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directie en personeel 
wensen het hoofdbestuur en 
alle leden van Succulenta 
een bloeirijk cactusjaar

drukkerij - b inderij - jan bendrikstraat - den bang

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten van de Afrikaanse Veld
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 Africa.

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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56a -  N A A L D W I J K  -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8

S i S ï ï S E  h. v il B o r a u m
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

Deze maand zal het 35 jaar geleden zijn dat de afdeling den Haag werd opge
richt. Ter gelegenheid daarvan zal een feestavond gehouden worden op

M AANDAG 16 JANUARI a.s., des avonds om 8 uur
In het Volksgebouw aan de Prinsegracht 73, in de grote benedenzaal.
Op het programma staat onder meer :

„Verenigingsleven” . Vroeger: dia’s met toelichting door de heer C. 
Bommeljé. — Nu: dia’s met toelichting door de heer Hans Bonefaas. 
Parade van 35 jaar oude planten en leden. Plantenkeuring met fraaie prijzen. 
Causerie door de heer F. VAN DER STEEG uit Eindhoven over het 
onderwerp: „Planten en belichting” .
Alle leden van Succulenta zijn op die avond van ganser harte welkom.
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Traditiegetrouw zit ik tegen het einde van het 
jaar aan mijn schrijftafel te overpeinzen wat 1960 
voor Succulenta gebracht heeft en wat 1961 zal 
opleveren. Een aantal onzer afdelingen was zeer 
actief en wist boeiende bijeenkomsten te verzorgen. 

De zaadverkoop bleek in den Haag in bijzonder goede handen te zijn 
en nu deze uitdeling voor 1961 wederom door deze afdeling verzorgd 
wordt, kunnen wij hier weer het beste van verwachten.
De activiteit van onze Belgische afdelingen is helaas vrijwel tot nul gere
duceerd. Wij betreuren dit zeer en zouden gaarne zien, dat 1961 een 
beter beeld vertoonde. De afdelingen moeten dit echter zelf zien op te 
brengen.
Alhoewel minder snel dan verwacht werd, zal in 1961 het „Succulenta- 
rium” te Wageningen toch opgebouwd worden. Wij verwachten hier veel 
van en met ons aller steun kan hier een prachtig instituut groeien waar 
alle succulentenliefhebbers hun hart kunnen ophalen.
Ons orgaan bracht veel nieuws in het afgelopen jaar en we zijn dankbaar, 
dat onze redacteur zoveel zorg en tijd aan ons blad wilde geven. Het aan
tal buitenlandse leden steeg vrij sterk, dank zij ons goede tijdschrift. Een 
eresaluut aan onze heer van der Velde!
In het jaar 1961 zullen wij de algemene jaarvergadering laten samenval
len met de weekeinde-bijeenkomst op de Grasheuvel. Wellicht dat dan 
het bezoek wat groter is dan het afgelopen jaar.
Wij hebben de indruk, dat het aantal serieuze liefhebbers in onze vereni
ging stijgende is, waarschijnlijk mede door de studiebijeenkomsten te 
Wageningen.
Met vertrouwen gaan wij het jaar 1961 tegemoet met de overtuiging dat 
ook in dat jaar „Succulenta” wederom een belangrijke plaats zal innemen 
in menig liefhebbershart.
Gelukkig en voorspoedig 1961 ! — A happy and prosperous New Year! 

Une bonne anneé! — Ein glückliches Neues Jahr!
Deseamos un próspero y veliz Ano Nuevo I

De Voorzitter, A. F. H. BUINING.
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A. J. A. U ITEW A AL

A1oe v e re c u n da ‘'P ole  -£ v a n ó

Van de hieronder afgebeelde Aloë troffen we in het voorjaar een par
tijtje planten aan op de kwekerij van de heer Edelman, die deze planten 
eerst kortgeleden uit Zuid-Afrika had ingevoerd. Daar het niet onwaar
schijnlijk is, dat deze soort binnen niet te lange tijd in onze verzamelingen

geen zeldzame verschijning 
meer zal zijn, meen ik goed 
te doen er in het kort iets 
over te vertellen. De vertaal
de benaming waaronder ik 
haar hierbij aan u voorstel 
(verecunda =  bescheiden, 
schuchter, ingetogen) zal er 
wel op duiden öf dat deze 
plant, vergeleken met de 
meeste van haar soortgeno
ten, weinig opvallend is, óf 
dat ze op haar natuurlijke 
groeiplaatsen, veelal tussen 
grassen, weinig de aandacht 
trekt, öf vanwege het feit dat 
de bladeren daar in de win
ter verdrogen en verdwijnen. 
Nieuw blad vormt zich dan 
na de eerste lenteregens; de 
bloeitijd valt in de zomer 
(november-januari).

Wat ook precies het oog
merk van de auteur bij de 
naamgeving van deze soort 
geweest moge zijn, overge
plaatst in onze collecties is 
Aloë verecunda daarentegen 
juist een opmerkelijke ver
schijning. Opmerkelijk voor
al doordat het een ongewoon 
smalbladige Aloë is, welker 
bladeren bovendien in twee 
tegenovergestelde, later min 
of meer gedraaide rijen ge
plaatst zijn; soms is ze stam- 

loos maar meestal vormt ze op de duur een door afgevallen bladen geken
merkte, vrij korte stam. De geïmporteerde planten waren bladerloos toen 
ze hier aankwamen en bestonden slechts uit een aantal vrij korte, stompe

D etail-vergroting A LO E  VERECU N D A  (onge
veer % w are grootte) foto: A. J. A. Uitewaal
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stammetjes; het was dus wel een wat ongewone gewaarwording daaruit 
zich Aloë’s met ongeveer 25 cm lange, smalle bladeren te zien ontpoppen. 
We zijn hoogst benieuwd hoe deze soort zich bij ons gedraagt. Wij hadden 
in onze collectie vroeger een soortgelijke plant, nl. Aloë albida (bloemen 
wit) maar deze werd bij ons nooit geheel bladerloos.

Voor dit soort naar verhouding kleinblijvende Aloë’s met smalle, lijn
vormige, dunne en vrij slappe bladeren stelde Berger de sectie L e p t o -  
a 1 o e op; een bijzonder kenmerk van de planten van deze sectie is overi

gens dat het vruchtbeginsel 
toegespitst is — bij de overige 
Aloë's stomp — en geleidelijk in 
de stijl over gaat.

Van de plant, die de heer 
Edelman ons welwillend af
stond, maakten we een opna
me toen ze in bloei was, begin 
juni van dit jaar en een gedeel
te van onze opname hebben we 
iets vergroot, speciaal om de 
tekening van de bladeren beter 
uit te doen komen.

ALOE VERECUNDA (ongev. 3% x verkleind) 
foto : A. J. A. Uitewaal

Tot slot een korte diagnose: 
Aloë verecunda Pole Evans (1917); 
ook beschreven en afgebeeld in 
„The Aloes of South Africa” , Rey
nolds (1950) p. 134 e.v.; planten 
tamelijk klein, met spoelvormige 
wortels; stammetjes soms geen, 
maar veelal 10—20 cm lang, onge
veer 2 cm dik; bladeren 8—10, ge
woonlijk in tegenovergestelde later 
min of meer gedraaide rijen, smal, 
lijnvormig, 25—35 cm lang, 8—10 
mm breed, bovenzijde min of meer 
gootvormig, onderzijde convex, met 
vele, kleine, verheven, witte vlek
jes, vooral naar de voet, vlekjes 
echter groenachtig naar de top, aan 
de randen bijna witgetand, tandjes 
onderling op 2—7 mm afstand; 
bloemtros hoofdvormig; bloemsteel- 
tjes ongeveer 25 mm lang; bloem- 
dek perzikrood, groenachtig aan de 
top, de buitenste segmenten vrij, 
ongeveer 25 mm lang.

ADRIAAN CHRISTIAAN JISKOOT f
Op 29 november j.1. overleed tot ons leedwezen ons medelid de heer 
A. C. Jiskoot. Zijn heengaan heeft ons zeer getroffen en als trouw bezoeker 
van onze bijeenkomsten zullen we hem zeer missen.

Het bestuur van de afd. Rotterdam.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili

Pyrrhocactus confinis fitter spec, nova
Simplex, hemisphaericus, dein columnaris, radice subrapacea; costis 13—15 tubei culatis 
viridibus; areolis magnis; aculeis nigrofuscis, dein cinerascentibus, subrectis, marginali
bus 10—12, centralibus 4—7; floribus infundibuliformibus, alborubris; fructibus cavis 
flocculis albis instructis; seminibus nigris vel brunneis, tuberculatis, hilo suhventrali.

PYRRHOCACTUS CONFINIS Ritter SPEC. NOVA foto: Ritter.

P l a n t  enkel, groen half kogelvormig, 
later langwerpig, 6—8 cm 0 ,  met be- 
doornde top, met korte penwortel zon
der vernauwing van de wortelhals.
R i b b e n  circa 13-15 , smal, stomp; 
onder de areolen weinig knobbelig, 
boven de areolen diep ingesneden.
A r e o l e n  met wit tot grijsachtig vilt, 
y2- i y 4 cm lang, % - %  cm breed, V2- I  
cm van elkaar, niet verzonken.
D o r e n s  grijsbruin tot grijszwart, later 
grijs wordend, vrij krachtig, slechts wei
nig gebogen; randdorens circa 10—12, 
lang 1—2V2 cm, meer of minder tegen de 
plant gedrukt, de onderste zeer fijn, de 
bovenste grover en het langst; midden
dorens circa 4—7, lang 2—4 cm, niet plat. 
B l o e m  een weinig geurend, ca. 4 cm 
lang, opening 3 cm, meer trechtervor
mig als van Pyrrhocactus kunzei (Foerst) 
Bckbg.

V r u c h t b e g i n s e l  grijsgroen met 
kleine smalle roodachtige schubjes en 
kleine witte vlokjes wolharen in de ok
sels.
B l o e m  b u i s  1 ,2-1 ,3 cm lang, onder
aan 3 mm, boven circa 11 mm wijd, 
trechtervormig, boven de nektarkamer 
aan de buitenkant iets ingesnoerd, aan 
de buitenzijde grijsolijfgroen, bekleed als 
het vruchtbeginsel en bovendien boven
aan met enkele fijne zachte witte haar- 
achtige dorens in de oksels.
N e k t a r k a m e r  vrijwel tubevormig, 
ca. 3_4  mm lang en breed, met karmijn
rode bodem, half open door de tegen de 
stamper leunende meeldraden, geen ver
dikking van de binnenwand boven de 
nektarkamer.
B l o e m b l a d e r e n  1 ,8 -2  cm lang, 
% cm breed, onderaan smaller, bovenaan 
lang toegespitst, zijdeachtig glanzend wit 
met roodachtige middenstreep, de bui-
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tenste bladeren roder en in de boven
ste roodolijfkleurige bloembuisschubben 
overgaand, allen trechtervormig gesteld. 
M e e l d r a d e n  wit, de onderste circa 
7 mm, de bovenste circa 1 cm lang; de 
helmknopjes citroengeel.
S t a m p e r  boven de helmknopjes uit
komend, circa 2Vz cm lang, karmijnrood, 
met circa 8 rosegeelachtige circa 4 mm 
lange stempels.
V r u c h t  huidachtig, hol, groengeel
achtig, met cirkelrond gat in de bodem;

als het vruchtbeginsel bekleed, circa 
1% cm lang, vrijwel 1 cm breed.

Z a a d  circa lVt mm lang, % mm breed, 
% mm dik, zwart tot bruin, dof, gebo
gen zodat het aan de buikzijde iets in
gedeukt is, aan de rugzijde kielvormig, 
plat grofkorrelig geribd; de onderste 
punt naar de buikzijde schuin afgeknot 
met het rondovale witte hilum.

V i n d -  en g r o e i p l a a t s :  Monte
Amargo bij Copiapó, Noord Chili.

S y s t e e m: Staat ongeveer tussen Pyrrhocactus kunzei (Foerst.) Backbg 
en Pyrrhocactus calderanus Ritter, zonder echter een tussenvorm te zijn, 
daar zij bijzondere kentekenen heeft.
Pyrrhocactus kunzei (Foerst.) Backbg onderscheidt zich namelijk door gro
vere groei, meer ribben, kalere top, dikkere meer gebogen en lichter ge
kleurde dorens, minder middendorens in het jeugdstadium, verder van 
elkaar verwijderde areolen, iets meer klokvormige bloem, het ontbreken van 
een penvormige wortel en iets verschillende zaden. Pyrrhocactus calderanus 
Ritter onderscheidt zich door stompere ribben, verder van elkaar verwij
derde areolen, die verzonken zijn, vlakker gestelde dorens, wat minder rand
en middendorens, verschillende nektarkamer, wittere bloemen met geel
achtige nuance en zonder rode middenstreep op de bloembladeren en ver
schillen in de zaden. De verwantschap van Pyrrhocactus confinis Ritter 
met Pyrrhocactus calderanus Ritter is evengroot als die met Pyrrhocactus 
kunzei (Foerst.) Backbg.
De foto is op de vindplaats genomen. De plant draagt het veldnummer 
FR 494. Een plant, vrucht en zaden van de vindplaats zijn gedeponeerd 
in het herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Holland.

Vertaler: A. F. H. BUINING

ZAAIPROEF VOOR ALLE LEDEN 
VAN SUCCULENTA

Echinocactus grusonii zult u niet vinden 
in onze zaadcatalogus voor 1961. Wel heb
ben wij zaad genoeg van deze soort en u 
kunt dit gratis krijgen, maar dan ver
plicht u zich om ons uw bevindingen 
mede te delen.
Bij de beroepskwekers bestaan er name
lijk grote moeilijkheden met deze soort. 
Kwekers die voorheen geen last hadden 
met Etus grusonii hebben nu te kampen 
met halswortelrot waardoor van een zaai
sel een zeer groot percentage verloren 
gaat. Wilt U meedoen? Fijn, schrijf dan 
onderaan uw zaadbestelling alleen „Etus 
grusonii” en u krijgt het gratis toegezon
den. Wij willen daarna van u weten hoe 
alles verlopen is en verzoeken u ons dan 
in september 1961 het volgende te laten 
weten:
1 Voor de hoeveelste keer zaaide u 

Etus grusonii?
2 Heeft u een aparte zaairuimte ?

3 Hoeveel zaden heeft u nu gezaaid ?
4 Hoeveel zaden zijn daarvan gekiemd?
5 Wanneer heeft u ze gezaaid ?

Datum s.v.p.
6 Hoe vaak en wanneer heeft u ze 

verspeend ?
7 Hoeveel plantjes heeft U op 1 sep

tember 1961 nog ongeschonden over ?
8 Wat is de gemiddelde middellijn?
9 Een korte beschrijving van de gevolg

de zaaiwijze, wat u gebruikte als zaai- 
bodem en waarin u de plantjes ver
speend heeft.

U zult begrijpen dat goede resultaten 
even belangrijk zijn als slechte. Wij ver
wachten dus een antwoord van u op 
bovenstaande vragen, goed; of slecht 
resultaat.
Schrijf ons al deze punten in begin sep
tember. Een publicatie betreffende de 
resultaten kunt u dan in Succulenta te
gemoet zien.

Namens het Clichéfonds : 
J. BONEFAAS
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A. VAN DER HOUVEN

V e rp o tte n  en  g ro e ib o d e m
Dit probleem is al vaak behandeld en velen hebben er hun visie over gegeven 

en nog steeds is het actueel. Ik wil proberen in dit artikel alles grondig onder de 
loep te nemen, hopende iets bij te dragen tot het welzijn van onze planten. Allereerst 
dan het verpotten. Men verpot alleen wanneer dit nodig is. Maar wanneer is het dan 
nodig ? Wel, observeert uw planten regelmatig en wanneer een plant niet groeit als 
het daarvoor de tijd is, haalt haar dan uit de pot en meestal ziet men dan bruine 
wortels. Dan mankeert er iets aan de grond. Zijn de wortels nog van witte punten of 
haarwortels voorzien, dan ligt de oorzaak ergens anders.

Is u iemand die regelmatig verpot, b.v. om de twee jaar, goed, maar doet het 
dan na de bloei. Waarom, zult u vragen. Dit is een zeer belangrijk punt dat we eens

Het bezit van een goed gekweekte verzameling is de trots van elke liefhebber.
foto: v. d. Houven

wat nader willen bezien. Zolang de plant bloeit, groeit ze meestal niet, enkele uitzon
deringen daargelaten. Als de bloeitijd voorbij is moet de plant weer gaan groeien 
om nieuwe voorraad te vormen voor de volgende bloei. Wanneer valt de bloei bij 
de meeste cactussen ? In mei en juni, we hebben dan volop zomer; als men dan een 
plant verpot, heeft hij alles mee. Geen koud en nat weer, wat zeer belangrijk is, 
daar door warmte een snellere beworteling plaats heeft. En. . . . de planten hebben 
nog een hele zomer voor zich om in de verse grond goed te bewortelen en voorraad 
te vergaren voor het winterseizoen om het volgende jaar weer volop te kunnen bloeien.

Voor en tijdens de bloei heeft een cactus alleen wat vocht nodig, bloeien doet 
ze toch. Zeg nu niet „neen” , want importplanten bloeien ook, al hebben ze nog geen
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nieuwe wortels gevormd. Na de bloei begint de groei en dan vooral voor een warme 
voet zorgen, dat is zeer belangrijk. In de natuur is de grond ook warm, al kunnen de 
nachten zeer koud zijn. In warme grond zullen de wortels niet afsterven en heeft er 
ook geen rotting plaats.

Planten die eerst groeien en dan bloeien, kan men veilig in het voorjaar verpot
ten, daar bij deze planten spoedig wortels gevormd worden om daarmede voedsel op 
te nemen, zoals vele Gymnocalyciums en Mammillaria’s doen. Men doet dit dan bij 
voorkeur in de maand april, dan heeft men de natuur mee. Vergeet echter niet uw 
planten na het verpotten te schermen tegen felle zonbestraling totdat de plant nieuwe 
wortels gevormd heeft. Bij gunstige weersgesteldheid is dit ongeveer twee tot drie 
weken. Indien u, waarde lezer, het niet eens mocht zijn met het vorenstaande, dan houd 
ik mij gaarne aanbevolen voor uw gedegen kritiek.

Ën dan het moeilijkste vraagstuk voor a l l e  cactusliefhebbers : de potgrond. 
Wat heeft een cactus nodig, voor welke plant is de grond bestemd ?

Ten eerste maakt men het probleem ingewikkelder dan nodig is.
Ten tweede kan het ingewikkeld zijn.
Om bij het eerste te beginnen. Allereerst de vraag: hoeveel van uw planten staan 

geënt? Dit te weten is van groot belang. Staan ze geënt, dan levert de potgrond 
geen moeilijkheden op. Het gaat er dan toch om dat de entstam behoorlijk groeit. 
Het is toch zo, dat, als de entstam niet aan de groei is, ook de enting niet groeit.

Wat voor een grondmengsel vraagt de entstam ? Allereerst een goed doorlatende 
voedingsbodem. Doorlatend maakt men de grond door bladgrond met grof maaszand 
te vermengen. Nu het voedsel. Maar die bladgrond, bevat die geen voedsel? Jawel, 
maar dat is minder dan wij wel denken, dus moeten wij voedsel in een andere vorm 
toedienen. Dit kan zijn : goed verteerde koemest, oude koemest zegt men meestal, 
dus in geen geval verse mest. Een hoeveelheid zandige klei — savelgrond — of .,löss , 
(Limburgse klei). Zandige klei vindt men in het Westland. Probeer niet zelf klei met 
zand te mengen, want dat lukt u nooit. Savelgrond is geschapen grond, d.w.z. door 
en in de natuur ontstaan. Ook het toevoegen van wat Thomasslakkenmeel heeft vele 
voordelen — een eetlepel op een liter grondmengsel. — Nu moet uw mengsel potgrond 
zó zijn, dat, wanneer u een handvol neemt en dit samenknijpt, het maar even een bal 
blijft. Bij de minste aanraking moet deze uit elkaar vallen. In zo’n mengsel zullen 
uw planten het beste groeien.

Het tweede mengsel geeft meer moeilijkheden. Immers het is bestemd voor het 
kweken op „eigen wortel”. Dat is vrij moeilijk, want elke plant stelt weer andere 
eisen. Maar bekijk dit ook weer niet al te zwaar, want planten die hier al in kuituur 
op eigen wortel goed groeien en zich dus al aangepast hebben, kunt u gerust in het reeds 
beschreven grondmengsel planten. En de planten die hier moeilijk op eigen wortel te 
kweken zijn?, welnu, geen nood, die worden toch geënt. Wil men deze toch op „eigen 
wortel” kweken, dan dient men de volgende drie punten in acht te nemen.

1. Waar komt de plant vandaan en vooral, uit welke streek.

2. Groeit de plant in de dalen of op de berghellingen.

3. Welke grondsoort is daar aanwezig en hoe is de samenstelling van de bodem.

Tracht nu het grondmengsel voor die plant zo natuurgetrouw mogelijk na te 
maken, zodat er dezelfde bestanddelen en dezelfde doorlatendheid in aanwezig zijn. 
Indien u het voor elkaar kunt krijgen, zal ook uw plant op „eigen wortel” wel willen 
groeien en bloeien.

U ziet, het is zeer moeilijk, zo niet ondoenlijk en daarom zijn de moeilijk op eigen 
wortel groeiende planten dan ook meestal geënt. Ze leveren dan minder moeilijk
heden op.
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VOOR DE BEGINNERS

Cactus-praatje (vervolg)

CHAMAECEREUS SILVESTRII (Speg.) Britton en Rose
is een der gemakkelijkst te kweken cactussen. De plant groeit gemakkelijk en bloeit 
bij een goede behandeling rijk. Wanneer er soms door een of andere oorzaak wat 
„vingers” afbreken, dan is dat niet zo n groot bezwaar, want deze stekjes maken weer 
spoedig wortel. Men heeft er wel eens moeite mee om de plant in bloei te krijgen, 
maar als we haar gedurende de wintermaanden op een koele en lichte standplaats

foto: Mrs M. Law

kunnen laten overwinteren dan is een goed bloeiresultaat verzekerd. De stammetjes 
worden in de winter wel een beetje roodachtig van kleur en krimpen een weinig ineen. 
Als de plant in het voorjaar weer op haar zomerstandplaats komt zijn de stammetjes 
na enige weken weer op kleur.

De plant is afkomstig uit de Siërra Chica (Argentinië) en werd door Spegazzini 
beschreven en genoemd naar een vriend van hem Prof. Dr. Ph. Silvestri. Van mei 
af kunnen deze planten bloeien en in de meeste gevallen laten ze het niet bij een
maal per jaar. Het komt dikwijls voor dat ze in hetzelfde jaar voor de tweede maal 
met bloemen prijken.

Bij de „gevorderde” liefhebbers vindt men deze plant slechts sporadisch. Reden 
is, dat het, evenals dat bij Mammillaria wildii het geval schijnt te zijn, een „gewone” 
plant is. Maar het buitengewone vindt men in de prachtige licht rode bloemen die 
uit het onderste deel van de planten te voorschijn komen. Deze zijn plm. 5 cm lang 
en breed, trechtervormig.

Chamaecereus silvestrii is een juweel van een plant en indien ze goed gekweekt 
wordt, bloeit ze heel dankbaar en kan men er veel plezier aan beleven.
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Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

Kopij voor liet volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn. Later ingezonden kopij 
wordt, voor zover het nog van belang is, 
in het daarop volgende nummer geplaatst.

BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIE 1961
Men wordt verzocht de contributie voor 
1961, ten bedrage van f. 6.50 te storten 
op postrekening no. 83 35 50 ten name 
van Alg. Penningmeester Succulenta te 
Leeuwarden.
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) :

AMERSFOORT : F. Meyer, Goudsbloem
straat 23, Amersfoort.

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

ARNHEM: B. Knijpert, Dijkstraat 9, 
Arnhem, postrek. 93 39 45.

DORDRECHT : P. H. Mans, M. H. Tromp- 
weg 200, Dordrecht.

EINDHOVEN : P. Bust, Frederiklaan 58, 
Eindhoven.

GOOI- EN EEMLAND: waarnemend
Mevr. Gramkow, postrek. 52 51 02 ten 
name van Penningm. Succulenta. Afd. 
Gooi- en Eemland, Hilversum.

GORINCHEM: C. van ’t Veer, Vroed- 
schapstraat 34 B, Gorinchem.

s-GRAVENHAGE : J. H. J. Wigt, post
rekening 65 50 00 ten name van pen
ningm. Succulenta, Afd. ’s-Graven- 
hage.

GRONINGEN : H. Bult, Prins Bernhard- 
laan 24, Veendam.

HAARLEM : J .H. Ruygrok. Graafschap- 
straat 28, Haarlem.

MEPPEL : Mevr. A. Farsch-Warga, Mar
ten Ottenlaan 2, Meppel.

NIJMEGEN: H. WOLF, Akkerlaan 30, 
Nijmegen.

NOORD-LIMBURG : Mevr. L. J. A. Spee- 
Frencken, Antoniuslaan 33, Blerick, 
Venlo.

ROTTERDAM: H. L. de Mink, Stellen
damstraat 23b, Rotterdam-23, post
rekening 60929.

UTRECHT : J. Woltersen, Bollenhofsestr. 
89, Utrecht.

ZAANSTREEK: Mevr. Van Beek-Thiel, 
Bootenmakersstraat 84, Zaandam.

ZWOLLE: Mevr. E. J. Wurtz-Blikken- 
daal, Brederodestraat 77, Zwolle.

BELGIE :
Belgische leden van Succulenta worden 
verzocht de contributie voor 1961, 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. Penning
meester Succulenta, A. Stellingwerfstraat 
81, Leeuwarden, 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) : 
KAKTUSVREUGDE : A. Leman, Poeke- 

straat 2, Ruiselede, W.-Vl., postreke
ning 44 32 60 ten name van Kaktus- 
vreugde.

PERESKIA: Gust. Sprenghers, Gillegom- 
straat 47, Bouchout, Lier. Postreke
ning 58 51 77.

BUITENLAND :
Leden van Succulenta in alle overige lan
den wordt verzocht f. 7.50 te voldoen 
per cheque of internationale postwissel 
aan de Alg. Penningmeester van Succu
lenta, de heer G. D. Duursma, A. Stelling
werfstraat 81, Leeuwarden, Holland.

AAN DE AFDELINGEN.
Voor de bijdragen geleverd aan het Con
gresfonds van het I.O.S. ontvangen alle 
afdelingen van Succulenta gratis 1 of 
meerdere exemplaren van de „Handelin
gen van het 4de Internationale Congres” . 
De exemplaren worden toegezonden na 
verschijning van deze mededeling aan de 
secretarissen van de afdelingen.

Secr. Succulenta.



export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  f .  J a n s e n  Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  ’s-Gravenhage

De Heer en Mevrouw
BONEF AAS—HOVING 

wensen vrienden, bekenden en buiten
landse relaties een voorspoedig en geluk
kig 1961 en vooral veel zaden voor het 
Clichéfonds.
Den Haag 1 januari 1961.
De Heer en Mevrouw

A. E. JANSSENS—FOSSEN 
wensen vrienden en bekenden een voor
spoedig 1961.
Den Haag 1 januari 1961.

De Heer en Mevrouw
VAN BEIJERSBERGEN HENE

GOUWEN—DE PATER 
P.F. Den Haag 1 jan. 1961.

UIT DE AFDELINGEN
ARNHEM EN OMSTREKEN
Op donderdag 12 januari 1961 hopen we 
onze jaarvergadering te houden ten huize 
van de heer Schut, Bronbeeklaan 55, te 
Arnhem.
Op de agenda staat o.a. Bestuursverkie
zing, bespreking ruilactie 1961, terwijl de 
heer Ruisch zijn praatje over vetplanten 
hoopt te vervolgen. Voor verdere bijzon
derheden mag ik u verwijzen naar de u 
toegezonden convocatie. Ook belangstel
lenden zijn van harte welkom. Aanvang 
zoals altijd om 20.00 uur.

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

DORDRECHT
De afdeling Dordrecht en Omstreken 

wenst het bestuur en alle leden van Suc
culenta een gelukkig 1961 toe en veel 
succes bij het kweken van hun planten. 

H. DAMSMA, Secretaris.

GOOI- EN EEMLAND
De Afdeling hield haar maandelijkse bij
eenkomst op 13 december in de bovenzaal 
van het Restauarnt ’De Karseboom’ te 
Hilversum. De aanwezige 14 leden her
dachten tijdens een korte redevoering 
van de voorzitter het overleden lid, de 
heer G. de Jong, waarna de vergadering 
overging tot de orde van de dag.
Het bleek, dat de leden gehecht zijn ge

raakt aan de vertrouwde vergaderplaats, 
want de vergadering besloot, de zaal in 
’De Karseboom’ ook te reserveren voor 
de vergaderingen in 1961, waarbij de 1ste 
dinsdag van elke maand als dag van bij
eenkomst zal worden aangehouden. Ver
der kwam vast te staan, dat de Afdeling 
deel zal nemen aan een tentoonstelling, 
die in augustus 1961 door de aquarium- 
vereniging Zilvertetra georganiseerd zal 
worden. Een bepaald gedeelte van de ten
toonstellingsruimte zal gebruikt worden, 
om een geselecteerde collectie cactussen 
en vetplanten te tonen. Na beëindiging 
van het huishoudelijke gedeelte werd de 
gebruikelijke verloting van door leden 
ter beschikking gestelde planten gehou
den en daarna hield de heer H. Rubingh 
een inleiding over het geslacht Echino- 
cereus. De vergadering sloot tegen half 
elf.

W. H. SCHUSTER, Secretaris 
Pieter de Hooghlaan 2, Loosdrecht.

ROTTERDAM
Op 17 december vierden wij St. Nicolaas- 
avond. Als hoofdnummer van de avond 
vertoonde de heer J. P. Zoutewelle ons 
een film in 3 delen „Trekken door de 
Vogezen” .
Zowel film als inleiding en toelichting 
waren voortreffelijk, waaraan bovendien 
een humoristische noot vaak niet ontbrak. 
Tijdens tweemaal pauze werd een trakta
tie aangeboden en als surprise verpakte 
geschenken op het gebied van onze lief
hebberij uitgewisseld. Ten slotte werden 
nog twee boterletters verloot.
Na een dankbaar applaus sloot de voor
zitter de bijeenkomst met een dankwoord, 
inzonderheid aan de heer Zoutewelle en 
goede wensen voor de komende feest
dagen en jaarwisseling. De eerstvolgende 
bijeenkomst wordt gehouden op zater
dag 14 januari 1961.

J. L. DE SLEGTE — Secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-8

VRAAG- EN AANBOD
Zij die belangstelling hebben voor zo 
juist ontvangen plantjes :
Lobivia arachnacantha Buin. 
Mediolobivia torrecillacense Card, 
kunnen zich om informatie wenden tot 
de heer A. F. H. BUINING te Hamers- 
veld (U.).
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J. C. VAN KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
IV.

Sempervivum tectorum var. calcareum 

cv. 'Grigg's Surprise' Syfe*

Syn. Sem pervivum  tectorum  var. calcareum  f. m onstrosum  hort: C oty
ledon persicum  hort; Umbilicus persicus hort; Umbilicus syriensis hort.

In liefhebberscollecties en bij kwekers treft men bovengenoemde plant aan, 
zij het dan meestal zonder naam, of aangeduid als Orostachys species, 
vanwege de oppervlakkige overeenkomst met Orostachys spinosus (L.) 
B erger, die misschien beter bekend is onder het synoniem Umbilicus 
spinosus D.C.
In de Engelse literatuur vonden wij éénmaal een duidelijke kleurenafbeel
ding van deze plant met als onderschrift Umbilicus persicus, maar een ver
gelijking van de soortbeschrijvingen van de drie geslachten Rosularia, Um
bilicus en Orostachys bracht geen zekerheid omtrent de juistheid van deze 
naam. Enkele jaren geleden verscheen van de hand van R. S. B yles een 
artikel in ’The National Cactus and Succulent Journal’, Engeland, waarin 
deze plant werd besproken en van een fantasie naam voorzien.

Verleden jaar bloeide een exemplaar in onze collectie, zodat wij menen het 
een en ander over deze interessante plant te kunnen mededelen. De z.g. 
Umbilicus persicus hort. is een monstruose vorm van de bekende Semper
vivum tectorum var. calcareum, een kleinere, mooie blauwgroene, rood 
gespitste variëteit van ons bekende huislook. Hoewel cristaatvormen in het
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geslacht Sempervivum 
niet onbekend zijn — 
nog onlangs zagen wij 
een prachtige cristaat 
van Semp. tectorum v. 
atropurpureum  —, is de 
cultivar ’Grigg’s Sur
prise een heel ander 
type van monstruosi
teit. Het is de — onder 
succulenten — vrij zeld
zame teratologische af
wijking die men aan
duidt als bladbeker of 
ascidie. Het is opval
lend dat bij de meest 
extreme vorm a l l e  
bladeren van een rozet 
deze afwijking verto
nen. De bladeren zijn 
aanvankelijk in door
snee min of meer rol
rond, tengevolge van 
de vergroeiing van de 
bladranden. Bij het 
volgroeien ontstaat aan 
de achterzijde van het 
blad, vooral in het bo
venste deel, een sterke 
uitholling, zodat het op
pervlakkig gezien lijkt 
alsof het blad door te 
sterke groei uit elkaar 
barst.
Er is echter geen spoor 
van verwonding te zien 
zoals dat bij andere

planten, die door te sterke groei scheuren, wel het geval is, zodat dit als 
een min of meer natuurlijke groeiwijze — dus niet veroorzaakt door uit
wendige omstandigheden — is te beschouwen. De randen van ieder blad 
afzonderlijk zijn met elkaar vergroeid, zodat wij dus van een mono- 
phylle (éénbladige) bladbeker kunnen spreken. Van monophylle blad- 
bekers onder de succulenten zijn slechts enkele voorbeelden bekend, 
n.1. Crassula arborescens, Adromischus cooperi en Kalanchoë beharensis, 
maar in al deze gevallen was het slechts een toevallige afwijking van één 
of enkele bladeren aan overigens normale planten.

SEMPERVIVUM TECTORUM CALCAREUM CV. 
GRIGG’S SURPRISE Bytes. Links achter: Een 
bloeiend exemplaar. Let op de uitgeholde achter
zijde van de bladeren. Links voor: half normale 
half monstruose plant. Rechts: monstruose niet- 
bloeiende plant. foto: D e Klark

Het is voornamelijk aan de onderzoekingen van F. C. Grigg te danken dat 
een duidelijk verband tussen deze cultivar met Sempervivum tectorum var. 
calcareum  kwam vast te staan.
Het lukte hem n.1. in 1944 om uit deze monstruositeit een normale Sem
pervivum te kweken die identiek was met de var. calcareum. Ook verkreeg
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hij een aantal vormen die gedeeltelijk normaal en monstruoos waren. Ook 
in onze collectie ontstond een half normale plant, en de nu nog vrij kleine 
uitlopers aan de normale zijde van deze plant keren naar de oorspronke
lijke var. calcareum  terug.
W. F. Harris uit Birmingham won kiemkrachtig zaad uit normale planten 
die ontstaan waren aan de monstruose vorm. Dit zaad leverde na uitzaai 
een verscheidenheid van typische en normale planten.
G. D. Rowley meent dat, waar afwijkingen op verschillende wijzen kun
nen ontstaan, het meest aannemelijk is dat dit z.g. periclynaal chimaere is, 
voor het eerst ontstaan als een somatische mutatie van een normale plant, 
maar innerlijk met een deel van het oorspronkelijke weefsel.
Op de foto ziet men de bloemdragende stengel tot ontwikkeling komen. 
Aan de goed zichtbare achterzijde van de stengelbladeren ziet men dui-

SEMP. TECTORUM VAR. CALCAREUM (Jord.) Cariot et St. Lager.
foto: De Klark.

delijk de in de lengte lopende uitholling, ontstaan doordat de vergroeide 
bladranden iets uiteenwijken.
Rechts op de foto is een niet bloeibare plant van de cultivar te zien, terwijl 
links op de voorgrond de half normale plant is afgebeeld. De bladrozet van 
de bloeibare plant sterft, evenals bij normale planten, na de bloei af. De 
stengelbladeren zijn, wat aan de aangehechte zandkorrels te zien is, vrij 
kleverig. De bloeiwijze en bloemdelen zijn eveneens monstruoos. De bloem
blaadjes zijn rolrond en typisch gekromd. De veelstralige ster van de nor
male bloem is misvormd tot een vormeloze massa, de meeldraden dragen 
abnormaal dikke helmknoppen, die weinig of geen stuifmeel produceren. 
De soms met elkaar vergroeide bloemen zijn dicht opeen geplaatst op de 
zijassen van de, eveneens misvormde, bloeiwijze. Uit botanisch oogpunt is
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de bloei, die vrij zeldzaam plaats heeft, een evenement van de eerste orde, 
doch draagt geenszins bij tot de sierwaarde van deze interessante plant. 
De fraaie blauwgroene rozetjes die volkomen winterhard zijn, kunnen als 
een sieraad voor de succulentenrotstuin beschouwd worden. Uit onbe
kendheid met de afkomst wordt deze plant door de meeste liefhebbers in 
een kas gekweekt waar de bladkleur veel lichter is, n.1. lichtgroen. Ook 
worden zij iets forser van omvang dan buiten gekweekt. Buiten komt het 
roodgekleurde spitsje op de bladtoppen beter tot zijn recht. Dit spitsje staat 
meestal boven op het blad, soms vindt men er twee aan de bladtoppen. 
Over de oorsprong van deze vorm is weinig positiefs bekend. Op de vind
plaats van de oorspronkelijke vorm, — de kalkhoudende Franse Alpen — 
is zij tot nog toe niet gevonden. Het is waarschijnlijk dat zij door mutatie in 
de cultuur ontstaan is. Zij verschilt van de var. calcareum door de vastere, 
dichtere rozetten. De bladeren zijn concaaf (uitgehold) aan de onderzijde 
tamelijk spits, half cilindervormig, soms iets minder blauwachtig gekleurd 
dan de var. calcareum, maar sterk met deze overeenstemmend door de 
karakteristieke rode bladtoptekening. Bloeiwijze min of meer bandvormig 
of onvolkomen. Bloemblaadjes misvormd, cilindrisch, spits, gedraaid, buig
zaam, zeer slank, roodpurper gepigmenteerd, maar dikwijls geheel of ge
deeltelijk groen. Bloemen soms in paren vergroeid. Zaden soms kiemkrach- 
tig. De naam „Grigg’s Surprise” kreeg zij ter ere van wijlen F. C. G rigg, 
die tijdens zijn leven met deze plant experimenteerde en haar grondig be
studeerde.
Literatuur: R. S. Byles in The Nat. Cact. and Succ. Journal, Vol. 12, 4, 1957, pag. 70.

RECTIFICATIE — In ons artikel over Aeonium arboreum cv. cristatum is op pag. 
135, 11e regel van onder een storende fout geslopen. Er staat: met vrij horizontaal 
opgroeiende zijtakken. Gelieve het woord horizontaal te wijzigen in verticaal.

UIT ANDERE CACTUS
TIJDSCHRIFTEN
„Kakteen und andere Sukkulenten” no. 1 
1961, heeft ditmaal een fraaie afbeelding 
op de voorpagina van Toumeya (Turbini- 
carpus) pseudomacrochele. H. Herre be
schrijft in een uitvoerig artikel de levens
loop van de 84-jarige Dr. H. M. Louisa 
Bolus, in verband met haar benoeming tot 
erelid van de I.O.S.
Friedrich Ritter vertelt bijzonderheden 
over Copiapoa streptocaulon (Hooker 
emend. Ritter) Ritter comb. nov. 
Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br. is 
een éénjarige Mesem met een bloemsten
gel van 10 cm en een goudgele bloem van 
7 cm diameter. Over de kuituur zegt 
Gerhard Kaiser dat deze geen moeilijk
heden oplevert. In het voorjaar gezaaid in 
bakken of in de volle grond, groeit ze bui
tengewoon hard, een zeer voedzame grond 
is dus wel noodzakelijk. In de herfst be
ëindigen zij hun kortstondig bestaan met 
de ontwikkeling van interessante vruch
ten die de talrijke zaden bevatten.
W. Cullmann beschrijft een nieuwe Lobi- 
via nl. Lobivia tiegeliana Wessn. variëteit

distefanoiana Cullm. et Ritter var. nova. 
Door Fr. Ritter werd ongeveer 4 jaar ge
leden aan Frau Winter een aantal impor
ten van een tiegeliana-variëteit gezonden, 
die door de uitgesproken pectinata be- 
doorning opviel. Aan de heer Cullmann 
werden enige exemplaren gezonden voor 
een nadere bestudering. Reeds bij de eer
ste bloei stond het vast dat het inderdaad 
een tiegeliana-variëteit was. Er werden 
zaden van deze importen gezaaid om meer 
zekerheid te krijgen en het bleek dat de 
jonge zaailingen gelijk waren aan de 
ouderplanten. Daarmede werd weer een 
nieuwe variëteit aan de Lobivia’s toege
voegd. De plant staat onder FR 620, maar 
ook door een foutieve verwisseling van het 
etiket onder no. FR 406 vermeld. De plant 
werd benoemd naar de bekende Italiaanse 
cactuskenner Prof. Concetto Distefano, be
zitter van een grote cactusverzameling in 
Catania, Italië.
Dr. A. Tischer zet zijn bijdrage over de 
Conophytums voort met Conophytum mi
nusculum (N. E. Br.) N.E.Br.
Gottfried Krause lanceerde een nieuwe 
methode voor met succes groot brengen 
van geënte planten.
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FRIEDRICH RITTER — Arica  —  Chili

Pyrrhocactns calderanns differ spec, nova
Simplex, viridis, hemisphaericus, 5—8 cm crassus, radice rapacea; costis 13—15 obtusis, 
ca. 1 cm altis, tuberculatis; areolis albo-tomentosis, subimmersis, %—l cm longis, % cm 
latis, ca. 1 cm remotis; aculeis sursum curvatis, griseo-pullis, 8—10 marginalibus, 1—3% 
cm longis, 3—5 centralibus, 2—4 cm longis, subapplanatis; floribus 3'A—4'A cm longis, 
petalis flaveolo albis, longe mucronatis, camara nectarifera inferne scutelliformi, superne 
tubiformi, semiaparta; fructibus flavidis; seminibus griseopullis, subtuberculatis, hilo albo 
subbas ali.

P l a n t  enkel, halfkogelvormig, later 
iets langwerpig, circa 5—8 cm 0 ,  met 
zeer korte konischvormige witte penwor- 
tel zonder vernauwde wortelhals.
R i b b e n  13—15, stomp, bij de areolen 
veel breder, ca. 1 cm hoog; de areolen 
zitten boven op de knobbels, boven de 
areolen zijn de ribben ingesneden, onder 
de areolen steken de knobbels kinvormig 
uit; ribben groen, maar ook dikwijls 
rood- tot geelbruinachtig.
A r e o l e n  met witte vilt, iets verzon
ken in de knobbels, %—1 cm lang, % 
cm breed, circa 1 cm van elkaar.
D o r e n s  eerst grijsbruin tot grijszwart; 
randdorens circa 8—10, tamelijk dun, 
half naar de buitenkant gericht, 1—3% 
cm lang, meestal iets gebogen; midden
dorens 3—5, niet scherp van de rand
dorens te onderscheiden, meestal iets 
plat en een weinig naar boven gebogen, 
2—4 cm lang.
B l o e m  3%—4% cm lang met 3—3% 
cm wijde opening, slechts iets geurend.
V r u c h t b e g i n s e l  groenroodachtig, 
met miniem kleine groenroodachtige 
schubjes en witte vlokjes wolharen in de 
oksels, bovenaan iets ingesnoerd.

B 1 o e m b u i s 1,2—1,5 cm lang, ope
ning 1—1,2 cm 0 ,  trechtervormig, ech
ter is de opening iets vernauwd zodat de 
bloem iets klokvormig is, van binnen 
bleek groenachtig wit, van buiten grijs
roodachtig, met kleine roodachtige 
schubjes en witte vlokjes wolharen en 
bovenaan met enkele fijne witte haar- 
achtige dorens in de oksels. 
N e k t a r k a m e r  tweedelig; het on
derste deel vormt een vlakke schaal,

bleek; daarboven het cilindervormige ge
deelte van circa 1% mm lengte en 3—4 
mm breedte; half gesloten doordat de 
binnenwand bovenaan iets naar binnen 
groeit en de onderste meeldraden tegen 
de stamper leunen.

M e e l d r a d e n  wit met groenachtige 
waas, de bovenste circa 8—10 mm lang, 
de onderste korter; de citroengeelkleu- 
rige helmknopjes reiken van ongeveer 
halverwege tot een vierde van de hoogte 
der bloembladeren; inplanting van boven 
de nektarkamer tot op 4—5 mm beneden 
de rand van de bloembuis.

S t a m p e r  wit, boven de helmknopjes 
uitstekend, 2,2—2,4 cm lang, karmijn
rood, 2—4 mm der lengte bestaat uit de 
7—8 witachtige of crème-rose, iets ge
spreid staande stempels, die halverwege 
de bloembladeren reiken.

B l o e m b l a d e r e n  trechtervormig ge
steld, 1,6—2 cm lang, circa 4 mm breed, 
wit, met geelachtige nuance, lang toe
gespitst; de gegevens van de bloem zijn 
ontleend aan twee bloemen van ver
schillende planten.

Z a a d  grijszwart, circa 1!4 mm lang, 
% mm breed, % mm dik; aan de rug
zijde kielvormig en sterk gebogen, aan 
de buikzijde slechts weinig naar binnen 
gebogen; landoppervlakte iets knobbelig 
ribachtig; het witte rondachtige hilum 
zit aan de onderkant van de korrel hal
verwege de buik.

V i n d p l a a t s :  Caldera aan de kust 
van Noord Chili.

G r o e i g e b i e d :  van Caldera noord
waarts voorkomend.
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PYRRHOCACTUS CALDERANUS Ritter SPEC. NOVA foto: Ritter

S y s t e e m :  deze soort is het meest verwant met de meer naar het zui
den groeiende Pyrrhocactus confinis ( R i t t e r ) en met Pyrrhocactus gracilis 
(wordt nog gepubliceerd).
De foto is op de vindplaats genomen. Het veldnummer van deze soort is 
FR 496.

Een plant en zaad zijn gedeponeerd in het herbarium van de Rijksuniversi
teit te Utrecht, Holland.

Vertaler : A. F. H. BUINING.

NUTTIGE WENKEN.

MEST : Het bemesten heeft tot doel die stoffen in de grond te brengen, die de 
plant voor de verdere groei nodig heeft, doch welke niet of niet in voldoende mate 
daarin aanwezig zijn. Bij natuurlijke mest komen door langzame rotting nitraten vrij 
die de plant nodig heeft voor de vorming van proteinen, die voor de groei onmisbaar 
zijn. Het is een nogal gevaarlijk bestanddeel in een grondmengsel, omdat cactussen 
weinig stikstof nodig hebben en het gevaar is lang niet denkbeeldig dat we bij een 
teveel een misvormde uitgegroeide plant krijgen. Indien u meent, dat uw grondmeng
sel niet zonder mest kan, gebruik dan zeer oude totaal verteerde koe- of paardemest.

*
*  *

OPGELET ! — Wanneer men zijn kas verwarmt met een petroleumbrander en 
door een of andere oorzaak zich roet op de planten heeft gezet, ga dan niet poet
sen, vegen of de planten met een kwastje bewerken, doe dat niet, doch neem even 
de stofzuiger en zuig het roet van de planten af.

R. Davidson.
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G. D. DUURSMA

^'Pkyilocactuóóen
Phyllocactussen, wie kent ze niet? Wie weet niet de onvergetelijke schoon
heid harer bloemen te waarderen? En toch, wat zien we ze betrekkelijk 
weinig bij de liefhebbers. Nu ja, een ieder houdt er wel een paar soorten 
op na, doch die staan dan meestal in het verste hoekje van de kas verscho
len. Als ze bloeien, ja, dan is het weer een ander geval, dan worden ze 
voor de dag gehaald, bewonderd en geprezen. . . .  zolang ze in bloei 
staan, maar wanneer de bloei gedaan is, gaan ze weer terug op hun oude 
plaatsje.
We moeten toegeven dat een Phyllocactus in niet-bloeiende toestand, niet 
te vergelijken is met de overige cactussen met hun grillige vormen en 
karakteristieke bedoorning. Maar moet dan die eenvormigheid oorzaak zijn 
van hun achterstelling ?
Ik heb meer dan eens grote Orchideeën-collecties bezichtigd; als ze in bloei 
staan dan bewonderd men vol eerbied deze fraaie kinderen der tropische 
wouden. Maar als ze haar rustperiode doormaken, ik vraag het in ge- 
moede, boeien die afgesneden stengels en half ineengeschrompelde schijn- 
knollen u dan wel ? En toch, de Orchideeënliefhebber is ook trots op zijn 
niet-bloeiende Orchideeën. Het zien ervan tovert hem weer in levendige 
kleuren de schoonheid van de vorige bloei in gedachten en doet hem weer 
hoopvol uitzien naar de komende bloeiperiode.
Gelukkig zijn er nog liefhebbers, die enthousiast over hun Phyllo's zijn, 
waarvan, bij een goede soortenkeus, de rijkdom en schoonheid der bloe
men met die van Orchideeën kunnen wedijveren.
Wat de behandeling dezer planten betreft, stellen ze al bijzonder weinig 
eisen. Gedurende de zomermaanden kunnen ze gerust naar buiten, maar 
houden er wel van op een plaatsje te staan waar ze niet de gehele dag 
in de volle zon staan, aangezien ze anders licht verbranden en een min
der fraai uiterlijk krijgen. Ook is dit nadelig voor de bloei. In de winter 
plaatst men ze voor het venster in een vertrek, dat verwarmd kan worden. 
Daalt de temperatuur gedurende de nacht dan is dat niet zo'n bezwaar, 
als men ze maar niet laat bevriezen. Met de hybriden is het echter enigs
zins anders gesteld. Deze hebben in veel erger mate te lijden van de 
droogte en het stof. Veel vocht hebben ze gedurende de wintermaanden 
niet nodig, maar evenmin mogen we ze geheel uit laten drogen, daar juist 
in de winter de knoppen worden gevormd en deze anders onherroepe
lijk verloren zouden gaan.
Het is niet onze bedoeling een volledig overzicht te geven van de ruim 
500 soorten, hybriden enz., maar wel willen wij hier een aantal van de 
mooiste aan u voorstellen. We beginnen dan met Phyllocactus anguligCT 
Lem. Zijn bij de meeste Phyllo's de inkervingen der stengels vrij opper-
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vlakkig en min of meer scherp, bij Ph. anguliger en Ph. darrahii zijn de 
inkervingen zeer grof en tamelijk diep, zij lopen bijna tot aan de dikke 
middennerf door, zoals men op onderstaande afbeelding kan zien.
Het is bijna een halve eeuw geleden, dat ik van de oude hortulanus Fiet, 
te Groningen, een stek van de daar aanwezige Ph. anguliger ontving. Ik

PHYLLOCACTUS ANGULIGER foto: Thomas-Socnik.

heb de plant lange jaren in mijn bezit gehad, doch in een strenge winter 
is ze bezweken, zonder ooit tot bloei te zijn gekomen.
Enige jaren geleden zag ik dezelfde opvallende plant bij een bevriende 
liefhebber, die mij bereidwillig een stekje afstond. Dit stekje groeide voor
spoedig op tot een mooie, rijkvertakte plant, welke mij een paar jaar later 
verraste met een aantal prachtige, zeer welriekende, witte bloemen. Daar-
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na bloeide de plant elk jaar, of eigenlijk tweemaal per jaar, nl. eerst in 
de voorzomer, tegelijk met de meeste Phyllo's, en in de late herfst, begin 
oktober, nog eens.
Daar van Phyllocactus anguliger bekend is, dat ze betrekkelijk zelden 
bloeit, heb ik mijn zeer bloei willige plant eens aan een meer nauwkeurig 
onderzoek onderworpen. Toen bleek mij, dat de onderhavige plant luistert 
naar de naam Phyllocactus darrahii, waarvan Britton en Rose (plaat 16, 
fol. IV) en Blühende Kakteen (plaat 91, fol. II) een fraaie gekleurde af
beelding laten zien.
Met de iets gekromde bloembuis is de bloem ongeveer 18 centimeter lang, 
de buitenste bloembekleedsels zijn geel, de bloem is van binnen zui
ver wit. De bloem van Phyllocactus anguliger is volgens de beschrijvingen 
iets kleiner, terwijl de buitenste bloembekleedsels licht-rose gekleurd zijn. 
Na vele vergeefse pogingen is het mij gelukt ook de echte Phyllocactus 
anguliger in bezit te krijgen. Nu ik beide soorten naast elkaar zie staan, 
is er, ook in niet-bloeiende toestand, wel enig verschil te bespeuren. De 
stengelleden van Phyllocactus darrahii zijn dunner en breder, lichtgroen 
van kleur, die van Phyllocactus anguliger zijn dikker, vleziger en smaller, 
donkergroen, met kleinere tanden. Bij Ph. darrahii zijn de jongste delen 
der stengels kaal en lichtgroen, bij anguliger roodachtig en borstelig be
haard.
Dat men beide soorten veelal alleen als Ph. anguliger aantreft, is vermoe
delijk een gevolg van de omstandigheid, dat Ph. anguliger veel eerder 
werd ingevoerd, namelijk in 1846, dan Phyllocactus darrahii, welke pas in 
1903 bij ons bekend werd.
Phyllocactus hybride Mile Rose Weingarten is een der mooiste bloeiers. 
Deze plant werd door de heer De Laet in 1904 gewonnen uit een kruising 
van Phyllocactus vesta en Cereus amecaensis. Zij bloeide voor het eerst 
op 19 mei 1904 en bleek van alle witbloeiende Phyllocactussen de mooiste 
te zijn.
Een prachtige hybride is voorts de witbloeiende ’Belgica’, ontstaan door 
een kruising tussen Ph. wraayi en Ph. cooperi.
Joseph  de Laet is een aanwinst ontstaan uit Ph. imperator X  venus. Zij 
bloeide voor het eerst in 1902; de bloemen zijn middelmatig groot, maar 
van een zeer aparte kleur; de binnenste bloembekleedsels zijn licht zacht- 
rose, de buitenste diep donkerrood.
Schitterend is ook de uit "Aurore boreale"  en "M edaille d'Or" ontstane 
"In Memory o f Mr. Charles Darrah". Deze plant vertoonde in mei 1903 
haar eerste grote bloem; de bloembekleedsels zijn glanzend karmijnrood 
met aan de basis een purperkleurige streep. De meeldraden zijn aan de 
voet groenachtig wit, welke kleur overgaat in karmijnrood en aan de top 
wit. De purperkleurige stamper eindigt in plm. 1,5 cm lange wit bepoe
derde stempels. In volle bloei bereikt de bloem een diameter van 26 cm, 
zodat zij ongetwijfeld tot de grootstbloemige soorten behoort. Wat haar 
waarde nog verhoogt, is wel dat de bloemen van deze soort een paar 
dagen langer open blijven dan die der meeste Phyllocactussoorten.
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B. M. SCHOMPER

Het zaaien van

Toumeva
•/

papyracantha
en enige andere  

soorten

TOUMEYA PAPYRACANTHA 
foto: Uitewaal

Daar er thans zaden in omloop gekomen zijn van cactussen, die hun stand
plaats hebben in het Zuiden der U.S.A. en wel voornamelijk in de staat 
New-Mexico, is het wel interessant voor de toekomstige kwekers van dit 
materiaal te weten onder welke omstandigheden deze planten in hun 
vaderland groeien.
Vooralsnog gaat het hier om de soorten Toumeya papyracantha (E ng .) B r . 
en  R o se , Toumeya peeblesiana  (C r o iz a t) M a rsh ., Mammillaria wilcoxii 
T o u m . en Mammillaria wrightii E ng.

Zaaiproeven met het zaad van Toumeya papyracantha wijzen uit, dat dit 
zeer moeilijk tot kiemen te brengen is. Enkele resultaten zijn verkregen 
door het zaad te behandelen met gyberilizinezuur, waardoor enige zaden 
gekiemd zijn. Nu is dit niet alleen veel te kostbaar voor de meeste liefheb
bers, maar het wil er bij mij niet in, dat in de natuur de zaden met dit zuur 
in aanraking komen. Er moeten dus wel enige andere factoren in het spel 
zijn, die het zaad op een meer normale wijze tot kieming brengen.
Om te trachten hierachter te komen, heb ik mijn licht eens opgestoken bij 
de heer P ie r c e , een verzamelaar die zelf deze soorten op hun standplaats 
zoekt en ook in deze streek woonachtig is. Het ging mij in hoofdzaak om 
de klimatologische omstandigheden aldaar en de grondsoort, waarin de 
planten groeien. De gegevens, die ik ontving vind ik dermate belangrijk,

18



dat ik u die niet wil onthouden. Ik zal nu hieronder de planten soort voor 
soort behandelen.

