid drukken we hierboven genoemde plant nog eens af.

DE ZAADLIJST VAN HET CLICHËFONDS.
Wij vestigen er nu reeds de aandacht op, dat in het januari
nummer een zeer uitvoerige zaadlijst gepubliceerd zal worden. 
Deze zaadlijst, waarin wederom enige honderden soorten, 
waaronder vrij zeldzame, tegen zeer matige prijzen worden aan
geboden, is tot stand gekomen door het vele werk dat de be
heerders van het Clichéfonds zich getroost hebben om u aan 
goede soortechte zaden te helpen. Maak er dus een goed gebruik 
van.
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vetpI antI n h. tai domelmr
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430 

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

UIT DE AFDELINGEN
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op donderdag 17 november hopen we 
weer te vergaderen ten huize van onze 
penningmeester, de heer Knijpert, Dijk- 
straat 9, Arnhem. Aan vang zoals altijd 
om 20.00 uur.

Belangstellenden zijn van harte wel
kom.

J. LIEVERS, secretaris, 
Vrij-Nederlandstraat 13III — Arnhem.

U doet een goed werk 
als U ook dit jaar de 
prachtige en kleurrijke

ORANJEKALENDER 1961 
van Pro Juventute koopt.

PRIJS ƒ 2.85

Kalenderactie „PRO JUVENTUTE” 
Postbus 7101 — Amsterdam-Z. II
Postgiro 517400 — Tel. 020-79.09.49

GOOI- EN EEMLAND
De afdeling Gooi- en Eemland hield 

op 4 october een propaganda-avond, die 
dank zij de medewerking van vele leden 
een opgewekt en vlot verloop had. De 
Voorzitter van Succulenta, de heer A. 
F. H. Buining, gaf acte de presence en 
groepen leden van de afdelingen Amers
foort en Utrecht, alsmede belangstellen

de natuurliefhebbers uit het Gooi, vul
den de vergaderzaal tot het laatste 
plaatsje. De Hilversumse leden hadden 
een grote collectie jonge planten ten
toongesteld, om te laten zien, hoeveel 
van de zeldzame nieuwe soorten cactus
sen ter plaatse gekweekt worden en bo
vendien hadden zij gezorgd voor een 
groot aantal prijzen. Mede door giften 
van de zusterafdelingen kon aldus een 
grote verloting van planten gearrangeerd 
worden. Later op de avond vertoonde 
de heer H. Rubingh, die ook de propa- 
gandarede gehouden had, een serie kleu
rendia’s die overtuigend aantoonden, 
welke opmerkelijke bloei hij in zijn kas 
weet te bereiken. De avond op zich werd 
dus een groot succes, maar helaas was 
de aanwinst van nieuwe leden, staande 
de vergadering, belangrijk minder dan 
verleden jaar.

W. H. SCHUSTER secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

GORINCHEM EN OMSTREKEN
Op donderdag 13 oktober hield de afd. 

Gorinchem en omstreken haar oprich
tingsvergadering. Aanwezig waren 8 le
den, met kennisgeving van verhindering 
3 leden. De initiatiefnemer, de heer C. 
v. ’t Veer opende de vergadering, heette 
allen hartelijk welkom en sprak de hoop 
uit, dat de afdeling zou mogen groeien 
en bloeien. Hierna werd een bestuur ge
kozen met als voorzitter, de heer H. van 
Donkelaar te Werkendam; tot secretaris/ 
penningmeester werd benoemd, de heer 
C. van ’t Veer en tot algemeen adjunct, 
de heer B. J. Versteeg te Hardinxveld. 
De verstandhouding onderling was uit
stekend zodat na de pauze, waarin de

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W . J. van Kempen

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



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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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leden werden vergast op koffie, opge
diend door de gastvrouwe, mevrouw de 
Jong, elkaar veel te vragen hadden. De 
tijd schreed voort, zodat de voorzitter 
onder dankzegging aan de aanwezigen, 
de avond om 10.30 uur sloot.

C. VAN ’T VEER, secr.-penningm.
Vroedschapstraat 34 B — Gorinchem.

NIEUWE LEDEN:
R. van der Kleij, Moerweg 170, Den 

Haag.
F. van der Velde, Wateringhestraat 26a, 

Rotterdam 1.
Joh. van Zijl, Bergselaan 89a, Rotter

dam 11.
J. Bouman, 2de Zeine 30a, Waalwijk.
M. van Dam, Gr. Singel 19, Oosterwolde, 

Friesland.
Mevr. N. J. H. van Haasteren-Bekker, 

Rotgansstraat 8, Den Haag.
J. Hühl, Pleiadenplantsoen 95, IJmuiden.
F. J. A. Moors, Willebrordusstraat 28, 

Diessen N. Br.
G. Stokreef. Donker Curtiusstraat 23, 

Zutphen.
A. van Heijzen, Klimopstraat 63, Den 

Haag.
W. F. van Ettinger, Noordvliet 131, 

Maassluis.
J. van Guillot, de Meesterstraat 20, 

Schiedam.
E. van der Meyden, Stevensweg 65, Dub

beldam.
A. C. W. de Kramer, Diedenweg 571, 

Wageningen.

Ed. van der Straaten, v. d. Schellingstraat 
24a, Rotterdam 4.

Mr. E. G. J. van Meerbeke, Thorbecke- 
laan 445, Den Haag.

Mej. W. Bijmolt, Celebesstraat 70. Den 
Haag.

P. Mulders, Gabrielstraat 12, Amersfoort.
S. W. Oost Lievense, Meerweg 23a, Bus- 

sum.
Mej. Zr. Crassaerts, Viottakade 142, Dor

drecht.
E. C. Maas, Rijnlaan 188, Utrecht.
R. Posthuma, Driesum, Friesland.
A. Schelling, Sluisweg 24, Dordrecht.

BUITENLAND:
W. W. Atkinson, Ivyhouse, Torrington, 

Shrewsb., Engeland.
M. E. Tybaert, St. Jansvest 17, Gent, 

België.
Jos. van Maele, Veldstraat 10, Brasschaat. 

Antwerpen, België.
Werner Winkler, Schmittstrasse 11, 

Bonn, Duitsland.

V R A A G -E N  AANBOD
WIE HEEFT voor mij een plant of 

stek van de gele Rebutia minuscula, we
gens verlies van mijn exemplaren. Br. 
aan de heer A. J. TIMMERMANS, Sla- 
tuinenweg 65, Amsterdam-West.