TOUMEYA PAPYRACANTHA
Grondsoort : De plant groeit in een zeer droge grond, bestaande uit half ver
weerd graniet en klei. Dit is ook de oorzaak, dat de plant zo’n lange penwortel 
heeft (7—10 cm). Er is zeer weinig vocht, vrijwel alleen afkomstig uit de diepte, 
wat omhoog komt door de capillair actieve werking van deze grondsoort. 
Klimaat : zeer droog. De winter zet in op zijn laatst half november en op zijn 
vroegst half oktober, waarbij het ’s nachts altijd vriest. In januari begint de win
ter eerst goed en duurt dan tot ongeveer half maart. In deze laatste periode 
daalt de temperatuur vaak tot beneden 0° F. ( ±  -18° C.) gedurende enkele 
dagen of zelfs weken. In april regent het wat en daarna gaat de temperatuur 
weer stijgen tot in de zomer temperaturen worden bereikt van 110°—115° F. 
( ± 4 5 °  C.).

TOUMEYA PEEBLESIANA
Grondsoort : Deze soort groeit in vochtige grond, die veelal wat grind bevat. 
De samenstelling wisselt nogal. Tegen uitdroging wordt de grond beschermd 
door een laagje bazalt- en kwartskiezels.
Klimaat: zeer droog. De plant groeit in één seizoen zelden meer dan 1 cm in 
de lengte. Meestal is de kop van de plant gelijk met het grondoppervlak. De 
dagtemperaturen gedurende de winter zijn vaak circa 37° F. ( ±  3 ° C.), dus 
afwisselend vorst en dooi. In de zomer loopt de temperatuur op tot ±  110° F. 
( ±  45° C.).

MAMMILLARIA WRIGHTII en MAM. WILCOXII
Grondsoort: Deze soorten groeien in zure grond onder pijnbomen en dennen 
in de bergen op circa 2500 m hoogte. De grond bestaat uit verweerd graniet, 
dat zwart gekleurd is door de vergane dennenaaiden.
Klimaat : Het klimaat in de streek, waar de plant groeit, komt geheel overeen 
met dat, beschreven bij Toumeya papyracantha. Echter groeit de plant vrijwel 
uitsluitend op zuidelijk gerichte hellingen, wat in de eerste plaats de drainage 
ten goede komt en in de tweede plaats zeer gunstig is in verband met de tempe
ratuur. Deze hellingen immers liggen beschut tegen de koude noordenwinden, 
terwijl de zonnewarmte hier meer haar invloed kan doen gelden.

Volgens de heer Pierce is het essentieel, dat de zaden van Toumeya papy
racantha en Toumeya peeblesiana een vorstperiode doormaken, voordat 
men tracht ze tot kiemen te brengen. Ik stel me voor deze zaden eenzelfde 
behandeling te laten ondergaan als wij doen met Tephrocactuszaden, dus 
vóór de winter zaaien en laten bevriezen, zonder echter de zaden te be
vochtigen. Zodra het wat warmer gaat worden, het zaaibakje drenken en 
maar laten staan. Misschien lukt het ons op deze manier zaailingen te kwe
ken van enige soorten, die de moeite beslist waard zijn en die we hier maar 
al te weinig zien.
Ik hoop hiermede een steentje bijgedragen te hebben tot oplossing der 
moeilijkheden met het zaaien van beide bovengenoemde Toumeya’s. 
Wellicht kunnen enige leden, die het zaad hebben kunnen krijgen er deze 
of volgende winter proeven mee doen. Ik zal het zelf ook nog moeten pro
beren, want dit artikeltje is wat men noemt "heet van de pen" en zojuist 
ontvangen.
Gaarne ontving ik van eventuele proefnemers de uitslag van hun proeven 
en dan gaarne zeer nauwkeurig omschreven, wat men precies gedaan heeft. 
Brieven richten aan: B. M. Schomper, Erasmusweg 1909, Den Haag.
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GUNTHER KÖNIGS

Het zaaien  v a n P  aro d i 7

ia  s

Sedert een jaar of vier interesseer ik mij speciaal voor de cultuur van het 
geslacht Parodia. Daar tot nu toe niet zoveel over deze mooie soorten 
gepubliceerd is, wil ik met dit artikel aanvangen en in aansluiting daar
aan een serie Parodia’s uit mijn verzameling in woord en beeld aan de 
liefhebbers en Parodiaspecialisten tonen.
Ik wil dan allereerst mijn zaaimethode beschrijven, waarmede ik echter

Een bakje met één-jarige Parodia-zaailingen, diam. 1,5—1 cm. foto: Günther Xönigs

niet wil beweren dat het dè methode is — doch wel dat het mij de beste 
resultaten heeft opgeleverd.
Het is ieder bekend, dat het zaaien van Parodia’s niet zo gemakkelijk is 
en de resultaten niet altijd bevredigend zijn, aangezien de meestal zeer 
fijne zaden tot aan de vorming van de eerste dorentjes voortdurend zeer 
vochtig gehouden moeten worden wat weer een gevaar voor algen en 
zwammen met zich brengt.
Op 31 december 1959 zaaide ik 20 soorten. De aarde in de zaaipan bestond

20



voor de helft uit fijngezeefd zand en turf. Daarop werden de zaden zeer 
dicht opeen gestrooid. Het is van groot belang dat de zaden zo dicht 
mogelijk opeen komen te liggen, omdat dan de ontkieming sneller gaat. De 
zaden werden licht aangedrukt en de potjes van onderen met een zwakke 
Ceresan-oplossing goed vochtig gemaakt en in een zelf vervaardigd kasje 
ingegraven. Dit kasje wordt vervolgens electrisch verwarmd tot een dag
temperatuur van 15—19 graden; des nachts is een temperatuur van circa 
12 graden voldoende. Het hele geval wordt dan van boven af dagelijks 
circa 12 uur belicht met een Warmton-neonbuis. De kunstmatige belich
ting is een bijzonder succesvolle methode !
Zoals reeds gezegd, moeten de zaden goed vochtig gehouden worden, zo
dat er een of tweemaal per dag met een zeer zwakke Ceresan- of Chinosol- 
oplossing geneveld moet worden, hetgeen tegelijkertijd een beletsel vormt 
voor de ontwikkeling van algen en zwammen. Tot aan de eerste maal ver
spenen was de bovenlaag op de potjes precies zo zuiver als op de eerste 
dag van het zaaien.
Na 14 dagen kiemden de eerste soorten — de kieming van Parodia's duurt 
meestal van 1 tot 3 weken, soms nog langer. — Na verloop van 2 tot 5 
dagen na de eerste opkomst, kwamen er een groot aantal zaailingen op. 
Andere soorten deden er wat langer over en enige kwamen helemaal niet 
te voorschijn, hetgeen ik toeschrijf aan niet kiemkrachtig zaad.
In mei werden ze voor de eerste maal verspeend en voor de tweede maal 
in augustus in heel lichte zandige beukenbladaarde. Voor het verspenen 
van Parodia-zaailingen moet men over veel geduld e n . . . .  tijd beschikken. 
De meeste zaailingen entte ik na een jaar op Selenicereus nycticalus, waar
op de kleine zaailingetjes het bijzonder goed doen, zonder dat men ze 
vast behoeft te zetten; de beste tijd daarvoor is mei-juni.
Nadat we de zaailingen een half jaar of een jaar op de nycticalus hebben 
laten staan worden ze overgeënt op een blijvende onderstam. Ik heb de 
beste resultaten met Trichocereus spachianus, Trichocereus macrogonus of 
Trichocereus pachanoi. Op deze wijze kan men na 2 of 3 jaar bloeibare 
planten bezitten en een ieder die Parodia's kweekt, weet dat juist dit 
geslacht, ook als de planten niet bloeien, een prachtige en zeer contrast
rijke aanblik biedt. Er wordt niet voor niet van de Parodia's gezegd : 
„edelstenen onder de cactussen”.
Hiermede ben ik aan het eind van mijn praatje, waarin ik ge
tracht heb mijn methode zo te verklaren dat ook andere liefhebbers er 
hun voordeel mee kunnen doen.

HET ZAAIEN VAN MAM. WRIGHTII EN TOUM. PAPYRACANTHA

De heer Dr. Fr. Hilberath schreef ons nog het volgende :
Bij het zaaien in de vorige zomer heb ik vastgesteld dat de soorten, die ik 
meegebracht heb uit New Mexico — in het bijzonder Mammillaria Wrightii 
en Toumeya papyracantha — doelmatig vóór het zaaien tegen zwammen 
geweekt moeten worden, b.v. in een oplossing van ’Kalium-permaganat’ 
(verkrijgbaar bij een apotheek of drogist).

Bonefaas.
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Zaadcatalogus Clichéfonds 1961
(Aanvullingslijst)

In deze aanvullingslijst zijn meer dan 70 soorten importzaden opgenomen, 
waaronder zeer zeldzame.
Van Ferocactus en Echinocereus vindt u het neusje van de zalm. Profiteer 
van deze unieke aanbieding.
HET BESTELLEN.
Sommige van de binnengekomen bestellingen zijn puzzles, doch er valt 
aan oplossen daarvan momenteel niet te denken. Dat soort bestellingen 
wordt later behandeld wanneer daar tijd voor is. Er zijn thans reeds meer 
dan 250 bestellingen binnengekomen.
BESTEL ALS VOLGT :

aantal nummer naam prijs
1 port. 439 Melocactus maxonii 0.40
1 port. 454 Agave parasana 0.50
enz., enz.

(niet vergeten) Porto 0.30

(optellen) 1.20

Vergeet ook niet vervangnummers op te geven, bijv. 31, 57, 89, 103, enz.
Het totaal bedrag per giro overmaken op gironummer 1 44 65, ten name 
van Clichéfonds Succulenta, den Haag.
Uw bestelling schriftelijk (niet op girostrookje) zenden aan : 
CLICHÉFONDS SUCCULENTA —  ASTEBSTBAAT 6 —  DEN HAAG

Betalingen uit het buitenland per Postmandaat.

M et * z ijn  IM P O R T Z A D E N Cleistocactus Per P°rtie
*391 tupizensis, ze ld zam e soort 0.35

Ancistrocactus p e r  p or tie

*385 b rev ih am atu s, ze ld zaam 0.50 Coryphantha
*386 sch eer ii, z eer  m o o i 0.45 *392 asterias, zeer  zeldzaam 0.50

*393 m a crom eris , even een s zeldz. 0.50
Astrophytum *394 n eom ex ica n a , zeer  zeld zaam 0.50
387 m y riostig m a  var. n udu m 0.45 *395 zm eiseana, n og  on bek en d e

0.60soort
Aztekium *396 species, gem en gd 0.40

*388 ritter i, p e r  15 zaden 0.60
Echinocactus

Carnegiea *397 h orizon th alon iu s, zeer  m o o i 0.40
*389 e u p h orb io id es 0.40 Echinocereus
Cereus *398 a lb isp in us, zeer  zeldzaam 0.50
*390 ja m a ca ru , v e e l g eb ru ik t v o o r *399 b a iley i, zeer m o o ie  soort 0.40

za a ilin g -en tin g en 0.30 *400 en gelm an n ii, ze ld zaam 0.50
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per portie
*401 fendleri, zeldzaam 0.40
*402 fendleri var. bonkarae,

zeer zeldzaam 0.50

Echinocereus fendleri

*403 perbella, pracht plant,,
zeldzaam 0.50

*404 purpureus, mooi en zeldz. 0.50
*405 rigidissimus, de regen- 

boogcactus 0.50

Echinopsis
*406 ancistrophora, zeldzaam 0.40
*407 „golden dream” , geel bloeiende 

hybr., afkomstig uit de
U.S.A. 0.40

Eriocactus (Notocactus)
*408 grossei, zeer zeldzaam 0.60
Espostoa
*409 melanostele, dicht met wit

te wol. op sneeuwbal ge
lijkend 0.40

per portie
*410 saint pieana, een zeer 

mooie plant 0.40

Ferocactus
*411 acanthodes, mooie soort 0.40
*412 corniger, aanbevolen soort 0.35
*413 corniger spec., geel bloei

end, is ook in de natuur 
zeer zeldzaam 0.60

*414 erectospinosus, maakt do
rens tot 27 cm lang 0.40

*415 gracilis, met helder rode 
dorens, een der mooiste, 
zeer zeldzaam 0.60

*416 ingens, zeer mooi, aanbe
volen 0.35

*417 latispinus 0.35
*418 lecontei, weinig voorko

mende soort 0.40
*419 pilosus, mooi 0.35
*420 viridescens, zeldzaam 0.50
*421 zephyranthoides, zeer 

zeldzaam 0.60
*422 spec. 1 0.40
*423 spec. 2 0.40
*424 spec. 3 0.40
*425 spec. 4 0.40
*426 spec. 5 0.40

Gymnocalycium
427 mihanovichii var. friedrichii 0.50

Incacereus,
nog geen verdere gegevens 
bekend

*428 spec. —.—

Lemaireocereus
*429 beneckii, prachtige witbe- 

poederde soort 0.50
*430 thurberi, zeer mooi bedoornd 0.35

Leuchtenbergia
*431 principis, bijzondere, zeld

zame soort 0.50

Lobivia
*432 leucomalla, zeldzaam, geel 

bloeiend 0.50

Lophocereus
*433 schotti 0.35

Lophophora
434 williamsii, de duivels- 

wortel 0.50
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per portie
Mammillaria
435 albicoma, wit-wollig 0.40
436 aurihamata, met gouden

haken 0.40
*437 evermanniana. wit bedoornde

soort 0.50
438 pennispinosa, zeldzame srt,

met behaarde dorens 0.60

Melocactus
*439 maxonii, zeer mooi 0.40
*440 oaxacaensis, zeer mooi 0.50

Morawetzia
*441 doelziana, zeer mooi 0.40

Neobesseya
*442 missouriensis, zeldzaam 0.50

Neoporteria
*443 fusca (Neochilenia) 0.60
*444 nigrihorrida 0.40
*445 subgibbosa 0.40

Notocactus
*446 scopa var. daenikeriana,

geel bedoornd 0.70

Peniocereus
*447 greggii, zeldzaam 0.60

Thelocactus
*448 bicolor, mooie soort 0.40
*449 hexaedrophorus, zeer

zeldzaam 0.50

Trichocereus
*450 santiaguensis, nieuwe soort 0.60

ANDERE SUCCULENTEN 
Agave

unieke aanbieding van zeer zeld
zame soorten. Pronkstukken in 
elke verzameling.

*451 El pasa, spec. 0.40

per portie
452 filifera, met witte haren 0.40

*453 lophantha, zeer mooi 0.45
*454 parasana, een der mooiste, 

zeer zeldzaam 0.50
*455 parviflora, kleinblijvend, 

zeldzaam, zie Succulenta 
1959, pag. 80 0.50

*456 victoriae-reginae, zeer mooi 0.40

Aloë
*457 striata, mooie bloei 0.35

Hesperaloë,
uit Noord Mexico, doet aan Aloë 
denken, verdraagt 10 gr. vorst.

*458 parvifolia, syn. Agave wis- 
lizeniana, per 10 zaden 0.50

Lachigava, nieuw
*459 spec, afkomstig uit Mexico 0.50

Nolina
*460 recurvata, gelijkt op een 

fles, was te zien op de Flo- 
riade, per 7 zaden 0.40

Yucca
alle per 10 zaden

*461 brevifolia 0.40
*462 elata 0.40
*463 whipplei 0.40

Deze drie soorten behoren tot de 
zeldzame Yucca’s.

• UITVERKOCHTE ZADEN
(numbers, sold out)
Van de in januari gepubliceerde lijst 
zijn onderstaande nummers UITVER-
KOCHT.

4 6 9 12 14 15 28 32
34 40 54 82 93 100 124 125

129 147 173 188 189 195 200 225
226 268 276 278 279 289 296 299
331 342 352 366 372

Alle andere nummers zijn nog in voor
raad.

Eventuele rectificaties op door ons gepubliceerde namen zullen in het 
maartnummer worden opgenomen.
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Firma K. EDELMAN
Specialiteit C actussen en an dere  
V etp lanten  G rote voorraad

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

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 3 3 4

Kopij voor het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn. Later ingezonden kopij 
wordt, voor zover deze nog van belang is, 
in het daarop volgende nummer geplaatst.

UIT DE AFDELINGEN
ARNHEM EN OMSTREKEN
Onze jaarvergadering hebben we, in ver
band met ziekte van de voorzitter, gehou
den ten huize van mej. Knoef. Met alge
mene stemmen is het bestuur herkozen, 
terwijl we verder onze radactie hebben 
besproken. Willen de leden die plantjes 
ter ruil aan wülen bieden, en de radlijsten 
nog niet hebben ingediend, deze meebren
gen op 16 februari ? Op deze vergadering 
die we dan houden ten huize van de heer 
Schut, Bronbeeklaan 55, kunnen we dan 
verder aan deze radactie werken. W e wil- 
len dan aan Mej. Knoef vragen of zij ons 
iets wil vertellen van haar reis naar de 
Botanische Tuin van Orotova. Aanvang 
20.00 uur. Ook belangstellenden welkom.

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

GOOI- EN EEMLAND
Tijdens de maandvergadering, die op 3 
januari j.1. in het Restaurant ’De Karse- 
boom’ te Hdversum gehouden werd, hield 
de voorzitter een korte toespraak, waarin 
hij een overzicht gaf van de werkzaamhe
den van de afdeling in 1960 en de leden 
voorspoed toewenste voor 1961. Hij deelde 
verder mede, dat in februari de jaarver
slagen gepresenteerd en de jaarlijkse be
stuursverkiezing gehouden zullen worden. 
Vervolgens werd intensief gediscusieerd 
over de verzorging der plantenverzamelin- 
gen tijdens de wintermaanden. Na de pau
ze volgde een causerie over nomenclatuur 
in het algemeen en de betekenis van de 
wetenschappelijke benamingen van de cac

tussen, waaraan vele leden met interesse 
deelnamen. De aanwezige 16 leden wa
ren ook in de gelegenheid om cactussen 
te kopen, die in verband met de liquida
tie van een verzameling tegen zeer rede
lijke prijzen te koop werden aangeboden. 
De vergadering sloot tegen 10 uur 30.

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

NIEUWE LEDEN :
Mevr. Gillissen-van Heek, Buurtweg 11, 

Leusden.
Mevr. G. Winters, Salonwagen, 126a, 

Wapserveen.
N. de Jong, Hoekenstraat 11, Gorinchem.
Mej. D. van Altena, Groot Graffel, Warns- 

veld.
M. Taal, Nieboerweg 208, Den Haag.
D. Kuijer, Vlierstraat 18, Wijk bij Duur

stede.
Mevr. M. Sybrandy-de Jong, Joh. van 

Oldenbarneveltlaan 68 Zeist.
Mevr. J. den Breejen, Rivierdijk A. 241, 

Hardinxveld.
A. H. Janssen, Kloosterstraat 18, Roggel 

Limburg.
J. B. Nieuwenhuis, Beukplein 10, Den 

Haag.
Mevr. C. L. van der Poll, Dotterstraat 39, 

Hilversum.
C. Visser, Merwestraat 36, Sliedrecht.
•C. S. Gravensteijn, Voorduinstraat 22, 

Haarlem. ,
J. H. Frederiks, Jan Apeldoornweg 7, 

Bergen.
C. Kampwart, Distelstraat 8, Bergen op 

Zoom.
A. J. Kleyweg, Verl. Singelstraat 26, 

Delft.
Mevr. M. E. Boersma-Kelmer, Kanaal

straat 17 rd, IJmuiden.
J. Leerink, Jan Luykenstraat 62 III, 

Amsterdam.
J. Sevenster, Heermoesstraat 102/1, 

Arnhem.



w'i i  T l  1 • i Speciaal adres voor:

f r e c k  HOOgVIlBt C a c t u s s e n  en V etp lan ten

MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-732
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

BESTUURSMEDEDELINGEN
De secretarissen van de afdelingen w or
den vriendelijk verzocht, het secretariaat 
de navolgende gegevens te willen ver
strekken:
1. Een ledenlijst 1961 van de afdeling, 

volledig met namen en adressen, op 
apart velden) papier, aan één zijde 
beschreven.

2. Een jaarverslag 1960 van de afdeling.
3. Namen en functies van het afdelings

bestuur.
4. Opgave van de afdelingsbijdrage 

1961, naast de contributie van de ver
eniging.

5. Onverwijld nadat dit bekend is, op
gave te doen van nieuwe leden, af
schrijvingen en adreswijzigingen.

Uw medewerking wordt bijzonder op 
prijs gesteld.

Secretaresse Succulenta 
Hereweg 19, Lisse.

H A RTE LIJK  D A N K  !
Hierbij zeg ik alle Sücculentaleden, die 
zo vriendelijk waren mij ter gelegenheid 
van de j aarswisseling een gelukwens toe 
te sturen, heel hartelijk dank, tevens 
wens ik alle leden van Succulenta een 
voorspoedig 1961 toe.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

OUDE JA A R G A N G E N  V A N  
SUCCU LENTA
Succulenta jaargang 1952 —  6 nummers 
Succulenta jaargang 1953 —  6 nummers 
Succulenta jaargang 1954 —  6 nummers 
Succulenta jaargang 1955 uitverkocht 
Succulenta jaargang 1956 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1957 —  12 nummers 
Succulenta jaargang 1958 —  12 nummers 
Succulenta jaargang 1959 —  12 nummers 
Succulenta jaargang 1960 —  12 nummers

Prijs per jaargang f. 3.00.

Aanvragen te richten aan :
Mevrouw J. Grullemans van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse —  Postrek. 551220.

SUCCU LENTA V IERT 35-JA R IG  
B ESTAA N
W e lazen in de Nieuwe Haagse Crt.:
De Haagse afdeling van Succulenta, de 
Nederlands-Belgische vereniging van lief
hebbers van cactussen en andere vetplan
ten, kwam gisteravond in het voormalige 
Volksgebouw in een feestelijke vergadering 
bijeen om haar 35-jarig bestaan te vieren. 
De avond werd geopend door voorzitter 
J. Bonefaas. In zijn openingswoord heette 
hij de aanwezigen welkom, onder wie zich 
vertegenwoordigers van de Kon. Ned. Mij. 
voor tuinbouw en plantkunde en de Haag
se bond van Volkstuinen bevonden. Als 
gevolg van ziekte van de landelijke voor
zitter van Succulenta, de heer A. F. H. 
Burning, was het de heer Bonefaas die 
meedeelde dat de afdeling een voorstel 
had ingediend om de oprichters der afde
ling, de heren C. Bommeljé, dr. C. L. Har
ders, J. J. Ligtvoet, W. H. Noteboom en 
F. J. Scheffer te benoemen tot ereleden. 
De voorzitter van de Aquariumvereniging 
Minor, de heer J. Scheublin, verrastte de 
jubilerende vereniging met een voorzit
tershamer met embleem. De heer H. Ru- 
bingh. voorzitter van de afd. het Gooi 
van Succulenta, bracht enkele zeldzame 
cactussen als verjaardagscadeau mee. De 
voorzitter van de afdeling Rotterdam, de 
heer C. Bravenboer, stelde enkele cactus
sen als geschenk, in het vooruitzicht.
De heer F. van der Steeg hield een cau
serie getiteld „Licht en Plantengroei” .
Na de pauze behandelden d e . heren C. 
Bommeljé en J. Bonefaas het „Vroeger en 
nu”  van het verenigingsleven aan de hand 
van lichtbeelden van wijlen de heer Ed. 
Becht.

V R A A G - EN A A N B O D
AANGEBODEN : Succulenta de jaargan
gen 1928 tot en met 1933 en jaargang 
1960, ongebonden. B. J. VAN DER VEL
DE, Damstraat 21, Leidschendam.

AANGEBODEN: Vier jaargangen van 
het Duitse tijdschrift Kakteen und an
dere Sukkulenten, 1937— 1940. Aanvra
gen te richten H. VAN DER VELDE, 
Hofwijckstraat 17, Den Haag.

dnilc: a. n. govers -  den haag
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( t lS f O  CACTU SM ESTTA BLETTEN

MENGMESTOF 8 + 1 5 + 2 0  
BLOEI BEVORDERENDE

VOEDINGSSTOF ■

S p eciaa l sam en geste ld  voor e n  aan
gepast aan d e  v oed se lop n am e van  
cactu s- en  vetp lanten

C tlIfO  B LO EM EN M ESTKEG ELTJES
MESTSTOFFENMENGSEL

6 - 1 3 - 1 8
ONTHEFFING NR 513

B loeibevorderend . G em akkelijk en  
h yg iën isch  in het gebruik. O rganisch , 
daardoor w ortelverbranding u itgeslo 
ten .

f t is s o t
GOEDGEKEURD MIDDEL |  

P.D. NR 2120 I
T e g en  b lad - en sch ild lu is.
T even s teg en  v lieg en , m u g g en  en  
m otten . Verkrijgbaar in  sp u itflacon  
en  aerosalbus.

tttsso blott'3 BLA D V ER N IEU W ER

In  N ed erlan d  en  B e lg ië  verkrijgbaar 
bij b loem isten  en  zaadhandelaren .

V oortdurend schoonm aken van  U w  
F icu s, C liv ia , Sansevieria en andere  
h ard loofgcw assen  thans overbodig . 
H ou d t de  b lad en  g lanzend en stofvrij 
en voorkom t teven s voortijd ige b lad - 
afval.

VERBETERINGEN ZAADCATA- 
LOGUS CLICHÉFONDS 1961
N r. 79 m oet zijn: Ferocactus w islizenii. 
N r. 83 m oet zijn: F ra ilea  colombiana.
Nr. 118 m oet zijn Seticereus auriv illus, 
w aarbij wij ons geen oordeel w illen aan
m atigen of auriv illus en icosagonus syno
niem  zijn. De zaden zijn u it verschillen
de b ronnen  geïm porteerd.

N r. 275 P ilocereus euphorbioides en n r. 
389 C arnegia euphorbioides zijn syno
niem . Deze soort heeft al vele nam en ge
kend, zoals P ilocereus euphorbioides 
(Haw.) Rum pler, C ephalocereus euphor
bioides (Haw.) Br. & Rose, C arnegia 
euphorbioides (Haw.) Bckbg, (die deze 
p lan t eerst Rooksbia noem de). W erder- 
m ann deelde deze p lan t in bij L em aireo- 
cereus, terw ijl ook N eobuxbaum ia (Haw) 
B uxbaum  bij dezelfde p lan t behoort.

Tenslotte zult U  w el begrepen hebben, 
da t num m er 410 geen Espostoa is, m aar

Kopij voot het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn. Later ingezonden kopij 
wordt, voor zover deze nog van belang is, 
in het daarop volgende nummer geplaatst.

d at d it m oet zijn EULYCHNIA sain t 
pieana.

Uitverkochte nummers :
The following numbers are sold out.

4 6 9 12 14 15 28 32 34 40
41 54 82 93 100 124 125 129 130 139

144 147 153 154 173 188 189 195 200 225
226 230 233 235 241 268 276 278 279 289
296 299 331 342 352 366 368 372 373 395
407 434 435 438

Van alle overige soorten k u n t u  nog be
stellen tot EIND MAART. D aarna w ordt 
de zaadverkoop gestaakt.



NUMMER 3 1961 MAART

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

S UCCULENTA
Redactie-adres : Hofwijckstraat 17, Den Haag VERSCHIJNT MAANDELIJKS

A. F. H. BURNING

P e r s ia  roseiflora s - w *  gen. et spet. nova
Planta simplex, columnaris, ad 1 m alta 

(vel ca. altior) et 4—5 cm diam, viridis; 
costae 16—17, 8—10 mm distantes, in 
tuberculis ca. sexangulatis divisae; areolae 
in centro tuberculorum dispositae; areolae 
juniores spinis 30—40, 5—10 mm longis, 
radiatis, radialibus flavo-albis et centrali
bus luteolis vix differentibus; areolae adul
tae spinis summis ad 35 mm longis et acu
leis 35 mm longis, brunneis instructis; flo
res zygomorphae, S-formam curvatae, 5 
cm longae, 3 cm diam., lilacino-roseae; 
ovarium et tubus pilis lanatis et spinis seta- 
ceis atrofuscis instructi; camera nectifera 
diaphragma clusa; stamina numerosa, zy- 
gomorphe disposita; stylus 4 cm longis, 
stigmatibus flavo-albis; fructus 15 mm lon
gi, 13 mm lati, luteoviridis, pilis griseis et 
lanatis atque spinis paucis atrofuscis ob
siti; semina laete viridia, granulosa.

AKERSIA a genere Loxanthocereo reci
dit aculeis areolarum adultarum longis, 
brunneis, ovario et tubo et fructo pilis 
lanatis et spinis setaceis instructis.

P l a n t :  slank zuilvormig, fris groen, 1 
meter en hoger, 4—5 cm diam., niet vrij
willig vertakkend of uitstoelend.

R i b b e n :  16—17, scheidingslijn tussen 
de ribben gegolfd, 8—10 mm van elkaar, 
circa opgelost in 6-hoekige knobbels die 
5—7 mm breed en tot 1 cm lang zijn.

A r e o 1 e n: vrijwel midden op de knob
bels, circa 2 mm breed en 2,5 mm lang, 
bloeibare areolen circa 3 mm breed en 
circa 5 mm lang, met crème vilt, later 
grijs wordend.

D o r e n s :  dorenbundels stralend ge
steld; de 30—40 dorens zijn als bij een 
speldekussen gelijkmatig over het areool 
verdeeld en %—1 cm lang; nauwelijks ver
schil tussen rand- en middendorens, rand- 
dorens geelachtig wit, dun, middendorens 
geelachtig, de grootste met donkerder voet; 
als de plant bloeibaar wordt groeien de 
bovenste en middelste dorens van het are
ool uit tot een lengte van 3,5 cm; naast 
deze dorens ontwikkelen zich dan boven
dien stijve haarfijne bruine dorens, even
eens tot 3,5 cm lang; deze sterke ontwik
keling der dorens treedt op aan alle zijden 
van de stam en geeft haar een borstelig 
aanzien; boven in het areool ontstaat de 
zeer wollige bloemknop. De bloem is zygo- 
morph, 5 cm lang, circa 3 cm diameter en 
schuin naar boven gericht.

V r u c h t b e g i n s e l :  bekleed met
vele miniem kleine schubjes, in de oksels 
grijze en bruine wollige haren en enkele 
zachte bruinzwarte borstelige dorens.

N e k t a r k a m e r :  gevuld met nektar, 
onderaan IVz mm breed, bovenaan tot 3% 
mm breed, hoog ongeveer 5 mm, groen, 
gesloten door diaphragma.

B l o e m b u i s :  boven het vruchtbegin
sel iets vernauwd en daar 7 mm diam., 
bovenaan tot 9 mm diam., sterk S-vormig, 
vrij schaars bekleed met lang toegespitste
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o
Links: nectarium; rechts: bloemblaadje 
van AKERSIA ROSEIFLORA Buin.

schubjes, die naar onderen verlopen in rib- 
achtige verdikkingen op de buis, naar bo
ven langer wordend en overgaand in de 
buitenste bloembladeren, de schubjes ca. 
1 mm breed en ca. 2 mm lang (op het 
vruchtbeginsel kleiner), in de oksels der 
schubjes grijze en bruine wollige haren en 
enkele zachte bruinzwarte borstelige do
rens; de buis is van binnen kleurloos wit 
en heeft aldaar geen haarring of iets der
gelijks.

B l o e m b e k l e e d s e l s  zygomorph 
gesteld, evenals de uitstekende bundel 
meeldraden, stempels temidden van de 
helmknopjes; bloembladeren lang circa 14 
mm, grootste breedte ca. 6 mm, top ca. 
stomp, basis ca. spits, lila-rose.

S t a m p e r  : lang 4 cm, dik ca. 1 mm, 
onderaan kleurloos wit, naar boven rose, 
met geelachtig witte stempels.

M e e l d r a d e n  ingeplant op dia
phragma en de binnenwand van de bloem- 
buis, aanvankelijk vrij dicht, meer naar 
boven schaarser, echter wel tot aan de 
zoom, kleurloos wit, bovenaan bij de 
bloembladeren rose, helmknopjes bruin
achtig geel.

V r u c h t  : ongeveer rond, ca 1,5 X 1,3 
cm, geelgroen, met aanhangende bloemres- 
ten, met miniem kleine schubjes, in de ok
sels wat grijze wollige haren en enkele 
bruinzwarte zachte borstelige dorens.

Z a a d :  glanzend zwart, met fijnkorre
lige huid, 1,5 X 1 mm.

V i n d p l a a t s :  In Z. Peru bij Chala.
Holotype in het botanisch museum en 

herbarium te Utrecht (U.), Holland.

Een aantal fijnkorrelige glanzend zwarte zaden 
van AKERSIA ROSEIFLORA Buin.

Deze interessante plant, die 
reeds enige jaren geleden beschre
ven had moeten worden, zulks met 
volledige toestemming van de heer 
John Akers, heeft mij al die jaren 
veel hoofdbrekens gekost. Zij kan 
geen verantwoorde plaats vinden in 
de daarvoor in aanmerking komende

AKERSIA ROSEIFLORA Buin. in bloei. 
(Verzameling Buining).

geslachten volgens de door Backe- 
berg gevolgde methode. Trouwens 
Backeberg die de plant bij mij zag 
bloeien, kende haar niet en meende 
ook dat de soort niet in een hem 
bekend geslacht thuis hoort. Ritter, 
die ik foto’s en zaden toezond, is 
eveneens van oordeel, dat de plant
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Vrucht van
AKERSIA ROSEIFLORA Buin. 

3,5 maal ware grootte.
foto’s: Buining.

niet thuis hoort in een 
der door Backeberg in 
zijn nieuwe werk ge
noemde geslachten.

Het oordeel van Fr.
Ritter — waar ik ook 
grote waarde aan hecht 
— is, dat de vrucht, 
bloembuis, vruchtbe
ginsel en zaden niet 
passen in het geslacht 
Loxanthocereus, hoe
wel de zaden nauwer 
verwant zijn aan Lo
xanthocereus dan aan 
Borzicactus, Arequipa,
Matacana, Bolivicereus 
etc. Met Seticereus 
(voor zover dit geslacht 
reden van bestaan heeft) is evenmin nauwe verwantschap aanwezig. Al
hoewel de zaden wel nauw verwant zijn aan Haageocereus en Weber- 
bauerocereus zijn de bloemen zodanig afwijkend, dat de plant evenmin tot 
deze geslachten kan worden gerekend.

Mede door de aanwezigheid van enkele bruinzwarte borstelige dorens 
in de oksels van de schubjes op bloembuis, vruchtbeginsel en vrucht is de 
opstelling van een afzonderlijk geslacht volgens de huidige gangbare 
methode van de zogenaamde kleine geslachten gerechtvaardigd. De naam 
van dit geslacht is ter ere van mijn vriend John Akers, te Los Angeles, 
California, U.S.A., die samen met zijn vrouw zovele jaren met grote liefde 
cactaceae in Peru verzamelde en die ook deze plant vond.

Zij is zeer bloeiwillig en hoort tot de fraaiste bloeiende zuilvormige 
cactaceae uit onze verzamelingen.

NUTTIGE WENKEN.
BEENDERM EEL : dit is, evenals bloedmeel of gestampte beenderen, een uitste

kende voedingsstof voor cactussen. Indien het tot een hoeveelheid van niet meer dan 
5 % in het grondmengsel wordt vermengd, ontstaat in de grond voldoende fosfor en 
stikstof om een plant goed te doen groeien. Het blijft jaren werkzaam, zodat een 
keertje minder verpotten de plant geen schade zal doen.

R. Davidson
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J. C. V A N  KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
v.

Aeonium tabulaeforme cv. 'cristatum'

In 1699 was reeds in de tuinen van Hampton Court ten Westen van Lon
den een plant aanwezig, afkomstig van het Canarische eiland Teneriffa, 
die in habitus enige overeenkomst vertoonde met de reeds vele eeuwen 
bekende Sempervivums. Het bleek dat H a w o r t h  reeds in 1696 deze plant, 
op grond van de grote vlakke, schotel- of tafelvormige rozetten als Semper
vivum tabulaeforme beschreven had.
Omstreeks 1840 werd deze plant door W e b b  en B e r t h e l o t  in het door deze 
botanici opgestelde geslacht A e o n i u m  ondergebracht, onder welke 
naam zij thans, bij ieder die zich voor succulenten interesseert, genoegzaam 
bekend kan worden geacht. Ongetwijfeld kan men de Aeoniums taxono- 
misch tot de moeilijke geslachten rekenen, gezien de vele overgangsvor
men en hybriden die bekend (geworden) zijn, zelfs van de natuurlijke 
groeiplaatsen.

AEONIUM  TABU LAEFORM E CV. ’CRISTATU M ’ foto: De Klark
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A EO N IU M  T A B U LA EFO R M E (H aw .) W ebb, e t B e r th .  foto; de Klark.

Wie echter Aeoniwn tahulaeforme eenmaal gezien heeft, kan deze soort 
door haar afwijkende habitus gemakkelijk van alle andere Aeoniums onder
scheiden.
Een gave rozet van deze plant is een lust voor het oog, vooral als wij de 
even doelmatige als fraaie wijze, waarop de bladeren elkaar dakpansgewijs 
bedekken, eens nader bekijken. Vanuit het hart van de plant vormen de 
bladeren als het ware spiralen die naar de buitenzijde van de rozet steeds 
groter worden en waarvan ieder blad steeds precies in het midden tussen 
twee lager geplaatste bladeren staat. Op de natuurlijke groeiplaatsen n.1. 
de zeer steile noordelijke hellingen, van door het water uitgesleten kusten en 
ravijnen (de z.g. barranco’s) groeit Aeoniwn tabulaeforme in rotsspleten, 
met de soms tot wel 50 cm groot wordende rozetten verticaal tegen de rots
wand gedrukt.
Ook in cultuur behoudt zij deze eigenschappen. Laat men deze plant on
gestoord groeien dan staan de rozetten nooit horizontaal, maar altijd iets 
schuin omhoog gericht. In cultuur blijven zij aanmerkelijk kleiner, ongeveer 
25 cm in doorsnee. De bladeren zijn mooi grasgroen spatelvormig en aan 
de randen sterk gewimperd.
Aeonium tabulaeforme is monocarp, d.w.z. de plant draagt maar eenmaal 
vrucht, zodat zij dan ook na de bloei afsterft. Na 2—5 jaar is de plant meest
al bloeibaar en de fraaie stamloze rozet begint zich dan geleidelijk te ver
lengen en op te lossen in de bloemstengel die bij sommige planten wel 50-60 
cm hoog wordt. De bloeiwijze wordt gevormd door een losse, sterk ver-
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takte tros, getooid met zwavelgele stervormige bloemen, die zelffertiel 
schijnen te zijn.
Aeonium tabulaeforme moet dus vermenigvuldigd worden door zaaien, wat 
voor massacultuur dan ook de aangewezen weg is. Voor de liefhebber die 
meestal maar enkele exemplaren kweekt, is er nog een andere, gemakke
lijke methode om in het bezit van deze fraaie plant te blijven. Er bestaat 
n.1. van deze soort een cristaatvorm die regelmatig tussen haar kammen 
normale stekken produceert, die afgenomen kunnen worden en verder ge
kweekt, het aanzien geven aan de normale vorm. Wordt bij de meeste mon
struositeiten een dergelijk atavisme niet bepaald met gejuich begroet, om
dat dit in vele gevallen het einde van de ongeschonden vorm der abnor
maliteit betekent, bij deze plant zien wij graag de normale kopjes komen, 
want indien zij tijdig worden weggenomen laten zij geen enkel spoor van 
beschadiging aan de cristaatvorm na. Persoonlijk prefereren wij trouwens 
meer de normale vorm, maar hiermee zullen velen, die juist belangstelling 
hebben voor het abnormale, het niet eens zijn.
Zowel Aeonium tabulaeforme als haar cristaatvorm moeten in de zomer 
tegen al te felle zonnestralen beschermd worden, tenzij ze buiten gekweekt 
worden. In de volle zon, vooral onder glas, verliezen de planten hun gras
groene kleur en verbleken min of meer tot geelachtig groen. Middenzomer 
is feitelijk de rustperiode maar vooral in de nazomer, wanneer de groei weer 
intreedt, moet volop water gegeven worden. De groei en bloeiperiode valt 
meestal in de winter, maar toch dient dan, vooral als de planten betrekkelijk 
koel overwinterd worden, de nodige voorzichtigheid met gieten in acht 
genomen te worden. Vocht tussen de dichtopeenstaande vrij zachte blade
ren, geeft spoedig aanleiding tot rotting. Als grondsoort kan bladgrond, ver
mengd met scherp zand, gebruikt worden.
Met onder andere Aeonium canariense, A. glandulosum en A. subplanum, 
behoort Aeonium tabulaeforme en haar cristaatvorm tot de Sektie I : 
C a n a r i e n s i a .

HET ZAAIEN VAN MAM. WRIGHTII EN TOUM. PAPYRACANTHA

Broeder Aquilas schrijft ons :
Tot mijn zeer grote verwondering las ik 

in het artikeltje van de heer B. M. Schom- 
per over de grote moeilijkheden bij het 
zaaien van enkele „Nieuw-Mexikanen” .

Op 26 mei 1960 kreeg ik van Hans 
Bonefaas 10 zaden van Toumeya papyra- 
cantha. Op 28 mei d.o.v. 103 zaden van 
Mammillaria wrightii. (Dr. Hilberath).

Beide soorten werden medio juni, met 
andere zaden uit New-Mexico — eveneens 
afkomstig van Dr. Hilberath — op de ge
bruikelijke wijze gezaaid.

De zaden werden niet ontsmet. Grond- 
mengsel: bladgrond met rivierzand. Over 
de bovenlaag werd als „ontsmetter” Bras-

sicol-super verstoven. Er werd geen bo- 
demverwarming gebruikt.

Resultaat:
a. zeven plantjes T. papyracantha.

Drie plantjes werden na een week op 
Peireskiopsis velutina geënt. Deze 
hebben reeds enkele zijscheuten ge
maakt. De andere vier staan nog op 
eigen wortel en zijn uiteraard ook nog 
veel kleiner.

b. 87 Mammillaria wrightii.
Drie plantjes geënt op Peireskiopsis 
zijn momenteel reeds 2% cm groot.

Er moet blijkbaar een grote dosis geluk 
bij het zaaien meespelen.
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GUNTHER KÖNIGS

P  aro d iia  m airan an a ((^ardenaó 1957)

In aansluiting op mijn eerste artikel waarin ik het zaaien van Parodia’s 
behandelde, wil ik thans in een serie korte bijdragen van de bij mij in 
cultuur zijnde Parodia’s in woord en beeld aan de Parodialiefhebbers en 
zij die het wensen te worden Parodia mairanana voorstellen.

Deze, door Prof. M. Cardenas in 1955 ontdekte Parodia, vond hij in 
Bolivia, in de provincie Florida, Dept. Santa-Cruz bij Mairiana. De beschrij-

PARODIA MAIRANANA, 6 cm breed, 4 cm hoog, sterk vergroot. foto: G. Königs

ving van deze plant publiceerde Cardenas in 1957 in Cactus and Succ. Jour
nal, Amer. 12 (4), 84 (1957).

Mijn nieuwe Parodia mairanana is wel een van de mooiste Parodia’s die 
de laatste jaren gevonden zijn. Volgens Backeberg — Die Cactaceae, deel 
III — wordt ze niet groter dan circa 6 cm in doorsnede. Uitlopers levert 
deze Parodia vrij vlug. Het plantenlichaam is prachtig groen met een ste
vige wit-geelachtige bedoorning.

De zeer mooie, circa 2—3 cm grote bloemen zijn oranje-rood; bij het 
verlopen van de bloemkleur wordt deze metaalachtig tot zalmkleurig.

De bloeitijd valt, naar mijn waarneming, van midden mei tot circa mid
den oktober. In 1959 bloeide een van mijn planten van 6 juni tot 3 novem
ber onafgebroken met 1—3 bloemen !
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PARODIA MAIRANANA uitlopers 
vormend. Macro-opname.

foto: G. Königs.

Aangezien Parodia mai- 
ranana bovendien een goede 
zaadleverancier is, kon ik een 
partijtje zaden oogsten, die, 
gezaaid, voor 100 % kiemden.

De eerste afbeelding 
laat zien hoe de plant aan 
de top een prachtige bloem 
ontwikkelde. De zwart-wit 
foto werd van een kleurendia 
gemaakt, zodat wij u, jam
mer genoeg, de prachtige 
kleuren moeten onthouden. 

De afbeelding hiernaast 
toont een sterk vergrootte opname van een plant waarop de stekken zich 
aan de oudere areolen ontwikkelen. Zo is ook op deze wijze voor een 
spoedige vermeerdering van deze vrij zeldzame Parodia zorg gedragen.

Mijn beide grote planten zijn op Trichocereus spachianus geënt. Gedu
rende de wintermaanden houd ik mijn Parodia s koel en droog. In de zomer
maanden vragen zij veel zon en veel water.

Zelfs voor een venster, waardoor licht en zon kan schijnen, is het niet 
zo moeilijk om Parodia mairanana in bloei te krijgen, daar ze reeds bij een 
diameter van 3—4 cm bloeibaar zijn.

U it andere tijdschriften.

Het februarinummer van „Kakteen u. 
andere Sukkulenten” herdenkt in een uit
voerig artikel de auteur Gustav Schwan- 
tes, geboren 18 september 1881 en na een 
langdurige ziekte op 17 november 1960 
overleden. Zijn grootste verdienste was wel 
het onderzoek van de Mesembryanthema- 
ceae in Zuid-Afrika.

Prof. Schwantes was lid van de I.O.S. en 
erelid van de D.K.G. en S.K.G. Hij had 
zijn arbeidsterrein in de botanische tuin 
te Kiel, waar hij tezamen met Jacobsen 
zich uitsluitend met de plantenstudie be
zig hield.

Friedrich Ritter beschrijft een nieuw 
geslacht, nl. Pilocopiapoa met als soort

Solaris. Deze plant werd gevonden in het 
achterland aan de Noord-Chileense kust 
op de 24e breedtegraad. Solaris ontwijkt 
de zone van de kustennevel en groeit ho
ger en verder landwaarts, waar altijd de 
zon schijnt en bijna zo goed als geen regen 
valt. De typelant, die het veldnummer 
FR 541 draagt, is met zaden in het herba
rium van de rijksuniversiteit te Utrecht 
gedeponeerd.

Werner Rauh schrijft interessante din
gen over Frerea indica Dolz, een Stapelia 
uit Indie; Gerhart Frank laat twee afbeel
dingen zien bij een goed artikel over Neo- 
werdermannia vorwerckii, importen uit 
het Andesgebergte.
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W IJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten van de Afrikaanse Veld
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
GOOI- EN EEMLAND

Gooi- en Eemland hield op 7 februari 
in ’De Karseboom’ te Hilversum de jaar
vergadering voor 1961. Na een toespraak 
van de voorzitter werden de jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester voorge
lezen en goedgekeurd, waarop men over
ging tot het kiezen van het Afdelingsbe
stuur. Het ambt van voorzitter, resp. secre
taris bleef in handen van de heren H. 
Rubingh en W. H. Schuster, Mevr. M. E. 
Gramkow-Imhof werd definitief tot pen- 
ningmeesteresse gekozen en de heren S. 
W. Oost Lievense en F. M. van Erp Taal
man Kip werden lid van het Afdelingsbe
stuur. In de ’Contact-commissie’ namen 
zitting de heren W. C. L. Gramkow en 
W. Veldhuizen.

Tijdens de avond was er gelegenheid 
om kennis te maken met de nieuwe leden, 
Mevr. E. B. Schönhage en de heer H. L. 
A. Hugenin, terwijl er voorts een discus
sie gehouden werd over de mogelijkheden 
van het kweken van ultra-succulente plan
ten. De verloting en de verkoop van plan
ten uit een geliquideerde collectie hadden 
een vlot verloop.

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

DEN HAAG
Natuurfilm over Mexico.

Op vrijdag 17 maart a.s. des avonds om 
8 uur, in het gebouw de drie stoepen 
(voormalig Volksgebouw), Prinsegracht, 
73, zal voor de afdeling den Haag een 
natuurfilm in kleuren, met cactussen en 
agaven worden vertoond. De film is op
genomen en wordt toegelicht door Dr. J.

M. Lodewijks, bekend bioloog.
Deze filmavond wordt gehouden in sa

menwerking met de Natuur- en Aquarium- 
vereniging „Minor”.

Op maandag 20 maart is er GEEN ver
gadering van de afdeling.

ROTTERDAM
Op 11 februari hield onze afdeling haar 

maandelijkse bijeenkomst. Met een korte 
toespraak opende de voorzitter de verga
dering waarbij hij onze gasten van deze 
avond de heer en mevrouw Kunst en de 
heer van Keppel uit Wassenaar verwel
komde.

De heer van Keppel hield voor ons een 
interessante lezing bij kleurendia’s over : 
„Een praatje bij een plaatje”.

In het eerste gedeelte van zijn lezing 
behandelde spreker de cactussen en na de 
pauze de vetplanten. Van de gelegenheid 
tot het stellen van vragen werd een ruim 
gebruik gemaakt. Door tijdnood moest spr. 
zijn lezing bekorten, doch zijn toezegging 
om ter gelegener tijd nog eens een avond 
te komen, werd dankbaar aanvaard. Na
mens ons allen dankte de voorzitter de 
heer van Keppel voor de mooie leerzame 
avond die hij ons geboden had, waarna 
nog enige huishoudelijke zaken werden be
handeld, o.a. een te houden excursie op 
zaterdag 10 juni naar het Canton’s Park 
te Baarn en Botanisch museum te Utrecht.

De volgende bijeenkomst wordt gehou
den op zaterdag 18 maart, dan zal de heer 
H. Rubingh uit Soestdijk een lezing voor 
ons houden.

J. L. DE SLEG TE, secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-8

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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



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

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

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

ZAANSTREEK
Op 2 februari j.I. werd de jaarvergade

ring van onze afdeling gehouden. Er was 
een grote belangstelling voor. Nadat de 
jaarverslagen van de penningmeesteresse 
en de secretaris bij acclamatie waren goed
gekeurd werden de porties zaad voor de 
nieuwe zaaiwedstrijd uitgereikt, o.a. Li- 
thops bella en Rebutia xanthocarpa. Ook 
werd besloten weer een excursie te orga
niseren naar een kwekerij in het Westland.

De volgende vergadering zal gehouden 
worden op donderdag 16 maart a.s. ten 
huize van de heer J. de Roo, Ringweg 224 
te Zaandam. Op het programma staat o.a. 
een plantenverkoop.

E. J. HELDERMAN, secretaris, 
Eschdoornlaan 52 — Wormerveer.

VRAAG- EN AANBOD
TE KOOP aangeboden wegens ruimte

gebrek, enige stekken van verleden jaar, 
voor de bijzondere prijs van 25 cent per 
stuk. Aeonium barbatus, Aloë aristata, 
Gasteria distiga, Harrisia tortuosa, Hawor- 
thia cymbiformis, Haw. fasciata, Mammil
laria carnea, Pachyphytum compactum, 
Verzending zonder prijsverhoging. Bestel
lingen richten aan: A. P. BOELSMA, le  
Hoogerwoerddwarsstraat 8, Haarlem.

B E S T U U R S M E D E D E L IN G E N
Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk 

Reglement treedt ieder jaar een derde der 
leden van het Hoofdbestuur af. De aftre
dende leden zijn terstond herkiesbaar.

In 1961 zijn volgens de opgemaakte 
rooster aan de beurt van aftreding :
1. G. J. MOL, Amsterdam, 2de voorzit

ter en vertegenwoordiger afd. Amster
dam.

2. G. D. DUURSMA, Leeuwarden, 
Algemeen Penningmeester.

3. J. A. JANSE, Bennebroek.
4. C. SMULDERS, Eindhoven, verte

genwoordiger afd. Eindhoven.
5. C. BRAVENBOER, Vlaardingen, 

vertegenwoordiger afd. Rotterdam.
6. H. RUBINGH, Soestdijk, vertegen

woordiger afd. Gooi- en Eemland.
7. J. BONEFAAS, Den Haag, vertegen

woordiger afd. ’s-Gravenhage.

N.B. In een der komende nummers van 
Succulenta zal worden bekend gemaakt of 
de bovengenoemde periodiek aftredende 
leden zich wederom beschikbaar willen 
stellen voor hun functie in het Hoofdbe
stuur.

^ tpI antI n h. vm domelmr
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

export Gactussen en andere Succulenten
telefoon 3 3 2 5 5 6  F. Jansen Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  's-Gravenhage
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fttiio C A C T U S M E S T T A B L E T T  EN
MENGMESTOF 8+ 15+ 20  

BLOEIBE VORDERENDE 
VOEDINGSSTOF I

 Speciaal samengesteld voor en aan
gepast aan de voedselopname van 
cactus- en vetplanten

f t i f f o  bloe
MESTSTOFFENMENGSEL 

6 - 1 3 - 1 8  
ONTHEFFING NR 513

i t in o l
GOEDGEKEURD MIDDEL 

P.D. NR 2120

ttls%o blott
In Nederland en België verkrijgbaar 
bij bloemisten en zaadhandelaren.

M E N M E S T K E G E L T J E S

I
Bloeibevorderend. Gemakkelijk en 
hygiënisch in het gebruik. Organisch, 
daardoor wortelverbranding uitgeslo
ten.

I
 Tegen blad- en schildluis.

Tevens tegen vliegen, muggen en 
motten. Verkrijgbaar in spuitflacon 
en aerosolbus.

3 B L A D  V E R N I E U W E R
Voortdurend schoonmaken van Uw  
Ficus, Clivia, Sansevieria en andere 
hardloofgewassen thans overbodig. 
Houdt de bladen glanzend en stofvrij 
en voorkomt tevens voortijdige blad- 
afval.
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Nederl.-Belgische Vereniging van Liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten

S UCCUL E NTA
Redactie-adres : Hofwijckstraat 17, Den Haag VERSCHIJNT MAANDELIJKS

M  onantkes 

muralis

(‘" lOebb) @ ,kriót

Zo op het eerste 
gezicht een alleraar
digst plantje; ik ken een 
schilder die er zelfs 
een grote bewondering 
voor koestert. Het grote 
wonder openbaart zich 
evenwel eerst dan, 
wanneer men het plant
je onder een sterk ver
grootglas bekijkt. Het 
is dan alsof de blaadjes 
nauwelijks nog enige bladstructuur vertonen, maar louter bestaan uit een 
met vocht gevulde massa, groenachtige min of meer doorschijnende bolle
tjes of blaasjes (papillen); op de bovenzijde en aan de randen en toppen van 
de blaadjes zijn deze papillen haast glasachtig doorzichtig. Op de onder
zijde der blaadjes bevinden zich tussen de papillen grotere of kleinere tus
senruimten, het eigenlijk blad, dat aanvankelijk groen is doch later grotere 
of kleinere purperachtig rood gekleurde vlekken en vlekjes vormt.

De min of meer doorschijnende papillen breken het zonlicht en kaat
sen dat gedeeltelijk terug en dienen verder als watervoorraad om aldus het

MONANTHES MURALIS 
(ruim 3 x  vergroot)

foto: Uitewaal

A. J. A. UITEWAAL
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plantje tegen verschroeiing en uitdroging te beschermen. We kennen dit 
soort voorzieningen bij meer vetplanten, vooral bij andere Crassulaceae 
en verder bij Mesems, van welke laatste Mesembryanthemum crystallinum 
een klassiek voorbeeld is. Zelden heb ik deze doorschijnende papillen

M O N A N TH ES M U R A L IS  (bijna % van de grootte) foto: Uitewaal

bij mij bekende succulenten zo duidelijk en naar verhouding tot de blad
grootte zo groot in aantal gezien als bij het onderhavige plantje. Vergeef 
mij de misschien wat vreemde vergelijking, nl. dat de blaadjes door de lop 
gezien, doen denken aan viskuit dus aan viseitjes.

Monanthus muralis *) is een laagblijvend z.g.n. half-struikje, dat met 
zijn verschillende stammetjes en takjes — al naar gelang de standplaats — 
een blauwgroen tot roodbruin kussentje vormt. De kleine, tot slechts onge
veer 6 mm grote, verstrooid geplaatste blaadjes zijn aan de stengeltoppen 
rozetvormig gerangschikt. De blauwgroene, omgekeerd wigvormige en 
aan de top min of meer driehoekig afgeronde blaadjes zijn zeer dicht met 
doorschijnende papillen bezet; voornamelijk op de onderzijde van de blaad
jes zijn de ruimten tussen de papillen purperachtig rood gekleurd. De 6-tal- 
lige, langgesteelde (ca 10 mm) geelachtige bloeiwijze is klierachtig week be
haard; de bloempjes staan enkel; de schubvormige bloemblaadjes zijn ver
anderd in honigklieren, die fijne honigdruppeltjes afscheiden; uit het mid
den van het bloempje verheffen zich de deels roodachtig gekleurde vrucht- 
bladen. Dit interessante, werkelijk aantrekkelijke plantje is oorspronkelijk af
komstig van de Canarische eilanden, t.w. Hiero en Palma, waar het voor
namelijk groeit in rotsspleten.

*) Korte karakterisering van het geslacht M o n a n t h e s  Haw. (1821):
Fam.: C r a s s u l a c e a e ;  Subfam.: S e m p e r v i v o i d e a e  (waartoe verder 

behoren de geslachten Sempervivum, Aeonium, Greenovia en Aichryson); Genus 
M o n a n t h e s :  bloemen meest 6-tallig, aantal meeldraden dubbel zo groot als 
kelk-, kroon- en vruchtbladeren; bladeren meestal verspreid of in rozetten, meestal 
met grote papillen; bloemen klein en lang gesteeld, honigklieren groot. Ongeveer 
10 variabele en vrij moeilijk te onderscheiden soorten, door bastaarden verbonden, 
hoofdzakelijk afkomstig van de Canarische eilanden.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili

P y r r h o c a c tu s  sim u lan s f i t t e r  sp ec, n ova
Simplex, hemisphaericus, dein columnaris, vertice tomentosum, radice rapacea; costis 
11—13, cinereoviridibus, subtuberculatis obtusis; areolis magnis subrotundis approxima
tis; aculeis nigris, marginalibus 8—12, centralibus 1—8, subrectis; floribus infundibuli- 
formibus flavidorubris; fructibus rubris cavis floccis albis et setis piliformibus albis 
dense instructis; seminibus parvis nigris levibus, hilo basali.

P l a n t  enkel, grijsgroen, half kogel
vormig, met grijswollige platte top, 5—8 
cm 0 ,  later van 10 tot 20 cm lang, met 
zeer dikke witte of geelachtige penwor- 
tel en meestal iets vernauwde wortel- 
hals.
R i b b e n  11—13, circa 1 cm hoog, 
stomp, smaller tussen de areolen, onder 
de areolen slechts weinig knobbelig, er 
boven iets ingesneden.
A r e o l e n  met fris oranjebruinachtig 
gekleurd vilt, later grijs wordend, bij 
jonge planten % cm lang en %—1 cm 
van elkaar, bij oudere planten %—1% cm 
lang en slechts weinig smaller, zeer dicht 
bij elkaar op slechts enkele millimeters.

D o r e n s  zwart, grijs wordend, de 
randdorens 8—12, recht of vrijwel recht, 
tamelijk grof, 1—3 cm lang, enkele fijner; 
de middendorens krachtig, bij jonge 
planten 1, later 4—8, lang 2—4 cm, recht 
of iets gebogen, naar boven of afstaand 
gesteld, de laatste gelijk de dorens van 
Copiapoa coquimbana (het enige geval 
bij Pyrrhocactus).

B l o e m  reukloos, verschillende dagen 
geopend, zij sluit zich des nachts, 4—4% 
cm lang, opening circa 4 cm 0 .

V r u c h t b e g i n s e l  bruinachtig groen, 
met miniem kleine schubjes en veel wit
te wollige haren in de oksels.

V r u c h t  rood, huidachtig, hol, circa 
1% cm lang en even breed, half bedekt 
met uit de oksels groeiende vele witte 
vlokken wollige haren en veel witte 
zachte harige dorens, bovenaan soms met 
bruine borstelige dorens.

B l o e m b u i s  aan buitenzijde als het 
vruchtbeginsel, bovendien met zachte 
witte borstelige dorens in de oksels, 1,3 
cm lang, onderaan 3 mm wijd, opening 
1% cm wijd, trechtervormig maar boven
aan meer naar buiten gebogen, zonder 
verdikking van de wand boven de nek- 
tarkamer.
N e k t a r k a m e r  met weinig nektar, 
een nauwelijks 1 mm wijde holle ring 
rond de 1% mm dikke basis van de stam
per vormend, circa 1% mm hoog. 
M e e l d r a d e n  de onderste circa % 
cm lang, wit, iets tegen de stamper leu
nend, de bovenste circa 1 cm lang en 
meer rose met witte basis; helmknopjes 
bleek crème, reiken ongeveer tot op % 
van de hoogte van de bloembladeren; 
inplanting gelijkmatig boven de nektar- 
kamer tot op 5 mm onder de rand van 
de bloembuis.
S t a m p e r  3 cm lang, karmijnrood; de 
circa 10 gespreid staande rose, ca. 5 mm 
lange stempels komen ver boven de 
helmknopjes uit en bereiken ongeveer de 
hoogte van de uitstaande bloembladeren.
B l o e m b l a d e r e n  2 cm lang, %—% 
cm breed, onderaan smaller, bovenaan 
iets toegespitst, karmijnrood, met licht
gele, zijdeachtig glanzende omranding. 
Deze gegevens van de bloemen komen 
van slechts één bloem.
Z a a d  circa 1 mm lang, % mm breed, 
% mm dik, zwart, glad, dof, tamelijk 
ovaal van om trek, aan de rugzijde iets 
kielvormig, het ovale witte hilum geheel 
aan de onderste punt.

V i n d - e n  g r o e i p l a a t s :  aan de berg
wanden van het Chorosdal, Noord Chili.

S y s t e e m :  zij staat het dichtst bij Pyrrhocactus atroviridis R itter, die 
meer naar het noorden groeit. Natuurhybriden met andere Pyrrhocactus-
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soorten werden tot dusverre niet gevonden. Bijzonder opvallend is, dat deze 
soort, die het eerst gevonden werd door de heer R u d o l f  W a g e n k n e c h t  in 
La Serena, door de groei, de areolen, de bedoorning, de huidkleur en de 
vorming van een grijze wollige top, opvallend veel gelijkt op Copiapoa 
coquim bana ( K a r w .) B r . en R o s e . Zij komt slechts plaatselijk hier en daar 
voor tussen deze in grote hoeveelheden groeiende Copiapoa. Dit kan be
zwaarlijk een blote toevalligheid zijn en moet m.i. meer als mimicry be
schouwd worden. Vermoedelijk ligt de oorzaak in de sterke aantrekkings
kracht van Pyrrhocactussen voor larven van een soort kever, die zich met 
deze sappige planten voedt, ze van binnen uitholt en ze dikwijls daardoor 
geheel vernielt. Deze larven vindt men veel minder in de planten van

PYRRHOCACTUS SIMULANS Ritter SPEC. NOVA foto: Ritter.

Copiapoasoorten, zodat de mogelijkheid bestaat dat Pyrrhocactus simulans 
R i t t e r  door de gelijkenis met Copiapoasoorten, waar zij tussen groeit, niet 
wordt bezocht door de kevers, die goede broedplaatsen voor de eieren zoe
ken en deze eieren deponeren in de daar eveneens groeiende Pyrrhocactus 
sp. nova FR 252c, die n i e t  gelijkt op een Copiapoa. Pyrrhocactus simu
lans R i t t e r  weet op deze wijze een dergelijke aanval op een andere ver
wante soort af te schuiven.
De foto is op de vindplaats genomen. De plant draagt het veldnummer 
FR 488.
Een plant en zaad van de vindplaats zijn gedeponeerd in het herbarium 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Holland.

Vertaler: A. F. H. BUINING.
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H. W. DE BOER EN B. K. BOOM

Notities over Lithops
(Nptes on Lithops)

I.

In de loop der jaren is een vrij groot aantal Lithopssoorten beschreven; 
vaak zijn deze duidelijk gekenmerkt, soms lijken ze zoveel op elkaar, dat 
alleen specialisten ze kunnen onderscheiden. Het was te verwachten, dat 
een stelselmatig onderzoek, zowel op de natuurlijke vindplaatsen als in de 
cultuur, zou voeren tot een beperking van het aantal soorten. N e l  (Lithops, 
1946) is ons hierin voorgegaan; hij maakte voor het eerst veldstudies en 
kwam tot de conclusie, dat verscheidene soorten niet als zodanig waren te 
handhaven; hij bracht de namen als synoniemen onder bij andere soorten.

Naar onze mening is hij hierin evenwel soms te ver gegaan en soms niet 
ver genoeg; hij deed geen cultuurproeven, zodat hij niet op de hoogte kwam 
van de zaadvastheid van vele kenmerken. De eerstgenoemde auteur van 
dit artikel heeft in zijn kas te Haren (Gron.) uitvoerige proeven verricht, 
waarbij Lithopssoorten bij duizenden werden uitgezaaid; het uitgangsma
teriaal was afkomstig uit vele gebieden en op grond daarvan menen we te 
kunnen concluderen, dat verscheidene van de beschreven soorten wel is 
waar als soorten geen reden van bestaan hebben, doch toch te constant 
zijn om ze alleen maar als synoniemen te beschouwen. We menen, dat 
het hier gaat om variëteiten.

Nu moet men voorzichtig zijn met het waarderen van populaties uit 
wild materiaal; de kans bestaat, dat bewust of onbewust reeds bij het opspo
ren en het opzenden van de wilde planten een zekere selectie is uitgeoefend, 
waardoor het uitgangsmateriaal al niet meer representatief is voor de 
gehele variatie in het wild. D in t e r  (Süd Afrikanische Lithops Arten, 7, 
1928) heeft hierop al gewezen; hij was van mening, dat culturen alleen waar
de hebben voor taxonomische studies, wanneer het uitgangsmateriaal reeds 
de gehele natuurlijke variatie bevat. We kunnen dit geheel met hem eens 
zijn. Of dit nu bij ons het geval is, weten we niet altijd; maar uit het feit, 
dat alle Lithopssoorten zelfsteriel zijn en we dus tenminste twee exempla
ren moeten bezitten om een cultuur op te zetten, volgt, dat inteelt door 
zelfbestuiving onmogelijk is; verder is meestal uitgegaan van zaad in het 
wild verzameld en naar onze mening is er een goede kans, dat in het meren
deel der culturen de variatie niet sterk afwijkt van die in de natuur. Dit is 
dan ook de reden, dat we de hier besproken taxa niet als cultuurvariëteiten 
(cultivars), maar als echte variëteiten hebben opgevat.

Wel moet nadrukkelijk naar voren gebracht worden, dat het hier gaat 
om planten, die onder omstandigheden zijn gekweekt zoals deze zich in 
West-Europa voordoen en dat de opgegeven kenmerken betrekking heb
ben op volgroeide exemplaren in de zomer. In de winter zijn Lithopsen 
moeilijk te beoordelen.
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At the moment a rather large number of Lithops species is described. As could be 
expected a systematical research — as well at the localities in the wild as in cultiva
tion —  would lead to a restriction of the number of the species.

Nel (Lithops, 1952) led the way: he sunk a rather large number of names into the 
synonymy as belonging to the normal species variability. In our opinion Nel went some
times to far and other times not far enough, and —  as he made no cultivation trials — 
he had no view on the constancy of many characteristics. The first mentioned author 
of this article made in his glasshouse extensive seed trials in sowing Lithops species by 
thousands; the seed he used originated from many localities. According to his results 
we think we may conclude that in many cases we are dealing with varieties only.

One has to be careful in interpreting populations grown in cultivation from native 
seed; it is possible that the collector made unintentionally a selection picking up the 
nicest specimen and then the variation of the material is not representative for the 
total variation in the wild anymore.

Still there is a real chance that the variation in our cultivation does not differ too 
much from that at the natural localities. Consequently we consider the here mentioned 
taxa not as cultivars but as real varieties.

We like to emphasize that our plants have been cultivated under West-European 
circumstances and that the characteristics refer to full-grown specimen observed during 
the summer; in winter Lithops are difficult to examine.

Lithops bella N.E.Br. in Gard. Chron., 1922, 1, 80
Deze vrij variabele, goed te herkennen soort valt uiteen in 3 variëteiten:

Lithops bella var. bella
Banden van het venster donker gekleurd; eilanden lichtgeel, rose- 

achtig geel of licht bruinachtig geel. Z. W. Afrika.
Bands of the window dark coloured: islands light yellow, pinkish yellow or light 

brownish yellow.

Lithops bella var. eberlanzii (D in t . & S ch w .) com b, nova

Mesembriianthemum eberlanzii D in t . &  S ch w . in Z. f. Sukk., 2, 25 
(1925).

Lithops eberlanzii (D in t . &  S ch w .) N. E. Br. in Gardn. Chron, 1926, 
1,80.

Venster minder ingezonken, minder doorzichtig, aan de rand meer ver
takt; eilanden grijs tot blauwachtig grijs, soms iets bruinachtig. Opgemerkt 
moet worden, dat deze vensterkenmerken soms niet alle gelijktijdig even 
duidelijk aanwezig zijn. De verschillen zijn zaadvast.

Zowel D in t . &  S ch w . l.c. als N e l  (Lithops 75) hebben gewezen op de 
verwantschap met L. bella. De vindplaats van deze variëteit komt met die 
van het type tamelijk wel overeen.

Hetgeen in cultuur onder de naam L. eberlanzii voorkomt is slechts zel
den de hier bedoelde variëteit; meestal is het een vorm van L. erniana (zie 
aldaar).

N. E. B row n , l.c. geeft als basionym voor Lithops eberlanzii op: Mesem- 
bryanthemum eberlanzii D in t , in Fedde, Rep. Beih., 23, 43 (1923). Dit 
is een typisch voorbeeld van slordige literatuurvermelding, want daar wordt 
Pelargonium eberlanzii beschreven.

Window less sunken, less transparant, more branched at the margin; islands grey 
to bluish grey, sometimes a little brownish. These window-characteristics are simul
taneously not always quite clear; the var. is true-breeding.

We found that what we cultivate under the name L. eberlanzii, mostly is a form 
of Lithops erniana.
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Lithops bella var. lericheana (Dint. & Schw.) comb, nova
Mesemhryanthemum lericheanum  D int. & Schw. in Z. f. Sukk., 2, 

25, 132 (1925).
Lithops lericheana (Dint. & Schw.) J acobsen, Die Sukk., 147 (1933); 

(Dint. & Schw., l.c., pro syn.).

Afwijkend van het type door de donkerder banden en de bruinachtig 
gele eilanden.

N. E. Brown (Gardn. Chron., 1926, 1, 102) en Nel (Lithops, 46) achten 
deze geheel identiek met L. bella; Jacobsen (Hand. Sukk. PL 1479, 1955) 
handhaaft hem evenwel als soort, daarbij tevens vermeldende, dat Lithops 
lericheana welriekende bloemen zou hebben en L. bella  reukeloze. Dit is 
onjuist: de bloemen van beide rieken; bovendien is dit geen kenmerk, waar
op men een soort kan baseren.

De hier opgegeven verschillen zijn wel is waar klein en misschien moei
lijk onder woorden te brengen, maar ze zijn zaadvast en aan levende plan
ten zeer duidelijk waar te nemen.

Het verspreidingsgebied sluit aan bij dat van het type.

Differs from var. bella by the darker bands and the brownish yellow islands. 
N.E.Br. and Nel consider this var. to be identical with L. bella; Jacobsen still maintains 
both as species to which he adds that L. lericheana should have fragrant flowers as 
L. bella is scentless; this is incorrect; the flowers of both species are fragrant.

Although the differences mentioned here are small, they are true from seed and 
on living specimen very distinct.

1 en 2 : Lithops be'lla var. bella; 3 : Lithops bella var. eberlanzii; 4 en 5: L. erniana.

Lithops divergens L. Bol., Notes, 2, 451 (1932)
Nel (Lithops, 71) geeft van deze soort 2 vindplaatsen op n.1. Kners- 

vlakte (bij L. Bol., l.c. Knechtsvlakte genaamd) en Nuwe Fontein; beide 
plaatsen liggen ten N.W. van Rhynsdorp (Kaapprovincie). In onze culturen 
(de Boer) zijn planten van beide vindplaatsen aanwezig en deze zijn dui
delijk verschillend; de verschillen zijn zaadvast, reden, waarom wij ze als 
variëteiten van elkaar behandelen. De exemplaren van de Knersvlakte ko
men overeen met de diagnose van Bolus en met de afbeeldingen van Nel.

Nel mentions 2 localities for this species, viz. Knersvlakte and Nuw Fontein (both 
in S.W. Africa). In our cultivation (de Boer) plants of both localities are present and 
they are evidently different; the differences are true from seed and therefore we con
sider them as varieties. The specimen of the Knersvlakte agree with the diagnosis of L. 
Bolus and with figures of Nel.
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Lithops divergens var. divergens

Planten geheel grijsgroen; in cultuur zeer zeldzaam.
Plants completely grey-green.

Lithops divergens var. amethystina D e  B oek , var. nova 
A typo corpusculis amethystinis differt.

Het is deze variëteit, die onder de naam L. divergens in cultuur voor
komt. Hij lijkt nogal op L. comptonii, doch deze is paarser en variabeler van 
kleur; de jonge planten hiervan zijn karakteristiek verschillend door de 
korte lobben (bij L. divergens zijn deze veel langer en steeds uitstaand).

This is in cultivation as L. divergens. The plant is pretty similar to L. comptonii 
but more purple and much more variable in colour; the young seedlings differ charac
teristically by their short lobes (L. divergens always has long and divergent lobes).

1: L. divergens var. divergens; 2, 3 : L. divergens var. amethystina; 
4, 5 : L. comptonii.

Lithops emiana L o esch  & T isc h er  in Kaktk., 3, 49 (1934); Succ., 17, 76 
(1936).
Uit recente vondsten o.m. door B. C a rp  en H . H a l l  in Zuid Afrika is 

gebleken, dat de variatie van deze soort veel groter is dan we aanvankelijk 
meenden. De bruine tekening, die zo karakteristiek voor deze soort werd 
geacht, kan namelijk geheel ontbreken, zodat slechts de onderliggende 
kleur hiervan zichtbaar wordt; deze is dan donkerder dan de rest van de 
topvlakte en soms zelfs is deze bijna onzichtbaar. De zaailingen zijn nog al 
variabel en daarom gaan we niet over tot het opsplitsen van deze soort 
in variëteiten.

In cultuur is verder nog een vorm met een iets gladdere topvlakte en 
minder diepliggende, niet duidelijk stervormige tekening en wel onder de 
verkeerde naam L. eherlanzii. Ook deze is niet voldoende zaadvast om hem 
als variëteit af te splitsen.

Recent finds in South Africa showed that the variation of the species is much lar
ger than we presumed at first. The typical brown markings sometimes are absent. 
Then the underlying colour becomes visable: this colour is darker than the rest of the 
topsurface and sometimes invisable.

The seedlings are rather variable and therefore it is not possible to split up this 
species into varieties.

There is another form wrongly named L. eberlanzii with a smoother topsurface, 
less impressed markings and not distinctly starlike. This plant is not true breeding and) 
belongs to Lithops erniana.

40



De naam Lithops gulielmi

Deze naam werd door Miss L. B olus gegeven aan een plant, die duide
lijk tot de variatie van L. schwantesii behoort (zie aldaar); Nel  (Lithops 88) 
handhaaft deze soort, evenals J acobsen (Handb. Succ. PI., 1230, 1960).

De beschrijvingen van L. B ol. en Nel  lopen wat betreft de kleur van de 
topvlakte nogal uiteen en omdat deze kleur juist het belangrijkste onder
scheidingskenmerk is van de variëteiten van L. schwantesii hebben we ons 
genoodzaakt gezien de naam bij twee verschillende variëteiten onder te 
brengen.

Lithops gulielmi L. B o l . in Notes, 3, 100 (1937) noemt de topvlakte 
alleen maar roodbruin en ongetwijfeld heeft hij de variëteit triebneri be
doeld (zie aldaar).

Lithops gulielmi Ne l , Lithops, 88 (1946) heeft een licht witgrijze top
vlakte en deze stemt overeen met de var. urikosensis (zie aldaar).

Merkwaardig is, dat Lithops gulielmi, zoals afgebeeld op Plaat 16, 1 
van Ne l 's boek licht rose is; vermoedelijk hebben we hier te doen met een 
plant, die door droogte wat meer anthocyaan heeft gevormd.

Het spreekt vanzelf, dat bij het vermelden van deze kleuren de voor 
Lithops schwantesii zo karakteristieke, kastanjebruine lijntjes en/of vlekken 
nooit ontbreken.

This name was given by Miss Bolus to a plant which evidently belonged to the 
variation of L. schwantesii (see at that place); Nel (l.c.) maintains the name as Jacob
sen does (l.c.). The descriptions of L. Bolus and Nel are rather different, especially in 
the colour of the topsurface; this very colour is the most typical characteristic of the 
schwantesii varieties and so we were forced to place the name as a synonym in 2 dif
ferent varieties. L. Bolus calls the topsurface only reddish brown and doubtless this 
name belongs to the synonymy of the var. triebneri (see at that place).

Nell calls the topsurface light whitegrey, according to the var. urikosensis.

Lithops herrei L. B ol. in S. Afr. Gard. & Co Life 22, 221 (1932);
in Kaktk., 3, 46 (1934)
Ook deze soort valt in twee variëteiten uiteen :

Lithops herrei var. herrei
Topvlakte iets hobbelig aanvoelend; venster grijsgroen met weinig ge

prononceerde eilandjes; in de winter schrompelt het lichaam vrij sterk in 
en de topvlakte is dan steeds gerimpeld; Klein Namaqualand, Bichtersveld, 
Swartwater.

Topsurface ±  rugose; window greyish green with rather indistinct islands; during 
the winter the body strongly shrivels and then the topsurface is wrinkled.

1 , 2 :  Lithops herrei var. herrei; 3 : L. herrei var. geyeri; 4 : L. julii var. julii; 
5, 6 : Lithops julii var. reticulata.
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Lithops herrei var. geyeri (Ne l ) comb, nova

Lithops geyeri N e l  in Ann. Univ. Stellenbosch, 21, 11 (1943).

Topvlakte glad aanvoelend, helderder grijs, soms iets geelachtig; ven
ster duidelijker met eilanden getekend; lichamen gemiddeld iets kleiner 
en bloemen iets groter; in de winter rimpelt de topvlakte vrijwel niet; Kat- 
berg (Klein Namaqualand).

Hoewel de door ons genoemde verschillen in de populaties van beide 
variëteiten duidelijk aan het licht treden, kan men in grotere populaties 
van var. herrei altijd enige planten vinden, die op het oog niet van var. 
geyeri te onderscheiden zijn en omgekeerd; dit overlappen van de variatie
breedten is voor ons de reden geweest de taxa als variëteiten van elkaar te 
beschouwen; de groeiplaatsen zijn slechts ±  50 km van elkaar verwijderd.

Topsurface smooth, bright grey to yellowish; window with more distinct islands; 
bodies on an average a little smaller and flowers larger; during the winter the bodies 
do not shrivel.

Lithops herrei f. albiflora R owley in Nat. Cact. and. Succ. J., 10, 81 (1955). 
Lithops herrei var. albiflora J ac., Handb. Sukk. Pfl., 1472, fig. 1204 

(1955), zonder latijnse diagnose.

Deze naam kunnen we niet accepteren. Het wit of geel bloeien is bij 
Lithops een zeer belangrijk kenmerk, de basis voor de twee ondergeslachten 
Leucolithops Schw . en Xantholithops Schw . Bovendien toont de fig. 1204 
van J acobsen in het geheel geen Lithops herrei. Uit deze foto is niet op 
te maken, welke Lithops hier is bedoeld; het is een zeer afwijkende, moge
lijk monstrueuse plant.

The name L. herrei f. albiflora is confusing; the colour of the flower is the only 
character to distinguish the 2 subgenera Leucolithops and Xantholithops; moreover 
Jacobsens figure does not represent L. herrei at all; we are not able to identifly it.

Lithops julii (D in t . & Schw .) N.E.Br. in Gardn. Chron., 1926, 1, 102.

Mesembryanthemum julii D in t , in Z. f. Sukk., 1, 145 (1924) nom. 
subnud., D in t . & Schw ., in ibid., 2, 26 (1925).

Deze soort wordt tegenwoordig ook gesplitst in variëteiten, doch we 
kunnen er niet achter komen, wanneer dit is geschied. Op een gegeven 
moment duiken er in de literatuur n.1. drie variëteitsnamen op, n.1. var. 
typica, var. pallida en var. reticulata met T ischer als auteur.

Eerst verschijnen ze als namen in J acobsen (in Fedde, Beih., 106, 106, 
1938), waarin hij meedeelt, dat ze nog niet beschreven zijn; dan eveneens 
als namen in J acobsen , H ebre & V olk (Mesembryanthemaceae, 103, 1950); 
dan bij D e B oer (Succ. 1952, 5) zonder geldige beschrijvingen; dan bij 
J acobsen (Handb. Sukk. Pfl., 1476, 1955), Schwantes (Flow. Stones, 230, 
1957). De beschrijvingen worden hoe langer hoe duidelijker, maar wat 
T ischer er mee te maken heeft, blijft een raadsel. Bovendien zijn de namen 
nergens geldig beschreven, omdat een latijnse diagnose ontbreekt.

D e  B oer, l.c. heeft reeds uiteengezet, dat de oorspronkelijke diagnose
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overeenkomt met hetgeen later werd beschreven als var. pallida  en om de 
benaming nu niet te onnodig te wijzigen, stellen wij voor de namen, waar
onder de planten bekend zijn, te valideren.

W e do not know w here and when Dr. Tischer created these 3 varieties; in our 
opinion the names var. typica, var. reticulata and var. pallida are not validly published.

L ithops julii var. ju lii (boven), L . ju lii var. reticu lata (onder).

Lithops julii var. julii

Lithops julii var. pallida T ischer ex De Boer, in Succ. 1952, 5. 
Lithops lactea Schick & T ischer, in Kaktk., 1933, 49.

Netwerk van ±  dezelfde kleur als de top vlakte; typisch is de geel
bruine streep langs de spleet.

Reticulation o f  the same colour o f the topsurface, except an ochre colour line along 
the inner margin o f the lobe. This variety is true breeding.

Lithops julii var. reticulata T ischer ex De Boer l.c.

L. julii var. typica T ischer ex De Boer, l.c.

A typo apice foliorum brunneo-reticulata et/v el maculis vel lineis 
rubrobrunneis notata differt.

Topvlakte witachtig met een ±  duidelijk netwerk van donker geel
bruine, diep liggende, brede banden, waarin geïsoleerde, donker bruinrode 
vlekken of lijnen kunnen voorkomen.
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In cultuur is deze variëteit tamelijk variabel; de var. typica T isch. (zie 
Schwantes, l.c.,) valt geheel binnen deze variatie.

Topsurface whitish with a ±  distinct reticulation of rather broad, deeply impres
sed, dark yellowish brown bands with isolated, dark red spots or short lines. The deve
lopment of the reticulation is very variable; in seed trials specimen without reticulation 
are very rare.

Lithops karasmontana (Dint. & Schw.) N.E.Br. in Gardn. Chronicle,
1926, 1, 100.

Mesembryanthemum karasmontanum D int. & Schw. in Mon. Kaktk., 
30, 36 (1920).

Nel (Lithops, 102) heeft reeds uiteengezet, dat we hier te maken heb
ben met een zeer variabele soort en hij gaat zelfs zover, dat hij alle soor
ten, die volgens hem binnen de variatiebreedte van L. karasmontana val
len, hiermede synoniem verklaart. Uit omvangrijke zaaiproeven is ons even
wel gebleken, dat de meeste van deze vormen constant uit zaad terugkomen 
en daarom hebben wij die hier als variëteiten van L. karasmontana behan
deld.

Nel (Lithops 102) considered L. karasmontana as a very variable species and he 
declared a number of other species synonymous with it. Nevertheless we have seen 
from extensive seed trials that mostly these forms are true-breeding.

Lithops karasmontana var. karasmontana

Topvlakte licht grijsachtig geel tot licht bruinrood; de kleur is tamelijk 
variabel, de variabiliteit is in cultuur evenwel zaadvast.

Topsurface light greyish yellow to light reddish brown; the variability of the colour 
is in cultivation always constant.

Lithops karasmontana var. mickbergensis (Dint.) comb, nova
L. mickbergensis D int, in Graessner SW. Afr. Lithopsarten 16 (1928).
L. lateritia D int., l.c.
L. jacobseniana Schw. in Succ. 1936, 104 (zonder latijnse diagnose);

Nat. Cact. and Succ. J., 8, fig. p. 54 (1953), (alleen een foto).

Topvlakte geelachtig rood met fijner en meer geprononceerd netwerk, 
waarin donkerder, soms stervormig vertakte lijnen voorkomen. Deze varië
teit vertoont in cultuur eveneens een bepaalde, constante variatie. L. late
ritia werd door D in t e r  op dezelfde plaats als de var. mickbergensis ge
vonden en de verschillen, die hij opgeeft zijn zeer klein. L. jacobseniana 
werd nooit geldig beschreven, maar uit de duitse diagnose kunnen we 
opmaken, dat deze onder de var. mickbergensis thuishoort. Ook in Flowe
ring Stones, 228  (1957) is Sc h w a n tes  zeer vaag omtrent zijn soort.

Topsurface yellowish red with more delicate and more distinct reticulation and 
with darker, sometimes starlike branched lines.

This variety is somewhat variable; L. lateritia found by Dinter at the same locality 
is very similar. The name L. jacobseniana is not validly published but belongs here.

Foto’s van dr. H. W. de Boer (Wordt vervolgd)
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GÜNTHER KÖNIGS

P a r o d ia  s c k w e b s ia n a  v . sa lm o n e a  ^Bckbg

Deze uit Bolivia afkomstige Parodia onderscheidt zich van de type- 
plant uitsluitend door de bleek zalmkleurige, inplaats van de karmijnkleu
rige, bloemen.

De plant zelf is — evenals de typeplant — aanvankelijk kogelvormig, 
oudere planten worden zwak cylindrisch, tot circa 12 cm hoog en 7—8 cm 
diameter, mat glanzend groen. De top van de plant is sterk witwolachtig, 
waaruit de bruin behaarde, ongeveer 2—3 cm grote bloemen te voorschijn 
komen.

Het aantal ribben varieert van 13—20, zwak hobbelig en spiraalvormig 
gedraaid; randdorens circa 10, licht hoornachtig, later grauw wordend. Een

PARODIA SCHWEBSIANA VAR. SALMONEA, import, 11 cm hoog en 7 cm breed.
foto: G. Königs

der middendorens is naar beneden gebogen en aan het einde haakvormig, 
geelachtig-bruin, tot 2 cm lang. De afbeelding laat een bloeiende wortel- 
echte importplant zien van deze variëteit. Deze is 11 cm hoog en 7 cm 
breed.

De bloeiperiode van Parodia schwehsiana en van genoemde var. valt 
in tegenstelling tot de overige Parodia’s meer in de late zomer tot de herfst. 
De plant bloeide bij mij van eind juli tot midden oktober.

Parodia schwehsiana var. salmonea stelt geen bijzondere cultuureisen 
en kan in normaal zandige aarde heel goed wortelecht gekweekt worden. 
Drie-jarige geënte planten van genoemde soorten zijn bloeibaar. Bij wortel- 
echte cultuur moeten ze een diameter van 4—5 cm hebben om te kunnen 
bloeien.

In Backeberg, Die Cactaceae, band III wordt nog een variëteit appla- 
nata beschreven.
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Een centrale collectie cactussen en vetplanten
De oprichting van een centrale verzameling van cactussen en; succu

lenten is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Het Instituut 
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (afgekort I.V.T.) zal in samen
werking met de Vereniging "Succulenta" een collectie opbouwen en onder
houden.

Om de samenwerking van Succulenta en het I.V.T. tot uitdrukking te 
brengen is op de laatste hoofdbestuursvergadering van „Succulenta” een 
adviescommissie samengesteld, waarin deskundigen uit de verschillende 
groeperingen van de cactus- en succulentenwereld zitting hebben. Het 
hoofdbestuur van Succulenta, de werkgroep, de kwekers, de cactus- en 
vetplantenliefhebbers zijn er in vertegenwoordigd. Het I. V. T. zal als 
secretariaat van de Commissie fungeren.

Het doel van de verzameling kan in de volgende punten worden 
samengevat:

1. Men verkrijgt een basis voor de identificatie en de benaming.

2. Belangrijke particuliere verzamelingen, die grote kans lopen door 
verschillende omstandigheden te verdwijnen, zullen behouden 
kunnen blijven.

3. De mogelijkheid van taxonomische studies wordt geopend.

4. Er zal zaad gewonnen kunnen worden, vooral van meer zeldzame 
soorten; dit zaad — eventueel ook stekmateriaal — zal aan kwe
kers en liefhebbers verkocht worden.

5. Er zal een selectieprogramma worden opgesteld om te trachten 
nieuwe cultuurvariëteiten te scheppen, zulks speciaal voor de kwe
kers; de collectie zal daarbij dienen als „genebank”, een tegen
woordig veel gebruikt woord voor een collectie erfelijk uitgangs
materiaal.

Wat de collectie zelf betreft zullen we ons voorlopig dienen te beper
ken tot die gewassen, welke voor kweker en liefhebber van belang zijn; 
de beperkte ruimte dwingt ons hiertoe. Wat de vetplanten betreft zijn we 
al een heel eind op weg: de heer A. J. A. Uitewaal heeft reeds enkele jaren 
geleden zijn bekende verzameling Haworthia en Adromischus ter beschik
king gesteld. Dr. W. H. de Boer heeft Mesems toegezegd, de Crassulaceae 
zijn ook reeds tamelijk goed vertegenwoordigd, maar van de cactussen is 
nog niets aanwezig. Om die te verkrijgen rekenen we op de medewerking 
van alle leden van Succulenta. Hierbij is — althans voorlopig — alles wel
kom, mits de h e r k o m s t  bekend is.

Ondergetekenden doen daarom hierbij het verzoek aan alle leden zich, 
voor het geval zij iets aan de collectie willen af staan, met het secretariaat 
in verbinding te stellen.
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We hebben gemeend het centrum een naam te moeten geven; het 
woord "Succulentarium" leek ons hiervoor zeer geschikt.

Het voornemen bestaat in het tijdschrift Succulenta regelmatig over 
de verzameling te berichten; bovendien zullen lijsten van de schenkingen 
worden gepubliceerd.

Namens de Adviescommissie:
A. F. H. BUINING, voorzitter
B. K. BOOM, secretaris ‘)

‘) Alle correspondentie te zenden naar het I.V.T., Postbus 16, Wage- 
ningen, met vermelding van „Succulentarium”.

NUTTIGE WENKEN
KALK : Hiermede bedoelen we calciumcarbonaat. In grondmengsels is het meest

al van geen waarde omdat het snel verpoedert en op die manier de doorlatendheid van 
grond voor water en lucht sterk vermindert. Een betere vorm van kalk is kippen- of 
kuikengrit en marmer. Ook gebroken schelpen, mits goed gewassen, voldoen uitstekend. 
Ze vormen voor lange tijd een opslagplaats voor kalk in de grond, die het humus belet 
de grond te verzuren. Bovendien heeft kalk in deze vorm een gunstige doorlatendheid 
van de grond tot gevolg. Behalve enkele planten die op kalkachtige rotsen groeien, 
hebben onze planten het bijna niet nodig, doch wij raden aan kalk in laatstgenoemde 
vorm, aan het grondmengsel toe te voegen.

LEEM : bij voorkeur goed doorvroren leem of klei gebruiken, het mag niet nat, 
modderig, droog of keihard zijn, doch het moet onder alle omstandigheden gemakkelijk 
fijngemaakt kunnen worden. Koken of stomen voor het gebruik is aan te bevelen, daar 
het soms veel eieren of larven van ongedierte kan bevatten.

R. Davidson.

FINANCIEEL OVERZICHT 1960
Saldo giro per 1 jan. 1960 ƒ 2.665,14
Geïnde contributies 1958 ƒ 5,—
Geïnde contributies 1959 / 668,25
Geïnde contributies 1960 ƒ 3.875,20
Geïnde contributies 1961 ƒ 246,50
Verkoop oude jaargangen / 164,13
Advertenties ƒ 381,78
Verkoop insignes ƒ 6,—
Afdehngsbijdragen ƒ 8,35
Saldo Grasheuvelconferentie ƒ 38,45
Restitutie porti bibliotheek ƒ 2,50

ƒ 8.061,30
Rente Boerenleenbank,

te weinig 1959 / 30,—
Rente Boerenleenbank,

over 1960 ƒ 66,15
Saldo Boerenleenbank

1 januari 1960 ƒ 2.175,30

ƒ 10.332,75
Aanvullend overzicht 1960 :
De ontvangsten over 1960 moeten wor
den verhoogd met ƒ 1155.00 wegens na 
1 januari 1961 ingekomen contributie
afdrachten van enkele afdelingen.

Drukkosten Succulenta nov.
1959 t/m okt. 1960 ƒ 5.337,23

Verzendkosten tijdschrift ƒ 180,—
V ergaderkosten ƒ 26,35
Bedrage tentoonstelling 

Dordrecht ƒ 25,—
V erenigingsdrukwerk 

(folders, enz.) 363,28
Onkosten bibliotheek ƒ 248,94
Onkosten administratie enz. ƒ 378,84
Onkosten 2e secret. 1959 ƒ 11,29
Onkosten idem 1960 p.m.
Onkosten penningmeester ƒ 27,30
Inningskosten postkwit. enz. ƒ 46,15
Restitutie afdelingsbijdr. ƒ 7,85
Diversen / 104,25
Aanschaffing 2 nieuwe 

girobieken ƒ 3,50

ƒ 6.759,98
Saldo Girodienst 31-12-’60 ƒ 1.301,32
Saldo Boerenleenbank 

31-12-1960 ƒ 2.271,45

ƒ 10.332,75
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Alg. Vergadering op zaterdag 27 mei 1961 in de Grasheuvel
De Algemene Vergadering zal plaats vinden des middags te 2.30 uur in 
de jeugdherberg „Grasheuvel”, de Genestetlaan 9 te Amersfoort.

A G E N D A :
1. Opening. 7. Vaststelling contributie 1962.
2. Notulen der vorige vergadering. 8. Benoeming commissie van twee
3. Verslag der werkzaamheden in

1959 en 1960.
leden voor het nazien der reke
ning en verantwoording over 1960.

4. Rekening en verantwoording van 
het financieel beheer over 1960.

9. Vaststelling plaats volgende Alge
mene Vergadering.

5. Benoeming van zeven periodiek 
aftredende hoofdbestuursleden.

10. Ingekomen stukken en voorstel
len.

(zie Succulenta 1961, no. 3) 11. Rondvraag.
6. Begroting voor het jaar 1961. 12. Sluiting.

De afdelingen, de leden der afdelingeia en de verspreid wonende leden,
hebben het recht om voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering.
Deze voorstellen moeten worden ingediend uiterlijk 15 m ei a.s. bij de 
Voorzitter van Succulenta, de heer A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld, Utr.
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, 
afgevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangende 
afgevaardigde te benoemen. De namen der afgevaardigden worden inge
wacht, eveneens bij het bovengenoemde adres, uiterlijk 15 mei a.s.

De Grasheuvelbijeenkomst
Deze wordt dit jaar gehouden na de 

Algemene Vergadering welke in hetzelf
de gebouw plaats vindt.

Deelnemers kunnen van 17 tot 18 uur 
planten ruilen en meegebrachte tentoon- 
stellingsplanten bij de keuringscommis
sie deponeren. We dringen er nogmaals 
op aan dat elke deelnemer drie planten 
meebrengt, geen importen, maar planten 
welke minstens 3 jaar zelf gekweekt zijn.

Er worden mooie prijzen beschikbaar 
gesteld.
18.00 uur : Broodmaaltijd.
19.30 uur : Voordracht met kleuren
dia’s door de heer Hilberath, Wesseling, 
Duitsland over cactussen in het Z.W. der 
U.S.A. Dr. Hilberath bezocht daar kwe
kers, liefhebbers en fotografeerde plan
ten in de vrije natuur.
20.30 uur : Voordracht met kleuren
dia’s door de heren Geraerds en Hilbe
rath over door hen gekweekte planten.

Hierbij worden niet alleen plaatjes
vertoond, maar ook toelichtingen gege
ven, terwijl er gelegenheid is voor het 
stellen van vragen.

ZONDAG 28 MEI.
9.00 uur : Vragenuur. Hier kunnen al

le vragen betreffende kuituur, nomen
clatuur enz. gesteld worden. Neem de 
planten waar u thuis geen raad mee weet, 
mee naar deze bijeenkomst, wellicht 
wordt u hier raad verschaft.
10.30 uur : Discussie : De heer Bone-
faas zal inleiden: maathouden bij bemes
ting en bestrijdingsmiddelen.
De heer Buining : grote geslachten met 
ondergeslachten, zoals de Amerikanen dat 
voorslaan of kleine geslachten volgens 
de heer Backeberg.
12 uur : warme maaltijd en daarna slui
ting.
13 uur : Bezoek aan diverse verzamelin
gen.
Mocht u problemen hebben welke u ter 
diskussie zoudt willen stellen, geeft deze 
dan zo spoedig mogelijk op, opdat we 
een terzake deskundige kunnen vragen 
deze te behandelen.
De deelnemersprijs is ƒ 8.50 welke tjgf 
plaatse kan worden voldaan.
Geeft u zo spoedig mogelijk op.

H. RUBINGH
van Straelenlaan 25 —  Soestdijk.
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m i  i  i i  » •  i Spec iaa l adres voo r:Freek Hoogvliet C a ctu sse n  en Vetplanten
MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-732
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 

Levering aan verzamelaars UITSLUITEND bij bezoek.

Kopij vooi het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in liet bezit van de 
redactie zijn. Later ingezonden kopij 
wordt, voor zover deze nog van belang is, 
in het daarop volgende nummer geplaatst.

BESTUURSMEDEDELINGEN
M E T  V A C A N T IE  !

De secretaresse van Succulenta, mevr. 
J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, 
Lisse, zal van 4 mei tot 10 juni a.s. met 
vacantie zijn. De in die tijd binnenge
komen correspondentie bij het secreta
riaat kan eerst na 10 juni worden beant
woord.

Voor opgave van nieuwe leden kan 
men zich wenden tot de heer H. van der 
Velde, Hofwijckstraat 17, Den Haag.

UIT DE AFDELINGEN
A R N H E M  E N  O M S T R E K E N

Op donderdag 13 april houden we 
onze maandelijkse bijeenkomst ten huize 
van mevrouw FLEUR, Elfuursweg 21 te 
Gorssel. Vertrek van het busplein bij het 
N.S. station (achter de flats) om 19.30 
um: precies !

Bij verhindering gaarne bericht aan 
het secretariaat.

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

G O O I- E N  E E M L A N D

Aan de vergadering, die 7 maart 1961 
in ’De Karseboom’ te Hilversum gehouden 
werd, namen 19 leden en een gast deel. 
Besloten werd een vlugschrift met inlich
tingen over Succulenta te doen vervaardi
gen en dit door tussenkomst van bloemis
ten aan kopers van cactussen en vetplan
ten uit te reiken.

Tevens werd besloten, om op 29 april 
een excursie naar een kwekerijbedrijf te 
maken en om voorbereidingen te treffen 
voor een lezing, die op 26 mei te Hilver
sum gehouden zal worden door een be
kend Duits cactuskenner.

Later op de avond volgde een cause
rie over de door de leden toegepaste zaai- 
methoden, bij welke gelegenheid de heer

G. Raayen zijn zelfvervaardigd, buitenge
woon handig geconstrueerd kastje met bo- 
demverwarming demonstreerde.

In aanvulling op de mededeling van 
februari j.1. wordt tevens medegedeeld, dat 
de heer Raayen ook lid is van de contact
commissie. De maandelijkse verloting van 
cactussen en de onderhandse verkoop van 
planten hadden een vlot verloop.

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

R O T T E R D A M

Op onze bijeenkomst van 18 maart 
hield de heer Rubingh uit Soestdijk voor 
onze afdeling een lezing over het geslacht 
„Echinocereus”  Een zeer interessante 
voordracht die meermalen door het stel
len van vragen werd onderbroken. Na 
de pauze vertoonde spreker in aansluiting 
op zijn lezing een aantal mooie kleuren
dia’s. Heer Rubingh ook van deze plaats 
nogmaals onze hartelijke dank.

Verder werden nog een aantal huis
houdelijke zaken besproken o.a. de ex
cursie naar het Cantonspark te Baam en 
het Botanisch museum te Utrecht, welke 
is vastgesteld op zaterdag 10 juni a.s.

Onze servicedienst startte onder lei
ding van de heer Rasenberg. Verkrijg
baar waren Tedion V  18, T.M.T.D., Ver- 
miculite en zaaibakken.

De volgende bijeenkomst wordt ge
houden op zaterdag 15 april a.s.

J. L. DE SLEGTE, secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-8

Z A A N S T R E E K

Donderdag 16 maart j.1. had, bij flin
ke belangstelling, de maartvergadering 
plaats ten huize van de fam. DE ROO, 
te Zaandam. Het was een prettige bij
eenkomst, die ditmaal in het teken stond 
van een plan ten verkoop. Verschillende 
leden hadden mooie zaailingen van de 
laatste jaren meegebracht en deze wer
den bij opbod, ten bate van de kas, ver
kocht. Ook werd definitief besloten aan 
een tentoonstelling mee te doen ter gele
genheid van de „Zaandam-150 jaar-stad” - 
feesten.

Volgende vergadering op donderdag 27 
april a.s. ten huize van de heer S. VOS
TER, Noorddijk 25, Wormerveer. Pro-



Firma K. EDELMAN
Specialite it C actussen en an dere  
V etp lan ten  G rote 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. 334

gramma: bespreking excursie, een praatje 
van de heer Voster en waarschijnlijk een 
projectie van plaatjes over Zuid-Afrika 
door mevrouw van Beek.

E . J. HELDERMAN, secretaris, 
Eschdoomlaan 52 — Wormerveer.

V R A A G - EN  AA N BO D
TE  KOOP gevr.: enige lectuur op het 

gebied van Succulenten. Liefst in het Ne
derlands. Aanbiedingen richten aan: A. P. 
BOELSMA, le  Hoogerwoerddwarsstraat 
8, Haarlem.

VOOR DE LEDEN in voorraad cellu
loid etiketten, wit, h ƒ 1.40 plus porto per

100 stuks. Plasticetiketten uitverkocht. C. 
OSKAM, Taurusstraat 32, Enschede.

TE KOOP in één geheel: een kasje 
120 x 80, hoog 85, waarin uitgeplant plm. 
150 gave gezonde cactussen, elk van een 
andere soort, waarvan de meeste reeds 
enige jaren achtereen gebloeid hebben. 
Br. met prijs aan J. LAWANT, Bosstraat 
132, Driebergen of tel. 03438—3775.

CACTUSSEN. Aangeboden 1-, 2-, en 
3-jarige zaailingen (waaronder entstam- 
men) tegen kostprijs. In het bijzonder voor 
beginners een goede gelegenheid om hun 
verzameling op goedkope wijze uit te 
breiden. Vraagt naamlijst met condities 
aan J. SCHUT, Bronbeeklaan 55, Arn
hem. (Tel. 33790). Postzegel voor ant
woord insluiten s.v.p.!

BEG R O TIN G  1961

ONTVANGSTEN :
Saldo per 1 januari 1961 
Nog te ontv. contr. 1960 
Contributies 1961 
Verkoop oude jaargangen 
Advertenties

ƒ 1.301,32
UITGAVEN :
Onkosten secretariaat 1960 ƒ 143,19

ƒ 1.150.55 Drukkosten maandblad ƒ 5.750,—
ƒ 6.500,— Verzending (idem) porto ƒ 200,—
ƒ 150,— Verenigingsdrukwerk ƒ 400,—
ƒ 300,— Administratiekosten ƒ 300,—

Redactie maandblad ƒ 100,—
Vergaderkosten ƒ 50,—
Onkosten bibliotheek ƒ 260,—
le  en 2e Secretariaat / 175,—
Penningmeester ƒ 30,—
Verschuldigd recht ƒ 50,—
Onvoorzien ƒ 150,—
Vermoedelijk saldo ƒ 1.793,63

ƒ 9.401,82 ƒ 9.401,82

Het Clichéfonds
Ziet U gaarne veel afbeeldingen in Uw orgaan? Laat dan 
het zaad niet aan uw planten zitten, doch stuur het naar 
het Clichéfonds I De heer H. Bonefaas, Bunschotensestraat 
80, den Haag, zal het gaarne in ontvangst nemen.
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C A C T U S  M E S T T A B L E T T E N
MENGMESTSTOF 8+ 15+ 20  

BLOEI BEVORDERENDE 
VOEDINGSSTOF I

 Speciaal samengesteld voor en aan
gepast aan de voedselopname van 
cactus- en vetplanten

ItlSSO  b l o e m
MESTSTOFFENMENGSEL

6 - 1 3 - 1 8  %
ONTHEFFING NR 513 -

itissol
GOEDGEKEURD MIDDEL ■ 

P.D. NR 2120

ftlsso blott'3
In Nederland en België verkrijgbaar 
bij bloemisten en zaadhandelaren.

N M E S T K E G E L T J E S
Bloeibevorderend. Gemakkelijk en 
hygiënisch in het gebruik. Organisch, 
daardoor wortelverbranding uitgeslo
ten.

Tegen blad- en schildluis.
Tevens tegen vliegen, muggen en 
motten. Verkrijgbaar in spuitflacon 
en aerosolbus.

B L A D  V E R N I E U W E R
Voortdurend schoonmaken van Uw 
Ficus, Clivia, Sansevieria en andere 
hardloofgewassen thans overbodig. 
Houdt de bladen glanzend en stofvrij 
en voorkomt tevens voortijdige blad- 
afval.

S e t p I a n t I n  H. va DONKELM
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

ëxport Gactussen en andere Succulenten
telefoon 33 25 56 F. Jansen Leyweg 24
postrekening 17 24 46 's-Gravenhage

Bezoekt de Grasheuvel op 27-28 mei
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Nederl.-Belgische Veren ig ing 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

J. C. V A N  KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
VI.

Sinocrassula yunnanensis cv. 'cristata' hort.
„Chinees dikblad” betekent de geslachtsnaam van deze plant en zij 

is dan ook afkomstig van de berghellingen uit de West Chinese provincie 
Yunnan en het gebied van de Himalaya. Het is een zodenvormend gewasje 
waarvan de fraaie diepgroene spoelvormige blaadjes, blauwgrijs overwaasd

SINOCRASSULA YUNNANENSIS (Franchet) Berger foto: de Klark.

zijn en bij zonnige cultuur tot donkerbruin verkleurend. De rozetjes 
worden niet groter dan ±  5 a 6 cm, als zij ten minste ieder apart opge
kweekt worden. In groepjes gekweekt, bereiken zij slechts een middellijn 
van 2 a 3 centimeter.
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SINOCRASSULA YUNNANENSIS 
C.V. ’CRISTATA’

foto: de Klark.

Het geslacht neemt 
in de Crassulaceae een bij
zondere plaats in. Oor
spronkelijk werden de 
soorten beschreven als 
Crassula of Sedum. Met de 
Crassula’s hebben zij, ge
zien ook de geografische 
verspreiding, weinig ge
meen. Veel meer gelijken 
zij op bepaalde Sedum- 
soorten, maar zij worden 
gekenmerkt door het bezit 
van slechts 5 meeldraden. 
In habitus vertonen zij 
meer overeenkomst met 
Echeveria en Sempervi

vum, maar zij wijken sterk van deze af door de bouw van de bloemen.
Wat in het kader van deze artikelenreeks vooral van belang is, is het 

veelvuldig voorkomen van fasciaties bij Sinocrassula yunnanensis. De plant 
is gemakkelijk te vermeerderen van bladstek en het is opvallend hoeveel 
van deze stekjes, wanneer de bloemstengel zich gaat ontwikkelen fasciaties 
blijken te zijn. De foto hierboven geplaatst toont ons zo’n bloemstengel, een 
dunne doch zeer brede schijf met op de kamvormige top de bloemen. Daar 
de bloeirozet van S. yunnanensis na de bloei af sterft, na meestal aan de voet 
enige stekken te hebben gevormd, is het duidelijk dat met het in bloei 
geraken van onze plant de kamvorm te gronde gaat. Wij zouden deze 
monstruositeit dan ook niet als een zuivere „cristata” vorm willen beschou
wen, maar als een fasciatie, dat meer een begrip is voor verschillende vor
men van monstruositeiten.

Toch komt de zuivere kamvorm ook voor en wij menen opgemerkt 
te hebben dat deze cristaat, die soms behoorlijk brede kammen vormt, 
zelden bloeit. Wie het dus om een „echte” cristaat te doen is moet op 
deze twee verschillen terdege letten. Op de andere foto ziet men drie 
planten; de twee achterste vrij normaal uitziende planten zullen spoedig 
hun bandvormige bloemstengel gaan ontwikkelen. De plant op de voor
grond is de min of meer constant blijvende cristaatvorm. Typisch is dat 
deze laatste vorm bij kwekers en liefhebbers meestal aangetroffen wordt 
onder de foutieve naam Crassula hoffmeyerianus, een nomen nudum van 
Crassula ausiensis Hutchinson.

Sinocrassula yunnanensis verlangt een zonnige, frisse standplaats in 
de zomer, liefst buiten in de platte bak, zodat bij sterke regenval de vrij 
tere rozetjes tegen te veel vocht beschermd worden. Als potgrond is te 
gebruiken drie delen bladgrond met 1 deel grof zand, om een snelle afvoer 
van overtollig water te bevorderen. Voor de liefhebber met beperkte 
ruimte door de geringe groei een ideaal plantje.
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GÜNTHER KÖNIGS

P a r o d ia niVOSa ^ric ex ^ ackbg

De in Noord-Argentinië in de provincie Salta door Fric ontdekte Paro
dia nivosa werd door Backeberg eind 1936 in „Blatter f. Kakteenforschung 
en in zijn werk „Die Cactaceae”, band III als volgt beschreven :

Aanvankelijk kogelvormig, later een weinig langwerpig wordend, tot 
15 cm hoog en 8 cm breed, wortelecht echter veel kleiner blijvend, ook ten 
dele vlak, lichtgroen van kleur.

De ribben staan in kegelvormige wratten spiraalvormig verdeeld, aan
vankelijk dicht wit 
wolachtig. De rand- 
dorentjes zijn talrijk, 
sneeuwwit, evenals 
de vier stevige rech
te middendorens, 
dun, waarvan ten 
minste één doorn 
aan de voet iets don
kerder is.

De bloemen zijn 
vuurrood, groot en 
tot 5 cm breed; de 
bloei is van vrij lan
ge duur.

jammer genoeg 
is deze prachtige 
plant in de cultuur 
wat moeilijk, ook als 
geënte plant, vooral 
wanneer ze te hard 
groeit. Ik houd de 
plant wortelecht in 
’n zandige aarde en 
houd deze droger 
dan de overige soor- PARODIA NIVOSA, 6 cm diam. foto: Günther Königs
ten van dit geslacht.

De hier afgebeelde plant toont een bloeiend exemplaar van Parodia 
nivosa. Tijdens de bloei verkleurt de vuurrode bloem meer tot oranje-geel, 
iets wat bij de Parodiabloemen veelvuldig voorkomt. Jammer genoeg geeft 
de zwart-wit afbeelding in geen enkel opzicht de vuurrode bloemen en de 
prachtige witte bedoorning weer.

Bij een grootte van circa 4 cm zijn de planten reeds bloeibaar. De 
bloeiperiode valt, naar eigen waarneming, van begin juni tot einde juli.

De var. cruci-alhicentra (Fric) Hort. Microspermia cruci-alhicentra 
Fric et Kreuz., Parodia cruci-albicentra (Fric) Buin. zijn slechts namen voor 
de meer grauw-witte vorm.
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H. W. DE BOER EN B. K. BOOM

Notities over Lithops
(Notes on Lithops)

II.

Lithops karasmontana var. opalina (D in t .) com b, nova

L. opalina D in t , in Möller's deutsche Gartenz., 42, 139 (1927).
L. karasmontana ssp. opalina (D in t .) Sc h w ., Flow. Stones, 233 (1957), 

nom. prov.
Top vlakte opaal tot licht amethystkleurig, met wazige tekening; dit is 

een zeer opvallende en gemakkelijk te herkennen variëteit, geheel constant 
in cultuur.

Topsurf ace opaline to amethyst with vague markings. A very striking and con
stant variety.

Lithops karasmontana var. summitata (D in t .) com b, nova

L. summitata D in t , in Möller’s deutsche Gartenz., 41, 191 (1927), 
niet Mesembryanthemum summitatum D in t , ex H aage & Sch m idt , 
Haupt Katalog, 1926, 250 ( =  syn. met L. karasmontana var. karas
montana).

D inter vond in Z.W. Afrika twee vormen van L. karasmontana n.1. één 
in de vlakte (beschreven als Mesembryanthemum karasmontanum) en één

1 : L. karasmontana var. karasmontana; 2 : L. karasmontana var. mickbergensis; 
3: L. karasmontana var. opalina; 4 : L. karasmontana var. summitatum.

in de bergen (nu bekend als var. summitata); eerstgenoemde werd per 
ongeluk onder de naam Mes. summitatum naar de firma Haage & Schmidt 
opgezonden.

In 1927 heeft D inter deze fout hersteld door de bergvorm als Lithops 
summitata geldig te beschrijven.