TE KOOP: de albums van Verkade 
Cactussen en Vetplanten, het Pette al
bum Cactussen. Prijs f. 3.00 per stuk, plus 
portokosten. C. COLIJN, Sabalaan 5, 
Vlissingen, postrekening no. 51406.

ëxport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 332556 F. Jansen Leyweg 24
postrekening 1 72446 S-Gravenhag©

druk: a. n. govers -  den haag
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Bij het secretariaat is verkrijgbaar :

„Handelingen van het 

4e Internationale Congres11
De uitgave bevat de tijdens dit congres gehouden voordrachten 
in de Duitse en Engelse taal, 48 pagina’s tekst, voorzien van 

foto’s en tekeningen. — Normale prijs ƒ 10.00.
VOOR LEDEN VAN SUCCULENTA ƒ 5.00

Toezending volgt na ontvangst van het bedrag op postrekening 
no. 55 12 20 ten name van mevrouw J. GRULLEMANS VAN 
BERGHEM, Hereweg 19, Lisse. — Belgische leden na ontvangst 
van het bedrag per postmandaat aan bovengenoemd adres.

Firma K. EDELMAN
Specialiteit Cactussen en andere 
Vetplanten Grote voorraad

U I T S L U I T E N D  GROOTHANDEL 
WHOLESALE ONLY

H andelskw ekerij -  Reeuw ijk -  Te l. 3 3 4

De Afdeling Dordrecht en Omstreken houdt in samenwerking met 
de D.K.V. „DE GEVLEUGELDE ZANGER” een

CACTUS-TEN TO O N STELLIN G
Deze tentoonstelling wordt gehouden 
op 14, 15 en 16 december 1960 in de 
Groene zaal van „Americain”, Groen
markt te Dordrecht.

Wij hopen dat vele Succulenta-leden ons 5-jarig bestaan mee zullen 
vieren, door deze tentoonstelling te bezoeken.



NUMMER 12 1960 DECEMBER

Nederl.-Belgische Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

S U C C U L E N T A
Redactie-adres : Hofwijckstraat 17, Den Haag VERSCHIJNT MAANDELIJKS

Dr. H. W. DE BOER

a u d m a e  de "B oer  sp e c . n ov .

Corpusculum, turbiniforme, lateribus coeruleo-purpureum; apice leviter 
convexum, ferrugineum; fenestra viridi-grisea, semi-pellucida, magna et 
non divisa, vel de lateribus ramosa et divisa in confluentibus fenestrillis 
circuliformibus vel oblongis, exceptione partis mediae, punctis et lineis 
sanguineis et multis nitentibus maculis circuliformibus notatis; margine 
exteriore multo diviso, margine interiore irregulariter undulato; flores 
lutei.
Habitat : Hay district, ten Westen van Griquatown.

LITHOPS GLAUDINAE de Boer 0.8 X foto: dr. de Boer.
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Corpusculum met groot, bijna ge
heel onvertakt venster (2 x ). Duide
lijk zijn aan de rand te zien de rode 
stippen en de bifurcatie’s der rode 
lijnen; verder de talrijke groepen 
van ondoorzichtige roestbruine stip
jes in het venster; doordat het ven
ster een zwakke zijdeglans ver
toont en convex is, zijn in deze 
stand alleen aan de rand de rode 
lijnen en stippen duidelijk zichtbaar; 
door de zijdeglans lijkt op deze foto 
het corpusculum in het midden 
lichter van kleur en onduidelijker 
van tekening dan aan de randen, 
doch dit is slechts schijn.

foto: dr. de Boer.

De bolvormige corpuscula hebben een hoogte van 1,75—2,5 cm, ter
wijl het lichtgewelfde bovenvlak een lengte (dwars op de spleet) heeft van 
2,5—3 cm en een breedte van 1,8—2,4 cm. De spleet is niet of zeer weinig 
gapend en heeft een diepte van ongeveer 0,5 cm. Het zijvlak is blauwachtig 
paars gekleurd; deze kleur gaat naar boven toe iets meer in blauw over. 
De delen van het bovenvlak, welke niet tot het venster behoren, zijn rood
achtig bruin; het halfdoorzichtige, groenachtig grauwe venster vertoont 
een zwakke zijdeglans, beslaat bij sommige exemplaren bijna het gehele 
bovenvlak en is dan, behalve aan de buitenzoom, zo goed als niet vertakt; 
wel komen ook in een dergelijk bijna onvertakt venster op talrijke plaat
sen groepen van kleine, ondoorzichtige (met een loupe goed zichtbare) 
puntjes voor, die dezelfde roodbruine kleur hebben als de rest van het 
bovenvlak. Bij andere exemplaren is het venster echter, vooral vanaf de 
buitenzoom, door talrijke, diep in het venster binnendringende roodbruine, 
ondoorzichtige delen van het bovenvlak verdeeld en is het venster in het 
verste geval (soms behalve het middengedeelte) uiteengevallen in talrijke 
samenvloeiende, min of meer ronde miniatuur-vensters. Zowel bij de exem
plaren met een groot en nagenoeg onverdeeld venster als bij die, waarbij 
dit geheel of grotendeels in miniatuur-vensters is uiteengevallen, is meer
genoemd venster voorzien van :

le. bloedrode, onregelmatig verlopende lijnen en stippen (bij enkele exem
plaren zijn een klein deel der stippen niet rood, doch donker grijs
groen gekleurd). Bij sommige planten treden de stippen, bij andere 
de lijnen meer op de voorgrond; de rode lijnen vertakken zich min 
of meer naar de buitenzoom en vormen daar korte bifurcaties; bij de 
corpuscula met een vertakt venster is dit laatste grotendeels tot de 
naaste omgeving van de rode lijnen en stippen beperkt en wel zodanig, 
dat zich in elk der samenvloeiende ronde miniatuur-vensters een rode 
stip bevindt.

2e. talrijke, ongeveer ronde, glanzende vlekjes (diam. 0,3—0,4 mm), welke 
samenvallen met de bloedrode (ev. donker grijs-groene) stippen en
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welke over het gehele, al dan niet vertakte, venster, dus ook in de rand- 
vertakkingen daarvan voorkomen. Deze glanzende vlekjes zijn echter 
slechts zichtbaar, wanneer het licht onder een bepaalde hoek invalt 
en doordat het bovenvlak enigszins convex is, zijn ze in een bepaalde 
stand van het corpusculum slechts voor een deel zichtbaar; bij ver
andering van deze stand verschijnen de glanzende vlekjes echter ook 
duidelijk op de andere gedeelten van het bovenvlak.

De zwakke zijdeglans van het venster, welke men vooral waarneemt 
bij die exemplaren, welke een groot, bijna onvertakt venster bezitten en

Tweekoppige plant (vergroting 2 x ) ,  waarvan vooral het rechtse cor
pusculum voorzien is van een vertakt venster, dat bijna geheel uiteen
gevallen is in samenvloeiende ronde en langwerpige miniatuur-ven- 
sters, alle voorzien van een rode of grijsgroene stip (ev. korte lijn) in 
het midden; ook hier schijnen door de zijdeglans de randen van het 
corpusculum donkerder dan het midden. foto. ,jr. <je Boer,

waardoor de rode stippen en lijnen ook alleen bij een bepaalde invalshoek 
van het licht goed zichtbaar zijn °), benevens de glanzende vlekjes, welke 
bij geen enkele andere, tot dusver bekende lithopssoort voorkomen, 
worden beide veroorzaakt door een bepaalde vorm van de epidermiscel- 
len; de buitenwanden  hiervan zijn nl. half-bolvormig uitgestulpt, waar
door het, met deze half-holvormige papillen  bedekte, venster op een be
paalde wijze het opvallende licht terugkaatst en een zwakke zijdeglans 
vertoont.

De epidermiscellen echter, welke zich bevinden boven de iets dieper 
liggende, kleurstof bevattende, grote cellen (idioblasten), welke zich als 
rode, ev. grijsgroene stippen voordoen, missen deze half-bolvormige papil-

*) Wanneer men een corpusculum met water bevochtigt, verdwijnt tijdelijk de 
zwakke zijdeglans en worden de rode stippen en lijnen, van alle kanten bezien, 
goed zichtbaar.
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len en de buitenwand daarvan is vlak en glimmend, zodat zich boven elke 
rode stip een — bij een bepaalde invalshoek van het licht — glimmend 
vlekje bevindt, dat in sommige gevallen een eigenaardige „metaalglans” 
vertoont.

Het bijzondere is hierbij verder, dat men, onder een vrij grote hoek 
het bovenvlak bekijkend, dwars door de (dan onzichtbare) glimmende 
vlekjes heenziet en alleen de rode (ev. grijsgroene) stippen en lijnen waar
neemt; verandert men echter deze hoek en heeft de waarneming meer van 
opzij plaats, dan verdwijnen de rode en groene stippen, doch ziet men 
duidelijk, vooral bij tegenlicht, de glimmende vlekjes.

Op sommige der oude, verschrompelende bladen blijven de (rode) 
stippen gedeeltelijk als kleine zwartje vlekjes (muggestippen) achter, op 
andere echter verdwijnen zij.

Hoewel de kleur van het halfdoorzichtige venster donker grijsgroen

Door het licht onder een bepaalde hoek te laten invallen, 
worden op een deel van het convexe bovenvlak de ronde, 
glimmende vlekjes zichtbaar; onder elk glimmend vlekje be
vindt zich een, in deze stand onzichtbare, rode of grijsgroene 
Stip. (vergroting 2 x). foto: dr. de Boer.

is, maakt dit, ook wanneer het groot en onvertakt is, door de vele bruin
rode, ondoorzichtige puntjes en de rode stippen en lijnen., welke er in 
voorkomen, op enige afstand meer een donker bruinrode dan een groene 
indruk; deze plant is wel een van de meeste donker gekleurde van alle 
bekende lithopssoorten.

Deze nieuwe lithops is genoemd naar Mevrouw G l a u d in a  V e n t e r  
geboren J a c o b s  te Pretoria, die met andere leden van haai familie de vind
plaats ontdekte en die er toe heeft bijgedragen, dat een aantal exemplaren 
ervan werden verzameld en als behorende tot een geheel nieuwe, tot dus
ver onbekende, soort konden worden onderkend en beschreven.
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FR IE D R IC H  R ITT ER  — A rica — Chili

Pyrrhocactus ckoapensis ‘b i t t e r  spec. nova
Simplex, planus vel hemisphaericus, costis 14—22, subcinerascenti viridi
bus obtusis subtuberculatis; areolis mediocribus; aculeis cinereobrunneis 
non vel vix applanatis, marginalibus 8—10 rectis, centralibus 4—9 subrec
tis; floribus infundibuliformibus flavidis; fructibus rubidis cavis, flocculis 
albis instructis; seminibus parvis, nigris, vel brunneis, tuberculatis, hilo 
subventrali.

PYRRHOCACTUS CH O A PEN SIS Ritter spec. nova, gefotografeerd op de vindplaats door Fr. Ritter.

P l a n t  enkel, plat tot halfkogelvormig, 5—10 cm 0 , donkergroen, iets grijs, dik
wijls bruinachtig, met zeer vlakke iets verdiepte vrijwel bedoornde top, wortels vrijwel 
zonder penwortel.

R i b b e n  14—22 van 1—1% cm hoogte, stomp, diep ingesneden, onder de areo- 
len iets kinachtig naar voren stekend.

A r e o l e n  ± 1  cm lang, % cm breed, 1 cm van elkaar verwijderd, eerst met 
bruinachtig vilt, later grijs wordend.
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D o r e n s  meestal grijsbruin, grijs wordend, rond of iets plat; randdorens 8—10 
van 1—2 cm lengte, iets ruw, recht, middendorens 4—7, dikwijls tot 9, ruwer, recht of 
slechts weinig gebogen.

B l o e m  zwak gemend, 3%—4% cm lang, opening 3—5 cm 0 .

V r u c h t b e g i n s e l  met rood dekseltje en dikwijls eveneens met een rode 
bodem, aan de buitenzijde bekleed met zeer kleine rode schubjes in welker oksels witte 
vlokjes haren voorkomen.

B l o e m b u i s  trechtervormig, iets trechter- tot klokvormig, 1—1,4 cm lang, ope
ning 1,2—1,8 cm 0 ,  aan de buitenzijde als het vruchtbeginsel, bovendien aan het einde 
met enkele zachte gebogen witte borstelige dorens, van binnen grijsachtig wit, van bui
ten roodachtig groen.