Topsurface reddish brown with less impressed reticulation and without lines. Din
ter has found in S. W . Africa 2 forms of L. karasmontana, viz. one in the plains (des
cribed as L. karasmontana) and one in the mountains (now our var. summitata); the 
first has been sent to the firm Haage ir Schmidt unter the wrong name L. summitata. 
In 1927 Dinter rectified this error and described the mountain form validly.
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Lithops leslii (N.E.Br.) N.E.Br. in Gardn. Chron., 1922, 1, 65
Mesembryanthemum leslei N. E. Br . in Trans. Roy. Soc. S. Africa, 

2, 369 (1912).
Deze goed te herkennen soort verdelen wij in drie variëteiten. De 

nauwe verwantschap van de eerste twee is al eerder aangetoond door De 
Boer (Succ., 1953, 21), die vond, dat de vensterstructuur bij doorvallend 
licht bij type en var. venteri vrijwel gelijk is en bovendien karakteristiek 
verschillend van die van alle andere Lithopssoorten.

We have divided this well-recognizable species in 3 varieties. Their affinity has 
been demonstrated earlier by de Boer (Succ. 1953, 21); he discovered that the window 
structure by transmitted light is quite the same for type and variety and characteristi
cally different from that or all other Lithops species.

Lithops leslei var. leslei
Eilanden en zoom roestbruinachtig geel.
Deze variëteit is vrij variabel, soms is het venster zelfs geheel gaaf. 

Het verspreidingsgebied is zeer groot, n.1. in Transvaal, Oranje Vrijstaat en 
Griqualand.

Islands and margin rustbrownish yellow. This variety is rather variable, the win
dow being sometimes completely smooth.

Lithops leslei var. venteri (Nel) comb, nova 
L. venteri Nel in Succ., 1940, 11.

Eilanden en zoom grijsachtig geel.
Deze variëteit is tamelijk constant, de zaailingen vertonen een veel 

geringere variabiliteit dan die van het type. De vindplaatsen bevinden zich 
binnen het verspreidingsgebied van var. leslei.

Nel (Lithops, 158) geeft al op, dat deze slechts van L. leslei verschilt 
door de kleur van de eilanden en het is dus eigenlijk niet goed in te zien, 
waarom hij deze als soort handhaafde.

Islands and margin greyish yellow. This variety is rather constant, at least much 
less variable as the former.

Lithops leslei i var. minor De Boer, var. nova
A typo corpusculis minoribus, apice saturate ferrugineis differt. 

Hierop komen we later terug.

Lithops localis (N.E.Br.) Schw. in Fedde, Rep, 43, 230 (1938).
Mesembryanthemum locale N.E.Br. in Journ. Linn. Soc., 45, 68 

(1920).
Het is noodzakelijk de diagnose van Brown als volgt uit te breiden: 

Corpuscula turbiniformia, apice plana, afenestrata vel fenestrata, 
punctis pellucidis numerosis notata; flores lutei.

N. E. Brown l.c. heeft deze soort naar een gedroogd exemplaar be
schreven; hij heeft een vrij lange diagnose gemaakt, maar van de essentiële 
kenmerken als de aard en de kleur van de topvlakte en de bloemkleur ver
meldt hij niets. Zodoende lijkt het onmogelijk uit te maken, welke soort N.E. 
Br. heeft bedoeld, want ook het type-exemplaar, aanwezig in het herbarium
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te Kew is onherkenbaar. We weten alleen, dat deze type-plant klein is, 
kleiner dan de gemiddelde Lithops; uit het feit, dat er een verdroogde 
bloem aan zit, waarvan de steel ±  even lang is als het lichaam, maakt hij 
op, dat de plant niet klein geworden is door indroging, omdat bij de meeste 
Lithopssoorten de bloemsteel ±  even lang is als het lichaam. Verder is de 
vindplaats bekend n.1. Beaufort West Division. Schwantes (Z. f. Sukk., 3, 
221, 1928) vindt, dat de plant het meest overeenkomt met L. terricolor en 
gaat daarbij niet alleen af op de bloem, maar vooral op de vindplaats, die 
in het verspreidingsgebied van L. terricolor ligt. Nel  (Lithops, 177) be
schouwt de plant als identiek met L. terricolor en plaatst hem onder de 
synonymen, ziet evenwel over het hoofd, dat de naam L. localis ouder is. 
In zijn Flowering Stones, 236 (1957) rangschikt Schwantes L. localis onder 
de onzekere namen.

Nu is er in cultuur een populatie onder de naam L. localis, die zeer 
vermoedelijk identiek is met L. localis (N.E.Br.) Schw . Wij menen dit te 
kunnen afleiden uit het feit, dat deze planten inderdaad gemiddeld kleiner 
zijn dan L. terricolor; verder heeft Prof. D. A. C ole op de type-vindplaats 
planten gevonden, die hiermede veel overeenkomen; hij zond ze naar Haren, 
waar ze inderdaad met de gekweekte exemplaren geheel identiek bleken te 
zijn.

Wij concluderen dus hieruit, dat L. localis (N.E.Br.) Sch w . hiermede 
geïdentificeerd is en hierboven is de aanvulling van de diagnose in het 
latijn afgedrukt.

D e  B oer (Succ., 1954, 33—35) heeft aangetoond, dat de vensterstruc- 
tuur van de drie hieronder genoemde variëteiten vrijwel gelijk is; verder 
komen de vindplaatsen sterk met elkaar overeen en daarom beschouwen 
wij deze drie taxa variëteiten van een soort, waarvoor dan de naam Lithops 
localis als zijnde de oudste naam moet worden gebruikt.

N. E. Brown has described this species from a dried specimen; he made a rather 
detailed diagnosis but he did not mention the essential characteristics such as structure, 
colour of the topsurface and colour of the flowers. Therefore it seems impossible to con
clude which species was meant by Brown. We know only that the type plant is small 
and has been found in the Beaufort West Division.

Nel (Lithops 177) considers the plant as a synonym of L. terricolor, mainly caused 
by its locality.

In cultivation a population exists under the name L. localis and presumably this 
is identical with L. localis N.E.Br. We may conclude this from the fact that these 
plants on an average are smaller than L. terricolor and besides that plants from the 
type locality (at the end of 1960 sent by Mr. D. A. Cole to Dr. de Boer) are fully iden
tical to the material we have in cultivation.

From this we think we may conclude that L. localis N.E.Br. has been identified 
and consequently we give a more detailed diagnosis of this species here.

De Boer (Succ., 1954, 33—35) has indicated that the structure of het windows of 
the 3 varieties is pretty well similar.

The correct name is L. localis being the oldest one validly published.

Lithops localis var. localis

Topvlakte reebruin, zonder venster, wel met talrijke geïsoleerde, don
kergrijze tot groene, doorschijnende punten.

Nel  beschouwt L. localis als identiek met L. terricolor en beeldt hem af 
op PI. 36 a .

De var. localis is zaadvast en de populaties tonen tamelijk weinig 
variatie.
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Window nearly always absent, topsurface merely marked with numerous, isolated 
pellucid dots. The var. localis is true-breeding and the populations show rather little 
variation.

Lithops localis var. terricolor (N.E.Br.) comb, nova
Lithops terricolor N.E.Br. in Gardn. Chron.„ 1922, 1, 65.

Topvlakte grijs- tot geelgroen, met een groter of kleiner, groenachtig 
venster en talrijke donkergroene, doorschijnende punten. Deze variëteit 
heeft het grootste verspreidingsgebied. In cultuur is de variatie tamelijk 
groot.

Topsurface greyish to yellowish green, with a larger or smaller greenish window 
and numerous dark green pellucid dots. This variety has the widest distribution. In cuU 
tivation the variability is rather large.

Lithops localis var. peersii (L. Bol.) comb, nova 
Lithops peersii L. Bol., Notes, 2, 84 (1929).

Topvlakte blauwachtig paars, soms violet; venster soms vrij duidelijk, 
soms onduidelijk; punten talrijk. Nel beeldde deze var. af op zijn Plaat 36.

Topsurface blueish purple, sometimes violet; window sometimes distinct, sometimes 
vague; dots numerous.

1 : L. leslei var. leslei; 2 : L. leslei var. minor; 3 : L. localis var. localis; 
4 : L. localis var. terricolor; 5 : L. localis var. peersii.

Lithops lydiae L. B o l . e x  J acobsen , Handb. Sukk. Pfl., 1480, fig. 1219 
(1955); J acobsen , Handb. succ. Pl., 1239, fig. 1469 (1960).

De naam Lithops lydiae is nergens geldig beschreven; in J acobsen  (Die 
Sukk., 147, 1933) staat: „L. lydiae L. B o l ., Neu entdekte Art”, doch in geen 
van de werken van L. B ol is iets te vinden. In 1955 komt J acobsen  (l.c.) 
met een beschrijving in het duits, in 1960 in het engels, doch een latijnse 
diagnose ontbreekt. Uit de beschrijving en de foto kunnen we opmaken, 
dat we hier met een L. fulviceps (N.E.Br.) N.E.Br. te doen hebben; deze 
soort is tamelijk variabel en zowel beschrijving als foto vallen binnen deze 
variabiliteit.

The name L. lydiae is not validly published. From the description and the photo 
(Jacobsen, Handb. Sukk. Pfl., 1480, fig. 1219, 1955) we may conclude that the plant 
concerned is a L. fulviceps (N.E.Br.) N.E.Br.-, this species is rather variable and both 
description and photo belong to the variability.

(Wordt voortgezet)
RECTIFICATIE.

Tot onze spijt zijn in het eerste gedeelte van dit artikel enkele storende fouten 
blijven staan. — We are sorry for the following necessary corrections:

Het onderschrift van de afbeelding op pag. 39 moet als volgt luiden: 1 ,2 : Lithops 
bella var. bella; L. bella var. eberlanzi; 4. L. bella var. lerichiana; 5, 6: L. erniana.

Het onderschrift van de afbeeldingen op pag. 40 moet als volgt luiden : 1. Lithops 
divergens var. amethystina; 2, 3: L. divergens var. divergens; 4, 5: L. comptonii.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

De navolgende voorstellen en ingekomen stukken zijn binnengekomen 
ter behandeling op de Algemene Vergadering, zaterdag 27 mei a.s. in de 
Grasheuvel te Amersfoort, (zie „Succulenta” 1961, nummer 4).

Voorstellen Afd. Gooi- en Eemland

Voorstel 1 : Artikel 17 van het huishoudelijk reglement wordt aange
vuld met de volgende bepaling: de jaarlijkse algemene vergadering kan 
alleen doorgang vinden, indien tenminste twee leden van het dagelijks 
bestuur aanwezig zijn.

Toelichting: Op de jaarlijkse algemene vergadering 1960 was niemand 
van het dagelijks bestuur aanwezig.

Praeadvies Hoofdbestuur : Een dergelijke bepaling zou het dagelijks be
stuur te veel macht geven, daar dan immers twee leden van het dagelijks 
bestuur zouden kunnen verhinderen dat een algemene ledenvergadering 
gehouden wordt. Er zijn voldoende vervangende leden in het hoofdbe
stuur.

Voorstel 2 : Artikel 27 van het huishoudelijk reglement wordt aange
vuld met de volgende bepaling: de redacteur van het orgaan ontvangt ver
goeding van reiskosten voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ver
gadering.

Toelichting: De aanwezigheid van de redacteur op de algemene ver
gadering wordt wenselijk geacht.

Praeadvies Hoofdbestuur : Wij zouden de bepaling anders willen redige
ren, n.1. als volgt: Aan de redacteur kan vergoeding van reis- en verblijf
kosten worden toegekend voor het bijwonen van officiële vergaderingen 
van Succulenta.
Toelichting: Het lijkt ons wenselijker deze vergoeding facultatief te stel
len, opdat aan het bestuur wat meer soepelheid wordt overgelaten, daar 
iedere redacteur niet altijd zal declareren.

Voorstel Afd. Rotterdam

Als agendapunt voor de algemene vergadering op te nemen: het uit
brengen van het financieel verslag over het I.O.S. congres, gehouden in het 
jaar 1957.

Praeadvies Hoofdbestuur : Het hoofdbestuur zal trachten deze verant
woording nog op de a.s. jaarvergadering ter tafel te brengen.

Ingekomen stukken en mededelingen

1. De benoeming van de heer Damsma te Zwijndrecht in het hoofdbe
stuur van Succulenta als vertegenwoordiger van de afd. Dordrecht.

2. De benoeming van een erelid van de vereniging Succulenta, met het 
hierop betrekking hebbende schrijven van de afd. ’s-Gravenhage.

3. De in „Succulenta” 1961, nummer 3, genoemde aftredende hoofdbe
stuursleden stellen zich wederom herkiesbaar voor hun functie in het 
hoofdbestuur.

DE SECRETARESSE.
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WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten van de Afrikaanse Veld
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 Bay, C a p e  P ro v in c e  S ou th  A fr ic a .

CONTRIBUTIE 1961
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, die niet aangesloten zijn bij een afdeling, 

worden verzocht, indien zij nog geen contributie over 1961 hebben voldaan, het bedrag 
van ƒ 6.50 (voor het buitenland ƒ 7.50) zo spoedig mogelijk te storten op postrekening 
no. 83 35 50 ten name van Alg. Penningmeester Succulenta te Leeuwarden.

Na 1 juni 1961 wordt over het verschuldigde bedrag per P.T.T. beschikt met ver
hoging van 30 cent incassokosten. ALG. PENNINGMEESTER.

UIT DE AFDELINGEN
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op donderdag 18 mei 1961 houden we 
onze vergadering ten huize van de heer 
Smeets, Joh. van Oldebarneveldtstraat 12, 
Eist O.B., aanvang 20.00 uur.

Verder is het plan om op dinsdag 30 
mei een excursie te maken naar kwekers in 
het westen van het land. Nadere bijzon
derheden over de vergadering als over de 
excursie kunt u lezen in ons kringblad. 
Nu we toch over ons kringblad schrijven. 
Afdelingen die interesse in ons kringblad 
hebben, dat in april jl. voor het eerst is 
verschenen, kunnen zich in verbinding 
stellen met onze redacteur, de heer Schut, 
Bronbeeklaan 55, Arnhem. Hij zal het zeer 
op prijs stellen tevens een kringblad van 
andere afdelingen te mogen ontvangen.

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

DORDRECHT
Zoals afgesproken is, brachten de leden 

van de afdeling Dordrecht en omstreken 
zaterdag 8 april een bezoek aan de han
delskwekerij van de firma van Zanten en 
Hofland.

Des middags om 3.00 uur aangekomen 
te Naaldwijk werden we door de heren 
Hofland en Bühter hartelijk welkom ge
heten. Allereerst kregen we de privé-ver- 
zameling van de heer Hofland te zien. 
Nu, deze verzameling is zeldzaam mooi,

temeer daar de heer Hofland reeds meer 
dan 30 jaar cactussen kweekt. Prachtige 
planten zijn er te zien, o.a. de ’witte’ 
Echinocactus grusonii, de zeer zeldzame 
Lobivia salmonea, de uiterst zeldzame 
’witte’ Eriocactus leninghausii en bijzon
der mooie cristaten, waaronder Gymno- 
calycium gibbosum, Chamaecereus sil- 
vestrii aurea, Mammillaria rhodantha ru
bra, Parodia sanguniflora, Mamm. boca- 
sana, Reb. minuscula, Seti-echinopsis mi
rabilis enz. Vele van deze mooie planten 
zijn te koop en het was niet verwonderlijk 
dat vele Dordtse leden, na ook de rest 
van de vrij groot opgezette kwekerij te 
hebben gezien, onder deskundige leiding 
van de heren Hofland en Bühter, bepakt 
en gezakt huiswaarts keerden. W e konden 
terugzien op een geslaagde middag. Ieder, 
die eens in de buurt van Naaldwijk komt, 
zou ik aan willen raden een kijkje te gaan 
nemen op deze kwekerij. Het is zeer zeker 
de moeite waard !

H. DAMSMA - Ad. v. Nassaustr. 42 
Zwijndrecht

GOOI- EN EEMLAND
De afdeling hield haar maandelijkse 

bijeenkomst op 4 april in de bovenzaal 
van het Restaurant ’De Karseboom’ te 
Hilversum. Tijdens het huishoudelijke ge
deelte van de vergadering werden rege
lingen getroffen voor een excursie naar 
Werkendam, die op 29 april gemaakt zou 
worden en voor een bezichtiging van de 
plantenverzameling van de heer H. Ru-

D. BOUWMAN B in nen l. 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  -  TELEFOO N  K. 1 7 4 0 —5168



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

bingh door de leden van de afdeling als
mede door andere belangstellenden. Daar
na volgde een verkoop van planten uit 
een geliquideerde verzameling alsmede de 
gebruikelijke verloting.

Na de pauze werd een opgewekte cau
serie gehouden over in het voorjaar 
bloeiende cactussen en over cactussoorten, 
die geschikt zijn voor de beginnende lief
hebber. De bijeenkomst werd bezocht door 
19 leden.

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

GORINCHEM EN OMSTREKEN
Op vrijdag 24 maart hield de afdeling 

Gorinchem een vergadering waarop ook 
de afdeling Dordrecht was uitgenodigd. 
Op deze avond gaven ook de echtgenotes 
blijk van belangstelling voor de liefheb
berij van hun wederhelft.

Onze voorzitter, de heer van Donke- 
laar heette het gezelschap van harte wel
kom en gaf daarna het woord aan de heer 
Burning die, na een korte uiteenzetting 
over verenigingsleven en plant de daad 
bij het woord voegde en voor onze ogen 
de mooiste planten op het doek projec
teerde.

In de pauze werden een tiental zeer 
mooie planten verloot.

Hierna nam wederom de heer Buining 
het woord en schoot zijn plaatjes naar het 
doek. Om ongeveer 10 uur was het einde 
daar en sloot onze voorzitter met een 
dankwoord aan allen en in het bijzonder 
aan de heer Buining deze bijzonder mooie 
en geslaagde avond.

C. VAN ’T VEER - Secr.-penningm.
Elect, v. Luikstraat 28 - Gorinchem.

ROTTERDAM
Tijdens onze bijeenkomst gehouden op 

zaterdag 15 april hield de heer M. G. van 
der Steeg uit Eindhoven voor ons een 
lezing over: „Licht en plantengroei” .

Kopij vooi het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e in het bezit van de 
redactie zijn. Later ingezonden kopij 
wordt, voor zover deze nog van belang is, 
in het daarop volgende nummer geplaatst.

Deze causerie werd met aandacht gevolgd 
en stellig zullen velen in de praktijk hun 
voordeel er mede doen. Verder werd de 
avond gevuld met plantenkeuring, verlo
ting en verkoop van planten.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is vast
gesteld op zaterdag 13 mei a.s.

J. L. DE SLEGTE, secretaris, 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-12

VRAAG EN AANBOD
AANGEBODEN: plm. 200 eenjarige 

zaailingen van Mammillaria, Echinopsis, 
Gymnocalycium, Stenocereus, Stenogonus 
enz. in ruil voor elke soort Parodia, Noto- 
cactus, Mediolobivia, Lobivia en andere 
bolvormige, kleinblijvende cactussen. Br. 
aan H. F. BUURSINK, Thorbeckelaan 
14, Almelo.

TE KOOP: broeikas, inhoud 15 m3, 
gebroken kap, ijzerconstructie. Adres : 
L. H. F. SCHAAKE, Zwiksplein 1, En
schede.

TE KOOP GEVRAAGD: Planten van 
diverse soorten Parodia’s o.a. Parodia rit- 
teri, P. brevihamata, P. carimata, P. ju- 
juyana, P. rigidispina, P. setifera, P. mai- 
ranana, enz. Br. met opgave van soort 
en prijs te zenden aan: H. ESMEIJER, 
Brinkerweg la, Bennekom, Gld.

IN RUIL aangeboden de Succulenta- 
jaargangen 1952, 1953 en 1954 tegen 
zaailingen of stekken van cactussen. Br. 
aan L. STERCK, Molenlaan 65, Voor
schoten.

TE KOOP AANGEBODEN : een

CACTUSVERZAMELING
ongeveer 700 verschillende GROTE ZELDZAME cactussen.

Brieven onder no. 1542 aan de redactie : Hofwijckstraat 17, Den Haag.
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Nederl.-Belgische Veren ig ing van Liefhebbers 

van Cactussen en andere Vetplanten

SUCCULENTA
VERSCHIJNT MAANDELIJKSRedactie-adres : Hofwijckstraat 17, Den Haag

FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili

Pyrrhocactus huascensis ‘bitter spec, nova
Simplex hemisphaericus, dein columnaris, radice rapacea alba; costis 12—16 tubercu- 
latis obtusis subcinerascenti viridibus; areolis magnis; aculeis nigris vel brunneis, mar
ginalibus 5—8 subcurvatis, centralibus 1—4 subrectis; floribus infundibuliformibus albo- 
rubris; fructibus cavis floceis albis instructis; seminibus brunneis, tuberculatis, hilo sub- 
ventrali.

P l a n t :  enkel, halfkogelvormig, later meer langwerpig, circa 6—8 cm 0 ,  iets 
grijsgroen, dikwijls door de zon rood of geel gebrand, met dikke lange witte penwor- 
tel en vernauwde wortelhals.

R i b b e n :  12—16, stomp, met kinachtig naar beneden verlopende knobbels.
A r e o l e n :  circa %—1 cm 0 ,  rond of kort ovaal, vrijwel 2 cm van elkaar ver

wijderd, met netachtig vilt, iets in de ribben verzonken.
D o r e n s :  iets ruw, zwart tot bruin, vergrijzend, niet plat; 5—8 randdorens 

van 1%—3 cm lengte, meestal minder dan 4, de meest krachtige, recht afstaand of iets 
naar boven gebogen; bij de jongere planten kunnen de middendorens ontbreken.

B l o e m :  circa 3%—4% cm lang, opening even groot, reukloos.
V r u c h t b e g i n s e l :  met witte vlokjes wol in de zeer kleine bruinachtige

schubjes, van binnen wit.
B l o e m b u i s :  aan buitenzijde als vruchtbeginsel, bovendien met talrijke witte, 

zachte, borstelige dorens, 1%—1% cm lang, trechtervormig, opening 1%—2 cm.
N e c t a r r u i m t e :  circa 4 mm lang, 3—4 mm wijd, met rode tot witte bodem, 

half open, daar de onderste meeldraden tegen de stamper leunen, zonder duidelijke 
verdikking van de binnenwand en daarboven.

M e e l d r a d e n :  wit, de onderste circa % cm, de bovenste circa lVi cm lang 
en gespreidstaande, met citroengele helmknopjes, die niet geheel tot halverwege de 
bloemkroon reiken, geen inplanting in het bovenste derde deel van de bloembuis.

S t a m p e r :  circa 2% cm lang, circa Wi mm dik, karmijnrood, ver boven de meel
draden uitkomend met de 9—12 iets gespreide, bleekgroene, 3—6 mm lange stempels.

B l o e m b l a d e n :  circa 1%—2 cm lang, 4—7 mm breed, onderaan smaller,
boven afgerond toegespitst, karmijnrood met witte randen.

V r u c h t :  huidachtig, hol, aan de buitenzijde als bij het vruchtbeginsel.
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PYRRHOCACTUS HUASCENSIS Ritter sp. nov. — Jonge plant met grote bloem, op de groei
plaats gefotografeerd. foto: Fr. Ritter.

Z a a d :  circa 1 mm lang, % mm breed, % mm dik, bruin, mat, aan rugzijde iets 
kielvormig, met vlakke knobbeltjes en rimpelige ribben; ondereinde schuin naar de 
buikzijde afgeknot met het zeer kleine witte hilum.

V i n d p l a a t s :  vrij zeldzaam bij Huasco in het noorden van Chili. Deze plant 
is nauw verwant met Pyrrhocactus atroviridis Ritter, die meer naar het oosten voor
komt en met Pyrrhocactus totoralensis sp. nov. (nog te publiceren), die meer naar het 
noorden groeit.

Het holotype is gedeponeerd in het botanisch museum en herbarium te Utrecht, 
Nederland, onder het veldnummer FR 260.

Vertaler : A. F. H. BUINING.

Bent U wel eens stekelig?
Wij lazen in „Het Parool”  van 6 mei 1961 :
Men moet van cactussen houden. Niet iedereen vindt die prikkerige dingen in zijn 

vensterbank een genot om naar te kijken. Het eist een speciaal oog voor grillige vor
men. Goed, nu bent u zo iemand en er staan verscheidene van die „punaise-gewassen” 
in uw kozijn. Bij het verzorgen wil het nog wel eens dat u een groepje van die stekel
tjes in uw vingers krijgt. Niet erg, maar wel vervelend, want het prikt ontegenzeggelijk 
en ze zijn er bijzonder moeilijk uit te vissen, zelfs niet met een pincet, (daarbij gebruik 
makend van een vergrootglas). Hebt u deze epileermethode al eens gevolgd ? Beplak 
de pijnlijke plek met een stuk cellotape of pleister en trek dat er in een ruk af. De 
stekeltjes worden dan meegetrokken en uw duim is weer prikloos.
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Br. AQUILAS-WOUTERS

Feroeactus viridescens ( c 'Ylutail.) ^ r .  and

Het is wel erg opvallend, dat in de vele jaargangen van „Succulenta” 
zo sporadisch de naam F e r o c a c t u s  vermeld werd.

Toch zullen er in ons land weinig cactusverzamelingen zijn, waarin dit 
zeer typische, prachtig bedoornde genus, niet met enkele planten vertegen
woordigd is.

Al kunnen sommige species in hun vaderland een behoorlijke grootte 
bereiken, in onze collecties kan men er echt, wat men noemt „oud bij wor-

FEROCACTUS VIRIDESCENS met knop en bloem. foto: Br. Aquüas-Wouters

den” voor men zijn Fero’s (’barrel cacti’, ’visnaga’s’) uit plaatsgebrek moet 
opruimen.

In onze verzameling bloeide in 1960, de niet groot wordende, vrij 
gemakkelijk te kweken F erocactus viridescens. De plant werd opgekweekt 
uit zaad, dat wij medio 1948 door tussenkomst van de heer V oll — Rio de 
Janeiro — uit Neder-Californië (Mexico) ontvingen.

Erg bemoedigend was de nomenclatuur toen niet: „Ferocactus spec., 
collected at San Diego. Perhaps Ferocactus orcuttii?? — Ferocactus viri
descens??”
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De zaailing, in 1950 geënt op Trichocereus spachianus, heeft nu een 
diameter van ruim 10 cm en vertoonde in 1958 op de voorjarige areolen 
de eerste knoppen, die zich echter niet verder ontwikkelden. Ook de vier 
knoppen van 1959 kwamen, „ondanks” de zeer lichte stand en de buiten
gewoon zonnige zomer, niet tot bloei.

Door onze erg „onwetenschappelijke” opstelling, waarbij planten van

FEROCACTUS VIRIDESCENS met rijpe vrucht, foto: Br. Aquilas-Wouters

alle mogelijke genera dooreenstaan — overigens vrij onschuldig bij een 
geënte collectie — kwam de betreffende Ferocactus tijdens de zonloze 
zomer van 1960 een groot gedeelte van de dag in de schaduw van enkele 
hoge Cerei te staan. Van de rood-bruine knoppen, die zich nu ontwikkel
den, kwamen er begin augustus drie in bloei.
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In geopende toestand had de 
klokvormige bloem een diameter 
van ruim 4 centimeter.

Vruchtbeginsel : kort; groen; met 
kleine schubjes.

Bloembuis: groen met roodachtige 
schubjes.

Bloembladeren: buitenste: bruin
rood met geel-groene randen;

binnenste: groen-geel, 2 cm lang, 
6 mm breed, iets toegespitst.

Meeldraden: geel-groen, 1% cm
lang.

Stijl : geel, 2% cm lang met 15 
stempellobben die zich op het einde van 
de bloei uiteenspreiden.

Vrucht: aanvankelijk groen, daar
na roodachtig-groen. Bij volle rijpheid 
(maart 1961) zeer lichtgeel, 3 cm lang, 
2 cm breed. Met enkele maanvormige 
schubjes bezet.

Zaden: glanzend zwart, ruim 1 mm 
lang en 0,8 mm breed. Testa: foveolata, 
zeer typisch voor Ferocactussen. Hilum: 
vrij klein, duidelijk wit gekleurd.

De bloemen hebben zich ruim 
een week lang dagelijks geopend. 
Door deze vrij lange bloei konden 
zowel stempels als helmknoppen 
voldoende rijp zijn om vruchtzet- 
ting mogelijk te maken. De meeste 
Ferocactussen zijn zelfsteriel door 
het n i e t  gelijktijdig rijp zijn van 
helmknoppen en stempels! De 
bloemen ontstaan uit het bovenste 
deel van de areolen, boven de z.g. 
nektardorens.

G. E. L i n d s a y , die het genus Ferocactus tot speciaal studieobject koos, 
schreef in zijn, jammer genoeg nog steeds niet in boekvorm verschenen 
dissertatie: „The taxanomy and ecologie of the genus Ferocactus” 1956, 
dat Ferocactus viridescens geen uitgesproken woestijnplant is. Haar ver
spreidingsgebied heeft een goede afwatering met een regenval tot 350 mm 
per jaar. De plant groeit hier — S.W. San Diego county, California and 
N.W. Lower California, Mexico — onder vrij dicht struikgewas, meestal 
tegen rotsachtige zuidelijke hellingen. Dit laatste geeft mogelijk een ver
klaring voor het uitblijven van bloemen op onze aanvankelijk zeer zonnige 
standplaats in de serre.

Onze volwassen — bloeibare — plant is gedrukt halfkogelig, 10 cm 
breed en 8 cm hoog. In de natuur zijn er bij uitzondering planten gevon
den tot 40 cm breed.

Aantal ribben : 13 (13—25).
Areolen : iets verzonken. Aanvankelijk donzig, ±  10 mm lang, 6 mm 

breed.

Gehalveerde vrucht van FEROCACTUS V IR I
DESCENS. Als de vrucht van de plant loslaat, 
ontstaat er een basale opening waardoor de droge 
zaden zich kunnen verspreiden.

foto: Br. Aquilas-Wouters
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Dorens : Aanvankelijk roodachtig van kleur. De vier kruisvormig ge
stelde, iets gebogen middendorens, blijven het langst de rode kleur behou
den. In onze collecties worden ze meestal niet groter dan SV2 cm. In de 
natuur kunnen ze tot 5 cm lang en 5 mm breed worden.

Dorens van FEROCACTUS ACANTHODES. Duidelijk zijn op deze macro- 
foto de „daggroeilijnen” te zien.

foto: Br. Aquilas-Wouters

Randdorens : 8—15; worden later geel tot geelwit.
Zeer opmerkelijk zijn de nektardorens. Deze afgeronde 1 a 2 mm lange 

dorens verharden aan de top pas na enkele jaren en scheiden een zoete 
vloeistof af, die vooral bij de mieren erg in trek is. Deze „nektar” vormt 
een ideale voedingsbodem voor schimmels. Areolen en dorens van onze
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Fero’s zijn ten gevolge van deze schimmelwoekering dan ook heel vaak 
vuil zwart gekleurd.

Willen we onze planten mooi houden, dan loont het de moeite, deze 
nektar tijdig met een vochtig penseel of propje watten te verwijderen. Ook 
verstuiven van brassicol-super gaat deze schimmelvorming tegen.

Bij de brede middendorens van alle Ferocactussen zijn zeer duidelijk 
de dwarsgroefjes te zien, die ontstaan ter oorzake van de „daggroei”. Elk 
van deze groefjes representeert de groeiperiode van één dag.

Bij het natellen van deze groefjes, bleek het dat de middendorens van 
onze Ferocactus viridescens, ongeveer 50 a 60 dagen nodig hadden om tot 
volledige ontwikkeling te komen.

Ferocactus viridescens werd in 1835 gevonden door T h o m a s N u ta ll  
in de heuvels van San Diego (Lower California).

Het holotype is aanwezig in het herbarium van het Britse museum.
Als synoniemen zijn uit de literatuur bekend : Echinocactus limitus 

(C o u lt er  1896) overgenomen uit een ongepubliceerd manuscript van 
E n g elm a n n . Ferocactus orcuttii (Br. en  R o se  1922): L in dsay  beschouwt 
deze plant slechts als een iets grotere, plaatselijke habitusvorm, — zoals 
C. R . O r c u tt  zelf dit ook reeds in 1922 aan Br. en  R ose schreef — die zelfs 
niet als variëteit te handhaven is. Hetzelfde geldt ook voor de iets meer 
cylindervormig groeiende „variëteit” littoralis.

Ferocactus viridislenzii, opgenomen in een zaadaanbieding van de fa. 
E d elm a n  (1959) kan ik nergens thuisbrengen. Zover nu reeds determineer- 
baar zijn de planten waarschijnlijk identiek met F  erocactus viridescens.

In haar vaderland groeit deze Fero samen m et: Opuntia prolifera; 
Opuntia occidentalis; Myrtillocereus cochal; Cereus gummosus; Bergero- 
cactus emoryii; Mammillaria dioica; Agave shawii en Euphorbia misera.

Door de veelvuldige branden in het dichte, vaak dorre struikgewas en 
het droge gras, heeft deze plant veel van het vuur te lijden. De dorens en 
ribben verbranden soms volkomen. De planten overleven toch vaak de 
brand en ontwikkelen over de verbrande plaatsen, dikke kurkachtige weef
sels.

Volgens H iggens (1931 ! !) gebruikten de indianen van San Diego de 
geroosterde zaden van Ferocactus viridescens als voedsel.

In cultuur is deze „barrelcactus” zeer gemakkelijk te kweken. Op eigen 
wortel verdraagt de plant basische grond. Een goed doorlatend grondmeng- 
sel met wat steengruis gemengd is, zoals bij alle Fero’s, een eerste vereiste. 
Op eigen wortel is de plant vooral in het najaar erg gevoelig voor vocht.

Op Trichocereus spachianus of macrogonus geënt, groeit en bloeit de 
plant echter veel beter. Harrisia jusbertii als onderstam bleek in onze col
lecties voor alle Fero’s ongeschikt. Na 10 a 15 jaar is deze zwakbewortelde 
onderstam zijn „fut” kwijt.

Om het „jeugdstadium” wat te bekorten verdient het aanbeveling alle 
Ferocactuszaailingen reeds enige weken na het zaaien tijdelijk te enten op 
Peireskiopsis velutina. Het is helemaal niet moeilijk om op deze onderstam 
in een half jaar tijd, zeer zeker n i e t  gedeformeerde plantjes te kweken, 
met een diameter van 3 a 4 cm. Het entvlak is dan groot genoeg om nog 
in juli of augustus een blijvende enting op Trichocereus spachianus mogelijk 
te maken. We krijgen op deze manier geen groeistoornissen, waar Fero’s 
steeds op „reageren” met basale verkurking. Het is dan vaak moeilijk om 
de plant weer op gang te krijgen.
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Zowel geënt als op eigen wortel kunnen Fero’s slecht tegen hoge lucht
vochtigheid bij koud weer. Hoge bodem- en luchttemperaturen en vrij 
grote afwisseling in nacht- en dagtemperaturen zijn een voorwaarde voor 
krachtige en mooie bedooming.

Tot slot nog iets over het reeds eerder aangehaalde werk van G. E. 
L in d sa y , waarin de 25 species en 10 variëteiten van het genus Ferocactus 
uitermate deskundig werden behandeld.

Gezien de politieke constellatie rond 1922 en de ontoegankelijkheid 
der „Ferogebieden”, was goed veldwerk voor Br . e n  R o s e  onmogelijk. Het 
is dan ook een grote verdienste van Dr. L i n d s a y , dat hij bij zijn beschrij-

Zaailingen geënt op PEIRESKIOPSIS VELUTINA. Beide plantjes zijn pas 5 maanden oud en 
geschikt om overgeënt te worden op een definitieve onderstam. Links : WEBERBAUEROCEREUS 
JOHNSONII; rechts: MAMMILLARIA SWINGLEI. foto’s: Br. Aquilas-Wouters.

vingen niet alleen is afgegaan op de oude literatuur. De schrijver legde 
meer dan 30.000 km per auto of truck en 5000 mijlen per boot af, om de 
Ferocactussen op hun natuurlijke standplaatsen te onderzoeken. Dit veld
onderzoek is uitermate belangrijk voor het beoordelen van de variatiebreed
ten in de diverse species.

Het zou heel erg toe te juichen zijn als ook de andere genera der cac
tusfamilie, in Amerika zelf, op een dusdanige wijze onderzocht zouden wor
den. Soortbeschrijving aan de hand van één enkele, vaak uitgezóchte plant, 
heeft al heel wat verwarring gesticht.

Voorlopig zullen dissertaties betreffende speciale cactusgenera, geba
seerd op de resultaten van zoveel veldwerk, wel desiderata blijven.
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H. W. DE BOER EN B. K. BOOM

Notities over Lithops
(Notes on Lithops)

III.

Lithops pseudotruncatella (B erg er) N .E .B r . in Gardn. Chr., 1922, 1, 65.
Mesembrt/anthemwn pseudotruncatellum  B er g er , Mes. & Port., 289
(1908).

Evenals L. karasmontana is L. pseudotruncatella een zeer variabele 
soort met een vrij groot verspreidingsgebied en we hebben sterk de indruk, 
dat zich in de verschillende, soms vrij dicht bij elkaar gelegen gebieden 
door isolatie locale rassen hebben ontwikkeld. Merkwaardig is, dat N e l  
(Lithops) sommige hiervan als soorten handhaaft, daarentegen andere als 
identiek beschouwt. In cultuur zijn de meeste evenwel zaadvast gebleken, 
reden, waarom wij ze hier opvoeren als variëteiten.

D e  B o er  heeft van de L. pseudotruncatella-groep de vensterstruktuur 
bestudeerd (Succ., 1954, 72-76) en hij kwam tot de conclusie, dat over
eenkomst van het venster in de hieronder genoemde variëteiten opvallend 
groot is; bovendien vindt men in die studie op p. 75 een duidelijk kaartje 
met de vindplaatsen, waaruit blijkt, dat ze alle vrij dicht bij elkaar groeien.

This is also a very variable species with a rather wide distribution and probably 
the local varieties have been developed by isolation. It is remarkable that Nel maintains 
some as species and declares others as identical. In cultivation the most are true- 
breeding.

De Boer has studied the window-structure of the L. pseudotruncatella-group (Succ., 
1954, 72- 76) and he concluded that the windows of the varieties are very similar.

Lithops pseudotruncatella var. pseudotruncatella
Lithops alpina D inter in Midler's deutsche Gartenz., 42, 123 (1927).

Topvlakte bruinachtig grijs, met duidelijke tekening; de boomvormige 
vertakkingen zijn bruin met een donkere, blauwachtig grijze omgeving.

Hetgeen beschreven is als L. alpina is vrijwel identiek met var. pseudo
truncatella, ten hoogste zijn de afmetingen van het lichaam iets kleiner.

T opsurf ace brownish grey with distinct markings; the dendritic branches are brown 
with a dark bluish grey environment.

What has been described as L. alpina is pretty well identical, in some cases the 
dimensions of the body are a little smaller.

Lithops pseudotruncatella var. pulmonuncula (D in t . & J a c .) D in t , e x  J ac.,
Handb. Sukk. Pfl., 1491 (1955).

L. pseudotruncatella f. pulmonuncula D in t . & J a c ., Die Sukk., 150 
(1933).

L. pseudotruncatella ssp. pulmonuncula D in t , e x  Sc h w ., Flowering 
Stones, 111 (1957).
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Topvlakte meer gelijkmatig bruinachtig grijs met een wazig blauw
groen venster; lijnen en doorschijnende punten soms onduidelijk.

Of onze cultuurplanten identiek zijn met hetgeen D in t e r  oorspronke
lijk heeft verzameld, is niet zeker. J a co bsen , l.c. (1933) zegt, dat de lichamen 
meer roodachtig gekeurd zijn met roodbruine, vergroeide en vertakte lij
nen; Sc h w a n tes , l.c. daarentegen zegt, dat volgens T r ie b n e r  de planten 
veel op het type lijken en afwijken, doordat ze steeds alleenstaand zijn of 
hoogstens in klompjes van 3, terwijl het type dichte zoden vormt. De ken
merken der cultuurplanten zijn zaadvast.

Topsurf ace more uniform brownish grey with vague bluishgreen window; lines and 
pellucid dots sometimes indistinct.

We are not sure if our cultivated plants are identical with the material Dinter 
originally collected; Jacobsen l.c. (1933) says that the bodies are more reddish with red
dish brown lines. Schwantes l.c. says —  according to Triebner —  that the plants are 
very similar to the typ; they only grow with 1—3 heads, the type is forming large 
clumps.

Lithops pseudotruncatella var. edithae (N.E.Br.) comb, nova 
L. edithae  N.E.Br. in Cactus Joum., 2, 70 (1934).

Topvlakte licht blauwachtig grijs met een vrij wazige tekening; de 
boomvormige lijnen zijn door een donkerder zone omgeven (soms is deze 
niet erg duidelijk); doorschijnende punten tamelijk duidelijk.

De diagnose van N.E.Br. is niet erg duidelijk; hij kende de bloemen 
niet en hij zegt, dat de planten op L. bella  gelijken. Dit was aanleiding voor 
Sc h w a n tes  (Flow. Stones, 236) te veronderstellen, dat hetgeen nu bekend 
is als L. edithae  niet identiek zou zijn met L. edithae N.E.Br.; Sc h w a n tes 
plaatst deze dan ook onder de soorten, die hij niet kan thuis brengen. In 
1935 heeft evenwel T r ie b n e r  de planten weer gevonden; van zijn vondsten 
stammen vermoedelijk alle nu in cultuur zijnde exemplaren af. T r ie b 
n er  zond een plant naar N.E.Br. en deze herkende onmiddellijk zijn L. 
edithae. Daaruit kunnen we opmaken, dat onze planten wel degelijk met 
L. edithae N.E.Br. geïdentificeerd kunnen worden. Vermoedelijk heeft 
N.E.Br. Lithops bella  onvoldoende gekend, waardoor ook de vergelijking 
foutief uitviel. N e l  (Lithops, 175) kan hem ook niet thuis brengen.

Topsurface light bluish grey with rather vague markings; the dendritic lines have a 
darker environment (sometimes not very distinct); pellucid dots rather distinct.

The diagnosis of N. E. Brown is not very clear; he did not know the flowers and 
says that the plants are related to L. bella. This gave reason to Schwantes l.c. to sup
pose that what we know now as L. edithae should not be identical with L. edithae 
N. E. Brown.

In 1933 Triebner found these plants again and presumably all the plants at the 
moment in cultivation originated from those. Triebner sent a specimen to N.E. Brown 
who recognized his L. edithae immediately. Consequently the position of L. edithae is 
clear. \

Lithops pseudotruncatella var. elisabethae (D in t .) comb, nova

L. elisabethae D in t , in Kaktk., 1933, 50.
Topvlakte grijsachtig blauw, meestal met een koperrode tint; de lijnen 

zijn vaak onduidelijk; de doorschijnende punten zijn niet steeds duidelijk 
boomvormig gerangschikt.
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N e l  (Lithops, 175) plaatst deze naam zonder opgave van redenen 
onder de synoniemen van L. pseudotruncatella; S ch w a n tes (Flowering 
Stones, 201) geeft hem als soort, maar zegt dan, dat het misschien een sub
species van L. pseudotruncatella is.

In cultuur zijn de kenmerken echter zaadvast en de variabiliteit is niet 
bizonder groot en dus achten wij het gemotiveerd het taxon als een varië
teit van L. pseudotruncatella te beschouwen.

Topsurface greyish blue, mostly copper red suffused; the lines are often indistinct; 
the pellucid dots are not always clearly dendritically arranged. Nel (Lithops, 175) has 
sunk this name into the synonymy of L. pseudotruncatella. As the characteristics are 
true-breeding and the variability is not particularly large, we think we have reason to 
consider this taxon as a variety of L. pseudotruncatella.

Lithops pseudotruncatella var. mundtii (T isc h er ) T isch er  e x  J a c .,
Handb. Sukk. Pfl., 1490 (1955).

L. mundtii T isch er  in Moiler's deutsche Gartenz., 1926, 330.
L. pseudotruncatella f. mundtii T isch er  e x  J a c ., Die Sukk. 149 

(1933).
L. pseudotruncatella ssp. mundtii (T isc h .) Sch w ., Flowering Stones, 

211 (1957).
Lichamen vrij plat; topvlakte gelijkmatig geelbruin, met een duidelijke 

boomvormige tekening.
Het is een opvallende en goed herkenbare variëteit, die zuiver uit zaad 

terugkomt.
Bodies rather flat; topsurface equally yellowish brown with distinct dendritic mar

kings.

Lithops pseudotruncatella var. dendritica (N e l ) com b, nova

L. dendritica N e l , Lithops, 68 (1946).
L. farinosa D in t , in Fedde, Rep., 43, 227 (1930).

Topvlakte grijsachtig bruin met sterk op de voorgrond tredende, bruine, 
boomvormige tekening, waarvan de donkere omgeving, zo karakteristiek 
voor de var. pseudotruncatella, ontbreekt; de doorschijnende punten zijn wel 
aanwezig, maar alleen met de loupe te zien.

Het is eigenaardig, dat N e l  hiervan een soort heeft gemaakt, terwijl 
hij zegt, dat de plant nauw verwant is aan L. pseudotruncatella en boven
dien in hetzelfde areaal groeit.

In cultuur hebben we nog een populatie, die hierop veel gelijkt, doch 
afwijkt door de lichtere, meer grijze kleur van de topvlakte, met zeer korte, 
bruine lijntjes, die wel is waar niet samenhangen, maar toch min of meer 
boomvormig zijn gerangschikt; mogelijk is dit hetgeen D in ter  als Lithops 
farinosa beschreef. Het verschil met var. dendritica is evenwel te klein en 
bovendien zijn populaties van beide te variabel om ze goed van elkaar te 
kunnen scheiden.

Topsurface greyish brown with distinct dendritic markings of which the darker en
vironment — so characteristic for the typical variety — is absent; the pellucid dots are 
present but only visible with a lens.

In cultivation we have a population which is very similar but differs in the top- 
surface which is lighter, more grey and with very short brown lines which not are
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connected but still ±  dendritically arranged. Possibly this is the one which Dinter des
cribed as L. farinosa. But the difference with L. dendritica is too small to maintain this 
variety.

Lithops pseudotruncatella var. volkii var. nova.
L. volkii Schw. ex  Jacobsen, Handb. Sukk. Pfl., 3, 1498 (1955); Schw., 

Flow. Stones, 219, PI. 59a (1957), beide zonder latijnse diagnose.
A var. edithae differt apice pallide griseo, Uniis ramosis inconspi
cuis, loculis ovarii 6—8.

Deze plant werd in 1953 door Mr. H. Herre in ZW. Afrika ontdekt en 
naar Prof. Schw antes gezonden, die hem beschreef onder de naam Lithops

Lithops pseudotruncatella var. vo lkii foto : W . Schutzbach.

volkii. Hij verzuimde er evenwel een latijnse diagnose bij te voegen, zodat 
de naam niet geldig is.

Wij zijn van mening, dat de plant ondanks het feit, dat de tekening niet 
erg duidelijk is, binnen de variatie van L. pseudotruncatella valt en omdat 
zij in cultuur zaadvast blijkt te zijn, hebben we het taxon op de rang van 
variëteit geplaatst.

De variëteit komt het meest overeen met de var. edithae, doch de teke
ning is nog waziger en de kleur nog lichter; de doorschijnende punten zijn 
vrij duidelijk.

This variety, which never has been validly published, ressembles mostly the oar. 
edithae, but the topsurface is pale grey, the dendritic lines are very vague, the pellucid 
dots rather distinct.

Lithops pseudotruncatella f. albiflora Jac. ex  Rowley in Nat. Cact. and 
Succ., Journ., 10, 81 (1955).

Deze naam is niet thuis te brengen. Een dergelijke afwijking maakt
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o.i. het gevonden exemplaar nog niet tot een nieuwe forma, zolang betref
fende de zaadvastheid niets bekend is.

We do not know to wich taxon this name belongs; we are not informed about the 
offspring.

Lithops pseudotruncatella var. alta T ischer ex  J ac ., Handb. Sukk. Pfl., 
1490, (1955).

Deze naam is evenmin te identificeren; T ischer l.c. zegt alleen, dat de 
plant groter is, maar dit is geen bruikbaar kenmerk, daar ook andere

1, 2 : L. pseudotruncatella var. pseudotruncatella; 3 : L. pseudotruncatella var. 
pulmonuncula; 4 : L. pseudotruncatella var. edithae; 5 : L. pseudotruncatella var. 
elisabethae; 6: L. pseudotruncatella var. mundtii; 7. L. pseudotruncatella var. 

dendritica; 8 : L. pseudotruncatella var. dendritica (zg. farinosa type);
9 : L. pseudotruncatella var. volkii.

Lithopssoorten zo nu en dan exemplaren ontwikkelen, die wat groter zijn 
dan het gemiddelde. N. E. Brown in Gard. Chron., 1927, 1, 84 vermoedt, 
dat de beschrijving slaat op een Lithops ruschiorum, daar die in het door 
T ischer opgegeven gebied voorkomt.

This name is confusing; N. E. Brown l.c. presumes it may be L. ruschiorum, accor
ding to the locality; Triebner considers it as a higher growing form of L. pseudotrun
catella.

(Slot volgt)
RECTIFICATIE.

Door het te laat binnenkomen van de drukproeven zijn in het tweede artikel 
helaas enige hinderlijke fouten blijven staan.

Pag. 52 het onderschrift 4. L. karasmontana var. summitatum; voor het laatste 
woord te lezen, summitata.

Pag. 53 gelieve te lezen voor Lithops leslei en L. leslii; Lithops lesliei.
Pag. 55 het onderschrift L. leslei te wijzigen in L. lesliei.
De derde regel van onder te lezen voor eberlanzi: eberlanzii en lerichiana : 

lericheana. Wij bieden hiervoor onze verontschuldiging aan.
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GUNTHER KÖNIGS

Parodia mutabilis Backeberg 19 34

PARODIA M UTABILIS, 11 cm breed en 9 cm hoog foto: G. Königs

De naam „mutabilis” betekent veranderlijk en men had waarlijk voor 
deze Parodia geen betere naam kunnen kiezen, aangezien zowel de kleur 
van de middendorens als de bloemen nogal variabel zijn.

Bovenstaande plant heeft diep-goudgele middendorens, omringd door 
kleine, bijna witte randdorentjes. De top van de plant is bezet met fijne 
dorentjes met daartussen witachtige wol. De bloemen, circa 3 cm, zijn licht
geel van kleur. De plant staat reeds enige jaren geënt en is ruim 11 cm in 
doorsnede; zij bloeit elk jaar zeer rijk van midden mei tot circa eind juli.

PARODIA MUTABILIS VAR. CARNEOSPINA, Backbg 1951
Deze Parodia onderscheid zich van de typeplant door enigszins grotere 

knobbeltjes, die verder van elkander verwijderd staan en door de meer 
lichtbruine middendorens. De bloemen van deze plant zijn goudgeel 
met een witachtige keel. De bloeiperiode van deze, ongeveer 8 cm grote, 
wortelechte plant valt eveneens in mei—juni.

PARODIA MUTABILIS VAR. ELEGANS Backbg 1956
Een alleraardigst plantje met veel kleinere knobbeltjes en een fijne be- 

doorning; deze plant is lichtgeel van kleur en in de top licht-bruinachtig. 
De geelachtige bloemen zijn iets kleiner dan bij de typeplant. Bloeien doet
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PARODIA MUTABILIS VAR. 
CARNEOSPINA, 8 cm breed en 
7 cm hoog foto: Königs.

ze zeer willig van begin 
mei tot einde juli.

Verder is er nog in 
Backbg en Knuth Kak- 
tus ABC, pag. 271, 1935 
— echter zonder Latijn
se diagnose — een var. 
ferruginea beschreven, 
die zich alleen maar 
onderscheid door de 
roestbruine middendo
rens.

Er bestaan nog een 
reeks variëteiten die de 
mutabilis-groep zeer 
nabij komen en nog op

een nader onderzoek, voor wat 
de juiste naamgeving betreft, 
wachten.

De kuituur van bovenge
noemde soorten is — zoals bij de 
meeste Parodia’s — niet zo moei
lijk, daar ze zowel wortelecht 
als geënt gekweekt kunnen wor
den. Ze verlangen echter wel 
een lichte en zonnige stand
plaats bij een gelijkmatige voch
tigheid; koel en droog overwin
teren. Geënte planten niet ge
heel droog houden des winters.

PARODIA M UTABILIS VAR. ELEGANS, 
6 cm breed en 5 cm hoog

foto: G. Königs.
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UIT DE OUDE DOOS
Een van de eerste Nederlanders, die zich met succulenten hebben bezig gehou

den was Justus Heurnius en, hoe kan het anders -  in Zuid-Afrika. Terwijl het schip 
„Gouda”  proviand innam, maakte Heurnius, geboren te Leiden, 1587, die zendeling 
was, van de gelegenheid gebruik de Tafelberg te beklimmen en -  hoewel hij geen 
plantkundige was -  een aantal hem interessant voorkomende planten te verzamelen 
(1624). Van deze planten maakte hij tekeningen die later door Johannes van Stapel in 
een van verklaringen voorziene uitgave van botanische werken van Theophrastus in 
1644 werden gepubliceerd. Onder deze tekeningen bevond zich de eerste afbeelding 
van de bekende S tapelia variegata; de geslachtsnaam werd later door Linnaeus ge
geven ter ere van Van Stapel, een Amsterdams koopman. De ontdekker van de plant 
werd over het hoofd gezien ! Eerst later, in 1802, toen het oude geslacht Stapelia in 
enkele geslachten werd verdeeld, kreeg één van deze de naam Huernia, waarbij onge
lukkig genoeg de naam H e u r n i u s  verkeerd werd gespeld. L. C. Korevaar.

UIT ANDERE CACTUS
TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten no. 5, 
1961 vertoont op de omslag een prachtige 
afbeelding van een grote vertakte Espostoa 
melanostele var. inermis. Deze plant komt 
voor in Santalbal tussen Caras en Huaylas, 
op 1500 meter hoogte.

E. Haustein vertelt iets over Oroya peru
viana (K. Schum.) Br. en Rose. Hij schrijft: 
„D e door Weberbauer in de Peruviaanse 
Andes, boven Lima op 4000 m hoogte ont
dekte en door Schumann als Echinocactus 
peruvianas beschreven soort is door haar 
rijke bloei in onze verzamelingen een zeer 
begeerde plant. Ze groeit enkel of wel in 
groepen. Het enigszins gedrukte planten- 
lichaam is van een blauwgroene kleur en 
kan van 10—14 cm breed worden. De on
geveer 20 ribben zijn door inkepingen, die 
dwars over de areolen lopen in zg. kin
netjes verdeeld. De lange, witwollige areo
len dragen ongeveer 18 naaldvormige, bij 
jonge planten lichtbruine, later bijna zwar
te, zijdelings gebogen rand- en 1-3 mid
dendorens. Het is een soort, die wat de be- 
doorning betreft, nogal zeer varieert.

De in groot aantal op de top ontsprin
gende bloemen zijn trechtervormig, circa 
3 cm lang, van binnen roserood en van 
buiten licht oranjekleurig. De bloembuis 
is schubachtig, met wolharen in de oksels.

Deze plant verlangt in cultuur een zeer 
goed gedraineerde, doch voedingrijke bo
dem met een pH van 5-6. Wortelecht ge
kweekt verdraagt zij bij een droge stand 
enige koude. Sterke temperatuurschomme
lingen tussen dag en nacht bevorderen de 
bloei.

W. Rauh en Dieter Andreae zetten hun 
artikelenreeks over merkwaardige succu
lenten uit Magdagaskar voort, ditmaal met 
Euphorbia cylindrifolia met vele foto’s en 
tekeningen.

Werner Hoffmann schrijft interessante 
dingen over de groten onder de cactussen, 
n.1. Helianthocer. pasacana (Web.) Backbg 
n. comb, met goede illustraties. Bovendien 
is deze plant afgebeeld op een Argen
tijnse postzegel van 10 pesos.

R. Graser laat een afbeelding zien van 
tweejarige zaailingen van Astrophytum 
myriostigma van. . .  . januari 1930 en ver
telt er bij dat deze zaailingen thans vol
wassen planten zijn geworden met een 
doorsnede van 14-20 cm. Ze kunnen een 
hoogte bereiken van plm. 60 cm, zoals 
Schumann en Berger mededelen, maar de 
heer Graser is tot de conclusie gekomen 
dat een mensenleven toch nog te kort is 
om zijn thans reeds 30 jarige planten 60 
cm hoog te zien worden. Fraaie’s afbeel
dingen illustreren het artikel.

PROF. D. T. COLE NAAR 
GRONINGEN

Prof. D. T. Cole van de Universiteit of 
Witwatersrand te Johannesburg, Z.-Afrika, 
komt op 19 juli a.s. naar Groningen en zal 
aldaar voor de afdeling een lezing houden, 
toegelicht met kleurendia’s, over Lithops. 
Prof. Cole, die ambtshalve veel op reis is 
en gelegenheid heeft de groeiplaatsen van 
de Lithops te bezoeken, is bovendien een 
uitstekend amateur fotograaf, zodat de af
deling Groningen een interessante avond 
tegemoet kan zien. Zij, die deze lezing bij 
willen wonen, worden verzocht zich in ver
binding te stellen met de heer G. J. Eilan
der, Amstelstraat 24, Groningen.
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K O P IJ  IN Z E N D E N

Kopij voor het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e van elke maand in het 
bezit van de redactie zijn. Later ingezon
den kopij wordt, voor zover deze nog van 
belang is, in het daarop volgende num
mer geplaatst.