N e k t a r k a m e r  2—3 mm lang, 4—6 mm wijd, half gesloten door verdikking 
van de wand boven de kamer en de tegen de stamper leunende onderkant van de 
onderste meeldraden, bodem rosé tot honinggeel.

M e e l d r a d e n  de onderste % cm, de bovenste 1,3—1,8 cm lang, alle witachtig, 
de bovenste dikwijls bovenaan bleekrood; de bovenste 2—4 mm van de bloembuis geen 
ingeplante meeldraden; helmknopjes crème tot witachtig, zij reiken nauwelijks tot aan 
de helft van de bloembladeren.

S t a m p e r  slechts weinig boven de meeldraden uitkomend, wit, boven en onder
aan roodachtig, 2—3 mm dik, met 8—12 samenneigende 4 mm lange gele stempels.

B l o e m b l a d e r e n  2—3 cm lang, 6—8 mm breed, kort toegespitst, onder smal
ler, trechtervormig gesteld, lichtgeel, geelachtig wit tot olijfachtig geel, soms met smalle 
roodachtige middenstreep, de buitenste aan de buitenkant meer bruinrood.

V r u c h t  ± 1 %  X 1 cm, roodachtig, met witte vlokjes wolharen, huidachtig, hol.

Z a a d  circa % mm lang, % mm breed, % mm dik, zwart tot bruin, dof, grof 
knobbelig, bijna ribachtige huid; aan de rugzijde sterk gewelfd met een gekielde rug, 
die boven het hilum in een vooruitspringend knobbeltje uitloopt; hilum rondachtig, wit, 
halverwege de buikzijde aan het onderste einde.

G r o e i -  en v i n d p l a a t s :  Illapel, Midden Chili.

S y s t e e m :  staat dicht bij Pyrrhocactus horridus (Colla) Bckbg en 
Pyrrhocactus robustus var. vegasanus Ritter.

Haar groeigebied overlapt deels dat van de genoemde soorten en dat 
van Pyrrhocactus odoriflorus  Ritter en Pyrrhocactus curvispinus (Bert.) 
Berger en vormt dan gemakkelijk hybriden en mengvormen daarmede.

De foto is op de vindplaats genomen.
Als bewijsmateriaal werd in juni 1954 een typeplant met een zaadmon- 

ster gezonden aan de „Stadtische Sukkulenten-Sammlung in Zürich, Zwit
serland. Deze soort draagt het veldnummer FR 238.

Vertaling: A. F. H. BUINING.

Zie in het januarinummer 1961 de uitvoerige 
zaadlijst van het Clichéfonds!
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J. C. VAN KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
in.

Aeonium arboreum cv. 'cristatum'
In het geslacht Aeonium of „eeuwig blad”, dat naverwant is aan onze 

in Europa inheemse Sempervivums, neemt de soort Aeonium arboreum een 
bijzondere plaats in. Immers, de meeste soorten van dit geslacht vinden 
hun natuurlijk verspreidingsgebied hoofdzakelijk op de Kaap Verdische en 
Canarische eilanden, waar verschillende soorten endemisch — d.w.z. op 
een beperkt verspreidingsgebied — voorkomen. Aeonium arboreum groeit 
veel noordelijker n.1. in de 
landen rond de Middellandse 
Zee, zowel in Noord Afrika 
als in Europa, zelfs tot in 
Spanje en Portugal. Het is 
dus één van de weinige in 
Europa inheemse niet win
terharde succulenten.

Het geslacht Sempervi
vum bestaat geheel uit plan
ten met stamloze rozetten, 
de vertegenwoordigers van 
het geslacht Aeonium vor
men op een enkele uitzonde
ring na — o.a. Aeonium tabu- 
laeforme — meest vertakte 
struiken met een later ver- 
houtende stam, met aan de 
top der stam of zijtakken 
rozetten, die, al naar gelang 
de soort, een diameter van 
2 tot 60 cm bereiken.

Aeonium arboreum, de 
soortnaam betekent zeer 
karakteristiek „boomachtig”, 
vormt flinke struiken, met 
vrij horizontaal opgroeiende 
zijtakken, gekroond met vrij 
losse rozetten van 15—20 cm 
doorsnee. De bladeren van 
de stamsoort zijn frisgroen, 
spatelvormig, stomp, met korte spits, aan de randen fijn bewimperd. In 
rusttoestand, dus tijdens langdurige droogte, sluiten de bladeren zich 
samen, op deze wijze een ondiepe beker vormend. In rusttoestand zijn de 
bladeren, vooral aan de onderzijde fijn rood gestreept, een eigenschap die 
in de groeiperiode geheel verdwijnt. Het is opmerkelijk dat R. Lloyd Prae- 
ger in „An account of the Sempervivumgroup” , één der beste monografieën

AEONIUM ARBOREUM ’CRISTATUM’ 
Een fraaie vorm voor het gebruik in planten
bakken, daar zij ook binnenshuis gemakke
lijk is te kweken. f°t°: De Klark.
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over dit geslacht, deze laat
ste eigenschap niet vermeldt. 
Hij spreekt zelfs van geheel 
groen, niet gemerkt met 
bruinachtig purper langs de 
middennerf zoals Aeonium 
holochrysum en manriquo- 
rum. Op grond van onze zaai- 
resultaten met Aeoniums 
waarbij een duidelijke dikke 
streep op de middennerf 
van sommige soorten aan
wezig is, nemen wij aan dat 
Praeger deze fijne dunne 
streepjes verdeeld over het 
gehele blad, te verwaarlozen 
vond. Bij zijn diepgaande 
studie van dit geslacht vond 
hij een groot aantal natuur- 
hybriden tussen de soorten 
onderling, die hij ook be
schreef. Van Aeonium arbo
reum worden deze echter 
niet vermeld en daar deze 
soort een geheel ander ver
spreidingsgebied heeft dan 
de meeste andere soorten, 
achten wij de kans gering 
dat de bij ons gekweekte 
planten hybriden zijn.

A. arboreum bloeit in 
cultuur alleen als oudere 

plant, zodat wij de bloeiwijze nog niet met de beschrijving konden verge
lijken. De bloeiwijze is behaard, bloemen goudgeel in een 25—30 cm lange, 
smalle tros.

Een aantal kleurvariaties van deze soort zijn vrij algemeen bekend 
en door Dr. B. K. Boom in Succulenta 1959, pag. 85 e.v. uitvoerig beschre
ven. De bij ons artikel afgebeelde cristaatvorm is minder algemeen voor
komend, hoewel deze grillig gevormde, decoratieve plant naar onze me
ning dankbaar materiaal vormt voor plantenbakken en schalen. De groei is 
veel minder sterk dan van de soort, wat het beste geïllustreerd wordt door 
de foto’s van planten uit onze collectie. De afgebeelde cristaatvorm is nl. 
25 cm hoog en haar grootste breedte is 20 cm. In 3 jaar tijd is deze plant 
±  10 cm gegroeid. De afgebeelde „normale” plant werd drie jaar geleden 
als stekje van de cristaatvorm afgenomen en is nu reeds 50 cm hoog. Zij 
kan in de cultuur 2 meter hoog worden. De cultuur is vrij eenvoudig, door 
stek is de cristaatvorm gemakkelijk te vermeerderen. Een humusrijk grond- 
mengsel, gemengd met scherp zand, is aan te bevelen, ’s Zomers de planten 
in de open lucht plaatsen doet wonderen, al moet men oppassen voor te
veel water bij de cristaatvorm, daar dit aanleiding geeft tot rotting van 
de kammen. In de winter koel, maar vooral droog overwinteren bij onge
veer 10 graden C. is voldoende.

AEONIUM ARBOREUM.
Deze plant is gestekt van een normale uit
loper van de afgebeelde cristaatvorm.

foto: D e  Klark.
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Boekbespreking
„DIE CACTACEAE”, von Curt Backeberg, Handbuch der Kakteenkunde, 
Band I V : Cereoideae (Boreocereae). Mit 653 zum Teil farb. Abb. im 
Text und 51 Tafeln. X XX I-X X X V II, S. 1927-2629, 24 X 17 cm. 1960 
Lederin mit farb. illustr. Schutzumschlag, 91,— D.M.

Met bewondering hebben wij kennis genomen van het hierboven aangekondigde 
deel IV van het handboek „Die Cactaceae” van Curt Backeberg.

In ruim 700 bladzijden behandelt hij de volgende geslachten :

Acanthocereus Bergerocactus Anisocereus Pilosocereus
Peniocereus Rathbunia Escontria Micranthocereus
Dendrocereus Polaskia Hertrichocereus Facheiroa
Neoabbottia Lemaireocereus Mitrocereus Thrixanthocereus
Leptocereus Pachycereus Neodawsonia Pseudoespostoa
Leocereus Heliabravoa Cephalocereus Vatricania
Zehntnerella Marshallocereus Backebergia Austrocephalocereus
Echinocereus Rooksbya Haseltonia Neobinghamia
Wilcoxia Ritterocereus Myrtillocactus Espostoa
Nyctocereus Carnegiea Lophocereus Coleocephalocereus
Eriocereus N eobuxbaumia Brasilicereus Stephanocereus
Harrisia Pterocereus Monvillea Arrojadoa
Arthrocereus Marginatocereus Cereus Melocactus
Machaerocereus Stenocereus Castellanosia Discocactus
Heliocereus Isolatocereus Subpilocereus

Of wij het met dit grote aantal nieuwe geslachten eens zijn, laten wij in het mid
den. Onder deze groep van Boreocereae verstaat Backeberg de noordelijke tak van de 
Cereoidegeslachten der Cactaceae. Hieronder vallen ook een aantal geslachten, die in 
het Zuid Amerikaanse continent groeien. Backeberg verklaart dit uit de stelling o.a. door 
Koppen—Wegener in „Die Klimate der geologischen Vorzeit” (1924) verdedigd, dat de 
evenaar in vroegere tijden, aanzienlijk meer zuidwaarts heeft gelegen dan thans.

Hoe dan ook, Backeberg behandelt de tot de genoemde geslachten behorende 
planten op voortreffelijke wijze, waarbij een enorme hoeveelheid fotomateriaal gepubli
ceerd wordt. Onder de behandelde geslachten zijn er ook een aantal waarvoor wij ons 
als liefhebbers bijzonder interesseren. Nemen wij alleen maar het geslacht Echinocereus, 
dat in ons klimaat in het algemeen uitstekend groeit en bloeit. Het werk wordt, even
als de reeds verschenen delen, besloten met 51 grote foto’s en macrofoto’s van de 
meest interessante species.

Onnodig te zeggen, dat wij ook dit deel gaarne in handen zouden zien van de 
serieuze liefhebbers. Gezien het geleverde is de hoge prijs toch niet tè hoog te noe
men. Volgend voorjaar zal deel V verschijnen, waarin de noordelijke cactoidevormen 
der Cactaceae behandeld zullen worden. A. F. H. BUINING.

„KAKTUSY” door F. Pazout, J. Valnicek en R. Subik.
In Praag verscheen dit jaar bovengenoemd werkje, behandelende de belangrijkste 

cactussen en vetplanten. Voor ons is dit boek, tellende 178 pagina s, vanwege de Tsje
chische taal onleesbaar. Doordat er echter een aantal planten zeer duidelijk worden 
afgebeeld, die wij in het algemeen slechts van horen zeggen kennen, willen wij toch 
voor speciale liefhebbers op deze publicatie wijzen. De heren Pazout, Valnicek en Subik 
zijn bekende persoonlijkheden in de succulentenwereld. Van de foto’s noemen wij o.a. 
Lobivia dragai var. rosea, Gymnocalycium riochense en Parodia jujuana.

A. F. H. BUINING
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Bijeenkomst van de werkgroep voor 
Succulentenstudie te Wageningen

gehouden op 22 en 23 oktober 1960.

Te 16.00 uur opent de Voorzitter de bijeenkomst, bijgewoond door 16 leden. Hij 
deelde mede, dat een lang gekoesterde wens in vervulling zal gaan, er zal nl. een 
centrale cactus- en vetplantencollectie komen. Deze verzameling zal opgebouwd en 
beheerd worden door het I.V.T. in samenwerking met Succulenta. Omtrent opzet en 
onderhoud der verzameling werd uitvoerig gediscussieerd. Een meer gedetailleerd plan 
zal binnenkort in ons blad worden gepubliceerd.