UIT DE AFDELINGEN
A M S T E R D A M  E N  O M S T R E K E N

Onze afdeling houdt maandelijks een 
bijeenkomst die zich in het algemeen 
slechts maar vanzelfsprekend positief on
derscheidt van de bijeenkomsten der an
dere afdelingen doordat zij te Amsterdam 
plaats vindt.

De laatste vergadering - op 28 april, 
Prinsengracht 674 - werd geopend met, zo 
u wilt een noodzakelijk kwaad, enkele be
stuursmededelingen. Vervolgens demon
streerde de heer A. Gerritse enkele ampu- 
tatie’s waaruit duidelijk werd dat er door 
velen toch te veel tegen enten wordt op
gekeken. Weliswaar was hier een „vak
man”  aan het werk, maar het was toch 
zonneklaar dat ook een leek zonder moeite 
en moeilijkheden dit middel kan hanteren 
om bij vele planten een betere groei en 
bloei te bewerkstelligen. De entstammen 
die tegen zeer gereduceerde prijs beschik
baar werden gesteld, waren dan ook snel 
uitverkocht. Er was een plantenverloting 
waarbij het aantal loten te klein bleek zo
dat er extra loten, waar natuurlijk weer 
extra planten tegenover gesteld werden, 
verkocht konden worden.

Last but not least werden een aantal 
door de heer A. J. Brederode meegebrachte 
Mammillaria’s ten bate van de kas ver
kocht.

Samenvattend: stoelen tekort, loten te
kort, alle planten uitverkocht, kas gesterkt, 
een zeer geanimeerde avond waarbij het 
bovenvermelde specifiek Amsterdamse ka
rakter van de bijeenkomst bij het ten ver
koop aanbieden van een kasje door een lid, 
woonachtig aan de overkant van ’t IJ : bij 
aankoop worden de reiskosten vergoed.

Voor inlichtingen over planten en bij
eenkomsten kan men ten alle tijde terecht

bij het bestuur, dat momenteel als volgt is 
samengesteld :

Voorzitter: G. J. Mol, Mr. P. N. Arntze- 
niusweg 94, tel. 55944;

Secretaris-penningmeester: J. B. Jansen, 
Mr. P. N. Amtzeniusweg 70, tel. 52813.

Overige bestuursleden in alfabetische 
volgorde: H. Arendse, Jasper Leynsenstr. 
27-11; L. J. Bannink, Tweede Oosterpark- 
straat 73-11; P. Kraak, Ch. Leickerstraat 
7-II, tel. 151811.

P. KRAAK.

A R N H E M  E N  O M S T R E K E N

Onze junivergadering zal gehouden 
worden ten huize van de heer F. H. v. d. 
Berg, Heselbergerweg 12 te Arnhem, op 
donderdag 15 juni. Aanvang 20.00 uur. 
Ook belangstellenden zijn hartelijk wel
kom.

J. LIE VERS, secretaris 
Vrij Nederlandstraat 13-III — Arnhem.

G O O I- E N  E E M L A N D

De afdeling vergaderde op 2 mei in het 
vertrouwde lokaal in ,De Karseboom’ te 
Hilversum. Na behandeling van de huis
houdelijke aangelegenheden werd verslag 
uitgebracht over de geslaagde excursie 
naar de kwekerij van de heer Van Don- 
kelaar te Werkendam. Besproken werd 
verder de mogelijkheid, om in juni een 
propagandadag met kasbezoek te houden. 
Tijdens de pauze was een drukke verkoop 
van planten uit een geliquideerde collec
tie, gevolgd door een verloting, waarvoor 
méér prijzen dan loten beschikbaar waren. 
Later op de avond werd een causerie ge
houden over de juiste verzorging van vet
planten, waarbij de heer Rubingh mooie 
exemplaren uit zijn collectie toonde. Aan 
de vergadering namen twintig leden deel.

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

R O T T E R D A M

Op onze op 13 mei gehouden bijeen
komst werd door de voorzitter het enten 
van cactussen behandeld en eveneens het 
kweken en verzorgen van onderstammen.



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

U I T S L U I T E N D  G RO O THANDEL  
W H O LESALE O N LY

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 334

Verder werd onze maandelijkse planten- 
keuring en verloting gehouden, zodat het 
geheel een leerzame en gezellige avond is 
geworden.

Daar wij op 10 juni onze excursie naar 
het Cantonspark in Baarn en naar het Bo- 
tanisch-museum in Utrecht maken is de 
eerstvolgende bijeenkomst vastgesteld op 
zaterdag 17 juni a.s.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris, 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-12.

VRAAG EN AANBOD
AANGEBODEN: Succulenta van 1925 

tot en met 1956, 10 jaargangen compleet. 
Cactussen en Vetplanten van 1935 tot en 
met 1942, ontbreekt no. 6 van 1938 en no. 
2 van 1942.

Desert Plants Life, Eng. 23 afleveringen. 
Nat. Cactus and Succ. Society, Engels, 7 
afleveringen. Prijscouranten Haage, Backe- 
berg en de Laet, 10 stuks. Al deze a 10 
cent per aflevering.

5 Verkade’s albums, 3 vetplanten en 2 
cactussen a ƒ 2.50 per stuk. Duursma Cac
tussen en Vetplanten ƒ 2.50; Duursma, 
Onze Vetplanten ƒ 1.50.

Succulenta van 1926 tot en met 1936, 
11 delen ƒ 27.50; Fotografische tijdschrif
ten, ongeveer 270 stuks ƒ 25.— met hon
derden tentoonstellings- en andere leerza
me foto’s. 10 % van de opbrengst wordt 
afgestaan aan het Clichéfonds van Succ. 
Brieven richten aan A. DOORGEEST, 
Olympiaplein 170, Amsterdam-Zuid.

WIE KAN mij helpen aan een stek of 
plantje van : Aloë plicatilis; Trichocaulon 
dinteri; Echeveria peacockii; Cotyledon 
reticulata; Echeveria gibbiflora var. me
tallica carmuculata (blazenrozetblad); Co
tyledon wallichii; Anacampseros papyra
cea; Crassula columnaris; Kalanchoë ke-

MET VACANTIE !

Van 1 tot en met 26 juni zal onze 
redacteur, wegens verblijf in het buiten
land, afwezig zijn.

wensis; Hoodia bainii. Aanb. aan Mevr. 
B. J. E. GROBBEN, Wilgenlaan 10, Voor
schoten.

TOTALE UITVERKOOP van cactussen 
en vetplanten voor liefhebbersverzame- 
lingen. Alleen bij bezoek. Kwekerij: W. J. 
BUWALDA, Bovenweg 32, St. Pancras 
(5 km vanaf Alkmaar).

TER RUILING aangeboden: diverse
soorten Echinopsis w.o. gemmata en ker- 
mesina, Lob. hertrichiana, Notoc. tabula
ris, N. sub-mammulosus, Trichocer. spa- 
chianus, Oreocereus celsianus, Reb. senilis, 
Reb. minuscula, Mamm. bocasana, Aporo- 
cactus flagelliformis (zaailingen). Alle 
planten zijn 3 en 4 jarige zaailingen. Ver
schillende planten hebben reeds gebloeid.

Te ruilen voor: Parodia’s, Lobivia’s, Ma- 
tucana’s, Oroya, Aylostera, Gymnocaly- 
cium, Echinocereus, Heliocer. speciosus, 
enz. Gaarne lijst met aanbiedingen.

Wie kan mij helpen aan stek of jonge 
plant van: Peireskia grandifolia, Rhipsalis 
pachyptera, Rhips. tonduzii, Selenicereus 
pteranthus of aanverwante soort. Selenic. 
grandiflorus, S. nycticalus of S. hamatus. 
Aanb. richten aan G. J. EILANDER, Am- 
stelstraat 24, Groningen.

Het verlangen van velen, om 
belangrijk te schijnen, is vaak 
een verhindering het te wor
den.
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bij bloemisten en zaadbandelaren.

N M E S T K E G E L T J E S
Bloeibevorderend. Gemakkelijk en 
hygiënisch in het gebruik. Organisch, 
daardoor wortelverbranding uitgeslo
ten.

Tegen blad- en schildluis.
Tevens tegen vliegen, muggen en 
motten. Verkrijgbaar in spuitflacon 
en aerosolbus.

B L A D  V E R N I E U W E R
Voortdurend schoonmaken van Uw 
Ficus, Clivia, Sansevieria en andere 
hardloofgewassen thans overbodig. 
Houdt de bladen glanzend en stofvrij 
en voorkomt tevens voortijdige blad- 
afval.

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.
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H. W. DE BOER EN B. K. BOOM

Notities over
(Notes on Lithops)

IV (Slot)

Lithops ruschiorum (D in t . & Sch w .) N.E.Br . in Gardn. Chron., 1925, 1,
194, niet L. ruschiana (D in t . & Sch w .) N.E.Br., l.c. 1926, 1, 116

Mesembryanthemum ruschiorum  D in t . & Sch w . in Z. f. Sukk., 2, 21 
(1925), niet M. ruschianum  D in t , in Fedde, Rep. Beih., 23, 25 
(1923).

Van deze soort zijn enkele variëteiten beschreven, waaromtrent ver
schil van opvatting bestaat; wij kunnen ons niet aansluiten bij de gangbare 
opvattingen; noch bij Nel  (Lithops), die de vormen als soorten handhaaft, 
noch bij Schw  antes (Flowering Stones), die drie vormen de rang van sub
species geeft.

We cannot agree with the current ideas about the position of the described varie
ties; neither with Nel (Lithops) who maintains the taxa as species, nor with Schwantes 
(Flow. Stones) who gives the taxa the level of subspecies.

Lithops ruschiorum var. ruschiorum

L. lineata Nel , Lithops, 111 (1946).

Lichamen grijsachtig geel met enkele rode lijntjes, die iets in de top- 
vlakte gedrukt zijn.

Het is ons een raadsel, waarom Ne l  deze vorm als soort beschreef, zijn 
diagnose is namelijk vrijwel identiek aan die van L. ruschiorum.

Bodies greyish yellow with a few red lines which are somewhat impressed. It is 
a puzzle to us why Nel described this form as a species, as his diagnosis is pretty well 
identical to that of L. ruschiorum.
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Lithops ruschiorum var. nelii (Schw.) comb, nova

L. nelii Schw. in Beitr. Sukkulentenkunde, 1939, 43.
L. ruschiorum  ssp. nelii (Schw.) Schw., Flowering Stones, 214 

(1957).
L. ruschiorum  ssp. stiepelmanii (Schw.), Flowering Stones, l.c. (zon

der latijnse diagnose).

Lichamen iets meer variabel in grootte, lichtgrijs tot bijna wit; top- 
vlakte zonder tekening of met enkele bruine vlekjes of lijntjes.

In cultuur varieert deze variëteit vrij sterk: in zaaisels krijgt men gro
tere en kleinere planten, waarvan de topvlakte geheel ongetekend is of 
vlekjes vertoont. Er is dus niet de minste reden de var. stiepelmanii af te 
splitsen. Trouwens volgens Schwantes groeien var. stiepelmanii en var. 
nelii op dezelfde plaats, n.1. in rose-kwarts mijnen in Z. W. Afrika, de eerst
genoemde op gedeelten met kalkhoudende rotsen, de laatstgenoemde op 
kwarts.

Size somewhat more variable, light grey to nearly white; topsurface unmarked 
or with some brown spots or short lines.

In cultivation this variety is rather variable: the seedlings are a mixture of bigger 
and smaller plants of which the topsurface is absolutely unmarked or with little spots. 
So there is no reason to recognize the var. stiepelmanii. According to Schwantes var. 
stiepelmanii and var. nelii grow at the same locality in the pink quartz mines: the first 
at places with calcareous rocks, the latter at quartz.

Lithops schwantesii D int, in Graessner, SW. Afrikanische Lithopsarten, 14 
(1928).

Dit is wederom een zeer variabele soort met een groot verspreidings
gebied en daardoor met een aantal geographische vormen, die aanvankelijk 
als soorten werden beschreven en die door Nel (Lithops), merendeels als 
zodanig zijn gehandhaafd. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in de loop der 
jaren nog meer van deze geographische rassen zullen worden gevonden.

De nauwe verwantschap tussen de onderstaande variëteiten is duide
lijk tot uitdrukking gebracht door De B oer (Succ., 1952, 72—73).

Again a very variable species with a large distribution and consequently with a 
number of geografie forms which have presumably been described as species maintained 
by Nel (Lithops) for the greater part. For the close relationship of the varieties men
tioned below see de Boer (Succ., 1952, 72—73).

Lithops schwantesii var. schwantesii

L. kuibisensis D int, ex J ac., Die Sukk., 147 (1933).

Topvlakte donker grijsachtig geelrood, (althans aanvankelijk) duidelijk 
blauwachtig in het midden en met een duidelijk rose rand; in het blauwe 
gedeelte bevinden zich enkele tot vrij vele wazige, blauwachtige stippen 
(niet te verwarren met doorschijnende punten, die hier ontbreken). Een 
uitvoerige studie over de identiteit van L. kuibisensis gaf De Boer (Succ., 
1952, 43).

Topsurface dark greyish orange with —  at least at first —  a distinct bluish centre 
and a pink margin; in the blue part some to rather many vague bluish spots (not to
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confuse with pellucid dots which are absent here). A detailed study on the identity of 
L. kuibisensis has been given by de Boer (Succ., 1952, 43).

Lithops schwantesii var. kunjasensis (Dint.) comb, nova

L. kunjasensis D int, in Graessner, SW. Afr. Lithopsarten, 14 (1928).

Deze variëteit lijkt veel op de vorige, doch de topvlakte is lichter, met 
minder rood en meer grijs; de groeven zijn meer geprononceerd en de top
vlakte is daardoor rimpeliger.

Deze verschillen zijn eigenlijk alleen waar te nemen in de zomer; in 
de winter zijn de lichamen wat meer ingeschrompeld en de kleuren min
der sprekend.

Zie voor een uitvoerige argumentatie: De Boer in Succ. 1952, 53—54.

This variety is very similar to the last but the topsurface is paler with less red, 
more grey and stronger rugose. These differences are only distinct in summer.

For a detailed argumentation, see de Boer (Succ., 1952, 53—54).

L ith op s  sch w an tesii var. rugosa

Lithops schwantesii var. rugosa (Dint.) comb, nova

L. rugosa Dint, in Graessner, SW. Lithopsarten, 15 (1928).

Topvlakte ±  amethystkleurig; de groeven zijn vooral bij jonge bladen 
duidelijk; de diepliggende blauwgroene stippen zijn vrij talrijk en duide
lijk zichtbaar. Zie ook De Boer in Succ. 1950, 54.

Nel (Lithops, 177) rangschikt deze onder de synoniemen van Lithops 
karasmontana, hetgeen op een vergissing zijnerzijds moet berusten; de var. 
rugosa heeft met L. karasmontana niets uit te staan; deze laatste behoort 
tot de witbloeiende soorten en de groeiplaats komt ook niet overeen.

Topsurface ± amethyst-coloured; the grooves are rather deep (especially in young 
leaves); the bluish-green spots are rather many and distinct. See also de Boer (Succ., 
1950, 54).

Nel (Lithops) classifies this plant — in error — under the synonymy of L. karas
montana, with which the var. rugosa has no relation at all.
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Lithops schwantesii var. triebneri (L. Bol.)1 comb, nova

L. triebneri L. Bol. in Notes, 2, 391 (1933).
L. gulielmi L. Bol. in Notes, 3, 100 (1937), niet Nel, 1946.

Topvlakte grijs tot licht leerbruin (althans bij jonge bladen).
Nel (Lithops, 147) beschouwt dit taxon als een soort en zegt, dat deze 

mogelijk identiek is met de var. schwantesii en dat veldstudie dit alleen kan 
uitmaken. In cultuur zijn ze evenwel zaadvast en goed te onderscheiden en 
dit is voor ons reden hem als variëteit te handhaven.

Zie ook De Boer in Succ. 1952, 35; de naam L. gulielmi werd op pag 
41, behandeld.

Topsurface grey to light leatherbrown (at least in young leaves).
N el (Lithops, 147) considers this taxon as a species and says that it is possibly iden

tical with the type variety and that only study in the field  may prove this.
In cultivation how ever they are true-breeding. See also d e  Boer in Succ., 1952, 35.

1 : L. schw antesii var. schw antesii; 2, 3 : L. schw antesii var. kunjasensis; 4. L ithops 
schw antesii var. rugosa; 5, 6 : L. schw antesii var. triebneri;

7 : L. schw antesii var. urikosensis.

Lithops schwantesii var. urikosensis (Dint.) comb, nova

L. urikosensis D int, in Graessner, SW. Afr. Lithopsarten, 15 (1928).
L. gulielmi Nel, Lithops, 88 (1946), niet L. Bol. (1937).

Dit is een zeer opvallende variëteit, gekenmerkt door de licht grijsach
tige kleur (Dinter zegt: cementkleurig) en het ontbreken van de rose rand.

This is a striking variety, characterized by its light greyish coulour (Dinter calls it: 
concrete-coloured) and th e absence o f the pink margin.

Lithops verruculosa Nel in Ann. Univ. Stellenbosch, 21, no. 1 (1943)

Deze soort verschilt van alle andere Lithopssoorten door de beschuit- 
kleurige bloem en; nu ontdekt is, dat L. inae eveneens deze bloemkleur bezit, 
werden deze beide soorten door ons aan een nader onderzoek onderworpen 
en daarbij bleek, dat er zo weinig verschil is, dat de taxa beter op varië- 
teitsniveau kunnen worden geplaatst. Daar de namen L. verruculosa en 
L. inae in dezelfde publicatie voor het eerst zijn beschreven, waren we vrij 
in de keuze van de soortnaam van de nieuwe groep.

This species differs from  all other Lithops species by its orange-brown coloured  
flowers; as has been  discoverd now: flowers o f L. inae have the same colour, examining 
both species w e found a  close relation and consequently w e p laced  the taxa on the 
variety level.
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Lithops verruculosa var. verruculosa
De eilanden van de topvlakte liggen meestal zo dicht bij elkaar, dat 

het venster gereduceerd is tot groeven; verder zijn talrijke, ±  verheven 
rode punten aanwezig; deze punten worden op de duur soms grijs.

N el (Lithops, 160) is in zijn beschrijving vrij vaag en naar onze mening 
heeft hij reeds L. inae niet van L. verruculosa kunnen onderscheiden, want 
op PI. 42 staan onder no. 2 twee planten afgebeeld, waarvan de bovenste 
L. verruculosa is en de onderste de var. inae. Hij schrijft, dat er grijze pun
ten zijn, maar op de tekening zijn ze roodachtig. Hij geeft verder een ver
wantschap met L. turbiniformis op, doch dat moet op een vergissing be
rusten. In cultuur komt deze variëteit echt uit zaad terug.

Islands of the topsurface are mostly so close that the window has been reduced 
to grooves; besides numerous, ±  lifted red spots are present, sometimes these spots 
become grey.

Nel (Lithops, 160) gives a rather vague description and it is our opinion that even 
he could not distinguish L. inae from L. verruculosa. On Pi. 42 two plants are illustra
ted of which the one at the top is var. verruculosa and the bottom one var. inae. Nel 
writes: there are grey spots; on the drawing however they are reddish. Furthermore he 
gives a relationship with L. turbiniformis, but that must be an error. In cultivation 
this variety is true-breeding.

Lithops verruculosa var. inae (Nel) comb, nova

Lithops inae Nel in Ann. Univ. Stellenbosch, 21, no. 1 (1943).

Afwijkend van de vorige door de aanwezigheid van een bandvormig 
venster. Plaat 18, fig. 1 en Plaat 42, fig. 2 (onderste) en fig. 53 in N el 
(Lithops) geven deze variëteit duidelijk weer. De planten van fig. 52 zijn 
niet met zekerheid te identificeren.

Er zijn nog geen uitgebreide cultuurproeven genomen en dus kunnen 
we van de zaadvastheid van deze variëteit nog niet veel zeggen; waar
schijnlijk zijn zowel de kleur van de eilanden als de vorm van het venster 
nog al variabel; de mededeling van Nel, dat de bloem "hoofdzakelijk wit" 
is met een zwakke paars-oranje tint, moet als een vergissing worden be
schouwd.

Different from the last by the presense of a fasciated window. The figures of Nel, 
PI. 18,1 and PI. 42, 2 (lowest) reproduce this variety distinctly. The plants of fig. 32 can 
not be identified with certainty.

Cultivation trials have not yet been made, accordingly we can not tell much about 
the true breedeness of this variety. Probably the colour of the islands as well as the 
form o f the window are rather variable; what Nel writes about the colour of the flower 
being predominantly white with slightly putple-orange petals should be seen as an error.

1 : L. verruculosa var. verrucu
losa; 2 : L. verruculosa var. inae.
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Voor de beginners

Cactuspraatje
In het jaar 1833 bloeide in de botanische tuin te Berlijn-Dahlem een cactus, 

door Sellow in Rio Grande do Sul — Zuid-Brazilië — gevonden. Het was de thans 
zo bekende Malacocarpus sellowii. Het geslacht Malacocarpus behoort tot de typisch 
Uruguese cactusflora en komt in bijna het gehele land voor en meest daar, waar de 
bodem steenachtig is, meer naar het noorden, onder beschutting van grote steen
blokken. Malacocarpus sellowii groeit vaak in gezelschap van Notocactus mammulosus.

Malacocarpus sellowii en corynodes komen meestal in groepen voor. Dit is 
waarschijnlijk oorzaak van de vele vormen. Het is dikwijls heel moeilijk de soorten 
uit elkaar te houden en het komt daardoor voor, dat zich uit sellowii, corynodes en 
erinaceus natuurhybriden hebben ontwikkeld.

Arechavaleta, de bekende Uruguese botanist en Dr. C. Osten hebben de ver
schillende vormen enige tijd ter plaatse bestudeerd en beschreven. Zij kwamen tot 
de conclusie, dat Malacocarpus sellowii nauwelijks van erinaceus was te onderscheiden. 
De verschillen bestaan hoofdzakelijk daaruit, dat sellowii en erinaceus bolvormig 
groeien, corynodes daarentegen zuilvormig, met enigszins gedraaide ribben. Het be
treft hier natuurlijk zeer grote planten.

Het is wel eigenaardig dat in de bloeiwijze van de drie genoemde soorten 
niet het geringste verschil valt te constateren; de bloemen zijn nl. trechtervormig en 
geel van kleur met afgeknotte bloembladeren. Nu is de bloeiwijze van Malacocarpus 
enigszins anders dan wij van onze overige cactussen gewend zijn. De vorming van 
de bloemknoppen valt voor het oog niet gemakkelijk waar te nemen. Op een goede 
dag zien we door de dichte wollaag, die de top van de plant voor een deel bedekt, 
de bloemknoppen als het ware door de wol naar buiten komen.

Na de bloei vormt zich het zaad, dat echter voorlopig in de wollaag verborgen 
blijft. Later komen de roserood gekleurde zaadbessen te voorschijn. De naam 
Malacocarpus, hetgeen zachte vrucht betekent, is goed gekozen. Deze merkwaardige 
wijze van zaadvorming valt bij geen enkele andere Uruguese cactussoort waar te 
nemen. Daarom is het niet zo goed te begrijpen waarom Britton en Rose bijna alle 
Uruguese cactussoorten, waaronder Notocactus, onder de geslachtsnaam Malacocar- 
heeft ondergebracht.

Noch Notocactus, noch Frailea hebben roserode zaadbessen, waarop vorst Salm- 
Dyck het geslacht Malacocarpus indeelde. Wel bezitten andere Uruguese cactussen 
in zekere mate ook zachte vruchten, maar deze gelijken niet op bessen en de vrucht- 
wanden zijn veel stijver en dikker. De Malaco’s bezitten over het algemeen scherpe 
ribben, ze missen bovendien de in elkaar gedrongen dorenbundels van Notocactus, met 
Malacocarpus arechevaletai als uitzondering. Om naar gelang van minder of meer rib
ben, doornen of areolen een verdere splitsing te maken, is nutteloos. Zoals hierboven 
werd opgemerkt, zijn bij de drie hoofdsoorten van het geslacht Malacocarpus de 
bloemen geel. Bij Malacocarpus arechevaletai goudgeel, dus iets donkerder, meer 
trechtervormig en minder vlakliggend. De kelkbladeren zijn ook veel spitser dan bij 
de sellowi-groep het geval is. Op de oorspronkelijke vindplaats bloeien ze tenminste zo.

MALACOCARPUS ARECHAVALETAI (K. Sch.) Berger. (Echinoc. arechavaletai 
K. Sch., 1905) is een vlakkogelige, glanzend donkergroene plant; de top is enigszins 
ingezonken. Het aantal ribben bedraagt circa 16, plm. 1 cm. van elkaar staand, tus
sen de areolen een weinig scherp vooruitstekende knobbels. De circa 9 uitgespreide, 
witte, tot zwart wordende dorens, zijn circa 1 cm lang en van 1 tot 3 stevige mid
dendorens voorzien, waarvan de onderste tot bijna 2,5 cm lang. In onze cultuur zijn 
deze planten mooi zwart bedoornd. De bloemen zijn plm. 4 cm lang en 5 cm breed, 
goudgeel en van rode stempels voorzien. Groeiplaats Uruguay bij Maldenado, in een 
granietachtige bodem voorkomend.

MALACOCARPUS FRICII (Arech.) Berger (Echinocactus fricii, Arech. 1905) is
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gedrukt kogelvormig, ongeveer 6 cm breed en 4 cm hoog, glanzend licht-groen. De 
20 ribben zijn voorzien van scherpe kanten en enigszins golvend, plm. 10-12 mm 
hoog. De areolen zijn rond, 3 soms 4 op elke rib en witwollig. De slechts 6—7 dorens, 
zijn ongelijk gekromd, buigzaam. De bloemen verschijnen uit de witwollige top, met 
een korte bloembuis, deze is ca 3 cm lang. De bloembladeren zijn geelachtig en spatel
vormig.

MALACOCARPUS FRICII foto: Fric.

MALACOCARPUS PAUCIAREOLATUS (Arech.) Berger (Echinoc. pauciareolatus, 
Arech. 1905) heeft 15 tot 21 ribben. Slechts twee areolen op elke rib. De dorens 4, 
waarvan er 3 naar beneden gericht, zijn tamelijk stevig. De buitenste bloembladen 
zijn aan de rugzijde roodachtig, van binnen goudgeel en spatelvormig.

Aan de kuituur van Malacocarpus wordt geen hoge eis gesteld. Het voornaam
ste is te zorgen voor een goede voedzame losse grond, vermengd met wat fijne gravel. 
Ze houden niet van een te felle bestraling van de zon, daardoor worden de scherpe 
dunne ribben op den duur bruinachtig en dat staat niet mooi. Gedurende de groei
periode kunnen ze nogal wat water verdragen.

JU LI — Over veel warmte hebben we de laatste week van juni en begin juli 
niet te klagen gehad. We hebben ons best gedaan om onze planten met de gieter 
achterna te lopen en toen kwam de 3e juli de terugslag. De weersomstandigheden 
werden aanzienlijk slechter en de temperatuur aanmerkelijk lager. Gelukkig kunnen 
cactussen in deze periode veel water gebruiken, maar ook frisse lucht, d.w.z. dat we 
thans zoveel mogelijk moeten luchten. Ramen en deuren van bak of kas blijven dag 
en nacht open, het schaadt uw planten niet, integendeel, ze komen dan de a.s. winter 
veel beter door.

Vele cactussen en vetplanten kunnen we thans gemakkelijk vermeerderen door 
de stekken er af te nemen, deze enige dagen laten drogen, vooral niet in de zon, om 
ze vervolgens op te potten in een zeer zandige aarde. We geven ze de eerste weken 
een niet al te zonnig plaatsje, of we bedekken de stekken met een stuk papier.
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Cactusliefhebberij in Japan
Het klimaat in Japan loopt in verschillende delen van het land sterk uiteen. 

In het noorden is het koud, terwijl in het zuiden de succulenten buiten gekweekt 
kunnen worden. In Centraal-Japan, ter hoogte van Tokio, is de temperatuur des 
zomers van 25-30 graden Celsius en in de winter van -2 tot -5 graden C. Zowel in de 
winter als in de zomer wordt er een rustperiode gegeven door de planten droog te 
houden.

De verenigingen in Japan tellen 20 afdelingen en er worden veel excursies, 
tentoonstellingen en plantenkeuringen gehouden. Er worden drie tijdschriften over 
succulenten uitgegeven, waarvan er twee elke maand verschijnen en een derde blad 
komt eenmaal per twee maanden uit. In Japan wonen ongeveer 20.000 liefhebbers. 
Niet alle leden bezitten een kas, er is ook veel bakcultuur. In de zomer geeft men 
de planten een tweede rustperiode om te voorkomen dat door de grote luchtvochtig
heid schimmels kunnen optreden.

Overwintering. — De kassen worden in Japan in de wintermaanden niet ver
warmd. Er wordt gedekt met allerlei materialen als bedden, dekens en matten, tot 
een laag van 25 centimeter. Men heeft daar vrijwel uitsluitend zogenaamde pitkassen. 
De cactussen worden absoluut droog gehouden en bij zonnig weer neemt men de 
deklaag weg. Phyllocactussen worden in Japan tezamen met Orchideeën gekweekt. 
In een cactuskas zal men tevergeefs naar Phyllocactussen zoeken.

De Japanners, die bekend staan om hun bloemschikkunst, maken ook fraaie 
composities van cactussen in schalen van het bij ons bekende formaat, maar ook in 
bakken van ongeveer 4 m2, bijv. voor tentoonstellingen.

Grondmengsels, het verpotten en enten is in Japan voor ieder geslacht weer 
anders. Eén van de meest gebruikte grondmengsels is: 20 pet. gebroken schelpen, 10 
pet. houtskool, 30 pet. klei en 40 pet. tuingrond, doch bijv. Ferocactussen krijgen min
stens 50 pet. humus. Mest wordt vooral aan zaailingen gegeven.

Verpot wordt er zeker éénmaal, doch liefst tweemaal per jaar, na elke rust
periode. Dit geldt ook voor de oude planten. Zaailingen worden vaker verspeend. 
Geënt wordt er niet zoveel, maar als men ent, is dat meestal op Cereus geometri- 
zans en Trichocereus spachianus.

Specialiseren in geslachten doet men in Japan uiterst zelden, wel specialiseert 
men daar op bijv. witte- of zwaar bedoornde cactussen, ongeacht het geslacht. Ook 
zijn er die zich specialiseren op de rode (bonte) Gymnocalycium mihanovichii. Even
als in ons land worden er in Japan meer cactussen dan vetplanten gekweekt.

Uit andere tijdschriften.
Matucana hystrix, een prachtige foto 

door dr. Cullman gemaakt, prijkt op de 
omslag van het 6e nummer van „Kakteen 
u. a. Sukkulenten” . Met een aardig kleu
renplaatje van Rebutia marsoneri uit „Die 
Kakteen” van Krainz vangt dit nummer 
aan. Deze soort, vertelt de heer Krainz 
werd in het jaar 1935 door Harry Bloss- 
feld en zijn begeleider Oreste Marsoner in 
de noord-Argentijnse provincie Jujui ont
dekt.

Werner Rauh zet zijn artikelenreeks 
„Merkwaardige succulenten uit Magdagas-

kar” voort met Didierea madagascariensis 
en Didierea trollii. Vele duidelijke afbeel
dingen illustreren dit belangrijke artikel.

Fr. Ritter vertelt bijzonderheden over 
de standplaats — Peru, dept. Ancash — 
van Trixanthocereus senilis Ritt. sp. nov.

Dr. W. Cullmann beschrijft op welke 
manier men het beste Cephalienkopstukken 
van importplanten gemakkelijk kan laten 
bewortelen.

Dr. B. Schütz is opgetogen over de 
bloei van zijn Oreocereus trolli. Verder de 
gewone rubrieken.

H e t  C lic h é fo n d s
Ziet U  gaarne veel afbeeldingen in U w  orgaan ? Laat dan 
het zaad niet aan uw planten zitten, doch stuur het naar 
het Clichéfonds 1 D e heer H . Bonefaas, Bunschotensestraat 
80, den Haag, zal het gaarne in ontvangst nemen.
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telefoon 33 25 56 F. Jansen Ley weg 24
postrekening 17 24 46 s-Gravenhage

BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIE HALFJAAR 1961

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 juli 1961 worden ingeschreven.

De kosten tot het eind van de lopen
de jaargang (31 december) bedragen 
f  3.25 en voor België B.fr. 45.—. Men 
ontvangt in dit geval de zes laatste num
mers van het tijdschrift in 1961.

Inschrijving per 1 januari 1961 blijft 
mogelijk, daar alle verschenen nummers 
nog voorradig zijn.

Men wordt verzocht, bij opgave van 
nieuwe leden, de ingangsdatum van het 
lidmaatschap aan het secretariaat te wil
len mededelen.

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM EN OMSTREKEN

Ten vervolge van de entdemonstratie 
door de heer A. Gerritse tijdens de vorige 
bijeenkomst had de afdeling ditmaal een 
ent-practicum georganiseerd. Enkele leden 
zetten onder het vakkundig toezicht van 
de heer A. Gerritse, nu voor de eerste maal 
zelf, het mes in hun planten. Handigheid 
en moed —  er bleek enige schroom te 
overwinnen voor het door midden snijden 
van een plant —  namen snel toe. Mogen 
velen, vooral in de grote stad, waar de col
lecties vaak niet onder optimale omstan
digheden —  geen tuin, gëen ruimte voor 
een kas enz. —  gehouden kunnen worden 
van deze nood toch nog een deugd maken 
door meer succulenten te enten.

De heer P. Kat had huis en kas voor 
deze bijeenkomst beschikbaar gesteld. Ter
wijl de proefstukken, ten einde de risico’s 
van vervoer onmiddellijk na enting te ver
mijden, nog enige tijd door de heer Kat

gelaafd en verkwikt zullen worden, moch
ten de deelnemers zelf reeds tijdens de bij
eenkomst dit genoegen smaken door tus
senkomst van de dames Kat en Gerritse. 
Terzelfdertijd werd ook nog een ruilbeurs 
gehouden welke een groot succes bleek. 
Zeer vele planten, van stukken en stekken, 
verwisselden van eigenaar.

P. KRAAK, Ch. Leickerstraat 7-II 
Amsterdam — Tel.: 15 18 11.

GOOI- EN EEMLAND
De bijeenkomst, die de afdeling op 2 juni 
te Hilversum hield, kreeg een bijzonder 
karakter door de lezing, waarop de gast
spreker, de heer H. H. Murris, de leden 
tracteerde. Verloting, verkoop en de ove
rige agenda-punten van een normale ver
gadering werden met spoed afgedaan, om 
tijd te winnen voor de lezing, tijdens welke 
spreker in tekst en beeld een goed afge
rond overzicht gaf van de planten en die
ren, die in milieu’s van wisselende aard 
tot ontwikkeling komen. De verschenen 18 
leden en meerdere introducé’s dankten met 
veel applaus de spreker voor zijn interes
sante uiteenzettingen.

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

ZAANSTREEK
Van 17 tot 24 juni heeft de afdeling 

Zaanstreek, in het kader van de 150 jaar 
stad feesten, een tentoonstelling gehouden 
in een van de gebouwen van de stadskwe
kerij te Zaandam.

Met het ingezonden materiaal, uitslui
tend planten van liefhebbers, werden on
der leiding van een van de afdelingsleden, 
een bloemist, enkele fraaie groepen samen
gesteld. Er waren veel bloeiende planten

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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WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten van de Afrikaanse Veld
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 Africa.

bij die het geheel nog mooier deden uit
komen.

De tentoonstelling is een succes gewor
den en menigeen maakte voor het eerst in 
zijn leven kennis met de schoonheid van 
de succulenten.

Het aantal bezoekers was ongeveer 750 
waarvan velen met een plantje huiswaarts 
gingen. Moge deze plantjes het begin zijn 
van vele met zorg en liefde gekweekte 
verzamelingen.

Ten slotte mag niet onvermeld blijven 
dat een flinke ledenwinst werd geboekt, 
terwijl verwacht mag worden dat door 
deze tentoonstelling, welke meerdere be
kendheid aan onze liefhebberij gegeven 
heeft, de afdeling zich verder zal uitbrei
den.

Mej. A. TUYN, Secretaresse, 
Dennestraat 35 —  Zaandam.

BOEKENVERKOOP
De heer A. Doorgeest, deelde ons mede, 

dat de opbrengst van de boekenverkoop 
f  54.40 heeft opgebracht. Hij heeft daar
van f  5.50 aan het Clichéfonds afgedra
gen. Een voorbeeld ter navolging !

KOPIJ INZENDEN
Kopij voor het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e van elke maand in het 
bezit van de redactie zijn. Later ingezon
den kopij wordt, voor zover deze nog van 
belang is, in het daarop volgende num
mer geplaatst.

VRAAG- EN AANBOD

TE KOOP AANGEBODEN: twee- en 
driejarige zaailingen van Astrophytum or
natum, Astroph. myriostigma var. poto- 
sina, Espostoa lanata, Cephalocer. senilis, 
palmeri, Seticereus icosagonus, Mamil- 
lopsis senilis, Echinopsis ritteri, Gymn. 
monvillei, Eulychnia saint pieana, Mora- 
wetzia doelziana, Echinocer. delaetii, Oreo- 
celsianus, trollii, Echinocactus setispinus, 
Mamm. celsianus, lanata, Notocactus ta
bularis, Coryphantha clava, Parodia nivo
sa, Lobivia lateritia. Met postzegel voor 
antwoord aan H. J. BUIJS, Wilhelmina- 
straat 26, Amstelveen.

TE KOOP GEVRAAGD : iedere hoeveelheid, klein of groot, van de volgende 
geslachten :

P a ro d ia , M a m m illa r ia ,
M a la c o c a rp u s , N e o c h ile n ia ,

N e o p o rte r ia , C o p ia p o a
Brieven onder nr. 1572 aan de redactie van dit Blad.
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J. C. V A N  KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
vu

Echeveria glauca cv. cristata'

Echeveria glauca, door B a k er  beschreven in Saunders Refugium Bota
nicum (1869), als synoniem van Cotyledon glauca B a k er , is wel de bekend
ste en meest gekweekte van alle Echeveria’s. Hoewel de glorietijd van de 
oude buitenplaatsen met hun mozaïekvakken, waarin deze soort een belang
rijk bestanddeel vormde, voorbij is, kunnen wij toch opmerken dat deze 
Echeveria nog een eervolle plaats in het huidige vetplantensortiment in
neemt. Niet alleen de fraai blauw gekleurde rozetten, maar ook de rijke 
bloei met de roodgele, sprekende bloempjes maken van deze gemakkelijk 
te kweken plant een dankbaar kweekobject.

Is een plant, zo algemeen bekend, nog wel een bespreking waard zal 
men geneigd zijn te denken. Naar onze mening wel, daar het interessante 
van een plant generlei verband houdt met haar algemeenheid of zeldzaam
heid en voor hen die zich wat dieper in deze materie inwerken is Echeveria 
glauca een belangrijke schakel voor de studie van de groep S e c u n d a e  
B a k er , waartoe deze plant behoort. Ook bij de vele kruisingen droeg Ech. 
glauca een belangrijk steentje bij, zodat verschillende dubbelgangers door 
de doorsneeliefhebber Echeveria glauca genoemd worden, maar ook voor 
de meer gespecialiseerde liefhebber zijn er nog tal van problemen rond deze 
soort die om een oplossing vragen. In de eerste plaats haar verwantschap 
met Echeveria secunda B o oth , beschreven in 1838 in L in d l . Bot. Reg. 24, 
suppl. 59.

De beschrijvingen der beide soorten verschillen dermate weinig, dat het 
de vraag is of dit wel twee zelfstandige soorten zijn. O tt o  beschreef in  de 
Hamb. Gartenz. van 1873, Echeveria secunda var. glauca, en waarschijnlijk 
is dit dezelfde plant als Echeveria glauca B a k er . Samen zijn er van deze
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twee soorten (?) reeds meer dan acht variaties beschreven en hoewel wij 
enkele van deze vormen ongetwijfeld in onze collecties bezitten, is het ons 
tot heden niet gelukt Echeveria secunda hieruit te determineren. Als er 
onder de lezers iemand is die meent Echeveria secunda te bezitten, zouden 
wij gaarne een reactie daarop vernemen.

De beschrijving van Echeveria glauca B a k . is als volgt: Meest stamloze 
plant, slechts op oudere leeftijd een korte stam vormend, met talrijke uit
lopers. Bladeren tamelijk dun, 40—50 stuks in dichte rozetten, breed ver
keerd ei- tot spatelvormig, aan boventop afgerond, met 1 soms 2 scherpe 
spitsjes aan de top. Bladeren aan beide zijden fraai blauwachtig berijpt, aan 
de randen soms min of meer roodachtig, 5 cm lang of langer, 1 cm onder de

ECHEVERIA GLAUCA CV. .CRISTATA’ foto, de Klark

top 2 V2 cm breed; naar de voet toe wigvormig versmald. Bloemstengel 20-30 
cm lang, dun, bloemtros e n k e l v o u d i g ,  naar één zijde gekeerd, 12-20 
bloemig. Bloemen 8-10 mm lang van boven rood, van onderen geel. Door 
de enkelvoudige bloemtros onderscheidt zij zich van sommige hybriden 
die een 2-3 voudige bloemtros bezitten.

De cristaatvorm van Echeveria glauca vindt men zowel in de collecties 
als in de literatuur meestal onder de foutieve naam van Echeveria „globosa 
cristata”. E. globosa hort. is een der vele tuinvormen die rond 1870 onvol
doende beschreven werden en waardoor het uitermate moeilijk, zo niet 
onmogelijk is te weten welke plant hiermee bedoeld werd.

De mooiste cristaten kweekt men van een normale stek van een cristaat- 
vormige plant, die op een gegeven moment weer cristaat wordt. Onze af
beelding laat een dergelijke plant zien.

De 30 cm brede en 25 cm hoge „waaier” staat op een stevige ronde
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stam, wat het gevaar van verlies door rotting aanmerkelijk verkleind. Maar 
aan een ander gevaar, dat niet afwendbaar is, gaan de kamvormen onher
roepelijk verloren, n.1. het ataviseren van de kam tot de normale vorm. Op 
de foto ziet men uiterst links en rechts reeds de normale stekken verschij
nen. Inmiddels heeft de gehele „band” zich opgelost in honderden normale 
rozetjes en moet opnieuw getracht worden door deze afzonderlijk te stek
ken een nieuwe cristaatvorm te kweken.

Aangezien Echeveria’s zeer vatbaar zijn voor wolluis moeten vooral 
cristaatvormen regelmatig gecontroleerd worden, daar zij ideale schuilplaat-

EC H EV ER IA  G LAU CA Bak. foto: de Klark.

sen voor ongedierte bieden. Het voorkomen van luizen op monstruositeiten 
heeft sommigen ertoe verleid de stelling te poneren dat luizen een werk
zaam aandeel zouden hebben in het ontstaan hiervan, maar dit is o.i. vol
komen nonsens.

Cristate delen kan men ook stekken, maar dit heeft het nadeel dat bij 
de verdere groei de kammen zeer dicht opeen groeien en laag blijven waar
door gietwater of regen tussen de kammen blijft hangen en spoedig rotting 
veroorzaakt. Dergelijke planten moeten dus niet over de „kop” gegoten 
worden. Buitencultuur van oudere planten is om deze redenen dan ook niet 
aan te raden. Op enkele naverwante cristaatvormen hopen wij binnenkort 
nog nader terug te komen.
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Werkgroep voor Succulentenstudie
BIJEENKOMST OP 11 EN 12 MAART 1961 TE WAGENINGEN.

Te 16.45 uur opende de voorzitter de bijeenkomst, waaraan door 20 personen werd 
deelgenomen. Over het „Succulentarium” werden enige mededelingen gedaan: voor
lopig zal de verzorging door het personeel van het I.V.T. geschieden; de verhoogde 
bakken zullen eerst in de loop van deze zomer gereed komen en in afwachting daarvan 
wordt nu reeds materiaal bijeengebracht. De voorzitter wekte de aanwezigen op tot 
medewerking.

De heer B u i n i n g besprak vervolgens het geslacht Hymenorebutia; sommige 
auteurs plaatsen dit geslacht tussen Rebutia en Lobivia, anderen bij Echinopsis, weer 
anderen lijven het bij Lobivia in. De planten kenmerken zich door een weekvlezig 
lichaam met een dikke kern en een zachte, buigzame bedoorning — als bij Rebutia — 
en door een Lobivia-achtige bloem. Het geslacht vertoont ook sterke bindingen met 
Echinopsis. Spreker is er voor het geslacht te handhaven; het is vooral gekenmerkt door 
dikke hymen in de bloem.

De heer R u b i n g h liet daarna zijn licht over deze kwestie schijnen; hij acht 
het Rebutia-achtige lichaam systematisch van ondergeschikt belang; het komt ook voor 
bij geslachten als Echinocereus en Parodia. De bloemen zijn sterk van Rebutia ver
schillend en hij vindt het geslacht zeer verwant aan Lobivia. Hij bespreekt voorts de 
kwestie van het afsplitsen van kleinere geslachten uit grotere.

Een levendige discussie volgde op beide uiteenzettingen. Besloten werd dat de 
volgende keer ieder zijn materiaal uit dit geslacht zal meebrengen.

Na de broodmaaltijd besprak de heer V a n  d e r  S t e e g  de Argentijnse 
Parodia’s van de Microsperma-groep. Kenmerkend hiervoor zijn de opvallend kleine 
zaden. Aan de hand van tabellen toonde spreker aan dat er weinig verschil bestaat 
tussen de variatie van de soorten en van een populatie van Parodia miscrosperma — in 
het wild verzameld —, vooral ten aanzien van de doornen. Hij achtte het waarschijn
lijk, dat het aantal soorten van deze groep wel tot enkele terug te brengen zal zijn.

De heer Z e i l i n g a  vertelde daarna iets over het bewaren van stuifmeel. Er 
zijn twee typen stuifmeelkorrels: met twee en met drie kernen; bij de laatste heeft 
de generatieve kern zich reeds in de korrel gedeeld; dit stuifmeel, dat voornamelijk bij 
windbloeiers voorkomt, heeft een korte levensduur. Rijp stuifmeel neemt langzaam water 
op en ademt; wil men het bewaren, dan dient men deze ademhaling tegen te gaan, 
omdat daarmede de reservestoffen worden verbruikt. Dit kan bereikt worden met droog
te en koude. Droogte verkrijgt men in een exsiccator — b.v. droogfles voor sigaren —, 
waarbij als drogende stof ongebluste kalk of silicagel kan worden gebruikt. Deze exsic
cator moet nu op een koude plaats gezet worden (ijskast). Ook licht heeft een ongun
stige invloed op de levensduur en het stuifmeel moet dus ook donker bewaard worden. 
Hoe lang men op deze wijze stuifmeel kan bewaren, hangt af van de soort; men dient 
dit voor iedere soort afzonderlijk te onderzoeken. Het is gelukt stuifmeel van Sedum en 
Crassula 4 maanden te bewaren. Door middel van kiemingsproeven kan men nagaan 
hoe groot het kiemingspercentage is; in een z.g. hangende druppel met gedistilleerd 
water, waarin opgelost boorzuur (0.1—0.001 % of suiker 5—30 %), ook wel in agar-agar, 
kiemt het stuifmeel in 2—6 uur, hetgeen door een eenvoudige microscoop en mogelijk 
ook al met een sterke loep kan worden geconstateerd. Deze studie is een prachtig ter
rein voor liefhebbers.

Daarna gaf de heer M o r t e l m a n s  een uiteenzetting van de verschillen van 
Mammillaria egregia, magallanii en M. lasiacantha var. denudata. De onderlinge ver
schillen achtte hij wel klein, maar duidelijk; Mam. egregia  is het meest karakteristiek: 
de zaailingen zijn geheel anders dan bij de twee overige soorten en de zaden hebben
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een toegespitste top, terwijl in de kuiltjes de bodem een bultje bezit. Het is op grond 
van deze kenmerken misschien juister Af. egregia als een soort te beschouwen en de 
beide andere als variëteiten van elkaar. Dia’s en levend materiaal verduidelijkten het 
betoog.

De heer B o m m e l  j é  toonde vervolgens een aantal lantaarnplaatjes van de 
Stadtische Sukkulenten Sammlung te Zürich, Zwitserland.

Op zondagmorgen toonde de heer L e n s e 1 i n k een plant van Mammillaria 
jaliscana met in vele oksels twee bloemknoppen inplaats van een.

De heer B u i n i n g gaf daarna een beschouwing over de door Spegazzini be
schreven Echinocactus famatimensis, die gevonden wordt op ±  2500 m hoogte in het 
Famatimagebergte in Noord-Argentinië. Hij acht deze plant niet identiek aan hetgeen 
onder deze naam in cultuur is; noch het type, noch de beschrijving komen daarmede 
overeen: het aantal ribben is te groot (meer dan 20) en de bedoorning is verschillend. 
Ritter vond in 1955 in hetzelfde gebied een plant, die vermoedelijk wel identiek is aan 
Echinocactus famatimensis Speg.; het is zijn Lobivia FR 459. Het aantal ribben is 
30-40. Wanneer dit inderdaad zo zal blijken te zijn, dan zal onze „famatimensis 
(die tot verschillende geslachten wordt gebracht) van naam moeten veranderen. Hoe 
die naam dan zal moeten luiden, zal nog een onderwerp zijn van veel studie.

Tot slot besprak de heer B o o m  de kwestie Senecio-Kleinia-Notonia. Het ge
slacht Senecio L. (1753) omvat een kleine 2000 soorten en men heeft meermalen ge
tracht kleinere geslachten hieruit af te splitsen. Wat de succulenten betreft, was het 
eerst Kleinia Haw. (1812), daarna Notonia (1833), doch deze beide bleken te weinig 
te verschillen; ze werden dus gecombineerd onder de oudste naam Kleinia.

Alhoewel het practisch schijnt dit geslacht te handhaven, omdat het toch vrij 
homogeen is, ziet hij zich toch genoodzaakt Kleinia weer op te laten gaan in Senecio. 
Ten eerste omdat de naam Kleinia daarvoor niet kan worden gebruikt; het is een z.g. 
jongere homoniem ten opzichte van Kleinia L., dat tot een geheel andere familie behoort. 
Bij handhaving van het geslacht zou men alle Kleinia’s in Notonia moeten plaatsen, het
geen dan tot ongewenste naamsveranderingen zou leiden. Maar ook de kenmerken zijn 
niet sterk: het geslacht verschilt alleen door zijn succulente karakter, de afwezigheid 
van straalbloemen en van schutblaadjes onder de hoofdjes van Senecio; kenmerken, die 
bij Senecio hier en daar ook voorkomen. Bovendien kreeg hij een plant, die precies 
geleek op een Kleinia, doch Senecio-bloemen had (n.1. Senecio bulbinefolius), zodat het 
onmogelijk is deze geslachten goed van elkaar te onderscheiden en ze dus gecombineerd 
dienen te worden.

Hierna bezocht het gezelschap de collectie succulenten.
Besloten werd het volgende weekend op 23 en 24 september te houden; onder

werp van gesprek zal o.m. zijn: het geval Echinopsis aurea. Men wordt verzocht mate
riaal hiervan mee te brengen.

NUTTIGE WENKEN
VERMUCULIET (Vermisol): is een uit Zuid-Afrika afkomstig produkt van mine

rale oorsprong. Het wordt gebruikt voor isolatiedoeleinden. Een zeer licht produkt 
met ongeveer dezelfde eigenschappen als turfmolm, doch het kan niet rotten omdat 
het niet organisch is. Er zijn verschillende soorten op de markt, sommige reageren 
zuur, andere neutraal en enkele uitgesproken alkalisch. De laatste soorten zijn door
gaans bijna wit. In het algemeen kan men zeggen, hoe bruiner van kleur hoe zuurder. 
Het heeft echter geen enkele voedingswaarde, doch het maakt de grond doorlatend 
voor water en lucht. Vermiculiet wordt gebruikt als kunstmatige bodem bij het zaaien, 
terwijl sommigen het bij een voedingsbodem voor volwassen planten gebruiken. 
Voor het bewortelen van planten of stekken is het een niet te evenaren middel.

R. Davidson.
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Universele indeling van de plantenwereld 
met behulp van ponskaarten

De Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. schrijft ons :

Gedurende vele decennia hebben talloze plantkundigen zich bezig gehouden met 
het identificeren van planten. Maar geleerden afkomstig uit verschillende landen of 
levend in verschillende tijden hebben dikwijls andere benamingen gegeven aan een
zelfde plant.

Het is altijd de vurige wens geweest van iedere taxonoom om een eind te maken 
aan de verwarde situatie die in de loop der tijden is ontstaan.

Deze wens is voor een groot deel in vervulling gegaan, toen een dezer dagen aan 
taxonomen uit alle delen van de wereld op het Plantkundig Instituut van de Universi- 
teit van Genua gedeelten van een Internationale Planten Index werden getoond, een 
project om alle plantenleven op aarde met behulp van IBM ponskaarten te catalogiseren. 
De onderneming ontvangt financiële steun van de National Science Foundation in de 
Verenigde Staten.

De IBM 407 van Yale zal één grote index gaan afdrukken van alle 1.700.000 
planten ter wereld, per klasse, familie, geslacht en soortnaam.

Hiervoor moest eerst een getallensysteem worden uitgewerkt voor het coderen 
van de wetenschappelijke namen, waarna een speciale ponskaart werd ontworpen om 
de gecodeerde gegevens op vast te leggen. Iedere IBM kaart bevat een schat van bota
nische gegevens met de auteur die als eerste de plant identificeerde en de belangrijkste 
punten uit de publicaties waarin hij hiervan melding maakte.

De index doet dus tevens dienst als crossverwijzing naar al het werk van belang
rijke auteurs op het gebied van plantkunde. Wanneer de duizenden en nog eens dui
zenden kaarten zijn geponst, zal de flora in 50 delen worden gepubliceerd als naslag
werk voor geleerden over de gehele wereld.

Mr. Gould, die de leiding heeft van het project, verwacht dat in de toekomst ook 
in West Europa een IBM ponskaarten installatie zal helpen bij het indexeren van de 
flora wanneer taxonomie — de leer van de wetenschappelijke en stelselmatige indeling 
van planten — zich ook hier verder ontwikkelt.

Tot nu toe zijn 50.000 kaarten geponst; dat is de volledige indeling per klasse. 
Aan de volgende fase, de indeling per geslacht, is men reeds begonnen.

Men schat dat het indexceren van alle bestaande publicaties 50 mensen 10 jaar 
zou kosten. Met behulp van IBM apparatuur kan het werk nu door 6 man binnen 5 jaar 
worden voltooid.

Een van de belangrijkste bronnen voor de Internationale Planten Index is het 
Kew Gardens Herbarium in Engeland. In 1895 kon, dank zij de financiële hulp van 
Charles Darwin, een begin worden gemaakt met de Index Kewensis, een volledig uni
versele flora, die drie gebieden van de plantenwereld bestrijkt.

Wanneer de gegevens gecatalogiseerd zijn, zal voor het eerst een cross index van 
alle informaties in de 13 delen van de Index Kewensis beschikbaar komen.

De Internationale Planten Index is niet alleen een belangrijk hulpmiddel voor de 
geleerde, maar ook voor de boomkweker en de amateur botanicus.

Mr. Gould begon 10 jaar geleden zelf als amateur botanicus planten te indexeren 
toen hij zich ergerde over de tegenstrijdige informatie in verschillende plantkundige 
werken.

Zijn kennis van IBM methoden vormde tenslotte de grondslag voor een groot
scheepse actie om orde te scheppen in de verwarde situatie.

86



Laatbloeiende Succulenten
Nog veel te weinig, zegt de heer C. B o m m e 1 j é in „Onze Kringpost” wordt bij 

de opbouw van een verzameling gelet op de spreiding van de bloei. In een gemengde 
verzameling kunnen, bij oordeelkundige keuze, een groot deel van het jaar bloeiende 
planten het geheel opluisteren. De grote bloei van de cactussen valt in het voorjaar en 
de zomer, maar ook in het najaar bloeien nog verschillende soorten. Bij het nazien en 
netjes zetten voor de winter noteerde ik in de laatste week van september nog enige 
bloeiende Mammillaria’s o.a. hidalgensis, rhodantha, pygmaea, schiedeana  en sanlui- 
sensis. Enkele roodbloeiende Lobivia’s: binghamiana en saltensis. Hamatocactus setis- 
pinus, Seticereus aurivillus (icosagonus), Cleistocactus grossei, Eriocereus martinii en 
Loxanthocereus gracilis brachten hun laatste bloemen. Verschillende Astrophytums bloei
den nog volop.