Hierna vertelt de hr Uitewaal iets omtrent de problemen der systematiek in ver
band met de liefhebberij. Hoe meer een liefhebber zich specialiseert, des te meer krijgt 
hij te maken met systematische vraagstukken. De inzichten van Linnaeus — de soorten 
zijn constant — hebben lang standgehouden. Lamarck sneed het evolutieprobleem aan 
en Darwin kwam met zijn theorieën over het ontstaan der soorten. Tegenwoordig is 
het evolutie-beginsel algemeen aanvaard. Ook de erfelijkheidsleer — begonnen met 
Mendel in 1865 — en de cytologie hebben veel bijgedragen tot onze kennis van de 
ontwikkeling van de plantenwereld. De liefhebber vraagt zich vooral af: wat verstaat 
men onder een soort ? Dit is een moeilijk vraagstuk, omdat alle individuen verschillend 
zijn (variabiliteit). W e voegen bepaalde, gelijksoortige exemplaren bij elkaar tot een 
eenheid, die we soort of variëteit kunnen noemen; wat men er van maakt hangt af van 
het persoonlijk inzicht.

Studie van de kenmerken, van de chromosomen en van de natuurlijke versprei
ding doet ons de soorten beter kennen. Bij specialisatie is het dus noodzakelijk, dat 
men zich in al deze vraagstukken verdiept.

Na de broodmaaltijd toont de heer Bommeljé aan de hand van lantaarnplaatjes 
een Agave filifera, die na 30 jaar in zijn tuin heeft gebloeid; de aarvormige bloeiwijze 
groeide in enkele weken tot een hoogte van 2.60 m (circa 10 cm per dag). Half augus
tus was de plant uitgebloeid en werden driekantige vruchten gevormd, die elk 14—20 
zaden bevatten.

Dr. de Boer vertelt vervolgens iets over Lithops koelemannii; deze mist het don
kere venster van Lithops aucampiae en heeft slechts enkele donkere vlekken. Lithops 
glaucinae heeft een typische, zijdeachtige glans; het zijn beide nieuwe soorten uit 
Bechuanaland. Spreker toont ook enkele rosé exemplaren van Lithops fulviceps.

Daarna deelt hij mede, dat hij al een heel eind gevorderd is met het winnen van 
zaad van Conophytums; van 92 soorten is het hem gelukt zaad te verkrijgen; bij het 
tot zaadzetting dwingen van deze planten, stuit men op twee moeilijkheden: le  vrijwel 
alle soorten zijn zelfsteriel en een tweede exemplaar ontbreekt meestal en ten tweede 
zijn ze moeilijk te bevruchten door de lange kroonbuis; een drietal samengeplakte bor
stelharen zijn bij de bestuiving het meest effectief gebleken.

De heer Bravenboer deelt een en ander mede over de bloei van Seticereus icosago- 
nus (syn. C. aurivillus)-, deze met Seticereus humboldtii nauw verwante soort heeft iets 
afgeplatte, oranjerode bloemen met groene stempels.

Na de koffiemaaltijd vertoont de heer Boom lantaarnplaatjes van zijn reis naar 
de Oostelijke Staten van Noord-Amerika.

De avond wordt besloten met plaatjes van de heer Bonefaas, waarmee hij het
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verschil in bedoorning aantoont tussen Mammillaria schiedeana, M. dumetorum en M. 
pseudoschiedeana.

Op zondagmorgen wordt begonnen met een discussie over het karakter van de 
volgende bijeenkomsten; men besluit telkens een bepaald thema aan de orde te stel
len; de leden zullen dan bijtijds worden uitgenodigd hun opinie over dit onderwerp in 
korte punten aan de secretaris op te geven. Vóór de volgende bijeenkomst zal een 
résumé van deze meningen worden rondgezonden en een aantal personen moet bereid 
gevonden worden korte inleidingen over dit onderwerp te houden.

Het is de bedoeling, dat een min of meer uitgebreide discussie volgt. Besloten 
wordt op het voorjaarweekeinde te spreken over de begrenzing van het geslacht 
Lobivia, waarbij dan vooral aandacht besteed moet worden aan de positie van het 
geslacht Hymenorebutia.

Vervolgens belicht de heer Van Keppel een en ander omtrent het geslacht Pachy- 
phytum; hij behandelt aan de hand van authentiek fotomateriaal, speciaal Pachyphytum 
brevifolium en Pachyphytum compactum, twee soorten die vaak met elkaar verward 
worden; de eerste kan men direct herkennen aan de kleverige stengel.

De heer Rubingh bespreekt de bloei van Opuntia clavarioides en de door Castel
lanos beschreven Opuntia ruiz-lealii, beide uit Mendoza in het Chileens-Argentijnse 
grensgebied op circa 3000 meter hoogte. Spreker kweekt zijn geënte planten in de volle 
zon met lage wintertemperaturen, volgens hem voorwaarden tot het behoud van de 
habitus. De op verschillende onderstammen geënte planten werden rijk bemest met 
kali en fosfor.

De heer Sterk toont een aantal foto’s, gemaakt door het microscoop (tot 400 X) 
van Opuntiadorens; de schubvormige weerhaken waren goed te zien. Bij sommige 
soorten bleek de top iets gebogen.

Vóór de maaltijd wordt een kort bezoek gebracht aan de kassen van het I.V.T.
Daarna toont de heer Bravenboer — vóór zijn lezing over het Cactuscystenaaltje — 

enige Opuntiazaailingen, waarbij verschillende planten (elk met cotylen) uit één zaaisel 
bleken te zijn ontstaan.

Spreker noemt als bestrijding van het cactusaaltje het warmwaterbad. De door de 
heer Bonefaas gevolgde methode: het afsnijden van alle wortels, achtte hij voor oudere 
planten niet aan te bevelen. Hij onderscheidt twee soorten aaltjes: le  het wortelknob- 
belaaltje; dit vormt gele uitwassen tot de grootte van een hazelnoot en 2de de met 
het aardappelaaltje verwante Heterodera cacti, die donkerbruine cysten ter grootte 
van zandkorrels doen ontstaan. Hij is van oordeel; dat cactuszaailingen en Mammil- 
laria’s gevoelig zijn voor aaltjes. Entstammen zijn, met uitzondering van Trichocereus 
pachanoi, goed bestand tegen aaltjes, in het bijzonder Trichocereus spachianus. Hij had 
heel goede resultaten door de wortels — zonder aarde — onder te dompelen in water 
van 55 graden Celsius. Bij de „zachte”  soorten moet men oppassen, daar aantasting 
van het chlorophyl gemakkelijk kan optreden. De groei wordt door de behandeling 
niet gestoord.

Spreker noemt de mobiliteit van de aaltjes vrij groot. Op dezelfde wijze kunnen 
schimmels in de wortels van jonge Aloë’s worden bestreden door onderdompeling in 
water van 46 graden Celsius gedurende 20 minuten.

De heer Buining noemt het planten van afrikaantjes een goede bestrijding van 
het aaltje. De aaltjes sterven doordat de grond voor hen door de stoffen uit de afri
kaantjes vergiftigd wordt.

De zeer geanimeerde bijeenkomst wordt door de Voorzitter om 13.00 uur gesloten.
Volgende bijeenkomst op 11 en 12 maart 1961. Houdt dit weekend vrij en denkt 

aan het onderwerp !
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Agave potatorum en verschaffeltii
De heer G. D. Duursma schrijft ons :
Met belangstelling lazen wij het mooie 

artikel van de heer Uitewaal over bo
vengenoemde Agaven. Aan het slot 
wordt de naam De Jonge van Ellemeet 
genoemd. Inderdaad was dit zonder twij
fel de grootste Agavekenner en verza
melaar hier te lande.

In „De Gids in het Plantenrijk” , le 
jaargang 1871, geeft deze een beschrij
vende lijst van de door hem op huize 
Overduin onder Middelburg aanwezige 
114 soorten. Onder no. 57 vermeldt hij 
Agave potatorum Zucc., „in 4 fraaije 
exemplaren dezer zeegroene schoone 
soort, met gedraaide einddorens” . No. 58 
is Agave verschaffeltii Lem. „9 exem
plaren in variëteiten), waaronder één 
door Besserer aangevoerd en mij gele
verd in 1869. De heer van Ousselghem

W. T. Stearn —
De heer A. J. A. Uitewaal schrijft ons:
Op 11 november werd aan de heer 

William T. Stearn, hoofdambtenaar van 
de botanische afdeling van het British 
Museum te Londen, het eredoctoraat in 
de wis- en natuurkunde uitgereikt. Dr. 
Stearn ontving deze onderscheiding als 
erkenning van zijn bibliografische en 
historische arbeid voor de botanie. Door 
zelfstudie, zonder universitaire opleiding, 
bereikte hij een wetenschappelijk niveau 
op vele gebieden van de botanie, waarin 
hij als wereldautoriteit wordt erkend.

Ook op succulentengebied is Dr. Stearn 
geen onbekende, waarbij wij vooral naar 
voren willen brengen zijn belangrijke

telt meer dan 30 variëteiten in zijne 
collectie”.

Daar Agave verschaffeltii in 1861 werd 
ingevoerd en in 1868 door Lemaire be
schreven, volgt hieruit wel, hoe vlug De 
Jonge van Ellemeet er bij was nieuw 
ontdekte soorten aan zijn collectie toe te 
voegen.

Toen wij kerstmis 1921 bij de heer J. 
M. van den Houten vertoefden en bij 
die gelegenheid de kassen van de Rott. 
Diergaarde bewonderden, stonden daar 
nog enkele oude exemplaren uit de col
lectie de Jonge van Ellemeet. Eén daar
van, Agave ellemeetiana,, had in de 
voorzomer gebloeid. De Duitse generaal 
von Jacobi, een groot Agavekenner, had 
deze soort voor het eerst op het land
goed „Overduin” van de heer de Jonge 
van Ellemeet aangetroffen en ter zijner 
ere benoemd.

Leids eredoctor
bibliografische publicaties over Salm- 
Dijck’s monografieën over de Aloë’s 
en de Mesems (in „The Cactus Journal” 
1938-’39, Vol. 7, nos 2 en 3; ook verkrijg
baar als separaat) en zijn publikatie, 
met inleiding, van een facsimile van 
Duval’s „Plantae succulentae in Horto 
Alengonio” (in „The Cactus Journal” 
1939, Vol. 7, no. 4).

In 1947 hadden wij het voorrecht en 
genoegen bij een bezoek aan Engeland 
(„Succulenta” 1947, no. 6) ook enkele 
voor ons vruchtbare dagen bij de heer 
Stearn te mogen doorbrengen. Mede na
mens Succulenta bieden wij de nieuwe 
eredoctor onze hartelijke gelukwensen 
aan.

G. E. DE JONG f
De Afdeling Gooi- en Eemland moet tot haar leedwezen 

bekend maken, dat de Heer G. E. de Jong, Penningmeester van 
de afdeling, op 5 november 1960 in de leeftijd van 53 jaar is 
overleden. Hoewel zijn gezondheidstoestand de laatste tijd veel 
te wensen overliet, zijn wij allen zeer getroffen door zijn snel 
heengaan. De Heer de Jong was sinds 1 januari 1951 lid van 
de vereniging Succulenta.

W. H. Schnster, secr. Gooi- en Eemland 
Piet er de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.
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WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten — Cactussen, alsmede Lithops
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„ S u lv a " ,  M ilita ry  R oad, H o u t B ay, C a p e  P ro v in c e  S ou th  A fr ic a .

UIT DE AFDELINGEN
AMERSFOORT

De afdeling Amersfoort hield op 15 
november jl. zijn maandelijkse bijeen
komst. Door ziekte van de heer Buining 
kon zijn lezing met dia’s niet doorgaan, 
inplaats hiervan hield de heer Rubingh 
een lezing over grondsoorten en bemes
ting. Het werd een gezellige en leerzame 
avond.

F. J. MEYER, secretaris, 
Goudsbloemstraat 23, Amersfoort.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op donderdag 15 december 1960 ho

pen wij weer te vergaderen ten huize 
van Dr. Breebaart, Zijpendaalseweg lb, 
te Arnhem.

Op deze avond wil de heer Ruisch, 
aan de hand van door hem mede te 
brengen vetplanten, ons wat vertellen.

Aanvang om 20.00 uur. Belangstellen
den zijn van harte welkom.

J. LIEVERS, secretaris, 
Vrij-Nederlandstraat 13III — Arnhem.

DORDRECHT
De afdeling Dordrecht en Omstreken 

wenst het bestuur en alle leden van Suc
culenta prettige kerstdagen toe.