De Afrikaanse vetplanten houden het langer vol. In oktober bloeien volop de Fau- 
caria’s, Lithops en Conophytums. De prachtige paarsbloeiende Con. wettsteinii is juist 
uitgebloeid. De geelbloeiende Lithopssoorten komen het eerst, waarna de witbloeiende 
volgen. Op een gunstige plaats kan Faucaria britteniae wel tot in november bloeien, 
evenals Glottiphyllum. Een groot exemplaar van Aloë mitriformis heeft een lange ver
takte bloeistengel, waaraan de bloemen beginnen te kleuren. Othonna capensis ver
toont nog steeds zijn gele sterretjes terwijl Crassula picturata reeds maanden lang een 
kussen van witte bloempjes vormt.

Zo blijken de vetplanten toch onmisbaar te zijn voor een verzameling waarin 
men tot diep in het najaar nog van bloemen wil genieten.

De heer G. D. D u u r s m a ,  de nestor van onze liefhebberij tekent hierbij aan :
In een der nummers van „Onze Kringpost”, het orgaan van de afdeling Den Haag, 

dat ik steeds met de grootste belangstelling lees, trof mij onder de titel „Onder de 
loep” een opmerking, waarmee ik het wel zeer bijzonder eens ben. In dit artikel toch 
wordt de nadruk gelegd op het feit, dat veel te weinig bij de opbouw van een verza
meling gelet wordt op de s p r e i d i n g  van de bloei. En dit heeft dan vooral betrek
king op de bloei in de late herfst en winter.

Op het hoogtepunt van mijn liefhebberij, omstreeks 1908 tot 1940 heb ik er altijd 
naar gestreefd zoveel mogelijk ’s winters bloeiende succulenten bijeen te scharrelen. Er 
waren aanvankelijk nog maar enkele particuliere succulentencollecties hier te lande. Maar 
we hadden altijd enig contact met elkaar en ook met de botanische tuinen, waar men over 
het algemeen nog over een tamelijk rijk sortiment beschikte. Ik denk b.v. aan Groningen, 
waar hortulanus Fiet veel bijzonderheden kweekte, vooral Kleinia s; aan Leiden, waar 
hortulanus E. F. Witte een prachtsortiment struikvormige Mesems bezat, die nu vrijwel 
nergens meer bekend zijn; aan hortulanus Van Laren, die te Amsterdam ook veel bij
zonderheden kweekte, evenals hortulanus Budde te Utrecht. Ik beweer hiermee niet, 
dat de tegenwoordige horti in dit opzicht achteruit zijn gegaan. Integendeel. Maar van 
die oude sortimenten is weinig meer over en er zijn veel nieuwe soorten voor in de 
plaats gekomen.

Juist onder die oudere planten waren zoveel mooie winterbloeiers. Uit mijn plan- 
tenlijstjes van voor de oprichting onzer vereniging noteer ik: Aloë variegata L., Crassula 
lactea  Ait., Crassula rosularis Haw., Cr. schmidtii Rgl., Cr. spathulata Thunb., Kleinia 
galpini Hook f., KL ficoides (L.) Haw., Ki. fulgens Hook fil., KI. neriifolia Harv., KL 
pendulata (Forst.) D.C., Rhipsalis houlletiana Lem., Rh. pachyptera Pfeiff. en Zygocac- 
tus truncataus K. Sch. Euph. milii des Moulins, beter bekend onder haar oude naam 
Euph. splendens Bojer, Sedum sieboldii Sweet en vele anderen.

Onder gunstige omstandigheden bloeit ook Othonna capensis Harv. vrijwel de 
gehele winter door, terwijl ik Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes ook meermalen met 
Kerstmis nog in bloei had.
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN

Het julinummer van Kakteen und an
dere Sukkulenten bevat op de omslag een 
fraaie foto van Peperomia dolabrifomnis, 
gemaakt door prof. dr. W. Rauh. Een 
kleurenfoto van Notocactus graessneri (K. 
Sch.) Berger, een even mooie als interes
sante soort die verwantschap vertoont met 
Notocactus haselbergii (F. A. Hge jr.) Ber
ger, beide afkomstig uit de staat Rio 
Grande do Sul, Brazilië. Deze plant is naar 
de vroegere cactuskweker Rich. Grassner 
te Perleberg genoemd, die ze in 1903 voor 
het eerst invoerde. Voor een goede groei 
en bloei is enten noodzakelijk.

Wilhelm Fricke vertelt van zijn bezoek 
aan de Rivièra bij de kwekerij Delrue- 
Menton, geïllustreerd met een 4 tal gosde 
foto’s.

Felix Krahlenbühl schrijft over Mammil
laria nivosa Link (1837). Deze prachtige 
witwollige geelbloeiende en geelbedoorn- 
de soort is afkomstig van de Westindische 
eilanden, zuidelijk van Bahamas, Cule- 
bra, St. Thomas, Tortala, Antique enz., 
waar ze zeer veel aangetroffen wordt. Uit 
de literatuur bleek, dat Mam. nivosa reeds 
120 jaar geleden door een scheepsofficier 
van het eiland Sint Thomas naar Ham
burg werd gebracht. Vandaar kwam ze - 
ongeveer 60 jaar later - o.m. in het bezit

van prof. Schumann, die toen van me
ning was dat Mam. nivosa met de Link’se 
beschrijving met Mam. caracasana over
eenstemde, een plant die tegenwoordig 
(1903) niet meer in de verzamelingen 
voorkomt.

Werner Rauh vervolgt zijn beschou
wingen over de succulente planten uit 
Madagaskar met Euphorbia ankarensis, 
met vele afbeeldingen.

Udo Kohier beschrijft Medio-(Pyg- 
maea-) Lobivia pygmaea (Fries) Bckbg.

H. en E. Hecht vragen in een uitvoe
rig artikel of „de bloempot niet meer mo
dern is” en breken een lans voor de blik
ken bussen en plastic potten. Verder de 
gewone rubrieken.

30 JAAR SUCCULENTEN IN 
ZURICH

Te Zürich, Zwitserland, werd half mei 
het 30-jarig bestaan van de Stedelijke 
Succulentenverzameling gevierd. De ver
zameling cactussen en vetplanten kwam 
indertijd in het bezit van de gemeente 
Zurich door een schenking en is daarna 
voortdurend uitgebreid en aangevuld. Het 
vorig jaar hebben 130.000 bezoekers een 
kijkje genomen op deze permanente ten
toonstelling.

Vakbl. v. d. Bloemisterij.

AUGUSTUS. — Het onregelmatige weer van de laatste weken, d.w.z. veel regen, 
afgewisseld met enkele zonnige dagen, om de weerman na te praten, maakt 
toch niet de indruk, dat het met de zomerse dagen gedaan is. Er kunnen nog mooie 
dagen genoeg komen. W e geven onze planten nog regelmatig water en dat doen we 
bij voorkeur tegen de avond, dan hebben de planten de gehele nacht de tijd om 
het water in zich op te nemen. Wel moeten we degelijk letten op de weerberichten. 
Het is natuurlijk uit den boze om bij een bedekte lucht de planten water te geven, 
wat ze, door gemis aan zonlicht en warmte, toch niet kunnen verwerken. Het vergroot 
bovendien de kans, dat door teveel nattigheid uw planten last krijgen van wortelrot 
en dan is de groei er volkomen uit. Wegsnijden van de aangetaste wortels kan nog 
redding brengen.

Voor de Phyllocactus bezitters is augustus wel de beste maand voor het stekken. 
Zorg er echter voor dat u behoorlijk gegroeide scheuten neemt en niet de dunne tak
jes, want deze zijn voor een latere goede groei en bloei vrijwel waardeloos. Dus be
hoorlijke fris groene scheuten afnemen.

Zaailingen kan men nog verspenen in een goed doorlatende grond, met als bo
venlaag een plm. 2 cm goed gezeefde aarde, welke we met een plankje gelijkmatig 
aandrukken. Voor het gemakkelijke verspenen kan men de grondlaag wel iets vochtig 
maken, daarna aandrukken. Het zou anders wel eens kunnen gebeuren dat er putten 
in de zaaipan komen bij het water geven.
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B i  1 I T  ¥ •  I S p e c ia a l ad res v o o r :

rFCCk HOOgVllOt C a ctu sse n  en Vetplanten
MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-702
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 
Ook nu per postbestelling leverbaar. —  Vraagt onze prijscourant.

BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIE 1961 
AFD ELIN G EN .

De Penningmeesters der afdelin
gen worden vriendelijk verzocht, de 
reeds ontvangen contributies over 
het jaar 1961, te willen overmaken 
op postrekening no. 8 3 3 5 5 0, ten 
name van de Alg. Penningmeester 
van Succulenta te Leeuwarden.
G. D. DUURSMA, Penningmeester, 
A. Stellingwerfstr. 81, Leeuwarden.

UIT DE AFDELINGEN
A M ST E R D A M  EN OM STREKEN

In de maand juni organiseerde de af
deling twee excursies. Een van de deelne
mers aan het bezoek op 24 juni aan de 
Hortus Botanicus was mij, daar ik zelf ver
hinderd was, van dienst met onderstaand 
verslag.

Temperatuur 28 graden (althans bui
ten) en aantal bezoekers 27 ontliepen el
kaar weinig. Hoewel de verzameling suc
culenten beperkt is in de Hortus vielen 
toch diverse interessante vetplanten op. 
De Hortus biedt echter uiteraard meer dan 
alleen succulenten. Voor diegenen die de 
temperatum: in de kassen durfden en kon
den trotseren was er nog veel belangwek
kends zoals een palm van 800 jaar, bijzon
dere soorten varens, lotusplanten en een 
prachtig bloeiende en machtig riekende 
(aasbloem) Duitse pijp. Al met al een ge
slaagde middag die, dank zij de deskun
dige rondleiding, de talrijke bezoekers een 
hoop nieuws leerde al was het dan voor 
het merendeel niet over succulenten.

Ons tweede bezoek gold, op 28 juni, de 
collectie van de heer Bannink. Zijn kas 
staat in een tuin van het tuincomplex 
Amstelglorie. De kwantiteit mocht dan wel 
steeds afnemen: complex tuinen, tuin, kas 
en dan nog een kas hoofdzakelijk gevuld 
met hoogsucculenten, de kwaliteit stellig 
niet: een voortreffelijk aangelegd complex, 
een heerlijke tuin, een mooie collectie en 
stuk voor stuk prachtig gekweekte hoog
succulenten. Voor zaaierij viel er nog een

handig hulpmiddel te ontdekken: een
vorm bestaande uit een aantal zaaipotjes 
uit één plaat plastic geperst. Het instru
ment is in de handel.

De thee deed ons geheel in stijl de 
hoogsucculente levensvorm aan den lijve 
ervaren en waarderen. De plantenverlo- 
ting was ook ditmaal weer een succes.

P. KRAAK, Ch. Leickerstraat 7-II 
Amsterdam — Tel.: 15 18 11.

DEN H A A G
In verband met de vacantie zal er in 

de maand augustus door de Haagse afde
ling geen vergadering worden gehouden. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats 
vinden op maandag 18 september a.s.

5 AUGUSTUS—29 SEPTEMBER

G e e f
R h e u m a -z ie k e n  

m é é r  K lin ie k e n !
Koopt een lot voor slechts EEN GULDEN 
Trekking 29 september a.s. Hilversum II 
tussen 19.40—20.40 uur.

G O O I- EN EEM LA N D
De vergadering, die 4 juli te Hilversum 

gehouden werd, stond nog onder het te
ken van de propagandadag, die de afde
ling jongstleden georganiseerd had, want, 
naast 21 leden, namen 7 introducees aan 
de bijeenkomst deel. Drie van de introdu
cees gaven zich tijdens de bijeenkomst 
voor het lidmaatschap op.

Na behandeling van de huishoudelijke 
aangelegenheden volgde een demonstra
tie van het enten van cactussen op onder
stammen en een discussie over de voor- 
en nadelen van het enten. Verloting en 
verkoop van planten hadden een vlot ver
loop.

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



Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 —  NAALDWIJK.

HAARLEM EN OMSTREKEN

De afdeling Haarlem hield op 13 juli 
j.1. zijn vergadering. Ondanks het zeer 
slechte weer viel de opkomst mee. Ook 
melde er zich nog een nieuw lid, de heer 
Verkerk. De voorzitter, die de vergadering 
om 8.30 uur opende, vertelde nog wat over 
de excursie die de afdeling gemaakt had 
naar de kwekerij van de heer Janse in den 
Haag. Verder ontstond er een aangename 
discussie over de planten die de heer Baks 
had meegebracht voor de verloting en 
plantenverkoop, waarvan de laatste geor- 
ganisceerd werd door de heer Baks zelf 
ten bate van de afdeling.

Tevens werd er besloten om voor de 
maand september een spreker te vragen 
die dan, dit speciaal voor onze leden te 
IJmuiden, een lezing zal houden in IJmui- 
den.

De voorzitter besloot om de discussie 
die hij moest onderbreken door het al later 
worden, op te schuiven naar de volgende 
vergadering die gehouden zal worden op 
donderdag 10 augustus.

M. J. VAN DOESBURG, Secretaris, 
Wardenaarstraat 4, Velsen-noord, 

post Beverwijk.

ROTTERDAM
Op 7 juli werd een discussieavond ge

houden. Vele onderwerpen werden be
sproken, zodat het een uitzonderlijk leer
zame en gezellige avond is geworden.

Daar in de maand augustus ons verga
derlokaal gesloten is, wordt de volgende 
bijeenkomst gehouden ten huize van de 
heer en mevrouw Bravenboer, Kethelweg 
116 te Vlaardingen op zaterdag 12 augus
tus des avonds te 7 uur. De kas van de 
heer Bravenboer is groot genoeg om ons 
allen een plaats te bieden en we kunnen 
u verzekeren dat er veel moois te zien is.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris,
Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12.

Zij, die lezen, weten veel; zij, die 
kijken, weten soms nog méér l

KOPIJ INZENDEN

Kopij voor het vólgende nummer moet 
beslist vóór de 20e van elke maand in het 
bezit van de redactie zijn. Later ingezon
den kopij wordt, voor zover deze nog van 
belang is, in het daarop volgende num
mer geplaatst.

VRAAG- EN AANBOD

PARODIALIEFHEBBERS die wensen 
te ruilen, worden verzocht hun zoek- en 
ruillijsten te zenden aan de heer GUN
THER KöNIGS, Breitenstrasse 82, (22a) 
Krefeld, Deutschland.

W IE KAN mij helpen aan een plant of 
stek van Epiphyllum delicatum (witte 
Epiphyllum). Aanbiedingen richten aan de 
heer J. L. DE SLEGTE, Schiebroeksesin
gel 31, Rotterdam-12.

AANGEBODEN: Plm. 30 stuks Eche- 
veria camicolor. Gevraagd: Mammillaria’s 
en Echeveria’s. Gaarne ruillijst aan de heer 
H. F. BUURSINK, Thorbeckelaan 14, 
Almelo.

TE KOOP OF TE RUILEN: meest ge
ente zaailingen en stekken o.a. van Astro- 
phytum, Rebutia, Calymmanthium, Cepha- 
locereus senilis, Cleistocactus strausii f. 
cristata, Coryphanta, Echinocer. Echino- 
fossulocactus, Frailea, Haageocer., Lopho- 
phora, Loxanthocer, Mammillaria, Opun
tia, Oreocereus, Pyrrhocactus, Seticereus, 
Trixanthocereus, Weberbouerocereus, Yun- 
gasocereus, enz.

GEVRAAGD: Browingia, Armatocer., 
Pygmaeocereus, Trixanthocereus cullman- 
nianus, enz. Opgave voor voorkeurgeslach- 
ten aan de heer H. F. BLOM, Cypresstraat 
62, Den Haag. Postzegel voor antwoord 
bijvoegen s.v.p.

TE KOOP of in ru il: 1, 2, 3 en 4-jarige 
zaailingen o.a. Huemia, Taveresia grandi- 
flora, Trichocaulon, Hoodia, Copiapoa, 
Pyrrhocactus (Horridocactus) en vele an
dere soorten. Br. richten aan de heer A. 
KAHLMAN, Spireastraat 48, Den Haag. 
S.v.p. postzegel voor antwoord insluiten.
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J. C. VAN KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
vin

Echeveria gibbiflora var. metallica 
cv. 'monstruosa'

Zodra men zich enige kennis omtrent een bepaald geslacht tracht eigen 
te maken, komt men tot de ontdekking dat sommige namen der soorten 
en variëteiten veelal op een foutieve overlevering berusten. Vraag aan 
succulentenliefhebbers welke plant met de naam Echeveria gibbiflora var. 
metallica, bedoeld wordt en tien tegen één zullen zij de verkeerde plant 
noemen.

Hoe dergelijke misverstanden ontstaan is zelden meer na te gaan, hoe 
ze uit de (succulenten) wereld te helpen, lijkt een schier onbegonnen en 
hopeloos werk. Toch willen wij een bescheiden poging wagen. De plant 
in kwestie wordt nl. vrij algemeen gekweekt en is gemakkelijk van stekken, 
die rijkelijk op afgesneden planten en zelfs in de uitgebloeide bloeiwijzen 
ontstaan, te vermeerderen. Het is naar onze mening een hybride, gezien 
de onvolkomen ontwikkeling der meeldraden, die geen helmknoppen met 
rijp stuifmeel ontwikkelen. Kijk uw bloeiende „metallica” er maar eens op 
na ! Naar alle waarschijnlijkheid heeft Echeveria gibbiflora  wel een werk
zaam aandeel in het ontstaan van deze hybride gehad, gezien de habitus 
die veel met Echeveria gibbiflora  gemeen heeft.

Is Echeveria gibbiflora var. metallica dan niet bij ons in kuituur ?
Inderdaad, maar ook al weer onder een andere naam nl. Echeveria 

„rosea”, een naam die weer niet verward moet worden met Echeveria rosea 
Lindi., want dat is een plant die dermate afwijkt van de overige Eche- 
veria’s dat Lemaire voor deze plant een apart geslacht opstelde en haar 
Courantia echeverioides noemde.

Baker geeft in Saunders Ref. Bot. 1869 een duidelijke kleurenafbeel
ding met beschrijving van Echeveria gibbiflora var. metallica en aan de 
zijn van buiten rood, van binnen geelachtig en bevinden zich aan een
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Echeveria gibbiflora cv. ’monstruosa* foto: De Klark

50-60 cm lange, sterk naar alle zijden losvertakte bloeiwijze. De hiervoor 
genoemde hybride heeft meestal een compacte bloeiwijze, zodat de bloe
men schijnbaar op de hoofdas op zeer korte zijarmen geplaatst staan. De 
normale bloeitijd valt voor beide planten in onze herfst of winter.

De hier afgebeelde afwijkende vorm is, voor zover ons bekend, nog 
nooit beschreven. De stengel is bandvormig vergroeid, maar aan de top

Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem .) B ak . foto: De Klark



bevindt zich geen kam, zoals bij een cristaat, maar een abnormale hoeveel
heid groeikoppen, zodat wij deze afwijking dan ook als een prolificatie 
kunnen beschouwen. De bladeren blijven, zoals dit bij dergelijke afwijkin
gen meestal het geval is, veel kleiner dan van de normale plant, 
hand hiervan is het niet zo moeilijk om vast te stellen dat Echeveria „rosea” 
hort. een plant is die volkomen aan deze duidelijke beschrijving beant
woordt.

De plant vormt een stam met een rozet van 12—20 bladeren aan de 
top, die vrij groot, 13-30 cm lang en 7—14 cm breed worden.

De kleur der bladeren is bronsrood, metaalachtig glanzend, sterk be
rijpt, de top der bladeren is sterk afgerond, veelal hartvormig, soms enigs
zins gegolfd, met scherpe spits. De omgekeerd ei-vormige bladeren zijn 
afgezet met een fijn wit, soms roodachtig verkleurend randje. De bloemen

Echeveria gibbiflora var. metallica en haar monstruose vorm moeten 
beslist onder glas worden gekweekt daar de fraaie waslaag teveel van de 
regen te lijden heeft. De plant is trouwens nogal gevoelig, zodat ook in 
de kas voorzichtigheid geboden is, vooral in koude en vochtige perioden. 
In de winter verlangen zij een iets hogere temperatuur dan de meeste 
andere Echeveria’s, ±  10-15 graden C. Bij voldoende warmte kan men 
midden in de winter van de bloei van de normale vorm genieten.

Echeveria gibbiflora var. carunculata hort., een monstruose vorm met 
blaasachtige woekeringen op de bladeren, wordt t.z.t. in een apart artikel
tje behandeld. Een goede gekleurde afbeelding van Echeveria gibbiflora 
var. metallica vindt men in „Vetpanten” door A. J. van Laren. (Verkades 
album 1932).

Uit andere tijdschriften
Op de omslag van Kakteen und andere 

Sukkulenten, no 8, 1961 staat een fraaie 
afbeelding van Lophophora wüliamsii, 
vervaardigd door H. Cordes.

Het geslacht Frailea, Britton et Rose, 
schrijft H. Krainz, werd naar de Spaanse 
kweker Manuel Fraile uit Salamanca ge
noemd, die toen de cactusverzameling in 
Washington, U.S.A., verzorgde. Frailea 
asterioides Werd. (syn. Frailea castanea 
Backbg is wel een van de mooiste verte
genwoordiger van dit geslacht. Frailea’s 
worden het beste gekweekt in een voed
zame grond, met een goede drainage. Ze 
staat graag een beetje in de schaduw en 
op een warm plaatsje. Geënte planten 
verliezen door een te snelle groei hun 
dwergachtig karakter.

Werner Rauh beschrijft Duvalia an- 
dreaeana Rauh als een nieuwe soort, wel
ke gevonden werd in de nabijheid van 
Mombasa-Road, tussen Mombasa en Voi. 
Deze plant werd genoemd naar de heer

Andrea, die met de heer Rauh de tocht 
naar Kenya en Tanganyika maakte. Een 
6-tal foto’s illustreren het artikel.

Ritter geeft een uitvoerige beschrijving 
van een nieuwe Trixanthocereus cullmann- 
ianus Ritter spec. nov. met twee fraaie 
afbeeldingen van de plant. Ze werd door 
Fr. Ritter in 1957 gevonden en draagt het 
nummer FR 1065. De plant werd be
noemd naar de heer dr. Willy Cullmann, 
die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt 
met de cultuur en studie van dit geslacht.

Franz Lang vertelt over een goede hulp 
bij het enten. Hij heeft een stuk hard- 
bord genomen van 7 x 7  cm en dit aan 
de vier zijden in het midden ingezaagd. 
Bij het enten zet hij de pot op het plank
je, een elastiekje wordt en onder gelegd 
en vervolgens over het entstuk getrokken, 
waardoor voorkomen wordt dat het elas
tiekje op het meest ongewenste moment 
wegspringt, wat bij het enten met een 
elastiekje nogal eens voorkomt.
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A. J. A. UITEWAAL

Opuntia tuna 
monstruosa

De hiernaast afgebeelde plant 
is vandaag de dag misschien wel 
een van de meest verspreide. 
Geen wonder; de meeste areolen, 
vooral die aan de voet, vormen 
stek en deze stekjes doen op hun 
beurt later hetzelfde. Wanneer 
we de plant rustig haar gang 
laten gaan, vormt ze in korte tijd 
een dicht en rijk vertakt interes
sant struikje; een zeer aantrekke
lijke verschijning in onze collec
ties.

Een plant, die zó gemakke
lijk stekt, is natuurlijk spoedig al
gemeen „gewoon” ; ze zou, dit 
tussen haakjes, niet zo algemeen

OPUNTIA TUNA MONSTRUOSA 
Het afgebeelde exemplaar is bijna 25 cm 
hoog. foto: Uitewaal.

zijn geworden, indien ze geen aan
trekkelijkheden bezat.

Ik zou er misschien nog niet toe 
gekomen zijn de plant hier af te 
beelden wanneer ik, in verband daar
mede, in het Amerikaanse tijdschrift 
niet iets heel opmerkelijks had gele
zen. In gemeld tijdschrift vinden we 
overigens, naast deze monstruose 
vorm, ook een normaal lid (schijf of 
tak) van Opuntia tuna afgebeeld. Zo
als van alle Platyopuntia’s zijn de 
normale leden ook van deze soort 
vlak, die van de monstruose vorm 
echter rolrond, later een weinig af
geplat.

Nu echter over dat opmerkelijke, 
R. Graser (die overigens voordien

OPUNTIA TUNA, normale plant
foto: Uitewaal.
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hierover in Kakt. u.a. Sukk. publiceerde) entte Op. tuna monstruosa op Op. senilis, 
d.w.z. de Opuntia die bij ons onder deze naam bekend is. Jonge planten hebben fijne 
witte haren op de areolen, die aan volgroeide leden niet meer voorkomen, stekken 
vormt ze maar heel matig. Wat gebeurde er? De entstam, dus de Opuntia senilis, gaf 
hetzelfde verschijnsel te zien als het entstuk: elke areool ontwikkelde een stekje, deze 
spruiten waren echter niet normaal maar monstruoos, min of meer rolrond. De ent
stam bleek dus door het entstuk met eenzelfde eigenschap te zijn geïnfecteerd !

Indien Opuntia tuna monstruosa op Trichocereus spachianus, Harrisia jusbertii 
of Cylindropuntia subulata werd geënt, deden zich bij deze entstammen géén afwij
kingen voor. Geënt op Opuntia microdasys verschenen aan de onderstam eerst normale 
spruiten, daarna spruiten die kleiner bleven, hetgeen bij verder spruiten tenslotte uit
liep op een massa heel kleine stekjes. De entstam was dus door het entstuk hier eveneens 
op de een of andere wijze geïnfecteerd.

W e willen niet trachten dit gebeuren aan de hand van soortgelijke gebeurlijkheden 
bij andere planten te verklaren, het zouden slechts gissingen zijn; mogelijk dat ver
dere onderzoekingen hier meer licht op zullen werpen. Wij hebben slechts de aandacht 
op deze feiten willen vestigen en u attent willen maken op een plant van uitzonderlijke 
verschijning en, mogelijk, ongewone genetische samenstelling.

Nieuwe cactussen
Op een bijeenkomst van cactusliefheb

bers in Vorarlberg, sprak dr. Simo uit 
Bad Schallerbach over twee nieuwe cac
tussen van de Galapago-eilanden afkom
stig.

Aan de hand van meegebrachte exem
plaren besprak Dr. Simo allereerst een 
Platiopuntia galapageira, die uitsluitend 
op de Galapagos-eilanden voorkomt. Het 
eiland ligt in de Stille Oceaan, circa 1000 
km van het vasteland verwijderd. Backe- 
berg heeft 8 vormen beschreven en een 
naam gegeven, waaronder de var. echios 
en var. helleri. Uit de vertoonde stand
plaatsopnamen bleek, dat Op. galapageia 
tot 4 meter hoog kan uitgroeien. De 
bloemen zijn tamelijk lang en rood ge
kleurd, de vruchten zijn ter grootte van 
een kers en eetbaar. Op de plaats van 
herkomst heerst altijd een bijzonder hoge 
temperatuur.

De tweede plant was Brachycereus 
nesioticus. Deze soort werd voor het eerst 
in 1902 door K. Schumann als Cereus 
nesioticus beschreven. Deze beschrijving 
is niet volgens de betreffende plant. Ver
moedelijk heeft Schumann deze plant niet 
gezien; de bloei was hem eveneens onbe
kend. Britton en Rose stelden voor nesio
ticus een zelfstandig geslacht op, name
lijk „Brachycereus”

Ook Curt Backeberg heeft deze plant 
vermoedelijk nooit gezien en uit de 
opgaven van Schumann en uit de later 
verschenen literatuur een combinatie- 
beschrijving gemaakt. De plant wordt 
slechts 30—60 cm hoog; uit de basis 
van de plant verschijnen zeer veel uitlo

pers. Een plant met circa 300 uitlopers is 
geen bijzonderheid. De ter plaatse ge
toonde planten hadden meer dan 20 rib
ben (Backeberg 12—18); de ribben zijn 
circa 3 mm hoog en in heel kleine knob
beltjes verdeeld. De areolen hebben een 
diameter van 2,5 mm; in het jeugdsta- 
dium sterk viltig, later verdwijnt er een 
deel van. Aantal dorens (Backbg 40) bij 
de getoonde planten niet meer dan 20. 
Deze zijn 2,5 cm lang, staan gespreid en 
voelen zacht aan. Aan de basis van de 
planten ontstaan later langere dorens, die 
door Schumann als „paardeharen”  wer
den aangeduid.

Het is een verschijning die ook bij het 
geslacht Trixanthocereus valt waar te ne
men. De dorens zijn in de nieuwe groei 
bruin, later worden ze zwart. Centraal- 
dorens schijnen geheel te ontbreken. De 
zijdelingse dorens zijn kort; de opwaarts 
gerichte dorens iets langer. Bij jonge plan
ten liggen de dorens tegen de plant aan; 
bij oudere meer afstaand. De bloemen zijn 
wit, en niet zygomorf, radvormig. De 
bloembuis is circa 8 cm lang en bezit 
korte wolachtige schubjes en vrij ste
vige korte dorens. Het betreft hier een 
naar verhouding primitief geslacht. De 
vruchten zijn 1 cm lang en rond, van 
boven iets scheef. Deze soort maakt een 
eigenaardige indruk, is echter vanwege 
de verschillende kleuren van de oude en 
de nieuwe groei heel interessant en mag, 
aangezien ze niet zo hoog worden, in
onze verzamelingen niet ontbreken...........
maar voorlopig behoort ze nog tot de zeld
zaamheden.
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J. A. HUBER — Dillingen /  Donau

S e m p e r v i v u m s
(Lezing gehouden op het I.O.S. Congres op 27 augustus 1957 te Den Haag)

In een wel wat vreemde tegenstelling tot het intensieve systematische onderzoek 
van de cactussen en de Afrikaanse succulenten, staat de geringe kennis van de in 
Europa voorkomende inheemse succulenten. Laatstgenoemde missen zeer zeker de 
typische vormen, die de vertegenwoordigers van de warmere gebieden kenmerken. 
Zo vormen zelfs de in Europa wijdvertakte soorten van het geslacht Sedum nog 
een groot aantal onopgeloste vragen; men behoeft in dit verband slechts te wijzen 
op de reeks vormen van o.a.: Sedum album, Sedum acre en Sedum reflexum.

De systematiek van het geslacht Sempervivum is echter nog niet helemaal tot 
een oplossing gebracht. De Sempervivoideae worden binnen de familie der Crassu- 
laceae dikwijls vanwege hun polymorfe bloemen als een aparte onderfamilie samen
gevat, hoewel dit kenmerk ook bij andere geslachten, bijv. bij de Sedoideae kan 
voorkomen. Hier heeft Schönland reeds in 1890 op gewezen (zie; Engler-Prantl, 
Natürl. Pflanzenfamilien 1. Ed. III 2a pag. 28). Derhalve zouden de Sempervivoi
deae geen aparte onderfamilie, maar een aftakking van de Crassulaceae moeten zijn. 
Hun verspreidingsgebied is uitsluitend beperkt tot de noordelijke helft van de oude 
wereld en wel met een vertakking in het subtropische gebied, dat allereerst Mace
donië en Noord-Afrika omvat en een vertakking in de gematigde zone, die verder 
in het zuiden beperkt blijft tot de hogere gebergten. Naar het oosten valt er geen 
scherpe grens te trekken. Hun vertegenwoordigers komen echter niet verder dan 
tot de Voor-Aziatische gebergten; de oostelijke grens ligt zeer waarschijnlijk in 
Armenië en Iran. (Siberië als oostelijke grens is volgens Praeger terug te brengen 
tot een foutieve opgaaf).

Phylogenetisch heeft de aftakking Sempervivoideae de indruk van een nog 
niet afgesloten ontwikkelingsproces, wat speciaal geldt voor het noordelijk geslacht 
Sempervivum. De moeilijkheid van de begrenzing van aparte soorten, de versplin
tering in „Endemismen” i) met een betrekkelijk kleine verbreiding en de neiging tot 
hybridisatie, zowel als het voorkomen van tussen- en overgangsvormen pleiten voor 
het nog voortdurend proces der soortvorming.

INDELING VAN DE SEMPERVIVOIDEAE

Kenmerken: Bloemen van 6 tot 32 delig. Dubbel zoveel meeldraden als (bloem)- 
kroonbladeren. Kroonbladeren vrijstaand; aan de voet vergroeid op de kroonbladeren 
ingeplante meeldraden. De bladeren staan meestal in rozetten.
A. Bloemen : stervormig gespreid. 6-32 delig; kroonbladeren slechts zelden zwak 

klokvormig samengebogen.
I. Nektarschubben : in de bloei klein of soms geheel afwezig.

a) Meestal stamvormende halfstruiken of kruidachtige planten.
1. Vertakte, minder voorkomend, onvertakte halfstruiken. Stam recht

op, verlengd of kort blijvend, aan de voet meestal houtachtig wor
dend. Bladeren in rozetten aan de uiteinden van de stammen en 
takken. Bloemen meestal geel, soms ook wel wit of rose, 6-12 
delig. Nektarschubben klein, min of meer vierkant tot hartvormig.

AEONIUM Webb et Berth.

1) „Endemisme”  is het verschijnsel dat het verbreidingsgebied (areaal) van een bepaald taxon 
(soort) beperkt is tot een geografisch begrensd, meestal klein gebied met natuurlijke grenzen. De 
meeste endemische soorten vindt men op geïsoleerde oceanische eilanden, waar de endemische 
planten meer dan de helft van de oorspronkelijke flora kunnen uitmaken. Hoe meer een taxon 
(soort) omvat, des te groter is het gebied waarvoor men het endemisch noemt; zo kent een con
tinent als Australië tal van endemische plantenfamilies.
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2. Meestal één- tot driejarige, dikwijls vorkachtig vertakte kruiden. 
Bladeren los, afwisselend, zeldzamer tot rozetten verdicht. Bloemen 
geel tot goudgeel, 6-12 delig. Nektarschubben tweehoornig of 
vingervormig gedeeld

AICHRYSON Webb et Berth.
b) Stamloze, overblijvende gewassen, zich meestal door middel van axil- 

laire (okselstandige) uitlopers vermeerderend. Bladeren in dichte, kale 
of behaarde rozetten.
1. Bloemen 20-32 delig, geel of goudgeel, de nektarschubben ontbre

ken geheel
GREENOVIA Webb.

2. Bloemen 8-20 delig, rood, purper of geel tot witachtig van kleur. 
Nektarschubben min of meer vierkant en klein

SEMPERVIVUM L.
II. Nektarschubben opvallend groot, gesteeld en tweelippig. De bladeren staan 

meestal afwisselend, soms ook rozetvormig; minder voorkomend los 
overstaand, ei- of knotsvormig, vaak zeer dik; de papillen zijn ruig 
behaard. Bloemen gewoonlijk 6-delig

MONANTHES Haw.
B. Bloemen buisvormig, geel of geelachtig. Kroonbladeren rechtop, aan de top 

gewimperd of wel gefranjed. Nektarschubben min of meer vierkant en klein

JOVISBARBA (DC. p.pt.; Mert et Koch) Opiz 
(kan beter van de Sempervivoideae gescheiden 
en bij de Sedoideae ingedeeld worden).

Sempervivum arachnoideum L.

Lange tijd was de gehele onderfamilie tot één apart groot geslacht verenigd, n.1. 
Sempervivum L., waarnaast — bijv. bij Schönland in 1890 — alleen Monanthes nog 
als een geslacht werd erkend, ofwel ook opging in het geslacht Sempervivum. Het 
streven, dat in de 20ste eeuw aanwezig was om grotere geslachten onder te ver
delen in kleinere, leidde tot een vijftal zelfstandige kleinere geslachten, waarvan 
Greenovia en Monanthes tamelijk scherp zijn gekarakteriseerd. Daarentegen gaan 
de kenmerken voor de geslachten AEONIUM en AICHRYSON zo sterk in elkaar 
over, dat hun scheiding nauwelijks staande gehouden kan worden en een samen
voeging tot één geslacht n.1. AEONIUM volledig gerechtvaardigd zou zijn.

Anderzijds worden onder het geslacht SEMPERVIVUM tot nu toe twee zeer ver-

95



schillende vormen verenigd, welke slechts op de vegetatieve kenmerken van de 
bladrozetten werden gebaseerd, maar die naar de bouw van de bloemen geslachte
lijk toch wel scherp moeten worden gescheiden.

Terwijl De Candolle in 1828 in zijn geslacht JOVISBARBA de soorten met ster
vormige en die met buis- tot klokvormige bloemen nog samenvatte, en eerst Mer- 
tens en Koch in 1831 pas de laatste als een subgenus Jovisbarba van de eigenlijke 
Sempervivum afzonderde, had Opiz in 1852 Jovisbarba als apart geslacht naast Sem
pervivum geplaatst. Weliswaar werd ook later meestal Jovisbarba alleen als. 
subgenus erkend. Bovendien komen de soorten van dit geslacht meer overeen 
met de SEDOIDEAE, die zowel 6-8 delige bloemen als soorten met rechtopstaande 
kroonbladeren hebben. Jordan en Fourreau hebben in 1868 de naam vergriekst 
tot Diopogon, maar hielden zich aan het zelfstandig geslachtskarakter vast. Ondanks 
de latere herindeling in het geslacht Sempervivum kan men niet ontkennen, dat

Sempervivum tectorum L. ssp. calcareum (Jor.) Cav. en St.-Lag.

Jovisbarba met Sempervivum in meer beperkte betekenis geen nader verband heeft 
en met volledig recht als een apart geslacht beschouwd kan worden.

Daar de meeste Sempervivumsoorten en ook Jovisbarba in de tuinen van de 
gematigde zones goed gekweekt kunnen worden en zij zich ook behoorlijk vermeer
deren, hebben vooral hun variërende vormen en de kleurige rozetten veel belang
stelling van liefhebbers en kwekers opgewekt, hetgeen tot een grote verspreiding 
leidde. Uit deze belangstelling groeide ook het streven, de meest voorkomende vor
men te ordenen en ze systematisch te rangschikken.

In de 18e eeuw was het aantal bekende soorten maar heel gering. In 1753 had 
Linnaeus slechts vier soorten beschreven, nl.: Sempervivum arachnoideum, Semp. 
glohiferum, Semp. montanum en Semp. tectorum. In 1755 kwam toen als vijfde soort 
Sempervivum hirtum er nog bij.

Bij De Candolle vinden we in zijn Prodomus 1828, nog vier andere soorten ge
noemd en wel: Semp. flagelliforme, Semp. pumilum, Semp. seguieri en Semp. his- 
panicum, waarbij de beide laatstgenoemde species in hun beschrijving twijfelachtig 
zijn gebleven.

In 1857 erkende Lecoiq 12 soorten. Hij wist ook reeds van het bestaan van na
tuurlijke bastaarden af. In hetzelfde jaar verscheen de Synopsis Flora Germanica 
et Helvetia van Koch, waarin slechts 9 soorten genoemd worden, maar de 3e druk 
van 1892 bevatte reeds 38 soorten, 4 variëteiten en 7 hybriden. Deze toeneming is 
vooral terug te voeren tot Lehmann en Schnittspahn, die in 1856 in hun „Uebersicht 
der Semperviva” 36 soorten opsommen, hetzelfde aantal, dat Baker in 1879 ook 
nog aanneemt.
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INDELING VAN HET GESLACHT SEMPERVIVUM L.
naar C. B. Lehmann en G. Schnittspahn 1856 (Flora XXXIX)

(uitsluitend Semperviva genuina)
1. PAPILLOSAE : Rozetbladeren aan beide zijden glad, zacht behaard en aan de 

randen nauwelijks gewimperd.
a) Bloembladeren geel: Semp. grandiflorum Haw.
b) Bloembladeren rood: Semp. montanum L.

2. ARACHNOIDEAE: Rozetbladeren aan beide zijden glad, aan de rand zwak 
gewimperd, aan de toppen der bladeren veel spinnewebachtige haren

Semp. arachnoideum L.
3. BARBULATAE : Rozetbladeren aan beide zijden glad, aan de randen sterk ge

wimperd, de op de bladtop staande haren vormen als het ware een kort baardje.
Semp. X barbulatum Schott

(e.a., zijn meestal hybriden uit 
Semp. arachnoideum L.)

4. CILIATAE : Rozetbladeren aan beide zijden glad, aan de randen tot aan de top 
sterk gewimperd.
a) Bloembladeren rood : Semp. tectorum  L.
b) Bloembladeren witachtig, soms Semp. wulfenii Hoppe

ook wel g ee l:
5. VILLOSAE : Rozetbladeren krachtig, eigenaardig behaard

Semp. globiferum L.

INDELING NAAR BAKER 1879
Ondergeslacht Eu-Sempervivum

I. RHODANTHAE : Bloemen roodachtig tot rood.
Groep 1. Ciliatae : Bladeren kaal, bladrand kort gewimperd

Semp. tectorum  L.
Groep 2. Pubescentiae : Bladeren aan beide zijden behaard; bladrand kort 
gewimperd.

Semp. montanum L.
Groep 3. Barbatulae : Bladrand langer gewimperd. De haren aan de blad- 
punten bijeengehouden.

Semp. X funckii F. Br.
(meestal hybriden!)

Groep 4 : Arachnoideae : kleine rozetten, met de binnenste bladeren spin- 
newebachtig verbonden

Semp. arachnoideum L.
II. CHRYSANTHAE : Bloemen bleekgeel, met zeer rijke bloei

Semp. grandiflorum Haw.
Semp. wulfenii Hoppe

Was het aantal der soorten toen nog enigermate overzichtelijk, spoedig kwam 
daarin een grote verandering doordat de Lyonse zijdefabrikant Jordan met een groot 
aantal nieuwe soorten en variaties voor de dag kwam. Het streven, dat opgetreden 
was om meer soorten te kweken, had Jordan en Tourreau aanleiding gegeven in hun 
Breviarum van 1868 meer dan 30 „species” alleen al uit de Sempervivum tectorum  
groep voor Frankrijk op te stellen.

Rouy en Camus brachten in hun „Flore de France” van 1901 voor Sempervivum  
tectorum ongeveer 50 subspecies, variëteiten en vormen.

Een groot aantal van deze namen heeft een plaats gevonden in de tuinbouw
kundige literatuur en in de tuinbouwcatalogi en die ook tot nu toe weten te be
houden. Het aantal namen werd ook nog door de toenemende belangstelling voor 
rotstuinen, waarin de Sempervivums niet mochten ontbreken, opgevoerd.

H. Correvon heeft bij zijn zeer loffelijke poging tot een overzicht van alle 
voor hem bereikbare vormen in 1924 meer dan 200 soorten opgesomd waarvan 
weliswaar volgens het tegenwoordige inzicht vele synonymen of hybriden blij-
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ken te zijn. Maar ook de Kew Index noemt meer dan 200 namen voor de soorten 
van het geslacht Sempervivum.

De systematische rangschikking van het geslacht Sempervivum blijkt nogal 
moeilijkheden op te leveren. Alle pogingen om in de, door het grote aantal tuin
producten nog erger verwarde, mengelmoes aan vormen, zoals ze vooral door lief-

Bloemdoorsnede
van
E u-Sempervivum 
tectorum

hebbers verzameld werden, orde te scheppen, zijn tot nu toe slechts gelukt door een 
kunstmatige rangschikking en men volgt momenteel nog ongeveer het systeem, dat 
door Lehmann en Schnittspahn in 1856 (Flora XXIX) werd opgesteld en in 1879 
door Baker in „The Gardeners Chronicle” verder werd uitgewerkt.

Sempervivum 
clusianum Tenn. 

uit Macedonië

De moeilijkheden, die tot nu toe een bevredigende rangschikking binnen het 
geslacht Sempervivum hebben verhinderd, berusten vooral op de aard van het 
herbariummateriaal, daar de bladrozetten door het persen, sterk aan hun dikwijls 
karakteristieke vorm inboeten en de kleur van de bladeren, zowel als die van de
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bloemen, bij het drogen niet meer thuis te brengen zijn. De typische soortverschil
len zijn dikwijls zo gering, dat ze aan de hand van het herbariummateriaal soms 
zeer moeilijk te determineren zijn.

Daarbij komt nog een tamelijk omvangrijke variatiespreiding van vele kenmer
ken, waardoor de verwantschap van vormen tot een uniformiteit slechts op grond 
van grotere hoeveelheden onderzoekingsmateriaal mogelijk is. Houdt men verder 
nog rekening met de in de vrije natuur aanwezige neiging tot hybridisatie in een 
mate, die slechts zelden in het plantenrijk bij andere soorten wordt aangetroffen, 
dan draagt die ook het hare bij tot het uitwissen van de soortverschillen.

Er treden immers, overal waar twee of verscheidene soorten in hun verbrei-

Sempervivum 
wulfenii Hoppe

dingsgebied voorkomen, met zeer grote waarschijnlijkheid ook bastaarden op. Het 
nuttig gebruik van levende planten uit tuinen voor een systematisch onderzoek 
wordt ook nog bezwaarlijk door de gemakkelijke en meestal vlugge vegetatieve ver
meerdering tengevolge van een rijke spruitvorming, zowel ook door het ongecontro
leerde uitzaaien van de zaden. Daarom is een vrij grote collectie planten uit de 
natuurlijke standplaatsen gedurende een lange periode slechts mogelijk, als er vol
doende veiligheidsmaatregelen worden genomen om een vervalsing of verwisseling 
te voorkomen. Onder deze omstandigheden is het niet te verwonderen, dat alle 
pogingen tot rangschikking van het geslacht Sempervivum tot op heden schipbreuk 
hebben geleden. Zeer waardevol werk bij de samenvatting van vele z.g.n. soorten 
als subspecies tot gemeenschappelijke soorten heeft vooral Richard Wettstein gele
verd, voor zover het de middel-europese vormen betreft.

R. L. Praeger was het, die het besluit durfde te nemen, met betrekking tot het 
onoverzichtelijke aantal namen, een grondige zuivering van het geslacht tot stand 
te brengen, waartoe hij, zowel op grond van de voor hem toegankelijke verzame
ling van levende planten en vooral ook van de speciaal tot onderzoek van de Sem- 
pervivums uitgevoerde riezen naar het Alpengebied, Macedonië en Bulgarije, in 
staat was.

Bij zijn 18 species (uitgezonderd de vijf species Jovisbarba) kwamen sedert 
zijn Account 1932 zeker nog enige andere soorten, die inmiddels beschreven werden, 
uit gebieden die tot aan het onderzoek van Praeger nog niet zo diepgaand onderzocht 
waren, vooral uit Spanje en de Kaukasus. Hier is het echter ook nog waarschijnlijk, 
dat de een of andere soort in een reeds bestaande vormenreeks kan worden ge
plaatst.
Foto’s van de auteur (slot volgt)
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G. D. DUURSMA

Mammillaria's
De tot het geslacht Mammillaria behorende cactussen zijn altijd onze 

voorkeurplanten geweest, zodat we volkomen kunnen onderschrijven wat 
Joanne Commelino in zijn „Horti Medici Amsteldamensis rariorum Planta
rum (Amsterdam 1697) zegt bij een der oudste afbeeldingen van een 
Mammillaria :

„Onder alle gewassen, die de Almogende Schepper uyt het Aardryk heeft 
laten voortkomen, en heeft geensints de minste plaatse dese kleene vyge, 
dewelke gelyk als stam- en bladerloos uyt het aardryk voortkomende, don
kergroen en langwerpig is, van buiten met seer veel langachtige heuvel- 
tjens beset, welken uyterste gewapend is met rosse dorentjes”.

Wij kunnen het bij het doorbladeren van dit zeldzame oude Kruidboek 
zo aanvoelen, dat de geleerde schrijver en plantenliefhebber, die al zoveel

MAMMILLARIA PROLIFERA, een dankbaar en rijk spruitend plantje.

zeldzame gewassen in de Amsterdamsche Medicyn Hof had zien opgroeien, 
met de nieuwe Mammillaria-aanwinst bijzonder was ingenomen. De 
Euphorbia’s van de Afrikaanse kust, de Aloë’s van de Kaap en de Opun- 
tia’s uit de Antillen, alle bijzonder gevormde doomachtige gewassen, zo 
geheel afwijkend van de in Europa voorkomende planten, waren niet in 
staat het liefhebbershart van Commelin zo snel te doen kloppen als de hem 
uit Curasao toegezonden Mammillaria.
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In de regel is de groeiwijze van deze planten meestal kogel vormig of 
langwerpig. Prachtig zijn de doombundeltjes waarmee de plant zich als 
een fijn netwerk omhult. Lieftallig de kleine bloempjes, welke gedurende 
vrijwel de gehele zomer verschijnen.

Echte liefhebbersplanten zijn de Mammillaria’s voor de verzamelaar

MAMMILLARIA 
PARKINS ONII 
Ehrenb (1840)

die maar over een vensterbank beschikken kan om zijn planten te plaatsen. 
De Mammillaria’s nemen betrekkelijk weinig ruimte in, zodat voor een 
zonnig raam wel een paar dozijn potjes en enige bakjes geplaatst kunnen 
worden.

Groeien doen ze vrij gemakkelijk; ze vragen maar weinig verzorging. 
Een goed doorlatende grond, des zomers matig vochtig houden en ’s win
ters droog. Geen al te felle middagzon, doch wel, en dat geldt voor alle 
Mammillaria’s, het volle licht.

Een dankbare plant is de hierbij afgebeelde Mammillaria parkinsonii 
Ehrenb. (1840). De plant valt op door haar prachtige witte bedoorning. 
Bovendien kan men bij oude planten waarnemen dat er zich in de kop 
een dichotome splitsing voordoet, d.w.z. dat de kop van de plant zich gaat 
delen in meerdere koppen. De dikwijls meer dan 30 borstelachtige dorens 
staan gespreid, en zijn zuiver wit, doch aan de punt iets bruinzwart en 
naar onderen toe iets witgeelachtig, de beide middendorens, van wie de 
bovenste 1 cm en de onderste tot 2 cm lang worden, maken de plant tot 
een sieraad van onze verzameling. De bloemen zijn trechtervormig, 2 cm 
lang. Bloembladeren lancetvormig, spits en lichtgeel, de buitenste met een
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B o v e n : M A M M IL L A R IA  W IL D II, een 
der m eest g em ak k elijk  to t b lo e i te  
b ren g en  M am m illaria ’s.

L in k s : M A M M IL L A R IA  C A N D ID A  
R O S E IF L O R A , p rachtig  liggen  de 
d orenbu nd eltjes tegen  de p lan t aan.

foto’s: Uitewaal

bruinachtige en de binnenste bloembladeren met een groenachtige mid- 
denstreep. Er is ook nog een kortdoornige soort, n.1. Mammillaria parkin- 
soni var. brevispinus,

Het dankbaarst van alle is zeker Mammillaria wildii, welke afkomstig 
is uit de Mexicaanse staat Hidalgo en reeds sedert 1836 bekend. De witte 
randdorentjes en honiggele middendorens, waarvan er een haakvormig is 
omgebogen, vormen samen een eenvoudig, doch aardig contrast. Eenvou-

M A M M IL L A R IA  
CH ION  O C E PH A L A  
J .  A. P u rp . (1906)
Foto: Uitewaal
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dig zijn ook de kleine, witachtige bloempjes, waarvan de buitenste bloem
blaadjes in het midden een rode streep vertonen. Reeds in de vroege lente 
verschijnen de eerste bloempjes in een krans rondom de top van de plant 
en onafgebroken duurt de bloei tot aan de herfst. Geen wonder, dat elke 
cactusliefhebber zich tot dit eenvoudige plantje voelt aangetrokken. Een 
collectie Mammillaria s mag zich nog zo uitbreiden met de zeldzaamste 
soorten, Mammillaria wildii wordt door elke liefhebber in ere gehouden.

Nog mooier is de in 1858 uit Centraal-Mexico afkomstige Mammillaria 
candida. Elk dorenbundeltje bezit soms meer dan 50 blinkend witte doren
tjes, welke de plant als een licht weefsel omgeven. De 2 centimeter lange 
bloempjes hebben een witte rand en zijn overigens roodachtig van kleur.

Wil men ten volle van zijn Mammillaria’s genieten, dan moet men ze 
maar eens door een vergrootglas bekijken, niet zo een ogenblikje, maar 
doe het eens een paar minuten. Hoe prachtig schitteren de kleine dorentjes. 
Dan pas kunnen we ons heel goed indenken, waarom de auteur haar de 
naam „candida”, dat is de „zuiver witte” gaf.

Mammillaria chionocephala J. A. Purp. (1906) is een blauwgroene, 
meestal meer breed dan hoog wordende plant, met een witwollige inge
zonken top.

Op de vindplaats in Mexico, Coahuila in de Sierra de Parras, waar 
ze op rotsachtige bodem voorkomt is de top van de plant met wol be
dekt. In onze cultuur daarentegen ontdekken we maar zeer weinig wol in 
de top. Niettemin is het toch een plant die het in de collectie wel doet, al 
was het alleen maar om de prachtige roserode bloempjes, plm. 1 cm lang, 
die, tijdens de bloei, keurig rondom de top van de plant gerangschikt staan.

Rebutiaclub
Willen zij, die zich voor het geslacht 

Rebutia interesseren en daarvan een gron
dige studie willen maken zich in verbin
ding stellen met de heer A. J. Brederoo, 
Zeeburgerdijk 80-11, Amsterdam-Oost.

Het ligt in de bedoeling, bij voldoende 
deelneming althans, een Rebutia Studie
club op te richten met het bovenstaand 
doel. Ook zij, die buiten Amsterdam woon
achtig zijn en zich geroepen voelen de 
oneffenheden op het Rebutiapad weg 
te nemen en vele zaken die nog in duis
ternis gehuld zijn, tot klaarheid te bren
gen, zijn hartelijk welkom.

Cristaatvorming
Twee jaar geleden kwam ik in het 

bezit van een Orostachys spinosus, een 
mooi regelmatig gevormde plant, ’s Zo
mers staat deze plant buiten, des winters 
binnen, aangezien ik niet zeksr wist of een 
Orostachys winterhard is. Toen ik vorig 
najaar mijn planten binnenhaalde is me 
niets bijzonders opgevallen aan bovenge
noemde plant. Dit voorjaar echter, toen 
de planten weer aan de groei gingen, 
bleek mijn normale plant een cristaat ge
worden te zijn.

Mevr. E. Verduin-de Bruyn.

H e t C lich 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. Boncfaas, Bunschotensestraat 
80, den Haag, zal het gaarne in ontvangst nemen.
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Zaaiproef Echinocactus grusonii
Bijna 150 leden van Succulenta hebben gevolg gegeven aan onze uitnodiging en 

zegden hun medewerking toe aan de zaaiproef met Echinocactus grusonii.
Daar we overeengekomen zijn dat U ons de resultaten zou mededelen, 

verzoeken wij U ons vóór eind SEPTEM BER a.s. de volgende gegevens te willen 

toezenden.
Beantwoord ALLE vragen in de gestelde volgorde, nummer uw antwoorden over

eenkomstig met het nummer van de vragen. Houdt uw antwoord kort doch duidelij .

1 Voor de hoeveelste keer zaaide U Echinocactus grusonii ?
2 Heeft U een aparte zaairuimte ?
3 Hoeveel zaden heeft U nu gezaaid ?
4 Hoeveel zaden zijn daarvan gekiemd ?
5 Wanneer heeft U ze gezaaid ? Datum s.v.p.
6 Heeft U daarbij extra verwarming gebruikt ?
7 Hoe vaak en wanneer heeft U ze verspeend ?
8 Hoeveel plantjes heeft U bij het uitkomen van dit nummer van Succulenta 

nog ongeschonden over ?
9 Wat is de gemiddelde diameter van het plantenlichaam van deze plantjes 

z o n d e r  dorens ?
10 Hoe lang zijn de langste dorens gemiddeld ?
11 Geef een korte beschrijving van de gevolgde zaaiwijze, wat U als zaaibodem 

gebruikte (eventueel grondsamenstelling) en waarin U de plantjes heeft ver
speend; weer grondmengsel vermelden s.v.p.

12 Geef voorts een zeer kort verslag van de toegepaste kuituur.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Dit voor eventuele correspondentie. 
Gaarne ontvangen wij uw antwoord op onderstaand adres, maar het zal U dui

delijk zijn dat ontvangst-bevestiging van uw schrijven tot de onmogelijkheden behoort. 
In het oktober- of decembernummer hopen wij de resultaten bekend te maken.

Namens het Clichéfonds :
J. BONEFAAS,

Bunschotensestraat 80 - Den Haag.

SEPTEM BER. — De zomer heeft zich gekenmerkt door een vrij natte regen- 
periode, waartussendoor zo nu en dan de zon te voorschijn kwam. Bij de intrede van 
deze maand komt voor onze cactussen de winter in het zicht. Wij moeten thans begin
nen de planten er op voor te bereiden, willen we ten minste de komende winter zo 
weinig mogelijk verliezen te noteren hebben.

We geven ze minder water, maar zetten de ramen en deuren van de kas wijd 
open, zodat dag en nacht verse lucht en dauwdampen naar binnen kunnen komen. 
Geroutineerde liefhebbers, die over een grote collectie beschikken en daarmede de 
nodige ervaring hebben opgedaan, geven van half september tot half maart geen 
druppel water aan hun cactussen. Zij die deze routine (nog) niet hebben willen we tot 
de uiterste voorzichtigheid manen. Geef tot de helft van deze maand matig water 
op de pot en doe dat uitsluitend bij zonnig weer. De planten nemen veel minder water 
op en het gevolg is dat de potgrond te lang nat blijft en de wortels aantast met alle 

nare gevolgen daaraan verbonden.
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Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

ëxport Qactussen en andere Succulenten
telefoon 33 25 56 F. Jansen Leyweg 2 4
postrekening 17 24 46 's-Gravenhage

VRAAG- EN AANBOD
TE KOOP : Importjes van Pediocactus 

knowltonii, ƒ 5,— per stuk, alléén bij 
vooruitbetaling of onder rembours. Brie
ven aan B. M. SCHOMPER, Erasmusweg 
1909, Den Haag.

WINTERHARDE succulenten. Vraagt 
lijst aan M. KROL, Prinses Irenelaan 57, 
Zeist.

TE  KOOP: de albums van Verkade, 
Cactussen en Vetplanten, het Pette al
bum Cactussen. Prijs ƒ 3.00 per stuk, plus 
portokosten. C. COLIJN, Sabalaan 5, 
Vlissingen, postrekening no. 51406.

UIT DE AFDELINGEN
AMERSFOORT

De leden der afdeling Amersfoort wor
den beleefd verzocht hun jaarlijkse con
tributie over 1961 te gireren op no. 
83 35 50 ten name van de heer Duursma 
te Leeuwarden, dit in verband met ziekte 
van de secr.-penningm.

Tevens wordt aan de leden suggesties 
gevraagd om de afdeling weer tot enige 
bloei te brengen.

Ideeën hieromtrent worden gaarne in
gewacht bij de secretaris.

F. J. M EIJER, secr.-penningm. 
Goudsbloemstraat 23 - Amersfoort.

AMSTERDAM EN OMSTREKEN
Vrijdag 28 juli kwamen wij voor het 

eerst bijeen in een nieuwe lokaliteit: Geu
zenstraat 7, einde de Clercqstraat, bij de 
Wiegbrug, ingang poort. Dit vergaderlo
kaal, dat wij te danken hebben aan ons 
lid de heer J. Engelsbel, zal ons ook in 
de toekomst herbergen.

Sedert 1942 vergaderde onze afdeling 
in de kantoorlokalen van de vereniging 
W.I.K., waarvan onze voorzitter, de heer 
Mol bestuurslid is. Voor de genoten gast
vrijheid, wij mochten deze lokalen zonder 
tegenprestatie benutten, zijn wij deze ver
eniging grote dank verschuldigd.

Ons lid, de heer W. A. Luynenburg, 
sprak in deze nieuwe omgeving over „Spo
renelementen in de grond voor planten”. 
De vele leden die aanwezig waren aan
schouwden door middel van schoolbord 
en krijt enige fraaie kringlopen welke de 
natuur continu ten beste geeft.

Door bemiddeling van de heren 
Arendse en Gerritse kwam de afdeling in 
het bezit van enkele jonge mooie crista- 
ten welke verkocht werden.

Ons agendapunt bezitsspreiding — een 
plantenverloting zonder nieten — bleek 
uiteraard een succes.

Onze volgende vergadering vindt plaats 
op vrijdag 29 september, 8 uur. Op deze 
avond zal hoogstwaarschijnlijk de heer M. 
G. van der Steeg spreken over : „Licht en 
plantengroei”.

Van een bijzondere attractieve plan
tenverloting — prijs der loten ƒ 0.30 per

v etpTü n t I n h. v m  mmim
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.



GEVRAAGD, voor spoedige indiensttreding, 
enige s p e c i a l i s t e n  op het gebied van

Cactussen en Succulenten
Woning, water, gas, electriciteit en verwarming vrij.

Sollicitaties te richten met referenties aan de heer J. Marnier-Lapostolle, 
„Les Cèdres”, St. Jean-Cap-Ferrat (a.m.), France.

stuk, geen nieten, drie extra hoofdprijzen 
van 10 planten — zullen wij ook gaarne 
belangstellenden, die nog geen lid zijn, 
doen genieten.

P. KRAAK, Ch. Leickerstraat 7-II 
Amsterdam — Tel.: 15 18 11.

HAARLEM  EN OMSTREKEN
Om 8.15 uur opent de Penningmeester 

deze vergadering. De voorzitter is n.1. 
verhindert door een ernstige ziekte zijn 
functie voorlopig waar te nemen. De 
leden van de afdeling Haarlem — en ook 
de overige leden van Succulenta, red. — 
wensen hem een voorspoedig herstel toe.

De avond had een vlot verloop, waar
bij ook nu weer de plantenverkoop en de 
grote verloting zeer goed beviel.

De lezing die op 14 september gehou
den zal worden door de heer Bonefaas, 
met vertoon van dia’s, begint om 8 uur, 
in het Cultureel Centrum te IJmuiden.

Leden uit Haarlem kunnen vanaf het 
station met lijn 70, leden uit Beverwijk 
kunnen vanaf het station met lijn 75. Zijn 
er eventueel mensen in uw omgeving die 
zich voor onze hobby interesseren, neemt 
u die dan mee. De toegang is geheel gra
tis. Het onderwerp van de heer Bonefaas 
is : „Cactussen en Vetplanten, stiefkinde
ren van de natum- ?” ,

M. J. VAN DOESBURG, Secretaris, 
Wardenaarstraat 4, Velsen-noord, 

post Beverwijk.

ROTTERDAM

Zaterdag 12 augustus trokken wij naar 
het huis van onze voorzitter aan de 
Kethelweg te Vlaardingen. Bij aankomst 
te 7 uur n.m. werden we buiten reeds door 
onze gastvrouw verwelkomt. Zij, die ver
wacht hadden onmiddellijk een duik in 
de kas te maken hadden misgerekend,

want we brachten eerst een bezoek aan 
de kwekerij (in opbouw) van de heer Bra
venboer te Schipluiden. Verrast werden 
wij door een mooie kas en een grote dub
bele rij platglas, geheel gevuld met me
rendeels jonge planten, waaronder zeer 
veel bijzondere soorten. Een paar prettige 
men hebben we daar doorgebracht en wa
ren het er allen over eens dat zo spoedig 
mogelijk moet worden begonnen met de 
bouw van een grote kas waarvoor het ma
teriaal aanwezig is en het alle aanbeve
ling verdient dat een ieder die in de ge
legenheid is een bezoek brengt aan deze 
in zo’n mooie omgeving gelegen kwekerij.

Bij terugkomst aan het woonhuis be
zichtigden we de grote verzameling prach
tige planten. Dat vele planten die avond 
van eigenaar verwisselden, behoef ik u 
niet te vertellen.

Tijdens het drinken van een lekker 
kopje koffie werd ten bate van het jubi- 
leumfonds (daarover later meer) een ver
loting gehouden.

Hoewel vacantiemaand hadden ruim 50 
procent der leden aan de uitnodiging ge
hoor gegeven. Dankbaar voor hetgeen we 
genoten gingen we uiteen tot de volgende 
bijeenkomst op zaterdag 9 september aan 
het bekende adres, Jan van Loonslaan 6, 
in een lokaal van de Vrije Evangelische 
Kerk.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris, 
Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12.

Alle mensen vinden zich bekwaam 
genoeg om raad te geven en wijs 

genoeg om geen raad nodig 
te hebben.

TE KOOP AANGEBODEN :

P L A N T E N K A S
in prima staat met ±  200 cactussen en vetplanten, alles in één koop tegen 
e.a.b. Afmetingen: lengte 3,60, hoogte 2.30, breedte 2.25 m. Voorzien met 
elektrische verwarming, thermostaat en T.L.-verlichting met schakelklok. 
Br. onder no. U-1520, Adv Bur. ALTA, Pausdam, Utrecht.
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bij bloemisten en zaadhandelaren.

M E S T T A B L E T T E N
Speciaal samengesteld voor en aan* 
gepast aan de voedselopname van 
cactus- en vetplanten

N M E S T  K E G E L T J E S
Bloeibevorderend. Gemakkelijk en 
hygiënisch in het gebruik. Organisch, 
daardoor wortelverbranding uitgeslo
ten.

Tegen blad- en schildluis.
Tevens tegen vliegen, muggen en 
motten. Verkrijgbaar in spuitflacon 
en aerosolbus.

B L A D  V E R N I E U W E R
Voortdurend schoonmaken van Uw 
Ficus, Clivia, Sansevieria en andere 
hardloofgewassen thans overbodig. 
Houdt de bladen glanzend en stofvrij 
en voorkomt tevens voortijdige blad- 
afval.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

T elefoon  01740-5480 B y  geen  gehoor 5051 o f 5410
C orrespondentie adres : GEESTW EG 848 —  NAALDW IJK .

w-i |  1 1  |  • j S p e cia a l adres vo o r:Freek Hoogvliet C a c tu sse n  en Vetplanten
MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-732
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij. 
Ook nu  per p ostb este llin g  leverbaar. —  V raagt onze prijscourant.

H et C lich éfo nd s
Ziet U gaarne veel afbeeldingen in Uw orgaan? Laat dan 
het zaad niet aan uw planten zitten, doch stuur het naar 
het Clichéfonds 1 De heer H. Bonefaas, Bunschotensestraat 
80, den Haag, zal het gaarne in ontvangst nemen.
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Het I.O.S.-Congres te Barcelona
Van 5—9 juni 1961 vond te Barcelona het 6de congres van de I.O.S. 

plaats; het was op voortreffelijke wijze georganiseerd door de heren Riviere 
de Caralt en Panella Bonastre, voor wie geen moeite te veel is geweest het 
congres tot een waar feest te maken. Er waren 18 leden aanwezig, waarvan 
enkele met hun dames; de deelname was dus niet bijzonder groot, doch 
gezien de kosten aan een dergelijke reis verbonden, mogen we toch niet 
ontevreden zijn.

De heer Riviere had zijn kantoorruimten voor de bijeenkomsten be
schikbaar gesteld. De heer A. H. F. Buining werd tot voorzitter van het 
congres gekozen, een taak die hem goed was toevertrouwd. Verscheidene 
leden hielden voordrachten, o.m. sprak Dr. Buxbaum over cephaliën bij 
cactussen, de heer Buining over Echinocactus famatimensis, Dr. Cullmann 
over Haageocereus, Dr. Tischer over Conophytum, de heer Uitewaal over 
Haworthia en ondergetekende over veredelingswerk bij succulenten. Tijdens 
de avondbijeenkomsten — die pas om 10 uur begonnen — werden lantaarn
plaatjes en films vertoond.

Excursies werden gemaakt naar de plantsoenen van Barcelona en naar 
de bekende collectie van de heer Riviere te Blanes; hier waren we de 
gehele dag te gast en werden we genereus door de familie Riviere onthaald.

Uitvoerig is gesproken over de toekomstige organisatie van de I.O.S.; 
er werd een commissie benoemd die de wijziging der statuten moet gaan 
voorbereiden. De heer Krainz te Zürich werd bereid gevonden het pen
ningmeesterschap op zich te nemen, terwijl het secretariaat in handen van 
ondergetekende werd gesteld.

Het congres eindigde met een souper ons door de plantsoenendienst te 
Barcelona aangeboden; dit souper, dat pas om 11 uur begon, werd een 
waardig slot.

Het gehele congres verliep in aangename stemming en dat is al zeer 
belangrijk. Immers het doel van congressen is vaak niet in de eerste plaats 
gelegen in de voordrachten; het is veel meer het persoonlijke contact van 
hen, die zich met gelijksoortige vraagstukken bezighouden.

Daarom vooral was het 6de congres een groot succes !
Wageningen. B. K. BOOM.
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Van links naar rechts (te beginnen met no. 2): L. F. Vatrican, Dr. Martin (half hoofd), 
C. Distefano (met papieren), Dr. A. Tischer (daarachter), Dr. F. Buxbaum, M. Kroen- 
lein, M. W. Wessner, H. Krainz (half hoofd); Dr. B. K. Boom, F. Riviere de Caralt, 
A. F. H. Buining, mej. Panella, Mevr. Boom (met hoed), Dr. A. Guillanmin (met 
baard), Mr. Lopez (wnd. burgemeester van Barcelona), Mevr. Buxbaum, M. J. Panella 
Bonastre, Mevr. Cullmann, A. J. A. Uitewaal (half hoofd); J. A. Janse, L. Riodor, 
Dr. E. Buchmann Felber, Dr. W. Cullman. Opname tijdens de receptie in het fraaie 
gothische stadhuis te Barcelona.

Van het Clichéfonds
Het wordt ter kennis van onze afnemers gebracht, dat in 1960 zaad door ons 

werd aangeboden van Harrisia (Eriocereus) jusbertii. Velen van U zullen inderdaad deze 
soort ontvangen hebben, doch er zullen er onder U ook zijn, die deze soort niet ont
vangen hebben, want er is door een vergissing zaad geleverd van Hymenorebutia pec- 
tinifera. Zij, die dit van ons gekregen hebben, worden verzocht dit ter kennis te bren
gen bij een eventuele volgende zaadbestelling in het komende seizoen, ook het betrok
ken aantal. Zij krijgen bij hun bestelling dan GRATIS nieuw zaad van jusbertii toege
zonden.

FRAILEA ASTERIOIDES werd in 1961 aangeboden: 20 zaden voor 80 cent. Tot 
onze spijt moesten wij constateren, dat het hier geen zaad van Frailea asterioides was 
maar van Frailea pulcherrima. Dit is buiten onze schuld, daar zelfs grote zaad- 
handelaren van deze onjuistheid de dupe zijn geworden. Het betrof hier importzaad en 
uiteraard is het moeilijk te controleren of het geleverde zaad ook werkelijk de aange
boden soort is. Wij rapporteren dit om te voorkomen dat Frailea pulcherrima in de 
verzamelingen zou gaan voorkomen onder de naam van Frailea asterioides. Wij hopen 
dat U onze eerlijkheid kunt waarderen.

Namens het Clichéfonds, J. BONEFAAS.
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Dr. H. W. DE BOER

Lithops elisae Ue B̂oer sp. nov.
Corpuscula compresso-obconica, IS—25 mm alta, supra 24—35 mm longa 
et 15—22 mm lata; folia patentia, aequalia \e l subaequalia, lateribus et 
apice griseo-eburnea; apex convexus vel rotundatus; fissura transversa 
10—14 mm alta; fenestra ad fasces regulares vel irregulares, angustos, 
virides, translucentes reducta; flores albi.
Habitat: Klein Namaland, tussen Steinkopf en Vioolsdrift.
Coll.: Dr. A. L. Geyer en echtgenote, mei 1961.

De corpuscula der (twee-koppige) planten zijn 15—25 mm hoog, 
omgekeerd kegelvormig en zijdelings iets samengedrukt; zij zijn van boven 
(loodrecht op de spleet) 24—35 mm lang, bij een breedte van 15—22 mm.

LITH O PS E L ISA E , de Boer (%  X )  foto: de Boer.

De 10—14 mm diepe, gapende spleet scheidt het corpusculum in twee, 
ongeveer gelijke delen, die aan de bovenkant convex zijn, terwijl de top- 
vlakte aan de buitenkant en aan de zijkanten zonder scherpe afscheiding 
in het zijvlak overgaat.

Het gehele corpusculum is vuil-ivoorkleurig, het bovenste gedeelte van 
het zijvlak iets donkerder dan de top, terwijl het zijvlak meer naar beneden 
een lichtgroene tint aanneemt. Het venster is gereduceerd tot enige door
schijnende, smalle, lichtgroene banden (breedte 0,2—0,3 mm), welke bij de 
meeste exemplaren gedeeltelijk regelmatig zijn gerangschikt, bij een enkel
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exemplaar echter een meer onregelmatig verloop hebben.
Bij de meeste exemplaren nl. bevindt zich aan weerskanten van de 

diepe, gapende spleet, dus langs de binnenrand van de topvlakte, een 
smalle lichtgroene band (soms gereduceerd tot enige strepen en stippen); 
loodrecht hierop staan een aantal banden, welke verder op het bovenvlak 
met een onregelmatig boogje of een recht streepje met elkaar in verbinding 
staan en die zich in de richting van de buitenrand vertakken en een aan
tal onregelmatige veelhoeken vormen, waarbij ze soms geheel, soms gedeel
telijk uiteenvallen in korte strepen en stippen. Op een enkel exemplaar 
echter is het verloop van de smalle groene banden vrij onregelmatig (zie 
het twee-koppige exemplaar links boven op de foto).

Deze nieuwe, witbloeiende lithopssoort, welke ik noemde naar Mej. 
J. J. E lisa van den T hooen te Apeldoorn — die van 1935 tot 1943 secreta
resse van de Nederlandse Vereniging van Vetplanten verzamelaars is ge
weest en die deze vereniging en het tijdschrift „Succulenta” mee tot bloei 
heeft gebracht — is in mei 1961 door de Heer en Mevrouw Geyer gevon
den ten noorden van Steinkopf op een met allerlei Mesembryanthemum- 
soorten en kleine struiken bedekte, uitgestrekte vlakte, waar ze alleen 
schijnt voor te komen op een zeer klein, bijna kaal, met kwarts bedekt 
gedeelte daarvan, dat slechts 25 m lang en 5 m breed is.

Lithops elisae is verwant aan Lithops marmorata N.E.Br., hetgeen bij 
enkele marmorata-exemplaren aan de groepering der eilanden -  in het 
grote, doorzichtige venster -  langs de spleet is te zien.

Water en neveldamp
De Amerikaanse cactus-fotograaf Proc

tor vertelt dat de leeftijd van een cactus 
moeilijk is te schatten omdat de grootte 
niet afhankelijk is van de leeftijd, maar 
van de hoeveelheid water die de plant 
tot haar beschikking heeft gehad. Heeft 
een plant dit niet dan is zij in rust. De 
rusttijd is dan ook met uitzondering van 
enkele hooggebergte soorten en soorten 
uit koudere gebieden een rust door droog
te.

In de woestijn en steppe, de natuur
lijke vindplaatsen, kan de temperatuur 
overdag door de geringe luchtvochtigheid 
en de heldere hemel oplopen tot zeer hoge 
waarden. Des nachts is het door de sterke 
uitstraling zeer koud. Het gevolg daarvan 
is dat de relatieve luchtvochtigheid in de 
nacht sterk oploopt — koude lucht kan 
veel minder waterdamp bevatten dan 
warme. — Sterke dauw is in deze gebie
den dan ook normaal.

Bovendien stelde Knocke vast dat cac
tussen door middel van hun dorens con
densatie van waterdamp bevorderen. 
Daardoor is het mogelijk dat cactussen

groeien in gebieden, waar het in jaren 
niet regent, zoals b.v. aan de Chileense 
kust, die berucht is om haar sterke nevels. 
Deze natuurlijke omstandigheden moeten 
we in de groeitijd trachten na te bootsen. 
We nevelen daartoe geregeld, liefst met 
regenwater dat geen kalk bevat dat vlek
ken op de plant kan achterlaten. Gekookt 
leidingwater is ook goed. Om dezelfde 
reden gieten we in de zomer des avonds. 
Het kweken in gespannen — constant ge
spannen — lucht is, met uitzondering mis
schien van een aantal epiphytische soor
ten, af te raden. Let echter goed op dat 
op de top van de plant geen waterdrup
pel blijft liggen die in de zon als brand
glas kan gaan werken.

Laat de luchtvochtigheid overdag ech
ter niet zo laag worden dat de grond vol
komen uitdroogt. Cactussen verlangen in 
de groeitijd een gelijkmatig vochtige aar
de. Luchten voorkomt uitdrogen in sterke 
mate. Bedenk steeds dat luchtvochtigheid 
de planten wel het nodige water kan ver
schaffen, maar niet de onmisbare voe- 
dingszouten. Rein Davidson.
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Een stekelig geval...
In „de koppelijn”, maandblad van Directie en Personeel der N.V. Nederlandsche 

Kabelfabrieken te Delft lazen wij het volgende :
De heer J. van Buuren (Koma III) beoefent twee hobby’s die bij zijn rustige 

bedachtzame aard passen: hij kweekt cactussen en is amateur-fotograaf.
Deze twee hobby’s vullen elkaar ook prachtig aan. Door middel van zijn camera 

kan Van Buuren de resultaten van het kweken vastleggen en de cactussen zorgen voor 
fotografische onderwerpen bij uitnemendheid. De cactus is een subtropische plant (het 
is ook een tropische plant, red.), met een zeer uitgebreide familie, die op het ogenblik

CORYPHANTHA WERDERMANNIANA foto: J .  van Buuren

ongeveer 1200 soorten telt. De meeste komen voor in Z.-Amerika, een enkele ook in 
Afrika en Zuid-Europa. Onder deze soorten komen de meest uiteenlopende modellen 
voor: lange, dunne, korte, dikke, bolvormige, hoekige, bladvormige; ook komen er, 
evenals bij de mensen — misvormingen voor, die dan weer zuinig bewaard worden. 
Eén ding hebben ze alle gemeen: het blad ontbreekt of ontbreken is het juiste woord 
eigenlijk niet, de bladeren zijn verschrompeld tot zogenaamde „stekels”, die ook weer 
zeer variabel van vorm en kleur kunnen zijn.

De huiskamer is niet de meest ideale plaats voor de cactus. Hij krijgt er te 
weinig licht, staat te warm of te koud, krijgt ’s zomers te weinig en ’s winters te veel 
water en wat ook bij de andere planten belangrijk is, hij wordt te veel verplaatst. Een 
plant staat graag altijd op dezelfde plaats, met steeds dezelfde kant naar het licht. 
Wordt de plant gedraaid dan doen bladeren of bloemen moeite zich naar het licht
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LOBIVIA
NIGROSTOMA

foto: J. van Buuren

te richten wat bij enkele planten tot bladbreuk kan leiden. De heer Van Buuren is 
de enige cactusliefhebber van „formaat” in Delft en dit maakte ons nieuwsgierig naar 
de eerste ontmoeting van Van Buuren met deze hobby.

Het is een familiekwestie geweest. Een zuster van Van Buuren is er mee be
gonnen en toen zij er in de dertiger jaren mee stopte, heeft de heer Van Buuren

MAMMILLARIA
M ICROTHELE

foto: J. van Buuren
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THELOCACTUS
SCHWARZII

foto: J. van Binnen

het overgenomen en sindsdien belangrijk uitgebreid. Ruim 25 jaar kweekt hij dus 
cactussen en het is geen wonder, dat hij er veel van af weet en dat zijn verzameling 
1500 planten omvat. Omdat de huiskamer dus niet zo’n geschikte plaats voor het 
kweken is, heeft Van Buuren in zijn achtertuin een kas gebouwd waar een maximum 
aan licht en zon ontvangen kan worden.

Door middel van een zelfgebouwd verwarmingssysteem houdt hij ’s winters de 
temperatuur op de vereiste hoogte. In het voorjaar en de zomer is het een genot 
deze kas te bezichtigen. Een groot aantal cactussen die in huis nooit bloeien, staan 
te pronken met hun mooie bloemen in de prachtigste kleuren en vormen. Wij raden 
de liefhebbers onder onze lezeressen en lezers ten sterkste aan eens contact op te 
nemen met Van Buuren — eventueel via de afdeling Personeelszaken — om een af
spraak te maken voor een bezoek. Ook kunt u bij hem terecht voor adviezen voor de 
verzorginig van uw cactussen en vetplanten. Hij heeft ons zelfs verteld, dat hij van 
verschillende plantjes nog wel eens stekjes weg te geven heeft (Een gedeelte van het 
plantenbezit van uw verslaggever stamt trouwens uit zijn kas.) W e hebben wel het 
verzoek van Van Buuren gekregen u tot bescheidenheid te manen, want behalve zijn 
collega’s heeft hij nog meer gegadigden voor zijn stekjes en met één daarvan heeft hij 
slechte ervaringen opgedaan. De goede man had dus wat stekjes gevraagd en zou 
wel eens bij hem langs komen, met een doos om ze te halen. Op de afgesproken dag 
kwam mijnheer opdagen met een kist van zulke afmetingen, dat de heer Van Buuren 
er jarenlang konijnen in heeft gehouden.

Van Buuren is lid van de Haagse afdeling van „Succulenta” , de Nederlands- 
Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Deze ver
eniging telt in totaal ongeveer 1500 leden, die door middel van hun maandblad con
tacten onderhouden en ervaringen uitwisselen.

Een paar maal per jaar worden er excursies georganiseerd naar beroepscactus
kwekers, waarvan er in het Westland verschillende zijn. De beroepskwekers in Neder
land werken hoofdzakelijk voor de export.

De tweede hobby van Van Buuren, het fotograferen, is van veel later datum.
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Voor hij er aan begon, maakte een familielid af en toe een foto van een bloeiende 
cactus, maar de zwart-wit foto voldeed niet zo goed. Toen Van Buuren dan ook in 
1954 een camera kon overnemen, aarzelde hij niet en kocht hem. Voor de fotografen 
vermelden we even dat het een „Busch pressman” 6 x 9  platencamera is met een Wol- 
lensack lens F  4,5—101 mm. Het is een ideale camera voor bloemen close-ups. Hij 
heeft een matglasinstelling en een dubbel balguittrek, de sluiter gaat van 1—1/400 sec.

Van Buuren werkt met twee rolfilmadapters, een voor kleuren en een voor zwart- 
wit-rolfilm. Het is nogal een fors toestel en onhandig voor buitenfotografie, daarom 
heeft hij er een Japanse 6 x 6 cm klapcamera bij voor buitenopnamen.

Toen Van Buuren nog maar kort fotografeerde werd een van de eerste Delftse 
bedrijvenfotowedstrijden uitgeschreven — Doet u dit jaar ook mee ? — en in zijn 
onnozelheid (zoals hij zelf zegt) stuurde Van Buuren een paar kleurendia s van zijn 
cactusbloemen in. Het resultaat was een eerste prijs in de kleurenafdeling.

Ook in zijn cactusclub oogst Van Buuren veel succes met zijn plaatjes. Afwerken 
doet Van Buuren zijn foto’s niet zelf, de kleurenfilms gaan naar de ontwikkelcentrale, 
de zwart-wit-films naar de fotohandel of een bevriende amateur-fotograaf. Hij kan 
niet alles zelf doen, want zijn planten vragen al veel van zijn vrije tijd.

Hofstadbloem - Houtrust beide in het zilver
Den Haag krijgt in de lente van het volgend jaar weer een Hofstadbloem. Deze 

befaamde bloemenexpositie, die voor en na de oorlog vele duizenden bezoekers trok 
maar na 1951 niet meer werd gehouden, zal in april 1962 opnieuw de Houtrusthallen 
te Den Haag vullen. Houtrust bestaat dan 25 jaar en de Stichting Hofstadbloem kan 
zich bij die gelegenheid eveneens in het zilver hullen, want de eerste Hofstadbloem- 
tentoonstelling werd in 1937 ter gelegenheid van de opening van Houtrust georgani
seerd.

De tentoonstelling, die van 19 tot en met 29 april wordt gehouden, belooft bij
zonder groots van opzet te worden. Plannen uit de kwekerswereld van Aalsmeer, Bos
koop, het Westland en de Bollenstreek wijzen er op, dat de inzendingen van hoog 
gehalte zullen zijn en het totale assortiment snijbloemen en warme kasplanten zullen 
omvatten. Behalve de bloemen zullen er overigens tal van aanverwante zaken op het 
gebied van bloemen en tuinieren te zien zijn.

De Stichting Hofstadbloem is reeds druk bezig met de voorbereidingen voor 
deze vijfde tentoonstelling, waarbij nauw wordt samengewerkt met de belangrijkste 
organisaties in de kwekerswereld.

Als artistiek adviseur voor de tentoonstelling wordt de Stichting bijgestaan door 
de heer Toon Noyons, ontwerper van het Aalsmeerse bloemencorso.

RECTIFICATIES
In het artikel van de heer Van Keppel zijn tot onze spijt enige regels verdwaald. 

W e verzoeken de alinea op pagina 105 als volgt te lezen :
„Baker geeft in Saunders Ref. Bot. 1869 een duidelijke kleurenafbeelding met 

beschrijving van Echeveria gibbiflora var. metallica en aan de hand hiervan is het 
niet zo moeilijk om vast te stellen dat Echeveria rosea” hort. een plant is die volko
men aan deze duidelijke beschrijving beantwoordt. De bloemen zijn van buiten rood, 
van binnen geelachtig en bevinden zich aan een 50—60 cm lange, sterk naar alle 
zijden losvertakte bloeiwijze, enz.”

Ook in het artikel van de heer Uitewaal is een vergissing geslopen. De afbeel
ding Opuntia tuna, normale plant is in werkelijkheid Op. mamillata, deze foto had 
dus niets met het artikel te doen.

Wij betreuren deze fouten ten zeerste, concluderend dat het spreekwoord : 
„haastige spoed, is zelden goed” hier ons weer eens parten gespeeld heeft.
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J. C. VAN KEPPEL

Interessante groeivormen bij vetplanten
IX

Orostachys spinosus ( £ • )  ‘B erg er
De mededeling van één onzer leden in het septembernummer van 

„Succulenta” over het ontstaan van een cristate Orostachys spinosus was 
voor ons aanleiding om deze interessante winterharde succulent eens 
aan een nadere beschouwing te onderwerpen en onder de aandacht van 
onze lezers te brengen.

Haar natuurlijke groeiplaatsen liggen in Siberië, Mansjoerije, Mongo-

OROSTACHYS SPINOSUS, de p lan t bevindt zich nog in volle rust.

lië en West-Tibet. Sven Hedin, de beroemde ontdekkingsreiziger, vond 
deze plant in Oost Pamir tot op een hoogte van 4439 meter boven de zee
spiegel. Wij kunnen dus veilig aannemen dat deze plant wel een paar 
graden vorst kan verdragen, maar teveel vocht in de winter doet deze plant 
onherroepelijk ten gronde gaan. Om dezelfde redenen moet men voorzichtig 
zijn om deze plant binnen te overwinteren, want in een kas met een te 
hoge luchtvochtigheid is haar hetzelfde lot beschoren. Het beste overwin
tert men deze plant buiten, op een plaats waar zij volkomen droog staat. 
Met succes doen wij dit de laatste jaren in een bloembak onder een over
stekende dakgoot, waar volop licht en lucht kan toetreden, maar geen 
regen valt.
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In de zomer vindt deze plant een plaatsje in de rotstuin bij de Sem- 
pervivums, waarmee zij in habitus veel overeenstemming vertoont, hoewel 
zij botanisch nauwer verwant is aan het geslacht Sedum, onder welke naam 
sommige Orostachyssoorten dan ook beschreven zijn.

Linnaeus noemde haar Cotyledon spinosa, dit was echter in een tijd 
dat van de vele geslachten van de grote familie der Crassulaceae nog

OROSTACHYS SPINOSUS, de winterroze! begint zich te openen

slechts weinig soorten bekend waren. De Candolle noemde haar Umbilicus 
spinosus, een naam waaronder ze thans nog vrij algemeen verhandeld 
wordt. Berger deelde haar in bij Orostachys en dit is volgens de thans gel
dende opvattingen de juiste naam. Het geslacht Umbilicus of Navelblad, 
is genoemd naar het voorkomen van een lichte uitholling aan de bovenzijde 
van de schildvormige bladeren, waarvan de bladsteel in het midden van 
het bladoppervlak geplaatst is, zoals bij de bekende Oost-Indische kers.

De 16 soorten van het geslacht Umbilicus zijn zeer naverwant aan 
elkaar en moeilijk te onderscheiden. Zij sterven in de rustperiode af en 
blijven over door middel van de knolvormige verdikte wortel. De bekendste 
soort van dit geslacht is Umbilicus pendulinus D.C., welke uit zaad gemak
kelijk is te kweken, maar overigens in ons klimaat zeer moeilijk in leven 
gehouden kan worden.

Na deze kleine uiteenzetting, die echter noodzakelijk was om aan te 
tonen dat onze plant in het geslacht Orostachys thuis hoort, keren wij weer 
met een korte beschrijving naar de bespreking van Orostachys spinosus 
terug.

Zij vormt rozetten van 2—12 cm doorsnee. In de groeiperiode zijn er 
twee soorten bladeren, de buitenste rijen zijn wigvormig, 3 cm lang, con
vex (opgezwollen) aan beide zijden. De binnenste bladeren zeer kort en 
vliezig. Alle zijn aan de top van een wit, doorschijnend doornspitsje voor
zien, vandaar de soortnaam spinosus, dat zeer sterk gedoomd of gestekeld 
betekent. In de winter (rusttijd) trekken de buitenste bladeren zich samen,
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OROSTACHYS SPINOSUS vertoont bijzon
der veel overeenkomst met de cactussoort 
ENCEPHALOCARPUS STROBILIFORM IS 
zoals men op de hierboven geplaatste foto 
kan zien.

foto: Uitewaal

OROSTACHYS SPINOSUS bezig haar 
bloemstengel in het voorjaar tot verdere 
ontwikkeling te brengen. Spoedig zullen 
de zwavelgele bloempjes aan de aarvor
mige pluim verschijnen.

zodat het hart van de plant beschermd is en dan vertoont Orostachys spino
sus een opmerkelijke overeenkomst met de cactussoort Encephalocarpus 
strobiliformis (Werd.) Berger. De zwavelgele bloemen die aan een 25—30 
cm hoge aarvormige pluim verschijnen, ontwikkelen zich in het voorjaar. 
Helaas schijnt ons klimaat niet bloeibevorderend te werken, want wij heb
ben nog nooit een bloeiend exemplaar gezien of vermeld gevonden. Wij 
houden ons aanbevolen voor mededelingen van anderen die in dit opzicht 
gelukkiger waren.

De variëteit erubescens (Max.) Berger heeft roodachtige bloemen, 
maar of deze bij ons voorkomt is om bovengenoemde redenen moeilijk uit 
te maken. Onder de invloed van een zonnige, koele en droge standplaats in 
de winter worden, volgens onze waarnemingen, de rozetjes van Orostachys 
spinosus fraai paars gekleurd. Zij groeien in de zomer zowel in de volle 
zon als in de schaduw, als zij maar volkomen vrij staan van andere planten, 
want zij rotten spoedig, als zij overgroeid worden.

Van het geslacht Orostachys Tisch. zijn een achttal soorten met enkele 
variëteiten beschreven, maar de andere soorten komen in cultuur weinig of 
niet voor. Het zou aanbeveling verdienen om te trachten door zaaien, wat 
bij dit geslacht vrij gemakkelijk schijnt te zijn, ons sortiment wat uit te 
breiden. Helaas was het ons niet mogelijk de monstruose vorm bij dit arti
keltje af te beelden. Misschien kan de eigenares van de bewuste plant ons 
nog aan een foto helpen voor ons maandblad.
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Werkgroep voor Succulentenstudie
Bijeenkomst van 23 en 24 september 1961 te Wageningen

Te 16.15 uur opent de voorzitter de bijeenkomst: als nieuwe leden worden ver
welkomd de heren Janssens, Masman, Ruysch en Wouters (niet aanwezig).

De heer S c h o m p e r  deelt een en ander mede over Chileorebutia; hij toont 
een bakje met FR-zaailingen van Chileorebutia reichei en constateert, dat de zaailin
gen onderling zeer variabel zijn; geen van alle gelijken evenwel op hetgeen als Echino- 
cactus reichei in cultuur is. Deze laatste is de Echinocactus reichei van Heese, terwijl 
de Chileorebutia reichei FR identiek is met Echinocactus reichei Schum.

De V o o r z i t t e r  zegt, dat Echinocactus reichei Heese synoniem is met Echino
cactus famatimensis en Lobivia famatimensis moet heten.

De heer B r a v e n b o e r  bespreekt hetzelfde onderwerp en toont een kistje FR- 
zaailingen geënt op Peireskiopsis; ook deze zijn zeer variabel, maar lijken toch duide
lijk tot één soort te behoren; hij acht het nog niet mogelijk dit vraagstuk op te lossen.

De heer v a n  V l i e t  demonstreert aan FR-zaailingen hoe verschillend de uit
komsten van deze zaaisels kunnen zijn; van FR 225e toont hij drie zaailingen, die zo
danig verschillen, dat ze onmogelijk tot dezelfde soort kunnen behoren; dit kan in de 
toekomst veel verwarring geven. Hij heeft verder Pyrrhocactus pulchellus gezaaid en 
kreeg uitsluitend Aylostera kupperiana zaailingen; ook leverde een zaaisel van Pyrrho
cactus robustus een geheel afwijkende zaailing op. Hij vraagt nu naar de ervaringen 
van de andere leden.

Men is van mening, dat het in het algemeen nogal meevalt en dat de onzuiver
heden het meest optreden bij bepaalde nummers.

De V o o r z i t t e r  zegt, dat wij niet moeten vergeten, dat de firma Winter een 
handelsbedrijf is en dat slordigheden daar niet zijn te voorkomen.

De heer v a n  K e p p e l  behandelt daarop de benaming van enige Echeveria- 
kruisingen; hij heeft getracht planten, die al zeer lang in cultuur zijn en ongetwijfeld 
van hybride oorsprong, met behulp van de literatuur te identificeren.

Het gaat hierbij vooral om kruisingen van Echeveria- en Pachyphytumsoorten, die 
vroeger ofwel als Echeveria ofwel als Pachyphytum zijn beschreven. Haage en Schmidt 
gaven voor deze hybridengroep de naam Pachyveria, doch deze naam is nog steeds 
niet geldig beschreven; dit zal dus nog dienen te geschieden.

In de oudere literatuur vindt men vooral vier namen, die bij deze hybriden kun
nen behoren, nl. Pachyveria scheideckeri, clavifolia, glauca en pachyphytoides. Pachy
veria scheideckeri is de oudste en nog steeds in cultuur, al vindt men minstens twee 
klonen onder deze naam; één ervan meent hij als Pachyveria scheideckeri te kunnen 
identificeren. Ook P. glauca heeft hij kunnen herkennen, P. pachyphytoides daarente
gen nog niet. Moeilijkheden doen zich voor bij P. clavifolia-, in de literatuur komen 
twee clavifolia’s voor, nl. één beschreven onder Echeveria door Morren en een door 
Berger; wij hebben één plant in cultuur, die vegetatief geheel op die van Berger 
gelijkt, doch de bloemen zijn verschillend; Walther identificeerde een plant in Amerika 
in cultuur als Pachyveria clavata; deze hebben wij ook.

Spreker stelt voor de namen van Morren en Berger als onvoldoende beschreven 
te beschouwen en die van Walther te aanvaarden. Als oplossing voor de moeilijkheden, 
die rijzen bij het vaststellen van de naam voor deze hybriden, stelt hij voor de in 
cultuur zijnde klonen cultivarnamen te geven, dus bv.: Pachyveria cv. ’Scheideckeri’, 
cv. ’Clavifolia’, etc.

Na de broodmaaltijd stelt de heer B r e d e r o o  de instelling van een Rebutia- 
commissie in discussie; hij wil trachten door het maken van foto’s en het aanleggen
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van een standaardcollectie, de identificatie en de benaming te vergemakkelijken. Hij 
heeft in Succulenta een oproep geplaatst, maai' kreeg daarop niet veel gehoor.

De V o o r z i t t e r  meent, dat er al heel veel op dit gebied gedaan is en dat 
toch alles neerkomt op het werk van enkelen; hij raadt spreker aan veel zelf hiervoor 
te doen, daar van commissiewerk in dit opzicht niet veel is te verwachten.

De heer R u b i n g h geeft spreker ook weinig hoop.
De heer v a n  d e r  S t e e g  merkt op, dat het wel belangrijk is oorspronkelijk 

materiaal vegetatief te vermeerderen en dit te verspreiden.
De heer R u b i n g h spreekt dan over Lovivia aurea. Aan de hand van een aan

tal planten en kleurendia’s toont hij aan, dat deze plant tot het geslacht Lobivia be
hoort en niet tot Echinopsis; Echinopsis is gekenmerkt door een lange bloembuis, witte 
of rose bloemen en naar één zijde gekeerde meeldraden; Lobivia aurea heeft typische 
Lobivia-kenmerken, nl. een korte bloembuis, gele bloemen en naar alle zijden gekeerde 
meeldraden. Deze soort is wel bijzonder variabel.

De V o o r z i t t e r  meent, dat het niet mogelijk is een objectief standpunt in te 
nemen; het zijn nog gevoelskwesties; de bedoelde geslachten en ook andere, als b.v. 
Trichocereus gaan in elkaar over en de omgrenzing is een kwestie van persoonlijk in
zicht.

De heer T h i e l e  uit Frankfurt, laat vervolgens een groot aantal mooie kleu
rendia’s zien van bloeiende planten, gekweekt uit FR-zaden.

Daarna geeft dr. d e  B o e r  een exposé van het geslacht Lithops aan de hand 
van kleurendia’s; van vele soorten vertoont hij een populatie uit zijn kas en tevens een 
beeld van de vindplaats in Zuid-Afrika; deze laatste waren welwillend ter beschik
king gesteld door prof. D. A. Cole.

Te 23.15 uur wordt de bijeenkomst verdaagd.

Zondagmorgen begint de heer R u b i n g h een bespreking van Echinopsis srnrzia- 
nus-, hij is van mening, dat het een Trichocereus is en niet zoals Backeberg zegt een 
Soehrensia. Backeberg heeft er trouwens wel een vraagteken bij gezet; hij plaatste deze 
soort provisorisch in Soehrensia, omdat de plant nog niet gebloeid had. De plant heeft 
nu bij de heer Rubingh gebloeid en bleek typische Trichocereusbloemen te bezitten, 
hetgeen hij met mooie kleurendia’s verduidelijkt.

De heer B o o m  vertelt vervolgens een en ander van het Succulentarium; hier
over zal binnenkort in Succulenta worden geschreven.

Daarna volgt een bezoek aan de collecties.
Tot slot vertelt de V o o r z i t t e r  iets over het kweken in blikjes; bij de kweker 

St. Pie te Asson heeft hij zeer goede resultaten gezien van deze methode. In de poreuze 
steen van onze potten hopen zich schadelijke stoffen op, waardoor de groei later min
der goed kan zijn. Ook bespreekt hij het gebruik van bimskies.

Er ontwikkelt zich een vrij uitvoerige discussie over deze onderwerpen.
Besloten wordt het volgend weekend op 31 maart en 1 april 1962 te houden, 

waarbij het geslacht Weingartia, waarvan de leden zo veel mogelijk materiaal zullen 
meenemen, zal worden behandeld, en tevens de besprekingen tot 16.00 uur voort te 
zetten; na de warme maaltijd zal de tijd dan worden gevuld met vrije discussies.

B. K. BOOM.

Bent U er één van de honderd
die nog geen antwoord hebben gezonden op de vragen met betrekking tot de zaai- 
proef met Echinocactus grusonii van het Clichéfonds ?

Bekijkt U dan de vragenlijst nog eens in het vorige nummer van Succulenta en 
stuur uw gegevens aan HANS BONEFAAS, Bunschotensestraat 80, Den Haag.
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J. A. HUBER — Dillingen /  Donau

S e m p e r v i v u m s
II

De grenzen voor de onderrangschikking van het geslacht Sem pervivum  s.s. 
hadden in hoofdzaak betrekking op de beharing van de rozetbladeren en de kleur 
der bloemen, beide kenm erken die uiteraard onderhevig zijn aan een zekere schom
meling. Men kan immers uit de vorm enreeks van Sem pervivum  clusianum  en Semp. 
ruthenicum  (syn. Semp. globiferum) practisch alle tussenstadia, zow el ten aanzien 
van de beharing en vorm ing der rozetten als van de bloem kleur vinden. Ook onder 
de in het algem een kaalbladige tectorum vorm en zijn er, die tenminste m hun jeugd- 
stadium een duidelijke beharing van de rozetbladeren, in het bijzonder van de 
bladeren aan de Stolonen of uitlopers bezitten (S. calarecum). Een nieuwere indeling 
van het geslacht zal dientengevolge moeten streven naar het scheppen van vorm en- 
groepen, die zow el rekening houden m et de variatiebreedte der afzonderlijke ken-

Sem pervivum  
montanum  L.

m erken van rozetten, bladeren en bloemen alsook met de geografische verspreiding 
van  de bijbehorende vormen. Dit is het doel, dat R. Wettstein zich gesteld had.

H oewel het daarvoor nog te vroeg is, reeds nu een volm aakt systeem van het 
geslacht Sem pervivum  kant en k laar te w illen voorleggen, zij hier toch getracht 
de erkende soorten volgens morphologisch-geografische opvattingen samen te stel
len als principe voor een systeem, dat bij gebleken deugdelijkheid zou kunnen w or
den uitgebouwd.

Het geslacht Sem pervivum  blijft overw egend beperkt tot de Europese geberg
ten. De in het gebied van de A lpen voorkomende soorten kunnen volgens de over
eengekomen groepering, zoals die door R. W ettstein en van Praeger werd gemaakt, 
in enkele vorm engroepen sam engevat worden. Tussen alle vormen is Sem per
vivum arachnoideum, ondanks zijn tam elijke sterke verbreiding vanaf de Pyraneeën 
over de A lpen tot aan de Karpaten, w at zijn karakteristieke kenm erken betreft, 
vrij uniform  gebleven, zodat een verdeling in verschillende species niet noodzake
lijk schijnt te zijn. , , ,

Vanzelfsprekend wisselen de grootte en beharing van de rozetten, zow el als 
de grootte der bloemen, af, m aar steeds bevinden de pluim vorm ig gerangschikte 
spinnewebharen zich aan bladtoppen, vooral van de stengelbladeren en het zuivere 
roserood van de lancetvorm ige kroonbladeren is eveneens bij geen enkele andere
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groep zo duidelijk. Deze kenmerken vinden we ook bij de Sempervivum arachnoi- 
deuro-hybriden, al treden ze daar ook in veel mindere mate naar voren.

De grote speelruimte door de verspreiding heelt tot de vorming van een aantal 
van de meest verschillende hybriden geleid, waarvan als uiterste de bijna viltig wit
behaarde rozetten van de variëteit tomentosum en de bijna kale rozetten van de var. 
doellianum genoemd mogen worden.

Een nog groter verspreidingsgebied heeft Sempervivum tectorum. De westelijke

Sempervivum 
c iliosum 
Craig ?

en midden-europese vertegenwoordigers van deze groep leveren geen moeilijkheden 
op tot de samenvoeging van de soort Sempervivum tectorum.

Uit een van deze vormen is misschien ook de door Wettstein als subspecie tec
torum gekenschetste groep wel af te leiden, die als oude cultuurplant terug kan 
worden gevonden tot aan het begin van de middeleeuwen en door vermeerderde 
vruchtbladeren of door vruchtbladeren veranderde meeldraden gekenmerkt wordt.

De vormenrijkdom in de west-europese gebergten, vooral in Frankrijk — hier 
kwam ook het zeer omvangrijke materiaal van Jordan vandaan! — doet tot 
de grote variatiebreedte van deze vormengroep concluderen. Daarbij komen dan 
nog de vertegenwoordigers van de meer verwijderde vindplaatsen op het Iberische 
schiereiland tot aan de Sierra Nevada en op het Atlasgebergte van Noordafrika, zo
wel in het oosten in de Kaukasus en misschien nog in Armenië.

Dat er bij zulk een grote verspreiding verschillen kunnen optreden die tot 
afbakening van bijzondere soorten leiden, is begrijpelijk. Desondanks kan deze 
vormengroep rond Sempervivum tectorum, door de kale of tenminste kaalwordende 
rozetbladeren en de langwerpig-lancetvormige kroonbladeren, waar de roodkleuring 
teweeggebracht wordt door fijne purperen streepjes in de lengte, goed worden gety
peerd en als een vast omgrensde eenheid beschouwd worden. Enigszins hiervan ge
scheiden blijft Sempervivum wulfenii in de Alpen van Zwitserland en Oostenrijk, 
die niet alleen door de gele bloemen, maar meer nog door de bijzondere eigenschap 
van de bladrozetten om een centrale bladkegel te vormen, wordt getypeerd. Laatst
genoemd kenmerk vertoont ook de roodbloeiende Sempervivum andreanum uit 
Spanje. Het is voorlopig nog niet zeker of daar een verwantschap tussen bestaat. Ook 
de in Oost-Europa dikwijls met de Semp. tectorum verwisselende Semp. clusianum 
schijnt zeer dicht tot de tectorumgroep te staan, en vermoedelijk zelfs er toe te 
behoren. Semp. clusianum uit de Apenijnen afkomstig, werd door Tenore in 1830 
beschreven, doch meestal voor een vorm van Semp. tectorum gehouden, ook door 
Praeger. Bij de zeer nauwe plantengeografische betrekkingen tussen de Apenijnen en 
het Balkanschiereiland, die voor vele soorten duidelijk aantoonbaar zijn, bestaat er 
geen enkele reden om vormen, zoals ze soms in de Abruzen voorkomen, niet in de 
groep van deze Balkansoorten te plaatsen, die tot nu toe voor Sempervivum schle-
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hani (1853) golden. Domokos heeft in Hongarije het overgangsgebied kunnen vast
stellen. waar de westelijke Semv. tectorum met Semp. clusianum samenkomt en vond 
daar ook volgens de verwachting, de bastaard tussen deze beide soorten namelijk 
Sempervivum X michaelisborsii (Dom.) Er komen daar ter plaatse zowel vormen 
voor, die slechts door de beharing van de jonge rozetten onderscheiden kunnen

Jovisbarba 
heuffelii Schott.

worden van Semp. tectorum (S. brunneifolium) als andere vormen met kale rozet
ten maar licht gerande kroonbladeren (Semp. banaticum). Deze relatief brede lichte 
randen van de kroonbladeren zijn het meest essentiële kenmerk van de slechts smal 
gerande tectorum vormen. Derhalve is de conclusie gerechtvaardigd om Sempervivum 
clusianum te betrekken in de tectorumgroep.

OKTOBER — De zomerse temperatu
ren van de laatste weken wijzen er in 
het geheel niet op dat we in de maand 
oktober zitten. Toch moeten we er op 
rekenen dat het weer om kan slaan en 
werkelijk de herfstperiode voor onze cac
tussen en verschillende vetplanten ingaat.

De groei bij de meeste cactussen staat 
thans stil; de wortels nemen lang zoveel 
water niet meer op, daardoor blijft de 
aarde in de pot langer vochtig. Met het 
gieten houden we dus beslist op, alleen 
op een prachtige zonnige voormiddag kun
nen we het er wel op wagen de aarde 
op de droogste potten iets vochtig te ma
ken. We doen dit alleen bij de geënte 
planten, aangezien de onderstammen tij
dens de winterrust te veel zouden indro
gen, hetgeen het entstuk en entstam niet 
te goede komt.
De ’s winters bloeiende planten - en dat 
zijn er nogal wat - o.a. Epiphyllums, Rhip- 
salis, Phyllocactus en Aloë’s krijgen wel, 
maar dan zeer matig, water daar deze 
planten in hun groei- en knopvorming niet

gestoord mogen worden.
Wie zijn planten in een broeibak heeft 

staan, doet verstandig de ingegraven pot
ten op de aarde te zetten, of op een paar 
planken, zodat de wortelkluit in de pot 
goed kan drogen. Bovendien moeten we 
de planten controleren op ongedierte; de 
bovenste aardlaag, welke door het gieten 
hard of korstig is geworden, verwijderen 
en door een zeer zandige aarde vervangen.

Indien we al deze voorbereidingen ge
maakt hebben, kunnen we, als het werke
lijk te koud zou worden, of de vorst zijn 
intrede zou doen, de planten in korte tijd 
naar binnen halen. Voorlopig is daar ech
ter nog niet zoveel kans op. Laat dus uw 
planten rustig staan en veel luchten, daar
door worden ze gehard en kunnen ze de 
winterrust beter doorstaan. Zet ze altijd 
op een koele droge plaats en veel licht. 
Staan ze te warm en te donker dan wil
len ze nogal eens doorgroeien; de habitus 
van de plant gaat er door verloren en, 
vooral bij de voorjaarsbloeiers, wordt de 
knopvorming geremd.
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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
GOOI- EN EEMLAND

Tijdens de bijeenkomst van 5 septem
ber jl., waarbij 26 leden aanwezig waren, 
bracht de Voorzitter verslag uit over de 
geslaagde tentoonstelling van cactussen en 
vetplanten, die de Afdeling in augustus, 
in samenwerking met een Hilversumse 
aquarium-vereniging gehouden had. In 
vervolg hierop zal begin October een 
openbare vergadering plaats vinden. Ge
brek aan tijd maakte het noodzakelijk, het 
programma hiervan tijdens de bijeenkomst 
te bespreken. Nadat hierna nog uitvoerig 
over de conditie van de plantenverzame- 
lingen gesproken was, bleef nauwelijks 
voldoende tijd voor de verloting, die zo 
als altijd een geanimeerd verloop had. De 
vergadering sloot tegen 10 uur 30.

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

HAARLEM EN OMSTREKEN
De lezing welke gehouden werd op 14 

september te IJmuiden, was ook dit keer 
weer een groot succes. De aanwezigen, 44 
leden en belangstellenden, hoorden en 
zagen, na het openingswoord van de vice- 
voorzitter, de heer Baks, de lezing, met 
na de pauze de schitterende collectie dia’s 
van de heer Bonefaas.

De heer Bonefaas begon zijn lezing met 
te verklaren wat het woord Succulenten 
betekent, daarna de opbouw, vindplaat
sen, bloei en groei van de diverse soor
ten. De meeste mensen vinden succulente 
planten wel eens de stiefkinderen der 
natuur, maar als deze mensen de avond 
hadden bijgewoond, dan was hun mening 
wel veranderd, want de 44 aanwezigen 
konden hun bewondering dan ook niet 
verbergen na het vertonen van de kleurige 
collectie dia’s.

In de pauze werd de verloting gehou
den, die een succes was, daar alle aan
wezigen wel één of meerdere planten in

EVEN NOTEREN!
Het komt herhaaldelijk voor dat 

verschillende lezers hun correspon
dentie naar het oude adres ’Vijvers- 
burg’ te Rijperkerk zenden, hetgeen 
maar onnodige stagnatie veroor- 

Met ingang van 12 oktober a.s. is 
mijn nieuw adres :

G. D. DUURSMA, 
Spoorstraat 106 —  Leeuwarden.

hun bezit kregen.
Circa 23.00 uur moest de heer Baks 

deze zeer geslaagde avond besluiten, en 
hoopte dat er onder de aanwezigen toe
komstige leden zullen zijn, (4 nieuwe af- 
delingsleden mochten wij noteren). Verder 
bedankte hij de heer Bonefaas, voor zijn 
prachtige lezing en mooie dia’s, welke toch 
deze avond deed slagen.

Onze volgende vergadering zal plaats
vinden op 12 oktober a.s. te Haarlem, 
Kinderhuisvest 51 hoek Zijlstraat. Komt u 
deze vergadering bezoeken, want dit is 
een bijzondere vergadering, waarbij een 
belangrijk punt op onze agenda staat.

M. J. VAN DOESBURG, Secretaris, 
Wardenaarstraat 4, Velsen-noord, 

post Beverwijk.

NOORD-LIMBURG
Op dinsdag 5 september hield de afde

ling haar vergadering, waar, na het af
werken van de gewone agendapunten, 
het bezoek van de heer Simon uit Düs
seldorf nog eens werd besproken.

Wij allen waren zeer tevreden over de 
lezing met kleuren-dia’s die de heer Simon 
heeft gehouden en hij op zijn beurt over 
de hartelijke ontvangst, waarna hij zich als 
lid van onze afdeling aanmeldde.

Bij de bespreking liefhebberij hield



OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA
Succulenta jaargang 1952 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1953 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1954 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1955 uitverkocht 
Succulenta jaargang 1956 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1957 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1958 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1959 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1960 — 12 nummers 

Prijs per jaargang f. 3.00. 
Aanvragen te richten aan :
Mevrouw J. Grullemans van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse — Postrek. 551220.

voorz. Linsen een causerie over het pH- 
gehalte en toonde dit aan de hand van 
een pH-meter aan. In dit verband sprak 
hij ook over de behandeling van witte 
Mammillaria’s.

De volgende vergadering zal gehouden 
worden op woensdag 18 October, waarop 
gesproken zal worden over de overwinte
ring van onze planten.

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

ROTTERDAM
Op zaterdag 9 september werd onze 

maandelijkse bijeenkomst gehouden. Na 
opening door de voorzitter werd ons win- 
terprogramma besproken en vastgesteld, 
verder werd een discussie gehouden waar
bij vele onderwerpen in behandeling kwa
men.

Na de pauze vertoonde de voorzitter 
een serie nieuwe dia’s waarbij enkele van 
onze in juni gehouden excursie naar het 
„Cantonspark”  in Baarn en het Botanisch 
Museum te Utrecht.

De volgende bijeenkomst wordt gehou
den op zaterdag 14 October in de Jan van 
Loonslaan 6.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris,
Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12.

ZAANSTREEK
Zaterdag 23 september j.1. had bij flin

ke belangstelling de vergadering plaats 
ten huize van de fam. J. Manni in W og- 
num. D e 18 aanwezige leden bewonderden 
eerst de prachtige verzameling van de 
gastheer, waarna onder het genot van een 
kopje thee het huishoudelijke gedeelte van 
de vergadering werd afgedaan.
Daarna werd een viertal mooie planten 
verloot ten bate van de kas.