H. DAMSMA, Secretaris
GOOI- EN EEMLAND

Tijdens de maandvergadering, die 1 
november 1960 in het Restaurant „De 
Karseboom” te Hilversum gehouden 
werd, hield, aansluitend op het huishou
delijk gedeelte van de bijeenkomst, de 
heer F. A. Florschütz van het Instituut 
voor Systematische Plantkunde te 
Utrecht, een lezing over de aanpassing 
van planten aan droge omstandigheden. 
De spreker wees erop, dat het parate 
aanpassingsvermogen van planten aan 
plotseling optredende schaarste van 
water betrekkelijk gering is, maar dat 
een existentie onder droge omstandig
heden vele plantengeslachten ertoe ge
bracht heeft, om zich in de loop der 
eeuwen door het tot ontwikkeling bren
gen van bijzondere blad-, tak- en wor
telvormen, verregaand tegen verlies van 
water door verdamping te beschermen. 
De heer Florschütz demonstreerde deze 
aanpassing met hulp van medegebracht 
levend materiaal en door middel van

Kopij voor het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn.

dia’s. De 18 opgekomen leden dankten 
de spreker met veel applaus voor zijn 
hoogst interessante lezing.

W. H. SCHUSTER secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ROTTERDAM
Op onze bijeenkomst zaterdag 12 no

vember hield de heer H. Bonefaas uit 
Den Haag een interessante lezing over 
„Mammillaria’s” . Deze lezing werd met 
aandacht gevolgd.

Na de pauze met plantenkeuring ver
toonde de heer Bonefaas een serie 
prachtige dia’s. Vervolgens werd een 
aantal planten verloot waarna de voor
zitter de heer Bonefaas de dank van 
alle aanwezigen vertolkte en de bijeen
komst sloot.

Op zaterdag 17 december vieren wij 
weer St. Nicolaasavond met verrassin
gen op het gebied van onze liefhebberij, 
verpakt als surprise. Verder een mooi 
programma.

J. L. DE SLEGTE — Secretaris
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-8

ZAANSTREEK
Op donderdag 3 november j.1. hield 

de kring weer zijn maandelijkse bijeen
komst. Als gast was aanwezig, de heer 
Buining, die voor ons een avond met 
lichtbeelden heeft gegeven. ;

Vóór de pauze vertelde de heer Bui
ning ons iets over zijn persoonlijke er
varingen bij het kweken van zijn plan
ten, waarbij soms spontaan een levendige 
gedachtenwisseling ontstond. Na de pau
ze kon men genieten van een serie 
unieke kleurendia’s, waaronder van vele 
zeldzame soorten en zelfs van pas uit 
Zuid-Amerika geïmporteerde planten.

Dat deze avond de leden nog lang in 
herinnering zal blijven, spreekt vanzelf. 
Van deze plaats nogmaals hartelijk dank.

De volgende vergadering zal gehou
den worden op donderdag 8 december 
a.s. ten huize van heer H. van Beek, 
Bootenmakerssstraat 89, Zaandam. Pro
gramma: keuring zaailingen 1960.

E. J. HELDERMAN, secretaris, 
Eschdoornweg 52 - Wormerveer.



T l  | T T  | *  J  Speciaal adres voor:

fFBBK HOOgVlIBl C a c tu s s e n  en Vetp lanten
MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-732
U wordt hierbij uitgenodigd yoor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

D E  B IB L IO T H E E K
Een catalogus van de boekwerken wordt 
op aanvrage tegen betaling van f  0.30 
aan postzegels toegezonden.
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 hoog
ste 2 maanden verlengd worden.

3. De boeken worden door de biblio
thecaris de lezer(es) FRANCO toe
gezonden. De terugzending is voor 
rekening van de laatste. De leden 
worden beleefd verzocht geen brief
jes bij de retourzending in te slui
ten.

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 en verloren geraak

te 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 besmette
lijke ziekte is uitgebroken voor 
eigen rekening te doen ont
smetten.

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

DE BIBLIOTHECARIS.
Boeken uit de bibliotheek van „Succu
lenta” kunnen worden aangevraagd bij 
de heer

C. BRAVENBOER 
Kethelweg 116 — Vlaardingen

V R A A G - E N  A A N B O D
GEVRAAGD: losse maandbladen van 

de jaren 1923 tot en met 1950. Aanb. te 
richten aan A. P. BOELSMA, le Hoo- 
gerwoerddwarsstr. 8, Haarlem.

AANGEBODEN: Succulenta van 1934 
tot en met 1942; 1943 de 4 nummers.

Van 1947 ontbreekt no. 3 en van 1948 
no. 6. Compleet 1949 en 1950. Aanbie
dingen aan de heer GEORGE ALERS, 
de Savornin Lohmanlaan 73a, Rotter
dam.

TE KOOP aangeboden mijn gehele 
collectie cactussen en vetplanten, plm. 
1000 verschillende, waaronder zeer 
mooie importen. Zaailingen van cactus
sen en vetplanten vanaf 10 cent. Zaai- 
lingpotjes 4 cm diam. 1 cent. Alleen bij 
bezoek. W. J. BTJWALDA, Bovenweg 
32, St. Pancras, 5 km van Alkmaar.

Het Hoofdbestuu r wenst 
alle leden

PRETTIGE
KERSTDAGEN

NIEUWE LEDEN:
Mevrouw J. de Vries, „Grasso” , Drie- 

sum, Friesland.
J. A. van Ettinger, Fenacoliuslaan 11 rd,

Maassluis.
Mevr. D. de Vogel—de Vogel, Jud. van 

Marlelaan 10, Dedemsvaart.
A. Dommershuijzen, Aldendriel 16-11, 

Amsterdam-Zuid.
R. IJtsma, Salonwagen t/o  Noordendijk 

341, Dordrecht.
N. A. J. Visser, v. d. Meijstraat 1, Alk

maar.
K. J. Boer, Bernard Sweerslaan 18,

Eindhoven.
W. G. Gelling, Isabellastraat 32, Eind

hoven.
G. van Genderen, Duiventrek 14,

Gorinchem.
M. de Vries, Slachthuiskade 18 B, Rot

terdam 11.
J. P. H. Dhont, Zwolsestraat 195/19,

Scheveningen.
H. de Graaf, Bunschotensestraat 78, 

Den Haag.
L. Sterck, Molenlaan 65, Voorschoten.
K. Houter, Hoornseweg 27, Wog- 

num N.-H.
druk: a. n. govers -  den haag
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