De volgende vergadering werd vastge
steld op vrijdag 20 October in de cantine 
van Verkade’s fabrieken. Op deze verga-

KOPIJ INZENDEN
Kopij voor het volgende nummer moet 
beslist vóór de 20e van elke maand in het 
bezit van de redactie zijn.

dering zal dan o.a. de keuring van de 
van de zaaiwedstrijdzaailingen plaats vin
den. Bovendien worden alle leden ver
zocht een 3 tal Mammillaria’s mee te 
nemen.

Mej. A. TUYN, Secretaresse, 
Dennestraat 35 —  Zaandam.

VRAAG- EN AANBOD
Te KOOP GEVRAAGD: Lectuur op 

het gebied van cactussen en vetplanten, 
Brieven met naamlijst en prijzen, ook 
portokosten opgeven aan de heer N. J. 
FAVIÉ, St. Jobstraat 22, Weert (Limb.).

W IE KAN mij helpen aan enige stek
ken van het geslacht Phyllocactus. Brie
ven richten aan H. G. RIENTIES, Vidal 
de St. Germainweg no. 1, Heino (Ov.).

NIEUWE LEDEN:
H. G. Rienties, Vidal de St. Germainweg 

1, Heino.
J. Godschalx, Gerstkamp 123, Den Haag. 
A. Verbeek, Ringvaartweg 205, Rotter

dam-16.
W . J. Parreira, Maasstraat 139-1, Amster

dam.
H. Suiveer, Westzaanstraat 12-III, Am

sterdam.
A. A. Prins, Prins Hendrikstraat 8, 

Bunnik.
Dr. H. Reman, Lindenheuvel 8, Hilver

sum.
F. Braun, Rabarberstraat 132, Den Haag. 
Mevrouw G. Meun, van Straelenlaan 6, 

Soestdijk.
F. Schoonenberg, Westlandstraat 6, Naald

wijk.
C. C. A. Winterink Jr., per adres Nicolaas 

Beetskade la , Alkmaar.
J. H. J. Theunissen, Hoofdstraat 31, Best. 
H. L. A. Huguenin, Gr. van Gronsfelt 

Diepenbrockpark 48, Weesp.
Mevr. M. Atzema-Huizing, Verb van Bere- 

steynstraat 16, Veendam.
A. Mol Lous, Leemhof 26, Enschede. 
Mevr. E. B. Schönhage, Ruysdaellaan 37,

Hilversum.
J. G. van Alphen, Hoyledesingel 33, 

Rotterdam-13.
J. P. van Mourik, Hoofd O. L. School, 

Rijswijk, post Ravenswaay, Gld.
B. J. Noback, Olaerts Dierenpark,

Rockanje.
N. J. Favié, St. Jobstraat 22, Weert.



SUCCULENTA
NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN 

ANDERE VETPLANTEN

1961
No. 11

Voorzitter: 

Secretaresse :

Penningmeester:

Redacteur:

A. F. H. BUINING, Hamereveld (U.)
Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, 
Hereweg 19, Lisse.
G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden. 
Postrekening no. 83 35 50.
H. VAN DER VELDE, Hofwijckstraat 17, Den Haag.



fttffO C A C T U !
MENGMESTSTOF 8+ 15+ 20 |  

BLOEIBEVORDERENDE
VOEDINGSSTOF |

Inno
MESTSTOFFENMENGSEL ■ 

6 - 1 3 - 1 8
ONTHEFFING NR 513 |

Itinol
GOEDGEKEURD MIDDEL ■ 

P.D. NR 2120

ftlsso bfott‘3
In Nederland en België verkrijgbaar 
bij bloemisten en zaadhandelaren.

M E S T T A B L E T T E N
Speciaal samengesteld voor en aan
gepast aan de voedselopname van 
cactus- en vetplanten

N M E S T K E G E L T J E S
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H e t C lic h é fo n d s
Onze lijst groeit. We zjjn de driehonderd soorten reeds gepasseerd. Prach
tig zult u zeggen, maar verleden jaar brachten wij u een lijst met meer 
dan 450 soorten. Helpt dat record te overtreffen. Voor elke schenker van 
zaden hebben wij een verrassing in petto. Zendt zaden aan J. Bonefaas, 
Bunschotensestraat 80, Den Haag.
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S e m p e r v i v u m s
III (slot)

Let men verder nog op de bloemkleur, dan kan men juist bij deze oostelijke 
vormengroep duidelijke overgangen van de roodbloeiende naar de geelbloeiende 
soorten vinden; bij andere, waarvan de staminalkringen nog krachtig purper ge
kleurd zijn en waarvan de petalen tenminste aan de voet ook nog een ongeveer cen
trale rode streep vertonen. Daatmede zou ook de soortengroep rond Semp. globiferum 
nauwer aangetrokken kunnen worden bij de vormen van Semp. clusianum, als men

Jovisbarba 
sobolifera 
(Sims) Opiz

beide soorten niet gelijk wil samenvatten. De hierbij te plaatsen soorten worden 
in het overzicht genoemd.

Een andere, in de Alpen eveneens sterk verspreide groep kan opgesteld worden 
voor Sempervivum montanum. Tot deze vormengroep behoort in de eerste plaats 
de westelijke groep rond Sempervivum montanum zelf, waarbij Wettstein reeds een 
aantal subspecies plaatste, verder echter ook de roodbruine soorten uit Spanje, zoals 
Sempervivum cantabricum en Semp. guiseppii en de alpine Semp. dolomiticum.
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Tot deze groep mag echter ook Sempervivum grandiflorum gerekend worden, waar
van de bloem, afgezien van de kleur — hier geel — sterkt lijkt op een montanum- 
bloem en die zoals laatstgenoemde soort, ook door een soortgelijke krachtig krui
dige geur van de rozetten wordt getypeerd.

De tweede geelbloeiende soort in de Alpen, Sempervivum pittonii uit Stiermar
ken, vertoont in tegenstelling met Sempervivum grandiflorum reeds meerdere ken
merken, die wijzen in de richting van de subsektie Globifera. In deze oostelijke tak 
van de Montanagroep overwegen de vormen met gele bloemen. Rood of roodachtig 
bloeiende soorten komen weliswaar ook voor, zoals de enigszins afwijkende Semp. 
erythraeum uit de Balkan, en de beide overige Balkansoorten Semp. kosanini en 
Semp. macedonium, evenals Semp. ossitiense en Semp. pumilum uit de Kaukasus. 
Als typespecies voor deze tak kan Sempervivum globiferum (syn. Semp. ruthenicum) 
beschouwd worden.

De bloemen zijn bij deze en enige andere soorten, o.a. Semp. kindingeri, octo- 
podes en thompsonianum geel met rode strepen, ten dele ook nog met roodge-

Jovisbarba 
hirta (L.) Opiz 
var. neilreichii 
Hayek

vlekte bladeren. Bij de Globifera tak kunnen tenslotte nog de zuiver geel bloeiende 
soorten geplaatst worden, zoals Semp. ciliosum, die van Macedonië tot Griekenland 
verspreid is en Semp. leucanthum, welke door overgangen met Sempervivum cilio- 
sum schijnt verbonden te zijn.

Een gemeenschappelijk kenmerk typeert de totale sektie Glandulosa, namelijk 
de klierachtige beharing van de bladvlakken, zowel als speciaal het voorkomen van 
klierharen aan de randen van de rozetbladeren, waar ze alleenstaand of gemengd 
met enige andere, stijvere wimperharen, voorkomen.

Op het recht tot afscheiding van de zelfstandige soort Jovisbarba werd reeds 
gewezen. De beide sekties van dit geslacht zijn scherp van elkaar gescheiden: de 
sektie Heuffelia met alleen de soort Jovisbarba heuffelii laat een krachtige korte 
stam zien met meestal vorkachtige vertakking en bloemen, die meer buikvormig 
gezwollen zijn dan die van de sektie Hirtae. Laatstgenoemde sektie omvat vier soor
ten, van welke de meest westelijke Jovisbarba allionici uit de westelijke alpen vooral 
wordt getypeerd door de behaarde rozetten, terwijl de overige drie, elkaar nauw 
verwante soorten, volledig kale rozetten bezitten.

De verschillen zijn soms moeilijk te onderscheiden, daar de hier aangehaalde 
kenmerken voor het grootste deel binnen de specifieke variatiebreedte liggen. Voor 
hen geldt, wat Leypold reeds in 1854 meende te moeten constateren, dat de diagnose 
voor Sempervivum arenaria (als S. arenarium) bij Koch voor alle drie soorten 
Jovisbarba arenaria, Jovisbarba hirta en Jovisbarba sobolifera de juiste was.

Een overzicht volgens het voorgestelde systeem moge de indeling van de 
meeste tot nu toe bekende en erkende soorten aanschouwelijk maken.

122



NATUURLIJKE INDELING VAN HET GESLACHT SEMPERVIVUM L.
(syn. Eusempervivum Koch 1837)

1. Sektie ARACHNOIDEA Lehm & Schnittsp. 1856
Semp. arachnoideum L. Pyreneën,

Alpen, Apenijnen en de Karpaten

2. Sektie CILIATA Lehm. & Schnittsp. 1856; Baker 1879
a) Subsektie TECTORAE Westelijke verbreiding van Spanje, Alpen tot het

Atlasgebergte
Roodbloeiend: Semp. atlanticum Ball, Atlasgebergte

Semp. andreanum Wale, Spanje 
Semp. nevadense Wale 
Semp. vicentei Pau 
Semp. tectorum L., West- en Midden- 

Europa tot Hongarije

Geelbloeiend : Semp. uiulfenii Hoppe, Alpen

b) Subsektie CLUSIANAE, Oostelijke verbreiding
Roodbloeiend: Semp. clusianum Tenore Appenijnen.

Balkan (syn. Semp. schlehanii 
Schott, inclusief Semp. banaticum 
Dom.; Semp. marmoreum Griseb.) 

Semp. borissovae Wale, Kaukasus 
Semp. caucasicum Rupr. & Boiss.

Geelbloeiend : Semp. armenum Boiss.
3. Sektie GLANDULOSA (Papillosae et Villosae Lehm. & Schnittsp. 1856; Pubes-

centiae Baker 1879)
a) Subsektie MONTANAE, Westelijke tak

Roodbloeiend; Semp. cantabricum Hub. & Siind.,
Spanje

Semp. guiseppii Wale 
Semp. dolomiticum Facch., Alpen 
Semp. montanum L., Pyreneën, Alpen 

en de Karpaten

Geelbloeiend : Semp. grandiflorum Haw.. Alpen
Semp. pittonii Schott, Nym. & Kotschy, 

Alpen

b) Subsektie GLOBIFERAE, Oostelijke tak
Roodbloeiend; Semp. erythraeum Velen., Balkan

Semp. kosaninii Praeg.
Semp. macedonicum Praeg.
Semp. altum Turrill, Kaukasus 
Semp. ingwersenii Wale 
Semp. ossetiense Wale 
Semp. pumilum M. v. Bieb.

Geelbloeiend : Semp. ciliosum Craig, Balkan
Semp. globiferum L.

(syn. Semp. ruthenicum Koch) 
Semp. kindingeri Adamov.
Semp. leucanthum Pane.
Semp. octopodes Turrill 
Semp. thompsonianum Wale
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Verslag van de Algemene Vergadering 
gehouden op 27 mei 1961

Dit jaar werd voor het eerst de Algemene Vergadering van Succulenta gelijktijdig 
met de Grasheuvelbijeenkomst gehouden. Aanwezig waren 38 leden. Afwezig met ken
nisgeving mevrouw J. Grullemans van Berghem.

Om half drie opent de voorzitter, de heer A. F. H. Buining, de vergadering en 
daar de secretaresse niet aanwezig kon zijn, leest hij de notulen van de vorige ver
gadering voor, die onveranderd werden goedgekeurd.

Bij de rekening en verantwoording komen geen nadere vragen en de vergadering 
gaat hiermede accoord.

Punt 3. Het verslag der werkzaamheden in 1959 en 1960, wordt zonder meer 
aangenomen.

Punt 5. Bestuursverkiezing. Hierbij worden de 7 aftredende H.B. leden de heren 
G. J. Mol, Amsterdam, 2e voorzitter; G. D. Duursma, Leeuwarden, alg. penningmeester; 
J. A. Janse, Bennebroek; C. Smulders, Eindhoven; S. K. Bravenboer, Vlaardingen-Rot- 
terdam; H. Rubingh, Soestdijk, Gooi- en Eemland en J. Bonefaas, den Haag, die 
zich allen herkiesbaar stelden, bij acclamatie herkozen.

Met punt 6, de begroting voor 1961, gaat de vergadering accoord.
Bij de behandeling van punt 7, contributie voor 1962, vindt de heer Rubingh, 

Gooi- en Eemland, het bedrag van ƒ 6.50 zeer laag. Hij wil voorstellen meer propa
ganda naar buiten te maken om belangstellenden aan te trekken. Met een contributie
verhoging van ƒ 1.— per jaar kan z.i. zeer veel gedaan worden.

De heer Buining zegt, dat deze kwestie een zaak voor het H.B. is en verzoekt de 
heer Rubingh dit onderwerp in de eerstvolgende H.B. vergadering te brengen.

De heer van Arkel, den Haag, vindt dat het voorstel van de heer Rubingh veel 
geld zal gaan kosten en dat contributieverhoging dan onvermijdelijk zal zijn.

De Voorzitter antwoordt hierop dat de algemene vergadering hierover zal moeten 
beslissen, maar zoals de zaken nu staan, is contributieverhoging niet geheel juist.

De heer Gramkow, Gooi- en Eemland, wil ook met het oog op de meerdere vrije 
tijd die men tegenwoordig heeft, belangstellenden naar onze vereniging trekken. Een 
contributieverhoging zou kunnen of anders zou elke afdeling een bedrag moeten stor
ten voor de propaganda.

De Voorzitter wil de plannen zien en pas daarna de financiën. De taak van Suc
culenta is niet alleen het verzamelen en verzorgen van planten, maar de vereniging 
heeft ook een sociale taak. Deze zaak wil hij toch verwijzen naar het hoofdbestuur.

De heer Schuster, Gooi- en Eemland zegt, als het hoofdbestuur dit voorstel toch 
gaat bespreken, laten de leden dan met ideeën komen.

De heer Bonefaas, den Haag, zegt, als wij plannen hebben, die goed zijn, is er 
geen bezwaar tegen contributieverhoging.

De heer Beijersbergen, den Haag, wijst er op, dat niemand uit Limburg en andere 
ver afgelegen afdelingen aanwezig is. Kunnen de kosten voor afvaardiging naar de 
Algemene Vergadering door de landelijke vereniging worden gedragen ?

De heer d e  Slegte, Rotterdam, vindt het practisch om eerst de plannen in het 
hoofdbestuur uit te werken en daarna in de afdelingen te brengen.

De heer Gramkow  vindt dat iedere afdeling moet zorgen voor de afvaardiging en 
niet het hoofdbestuur.

De Voorzitter zegt toe dat een en ander nader zal worden bekeken.
Punt 8. Benoeming van twee leden voor controle der rekening en verantwoording. 

De afdeling Rotterdam wordt verzocht dit op zich te nemen.
Punt 9. Plaats van de volgende Algemene Vergadering. Deze zal wederom op 

de Grasheuvel worden gehouden.
Punt 10. Ingekomen stukken en voorstellen. Allereerst komt voorstel 1 in be

handeling. Voorzitter vraagt of Gooi- en Eemland dit voorstel wil intrekken, daar een

124



dergelijke bepaling het dagelijks bestuur te veel macht zou geven.
De heer Rubingh zegt dat Gooi- en Eemland het voorstel intrekt.
De heer t>an der Steeg, Eindhoven, zou de 2e voorzitter wat meer willen inscha

kelen.
Het tweede voorstel van Gooi- en Eemland betreffende vergoeding reis- en ver

blijfkosten voor de redacteur voor het bijwonen van de officiële vergaderingen van de 
vereniging was nu aan de orde.

De heer van der Steeg, Eindhoven, wil de leden van het dagelijks bestuur en de 
redacteur voor vergoeding in aanmerking laten komen.

Dr. van Beek, Zaandam, wil het meer algemeen zien, dus niet voor één persoon. 
Hij wil het voorstel aanhouden tot nadere uitwerking.

De Voorzitter acht het beter, dit voorstel in verband met de werkzaamheden van
de redacteur, aan te nemen.

De heer Mol, Amsterdam, zegt dat de redacteur geen lid is van het hoofdbestuur.
De heer van der Steeg  vindt, dat het hoofdbestuur ten alle tijde de redacteur 

zijn onkosten moet kunnen vergoeden.
De Voorzitter wijst er op dat de financiële consequenties altijd in de Algemene 

Vergadering gebracht moeten worden.
Hierna wordt voorstel 2 aangenomen. . , , .
Daarna komt een voorstel van de afdeling Rotterdam aan de orde in verband met 

het financieel verslag over het I.O.S. Congres in 1957.
Helaas moet de Voorzitter mededelen, dat de heer J. A. Janse, Bennebroek die 

de bescheiden onder zich heeft en de gegevens moet verstrekken tot op heden hier
over maar zeer weinig van zich heeft laten horen, maar dat van de zijde van het 
Hoofdbestuur nogmaals met klem bij hem zal worden aangedrongen de nodige ge
gevens te verstrekken om aan deze slepende zaak een einde te maken.

De heer d e  Slegte, Rotterdam, vindt dat het tenminste de hoogste tijd is; na vier 
jaren kan het toch wel eens afgewikkeld worden. Hij is over de traagheid van de heer 
Janse ten zeerste ontstemd.

Bij de ingekomen stukken en mededelingen is de benoeming van de heer Damsma 
te Zwijndrecht als vertegenwoordiger van de afdeling Dordrecht, in het hoofdbestuur.

Daarna komt een schrijven van de afdeling den Haag in bespreking in verband 
met het voorstellen van vijf ereleden.

Op de laatste H.B.-vergadering was besloten uit een vijftal door de afdeling den 
Haag genoemde leden, de heer C. Bommeljé door het Hoofdbestuur voor te stellen 
voor het ere-lidmaatschap van Succulenta. Voor de aanwijzing van de overige vier 
leden als erelid, zag men in het Hoofdbestuur geen aanleiding.

De Voorzitter geeft een toelichting over een telefonisch gesprek met de heer 
Bonefaas, den Haag, waarin deze de vraag stelde tot het voordragen van 5 ereleden. 
De Voorzitter heeft toen geantwoord dat er geen bezwaren zouden zijn, zonder er 
eigenlijk bij na te denken. Op een later tijdstip, op genoemde H.B.-vergadering te 
Wageningen, is deze kwestie uitvoerig besproken en voor vier leden atgewezen.

De heer Bommeljé, den Haag, vindt het niet prettig en weet niet of hij het ere
lidmaatschap nog kan aanvaarden.

De heer Bonefaas vraagt waarom het schrijven als mededeling in de vergadering 
komt. Het bestuur van de afdeling den Haag heeft er een voorstel van gemaakt en 
het vóór de sluitingsdatum ingezonden.

De Voorzitter zegt dat de brief niet als voorstel ter vergadering kan komen. Het 
probleem is, dat er een besluit van het Hoofdbestuur ligt.

De heer de Slegte concludeert dat men aan beide kanten onachtzaam is geweest. 
Men houde hiervoor artikel 6 van het reglement maar in de gaten.

Dr. Boom  is van oordeel, dat de afdeling den Haag deze zaak zelf moet regelen 
en deze vier mensen tot erelid van de afdeling den Haag benoemen.

De heer Bonefaas merkt op dat de H.B. vergadering in oktober I960 niet is door
gegaan en dit pas voorjaar 1961 is geworden. Zodoende heeft hij het telefonisch ver
zoek gedaan. Hij zegt verder: we kunnen niet meer terug. De pers was aanwezig op 
onze lustrumvergadering, waar ook het voordragen tot ere-leden werd bekend gemaakt. 
Het heeft in de couranten gestaan.
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De heer Mol, Amsterdam, wijst erop, evenals de heer de Slegte, dat er een arti
kel 6 van het Huishoudelijk Reglement is en een besluit van het Hoofdbestuur. Waar
om spreekt men van te voren met de mensen ?

De Voorzitter acht het ook de grootste fout dat de mensen van te voren zijn in
gelicht.

De heer Bonefaas zegt dat het afdelingsbestuur onbekend was met het Huishou
delijk Reglement.

De Voorzitter zegt hierna dat het Hoofdbestuur van oordeel is het ere-lidmaat- 
schap alleen bij zeer hoge uitzondering te moeten verlenen.

Uit het verslag van het Clichéfonds blijkt dat de medewerking van alle zijden goed 
is geweest, er zijn ook buitenlandse contacten gelegd. Ieder die zaden gaf, kreeg een 
aantal soorten naar keuze. Er zijn zeer vele zaden „geschoond” en verpakt. Vooral de 
familie Janssens en de familie van der Houven hebben zeer veel werk verzet. De heer 
van der Houven geeft een overzichtje, waaruit blijkt dat het totaal bezit van het 
Clichéfonds f 3.251,51 bedraagt.

De Voorzitter spreekt zijn dank uit aan diegenen, die tot het welslagen hebben 
bijgedragen.

De redacteur geeft hierna een kort verslagje betreffende ons maandblad. Dit is 
wel niet de gewoonte, want men kan het resultaat elke maand zien. Slechts een klein 
aantal leden gaven hun medewerking. Het ligt in het voornemen het maandblad een 
ander formaat te geven.

De heer Gramkow vraagt naar banden voor het maandblad.
De Voorzitter deelde mede dat dit reeds eerder overwogen is, maar afstuit op 

verschillende bezwaren en geringe belangstelling.
De heer de Slegte merkt op dat er steeds in toenemende mate in Vraag en Aanbod 

in het maandblad misbruik van deze rubriek wordt gemaakt. Het wordt door verschil
lende leden gebruikt om hun overtollige planten, zaailingen, etiketten enz. te koop 
aan te bieden, om er zodoende een handeltje van te maken. Wij moeten z.i. weigeren 
deze advertenties op te nemen. Als men ruilen wil, is dat in orde, maar verkoop moe
ten we niet toestaan. Wil men toch zijn planten te koop aanbieden, laat men dan een 
normale advertentie plaatsen en betalen.

Besloten werd dit soort aanbiedingen voortaan niet meer gratis te plaatsen.
De heer Davidson, den Haag, vraagt of het mogelijk is verschillende periodieken 

in de bibliotheek, welke nog ontbreken, aan te schaffen.
De Voorzitter zegt toe dat er bekeken zal worden wat nog ontbreekt en of in 

samenwerking met het Clichéfonds één en ander kan worden aangeschaft.
Hierna sluit de Voorzitter om half zes, met dank aan alle aanwezigen, de verga

dering.
S. K. BRAVENBOER.

Orostachys spinosus in bloei
De heer W. Schuur te Stadskanaal schrijft ons :

In het laatste nummer van Succulenta, no. 10, 1961, staat een artikel Orostachys 
spinosus (L.) Berger. De heer van Keppel schrijft, dat hij nog nooit een bloeiend 
exemplaar heeft gezien of vermeld heeft gevonden en verzocht mededelingen over een 
eventuele bloei.

Ik kwam in 1952 in het bezit van een plantje en dat bloeide in 1954 van 20 juli 
tot 1 september en een ander plantje in 1957 van 25 juni tot 10 augustus. Ze bloeiden 
geelachtig met een lange pluim uit het hart.

Mijn behandeling is zomers buiten bij de Sempervivums. ’s Winters in een oud 
aquarium buiten, afgedekt met een glasruit die altijd op „lucht” staat.

Wij zijn de heer Schuur die, naar ons bekend is, reeds jarenlang een goed en kun
dig liefhebber is, buitengewoon dankbaar voor zijn belangrijke mededeling.
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Lezers schrijven ons over....
De heer W. Sterk, Helmond, schrijft ons :
De taak van redacteur lijkt mij een dikwijls vrij ondankbare. Als alles in orde 

is laat geen enkele lezer iets horen, maar is er iets aan te merken, is er wel iemand 
die het laat weten. Daarom heb ik even getwijfeld of ik wel zou schrijven. Omdat we 
echter ons blad graag zo perfect mogelijk hebben, ben ik zo vrij enkele dingen op te 
merken naar aanleiding van het laatste nummer. Het „Een stekelig geval” lijkt mij zo
wel van stijl als van inhoud beter thuis in een bedrijfsblad dan in „Succulenta” . Ver
moedelijk is het opgenomen vanwege de afbeeldingen. Nu ben ik als botanicus van 
oordeel dat achter iedere naam, zeker als deze onder een afbeelding staat, de auteurs
naam vermeld moet worden. Bij de naam Mammillaria microthele is dit, evenals bij 
de andere afbeeldingen bij dit stuk, niet het geval. Helaas is deze naam door verschil
lende auteurs voor verschillende planten gebruikt. Aan het plaatje te zien lijkt mij hier 
bedoeld de Mammillaria microthele Martius, die meestal onder de meer bekende naam 
Mammillaria simplex Haw. voorkomt. De geldige naam voor deze soort is waarschijn
lijk Mammillaria mammillaris (Morison) Karsten. Mammillaria microthele Mühlenpf. 
de soort die deze naam mogelijk geldig draagt, is zeker een andere soort. Het verve
lende is, dat de meeste lezers door verkeerde namen in verwarring gebracht worden, 
omdat zij menen dat in een blad als „Succulenta” de namen zeker juist zullen zijn. Ik 
begrijp wel dat de redactie meestal zal aannemen dat de schrijver van een artikel zelf 
voor de goede benaming zal zorgen. Bij niet op dit punt voldoende op de hoogte zijnde 
schrijvers is enige controle misschien toch wel gewenst.

Met vriendelijke groeten, enz.
Mijn dank voor uw schrijven. Inderdaad is de taak van een redacteur verre van 

benijdenswaardig. Toch doen dergelijke opmerkingen mij goed. Het is altijd moeilijk om 
het de 1300 leden van Succulenta naar de zin te maken. Het zou trouwens een onmo
gelijkheid zijn. Als u nu weet dat van het genoemd aantal leden er maar twee of drie 
zijn die regelmatig hun pennevruchten in Succulenta plaatsen, dan kunt u begrijpen 
dat ik over deze geringe medewerking zou kunnen klagen. Het niet medewerken van 
hen, die in staat geacht mogen worden dit te kunnen doen, is een verkapte vorm van 
tegenwerken. Daarom is het de taak van de redacteur alsnog te trachten het blad 
zó te maken, dat én de liefhebber én ook de botanicus er iets van zijn gading kan vin
den. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de leden van Succulenta komt tot uit
drukking in haar orgaan.

Het zal voor de doorsnee-liefhebber wel niet „stotend”  geweest zijn om „het steke
lig geval”  te lezen. De afgebeelde planten zijn kweekproducten van genoemde liefheb
ber die daarnaast een buitengewoon goed fotograaf is. De foto’s bewijzen dat. Boven
dien vind ik het belangrijk dat ook buiten de kring van Succulenta aandacht wordt ge
schonken aan onze liefhebberij. U schrijft dat het beter niet geplaatst had kunnen wor
den. Ik vraag mij af : waarom niet ? Inderdaad, voor u, als botanicus, was het waar
deloos, maar voor de liefhebber en fotograaf niet. Beiden konden er vermoedelijk wel 
het een en ander van opsteken.

Dat er bij de afbeelding Mam. microthele de auteursnaam niet vermeld stond is 
voor de meeste liefhebbers niet zo belangrijk. Bovendien zijn het van begin af aan 
de botanici en auteurs geweest die in de succulentenwereld hun best hebben gedaan 
en nog doen om in de nomenclatuur een chaotische toestand te scheppen, zodat men 
zich menigmaal afvraagt, wat is goed en wat is niet goed. Telkens weer worden er 
geslachten tot in den treure onderverdeeld in andere. W eet u waar het einde is ?

Bovendien is het vrij moeilijk om een afgebeelde plant op naam en auteursnaam 
te brengen. Om daarover een juist oordeel te vellen zou men een gehele populatie —  
zeker 20 tot 30 planten — moeten zien om aan de hand daarvan zich een juist beeld 
te kunnen vormen, wat nu precies Mammillaria microthele is. En dat is heel moeilijk. 
Op één plant kan men heus niet afgaan, dat heeft reeds meer verwarring gesticht.

Intussen neem ik uw regels gaarne ter harte. v.d.V.
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Het vakblad voor de Bloemisterij
Ter gelegenheid van het 50-jarig be

staan van de vereniging „De Nederlandse 
Bloemisterij” kwam het Vakblad met een 
keurig verzorgd jubileumnummer uit.

De omslag, versierd met een prachtige 
afbeelding van een bloemstuk, is waarlijk 
een juweeltje.

Dr. A. J. Verhage, voorzitter van de 
„Nederlandse Bloemisterij” schreef een 
zeer lezenswaardig artikel „Bij ons vijftig 
jarig jubileum”, waarin hij het vele en 
vaak zeer moeizame werk dat in deze pe
riode door de diverse besturen is verricht 
om datgene te bereiken wat thans bereikt 
is, memoreerde. Daarom was 18 okt. 1911 
de mooiste dag van de Nederlandse Bloe
misterij, omdat op die datum de fundering 
werd gelegd waarop verder gebouwd kon 
worden nl. een krachtige Bloemisterij 
Vereniging.

De heer T. Kralt, voorzitter kring Bloe
menveilingen zegt o.m.: „velen hebben in

de loop der jaren op het werk der samen
werkende kringen hun stempel gedrukt. 
Het noemen van namen komt mij onge
wenst voor. Ik zou de fout maken velen 
te vergeten. Zij allen hebben hun werk 
pro Deo gedaan, dikwijls door een offer te 
brengen aan hun eigen bedrijf. Schrijver 
zegt niet te veel als hij vertelt dat velen 
„de koude van de nacht en de hitte van 
de dag hebben meegemaakt, vaak onder 
moeilijke omstandigheden en aanvankelijk 
met weinig resultaat”.

Belangrijk zijn ook de artikelen van dr. 
G. de Bakker, directeur van de Tuinbouw; 
van prof. dr. J. H. van Stuyvenberg over 
de „Conjunctuur en overheidsbeleid in de 
Nederlandse bloementeelt”. Bovendien 
hebben vele prominente figuren uit de 
bloemisterij hun aspecten van vroeger en 
nu uitvoerig toegelicht, geïllustreerd met 
duidelijke foto’s. Wij geloven dat dit 
jubileumnummer met aandacht gelezen 
zal worden.

NOVEMBER. — In de meeste geval
len hebben we in t begin van de maand 
nog niet te kampen met strenge koude. 
Dat ziet er gewoonlijk aan het einde van 
deze maand wel eens anders uit, wanneer 
de thermometer een dalende tendens 
vertoont, welke het verwarmen van de 
kas noodzakelijk maakt. Daalt de tempe
ratuur des nachts rond het vriespunt, dan 
mag dat voor u geen aanleiding zijn om 
eens lekker te gaan stoken. U zult erva
ren dat na een vriesnacht, meestal een 
zonnige dag komt, de temperatuur loopt 
dan weer behoorlijk op. Laat u dan niet 
verleiden uw cactussen toch nog n beetje 
water te geven, want, hoe goed ook be
doeld, het brengst absoluut verliezen met 
zich mede.

De planten welke in een onverwarmd 
vertrek staan voor een venster, kunt u rus
tig laten staan. Voor de nacht zorgen een 
paar dikke couranten, tussen venster en

planten geplaatst, er wel voor dat er niets 
gebeuren kan.

Planten die gedurende de wintermaan
den buiten blijven zoals Sempervivums 
geven we een droog plaatsje, of wel we 
dekken ze goed af, want veel nattigheid 
kunnen Sempervivums in de winter niet 
verdragen. Zo mogelijk beschermen door 
een glasruit er over te leggen, of in de 
broeibak plaatsen maar dan veel luchten.

Alle planten regelmatig inspecteren op 
kleine slakjes enz. die zich meestal onder 
de pot bevinden.

BEKROONDE KWEKERS
Op de bloemen- en plantenkeuring te 

Naaldwijk werd aan de heer Bouwman 
een gouden medaille met lof van de jury 
toegekend voor zijn inz. cactussen. De 
kleine gouden medaille kreeg H. B. Dis- 
selkoen en de zilveren J. van Eendenburg.

Bestuursmededelingen
LIDMAATSCHAP — Leden van Succulenta, die hun lidmaatschap voor 1962 niet 

wensen te verlengen, worden er aan herinnerd, dat het lidmaatschap moet worden 
opgezegd vóór 1 D ECEM BER 1961, schriftelijk aan het secretariaat, Hereweg 19, 
Lisse, of aan het bestuur van de afdeling waartoe zij behoren.

VRAAG- EN AANBOD. — De leden van Succulenta worden attent gemaakt op 
het besluit van de j.1. gehouden Algemene Vergadering, dat in deze rubriek geen 
planten meer te koop mogen worden aangeboden. Wil men planten verkopen of te 
koop vragen, dan kan dit geschieden door middel van een advertentie.

Secretaresse Succulenta.
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Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

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

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM

Op 29 september kwam kring Amster
dam bijeen om te luisteren naar een cau
serie van de heer G. van der Steeg uit 
Eindhoven over de invloed van het licht 
op de groei en de bloei van planten.

Op zeer onderhoudende wijze vertelde 
spr. een en ander van de proeven, die in 
een laboratorium in het zuiden van het 
land op dit gebied zijn genomen, terwijl 
hij ook iets mededeelde omtrent de be
reikte resultaten.

Zijn opwekking tot de luisteraars, om 
eens proeven in die richting te nemen, 
zal ongetwijfeld op sommige leden indruk 
hebben gemaakt.

Een warm applaus beloonde de heer 
van der Steeg voor zijn causerie.

Voorts kan worden medegedeeld, dat 
in de maand november en daarna de ver
gaderingen niet meer zullen worden ge
houden in het lokaal Geuzenstraat 7, doch 
in het wijklokaal, Van der Veldestraat.

De Van der Veldestraat is gelegen nabij 
het Stedelijk Museum.

In de bijeenkomst, te houden op 16 
november, zullen een aantal dia’s worden 
vertoond.

Het Bestuur rekent op een grote op
komst 1

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op 19 oktober j.1. hadden we een goede 

kring bijeenkomst. Met genoegen hebben 
we gekeken naar de fraaie dia’s van de 
heren Ruysch, Sevenster, Simonis en 
Verschragen. Deze avond is ons zo goed 
bevallen, dat we van onze volgende bij
eenkomst (donderdag 23 november 1961 
te 8 uur ten huize van mej. Knoef, Me- 
genstraat 37, Arnhem) wederom een dia- 
avond zullen maken. Dan kunnen we kij
ken naar de verzameling van de heer De 
Nooy.

Ten slotte deel ik alvast mede, dat op 
14 december a.s. de heer Verschragen zal 
spreken over „D e  scheikundige samenstel
ling van de voedingsbodem voor cac
tussen” .

Noteer vast deze data -
J. SCHUT — Bronbeeklaan 55 

Tel. 33790 — Arnhem.

GOOI- EN EEMLAND
De Afdeling hield op 3 October een 

openbare vergadering, waarbij de Voorzit
ter van de afdeling ’s-Gravenhage, de heer 
Bonefaas, als spreker fungeerde. De op
komst voor deze bijeenkomst overtrof de 
verwachtingen en wel dusdanig, dat kort 
voor het begin der lezing naar een groter 
lokaal in hetzelfde gebouw verhuisd moest 
worden. Met een interessante uiteenzet
ting van de levensvoorwaarden van de 
cactussen en een grote serie prachtige 
dia’s wist de heer Bonefaas zijn toehoor
ders volledig te boeien, terwijl de talrijke 
gasten ook mooie planten in natura kon
den bewonderen, die de leden voor deze 
gelegenheid ter beschikking hadden ge
steld.

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

HAARLEM EN OMSTREKEN
De vergadering van 12 oktober werd 

geopend door de heer Baks om 8.15 uur. 
Na het voorlezen en goedkeuren der no
tulen viel de heer Baks meteen met de 
deur in huis en stelde het belangrijkste 
punt van deze avond, naamsverandering, 
aan de orde. Dit punt was ook al voor
gelegd aan het Hoofdbestuur, dat hier
in geen enkel bezwaar zag. Na veel wik
ken en wegen werd besloten om de naam 
afd. Haarlem en Omstreken te wijzigen 
in „Kennemerland” . Dit laatste vooral, 
omdat veel leden van de afd. Haarlem

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten van de Afrikaanse Veld
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 Africa.
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telefoon 33 25 56 
postrekening 17 24 46

F. Jansen Leyweg 24
's-Gravenhage

uit IJmuiden komen, en men het vol
gende seizoen toch de maandelijks verga
deringen om en om gaat houden, de ene 
keer in Haarlem, de volgende maal in 
IJmuiden.

Ook het volgende punt, om het vol
gende jaar weer een afdelingsblad (1 maal 
in de drie maanden) te laten verschijnen, 
werd door de aanwezigen aangenomen.

In de pauze werd de verloting gehou
den, welke ook nu weer prachtig verliep 
en waarbij vele leden zich weer eigenaar 
konden noemen van nieuwe aanwinsten.

De heer Baks vertelde verder dat op 9 
november, in de bovenzaal van Café „de 
Witte Zwaan” , Kinderhuisvest 51, hoek 
Zijlstraat onze landelijke voorzitter, de 
heer A. F. H. Burning een lezing, toege
licht met dia’s, zal houden voor de afd. 
Haarlem. Aanvang 8 uur, toegang geheel 
gratis.

In de maand december zal een gezel
lige avond gehouden worden op donder
dag 7 december. Op deze avond zal er 
ook een grote verloting gehouden worden. 

M. J. VAN DOESBURG, secretaris, 
Warmonderstraat 4, Velsen-Noord, 

post Beverwijk.

AFD. NOORD-LIMBURG

Onze vergadering vond plaats op 18 
October jl. Ondanks het slechte weer was 
de opkomst toch bevredigend te noemen. 
De voorzitter bracht de groeten over van 
mevr. Spee, die om gezondheidsredenen 
nog steeds niet aanwezig kon zijn.

Besloten werd in het voorjaar een ex
cursie te maken naar een van de kwekers 
in Nederland en een spreker uit te nodi
gen voor het houden van een lezing.

Op de volgende vergadering, die gehou
den zal worden op 13 november a.s. zal 
een discussie worden gehouden over het 
geslacht Mammillaria.

Onze voorzitter hield nog een interes

sante lezing over de indeling der cactus
sen en hun overwintering.

B. J. BROERSE, secretaris,
Burg. Petersstraat 7 - Blerick.

AFD. ROTTERDAM
Zaterdag 14 oktober waren wij zo ge

lukkig als spreker de heer C. Bommeljé 
uit Den Haag in ons midden te hebben. 
Hij hield een boeiende voordracht waarin 
de vetplanten een grote plaats innamen. 
Deze lezing werd gevolgd door de verto
ning van een serie zeer mooie kleuren
dia’s. Een hartelijk dankwoord en een 
flink applaus was dan ook stellig op zijn 
plaats.

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal 
plaats vinden op zaterdag 11 november 
in een lokaal van de Vrije Evangelische 
Kerk, Jan van Loonslaan 6. Als spreker 
verwachten we dan de heer Noltée uit 
Dordrecht.

J. L. DE SLEGTE, secretaris
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-12

ZAANSTREEK
Vrijdag 20 oktober werd de eerste ver

gadering in ons nieuwe home, een kantine 
van Verkade’s fabrieken te Zaandam ge
houden. Deze bijeenkomst stond in het te
ken van de zaaiwedstrijd. Verschillende 
leden hadden hun zaailingen meegebracht, 
welke door een jury van twee personen 
gekeurd werden. De uitslag luidde als 
volgt: le  prijs mevr. G. Kramer, 2e prijs 
mej. A. Tuyn.

De volgende vergadering zal gehouden 
worden op vrijdag 17 november, terwijl 
er zaterdagmiddag 18 november om 3 uur 
gelegenheid bestaat de nieuwe kas van 
mevrouw Takken, Heijermanstraat 34, 
Zaandam te bezichtigen.

Mej. A. TUYN, secretaresse,
Dennestraat 35, Zaandam.

V E T P L A N T E N  H. m DOIKELMR
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

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

Pyrrhocactus gracilis f i t t e r  spec, nova
PYRRHOCACTUS GRACILIS, planta plana vel hemisphaerica, atroviridis, 
3—5 cm 0 ;  radix alba, breve rapacea, apice non angustata; costae 13—16, 
5—8 mm altae, crenatae, areolis albis, subimmersis, 4—6 mm remotis; 
spinae marginales 10—16, tenuissimae, adpressae, rectae, ±  albae, 7—15 
mm longae, centrales 4—5, curvatae, brunneae vel nigrae, 15—25 mm 
longae; flores 27—33 mm longi; ovarium squamis angustis et floccis albis 
vestitum; camera nectarifera cylindracea, 2 mm longa; tepala longe-acu- 
minata, alba, exteriora longiora, purpurea, albo-marginata; fructus parvus, 
viridis; semina atrobrunnea, subtuberculata.
PYRRHOCACTO CALDERANO affinis, dimensionibus, minoribus, spi
nis brevioribus, floribus minoribus albis differt.

P l a n t  niet of zelden spruiten vormend, zwartgroen, plat — gelijk met 
de bodem — tot half kogelvormig, 3—5 cm dik met iets verzonken kale top, 
korte witte pen wortel zonder vernauwde wortelhals.

R i b b e n  13—16, stomp, recht, 14—% cm hoog, diep ingesneden, bij 
de areolen knobbelig; knobbels bovenaan zeer breed en stomp, benedenaan 
met korte, iets spitse, iets naar boven uitstekende kin.

A r e o l e n  met witte vilt, ovaal, 4—7 mm lang, circa 3 mm breed, 
boven iets in de knobbels verzonken, 4—6 mm van elkaar verwijderd.

R a n d d o r e n s  rond om de areolen, zeer fijn, dun als een naald of 
een haar, vrijwel tegen de plant gedrukt, recht of naar de plant gebogen, 
10—16 van %— 1% cm lang, de onderste het kortst, licht tot vrijwel wit; 
de 4—5 middendorens van IV2 — 214 cm lang, grijsbruin tot grijszwart, 
krachtiger, naaldvormig, naar boven gebogen, niet sterk divergerend.

B l o e m  dicht bij de top, 27—33 mm lang, met circa 3 cm wijde ope
ning, zwak geurend; de bloemen komen midden in de zomer. De gegevens 
zijn ontleend aan twee bloemen van verschillende planten voorkomend op 
de vindplaats.

V r u c h t b e g i n s e l  314—4 mm lang, 5—514 mm breed, bruinachtig 
groen, met 14—1 mm lange smalle bruinachtige schubjes, uit de oksels met 
witte vlokjes haar half bedekt; binnenwand purperrood; ruimte van de 
zaadbeginsels vrijwel vierkant.

N e k t a r r u i m t e  tubevormig, 2 mm lang, 1 mm breed rond de 
stamper, bodem purperkleurig, wand bleek, half gesloten door de meeldra-
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den, zonder uitstulping van de wand, met zeer weinig nektar, aan buiten
kant iets ingesnoerd.

B 1 o e m b u i s 10—12 mm lang, boven 9 mm breed, trechtervormig, 
maar aan het einde iets ingetrokken, het bovenste deel met vrijwel parallel- 
lopende wanden; buis van binnen bleek bruinachtig, aan buitenkant pur
perbruinachtig met smalle 2 -3  mm lange, bruinrode tot vrijwel zwarte

PYRRHOCACTUS GRACILIS Ritter SPEC. NOV. De grootste kop van de afgebeelde 
plant heeft een diameter van 3 cm. De opening van de bloem iets meer dan 2,5 cm. 
De foto werd genomen op de natuurlijke groeiplaats. foto: Fried. Ritter.

schubjes en meer witte vlokjes haar in de oksels, aan de rand steeds met 
gebogen, witte, zachte, meer dan 1 cm lange borstels.

M e e l d r a d e n  iets rose, 4—8 mm lang, de onderste kortere tegen 
de stamper leunend; inplanting alleen op ongeveer de onderste helft van 
de buis; helmknopjes en pollen citroengeel, helmknopjes dicht tegen de 
stamper.

St a m p e r purperkleurig, 1 mm dik, 15—22 mm lang waarvan 3% —5 
mm voor rekening van de 7—8 gesloten, later gespreide geelachtige of 
bleekrose boven de helmknopjes uitkomende stempels komen.

B l o e m b l a d e n  11—14 mm lang, 3—5 mm breed, lang toegespitst, 
basis smal, grootste breedte op circa % hoogte; binnenste zuiver wit; bui
tenste circa 2 mm langer en 1 mm smaller, purperkleurig met witte randen, 
in schubben overgaande zonder witte randen en met zwartachtige rode 
middenstreep en vrijwel zwarte punten; schubjes zwart; de bloembladen 
zijn onderaan iets naar binnen gebogen en bovenaan naar buiten, waar
door de kroon iets klokvormig wordt.

V r u c h t  klein, lang, groenachtig, huidachtig, hol, met een rond gat 
in de bodem.
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Z a a d  0,8 mm lang, 0,6 mm breed, 0,4 mm dik, aan de rugzijde 
sterk gewelfd, iets kielachtig, onder het hilum iets knobbelig; huid zwart
bruin, zeer weinig knobbelig, dof; hilum rondachtig, wit, nauw, aan het 
schuin naar de buikzijde afgeknotte versmalde ondereinde.

T y p i s c h e  v i n d p l a a t s :  Morro Copiapo, bij Caldera, provincie 
Atamaca, Noord Chili, zeldzaam.

S y s t e e m :  meest verwant met Pyrrhocactus calderanus Ritter.
H o l o t y p e :  gedeponeerd in het botanisch museum en herbarium 

te Utrecht.
Deze soort werd door mij in januari 1956 gevonden en draagt het veld- 

nummer FR 495.
Vert.: A. F. H. BUINING.

Pyrrhocactus totoralensis f i t t e r  spec, nova
PYRRHOCACTUS TOTORALENSIS, planta plana vel hemisphaerica, 
atro glauco-viridis, 2—4 cm 0 ;  radix rapacea, apice angustata; costae 
12—14, 3—5 mm altae, in tuberculis divisae, areolis albis, 7—11 mm remo
tis; spinae pectinato-patentes, ad corpus curvatae, ±  nigrae, radiales 6—8, 
15—30 mm longae, centrales 0 vel l-2(-3), 2—3 cm longae; flores 4 mm 
longi; ovarium squamis parvis dense albolanatis vestitum; camera necta- 
rifera 3—4 mm longa, aperta; tepala longe apiculata, alba vel luteola, 
linea mediana purpurea; fructus ruber; semina atrobrunnea, subtubercu- 
lata.

P l a n t  niet of weinig spruiten vormend, grijsgroen, iets wit berijpt, 
in de schaduw vrijwel zwart, plat — gelijk met de bodem — tot half kogel
vormig; bloeirijpe planten 2 tot meer dan 4 cm dik; top iets verzonken, 
met dorens bedekt; grote iets geelachtige, dikwijls meerdelige penwortel 
met vernauwde wortelhals.

R i b b e n  12—14, tamelijk smal, bij de areolen verbreed, 3—5 mm 
hoog, recht of iets gedraaid verlopend, diep ingesneden; knobbels met sterk 
naar achteren uitstekende afgeronde kin.

A r e o l e n  met witte vilt, ovaal 3—5 mm lang, %— meer dan 1 cm 
van elkaar verwijderd, boven op de knobbels zittend.

D o r e n s  in jeugdstadium zwartachtig grijzend, alle zeer gespreid 
gesteld en naar de plant gebogen; randdorens zijwaarts gesteld, dun, 6—8 
van IV2— 3 cm lang, bij jonge planten bevinden zich aan de bovenkant van 
de areolen bovendien circa Vt dozijn zeer fijne kortere dorens; midden
dorens ontbreken of 1, zelden 2—3, slechts weinig krachtiger, sterk naar 
boven gebogen, 2—3 cm lang.

B l o e m  dicht bij de top, circa 4 cm lang met evenbrede opening, 
iets geurend; de gegevens zijn van 2 bloemen van verschillende planten op 
de groeiplaats.

V r u c h t b e g i n s e l  olijfgroen met kleine smalle roodachtige schub
jes en veel witte vlokjes wol in de oksels.

N e k t a r r u i m t e  3—4 mm lang en even breed, tubevormig, basis 
roodachtig of honinggeel, boven bleek, zonder uitstulping van de binnen
wand, open.
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B 1 o e m b u i s 13—15 mm lang met even brede opening, trechtervor
mig, van binnen geelachtig, buitenkant roodachtig olijfgroen, bekleed als 
het vruchtbeginsel, bovendien lange witte zachte borstels aan de rand.

M e e l d r a d e n  wit, naar boven bleek roodachtig, de onderste 12—14 
mm, de bovenste 14—15 mm lang; inplanting ontbrekend op de bovenste

PYRRHOCACTUS TOTORALENSIS Ritter SPEC. NOV., opgenomen op de natuur- 
lijke groeiplaats. foto: Fried. Ritter.

5—7 mm van de buis; helmknopjes crème, lang, staan tot op V3 van de 
hoogte van de kroon.

S t a m p e r  purperrood; de circa 11 bruin-roodachtige 4 mm lange 
stempels komen boven de helmknopjes uit.

B l o e m b l a d e n  2—2 V2 cm lang, 4—5 mm breed, lang toegespitst, 
voet iets smaller, zijdeachtig glanzend, wit tot lichtgeel met purperen, tot 
de punt doorlopend, middenstreep, die dikwijls erg smal is.

V r u c h t  lang, rood, huidachtig, vrijwel geheel bedekt met witte wol.
Z a a d  1,4 mm lang 1 mm breed, 0,7 mm dik, aan de onderzijde smal

ler, rugzijde krachtig gewelfd en enigszins met een hiel; huid bruinzwart 
met kleine zeer vervlakte vervloeiende knobbeltjes; hilum klein, wit, ovaal, 
aan het schuin buikwaarts afgeknotte ondereinde.

T y p i s c h e  v i n d p l a a t s :  Totoral Bajo, provincie Atacama, 
Noord Chili.

S y s t e e m :  nauw verwant met Pyrrhocactus atroviridis Bitter en 
Pyrrhocactus carrizalensis Ritter.

H o l o t y p e :  gedeponeerd in het botanisch museum en herbarium 
te Utrecht.

Deze soort werd door mij in januari 1956 gevonden en draagt het veld- 
nummer FR 495. Vert.: A. F. H. BUINING.
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F. K. A. NOLTEE

Rhinephyllum 
broomii ‘B oi.

Het door Dr. N. E. 
Brown opgestelde geslacht 
Rhinephyllum telt 12 soorten 
en een variëteit. Het geslacht 
wordt door Prof. Schwantes 
tezamen met Stomatium, 
Chasmatophyllum, Neorhine, 
Aquirithus en Neohenricia in 
de groep Stomatiinae ge
plaatst. (Onderfamilie Ru- 
schioideae, tribus Ruschieae, 
subtribus Stomatiinae).

Rhinephyllum broomii is 
bij ons wel de meest voor
komende Rhinephyllumsoort. 
Deze aardige vertegenwoor
diger van de familie der Fi- 
coidaceae wordt gevonden in 
het Fraserburgdistrict in de 
Kaapprovincie van Z.-Afrika.

Het afgebeelde plantje 
(zie bijgaande foto) is 2—3

Rhinephyllum. broomii, detail, vergr. 7,5 X
foto: Noltee

Rhinephyllum broomii, vergr. 1,2 X  foto: Noltee
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cm hoog bij een doorsnee van ±  8 cm. Het vormt een weinig compact 
groepje met takjes waaraan 4—6 blaadjes. De blaadjes zijn min of meer 
rechtopstaand, lichtgroen, tot 15 mm lang, maar meestal korter.

De top, die knotsvormig verdikt is, tot 8 mm breed, is dicht met min 
of meer witte wratjes bedekt, onder de top zijn de blaadjes zwak gekield. 
Ook de bloemknoppen zijn met wratjes bedekt. De bloemen zijn kort ge- 
steeld, tot 16 mm diam., stralend geel, ’s middags geopend. Het plantje 
bloeit gemakkelijk en rijk van begin april tot in de herfst.

De cultuur is heel eenvoudig, groeitijd ’s zomers, matig vochtig hou
den. Rhinephyllum broomii laat zich gemakkelijk stekken en zaaien.

Zowel Jacobsen als Schwantes vermelden van de bloemen van Rhine
phyllum dat ze ’s nachts open zijn. Rh. broomii bloeit bij mij echter ’s mid
dags. Het plantje is zelffertiel, in tegenstelling tot verreweg de meeste 
andere Mesems.

Mede door zijn gemakkelijke cultuur verdient het in iedere verzame
ling een plaatsje.

Over de zuurgraad van de grond
Voor onze cactussen wordt thans alge

meen het gebruik van een iets zure grond 
aangeraden. Een pH 6 wordt in dit ver
band het meest genoemd. Toch is het 
beslist niet zo dat alle cactussen in hun 
natuurlijke staat in een zure grond 
groeien. Zeer veel planten worden in een. 
alkalische of basische grond gevonden.

Zo heeft bijv. Mr. E. F. Andersen 
uit Californië uitgebreide onderzoekingen 
gedaan op de vindplaatsen van Ariocar- 
pus. Hij vond dat deze soort meestal in 
basische grond groeit.

Gerhard Franck vond verschillende 
Astrophytumsoorten in een grond met een 
pH 7,5 tot pH 8,5. Astrophytum asterias 
in de meest alkalische grond. Toen hij 
een proef nam door een aantal Astrophy
tum asteriasplanten in een zeer zuur 
grondmengsel te zetten (zuurgraad pH 5,5) 
bleken deze uitstekend te groeien.

Op de vindplaatsen van bovengenoem
de planten komen verder nog vele andere 
soorten voor. We noemen er enkele : 
Cereus, Opuntia, Echinocereus, Thelocac- 
tus, Echinomastus, Coryphantha en Mam
millaria.

Merkwaardig is nu dat we als algemene 
regel kunnen stellen dat :

le. planten die in basische grond groei
en het op een zure grond ook goed doen; 
omgekeerd echter niet, dus:

2e. planten die in een zure grond

groeien, zullen in een basische grond niet 
of slecht groeien.

Vooral Gymnocalycium en Oroya 
schijnt het in een alkalische grond zeer 
slecht te doen, persoonlijke ervaring op 
dit punt heb ik echter niet. Toch zou ik 
voor een gehele collecte cactusen beslist 
een iets zure grond nemen.

In de praktijk loopt de pH van de 
grond op (wordt dus steeds m i n d e r  
zuur). Dit komt doordat men vaak giet 
met leidingwater dat iets alkalisch is en 
ook wel door het gebruik van meststoffen. 
Vooral Thomasslakkenmeel is sterk alka
lisch.

Superfosfaat, hoewel minder sporen
elementen bevattend, is meestal iets zuur. 
Sporenelementen zijn die stoffen die een 
plant, hoewel in zeer kleine hoeveelheden, 
beslist niet kan missen voor haar groei. 
In iedere goede verse grond zijn ze in 
voldoende mate aanwezig. Het gebruik 
van Thomasslakkenmeel raad ik af, wilt 
u fosfor bijmesten, neem dan superfosfaat.

Ook het aanzuren van water met su
perfosfaat (dat niet geheel oplost) wordt 
veel gedaan om verzuring van de grond 
tegen te gaan.

De cijfers in dit artikel zijn naar ge
gevens in een artikel van de heer Gerhard 
Franck in „The Journal of the Mammil
laria Society” (1961, nr. 6).

Rein Davidson.
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A. J. BREDEROO

A y lo s te ra  dem inuta  

(clOeber 1904) ‘̂ Backbg

en A y lo s te ra  

pseudom inuscula 

(S p e c ,(. 1905) S p e g -

Het komt nogal eens 
voor, dat bovengenoemde 
planten met elkaar verwis
seld worden. Dit is niet zo 
verwonderlijk, want opper
vlakkig lijken beide planten 
nogal veel op elkander, hoe
wel bij een nauwkeuriger
waarnemen er wel degelijk duidelijke verschillen te zien zijn. Laat ons 
dus eerst nagaan, waarin beide soorten zich van elkander onderscheiden.

Een schetsje kan in dit geval, naar ik hoop, meer doen dan uitvoerige 
beschrijvingen.

AYLOSTERA PSEUDODEMINUTA (Backbg) 
Backbg (syn. Echinopsis deminuta Weber; Echi
no cactus deminuta Gürke; Reb. deminuta Br. et 
Rose. foto: Uitewaal.

Figuur 1 laat duidelijk zien dat een middendoren bij Aylostera pseudominuscula 
aanwezig is. Bij figuur 4 ziet men, dat de middendoren geheel ontbreekt bij 
Aylostera deminuta. Duidelijk ziet men in figuur 2, dat de bloembuis dikker en 
langer is dan die op figuur 3. Tekeningen van de schrijver.

Figuur 1 stelt het areool voor van Aylostera pseudominuscula. Zoals 
u ziet is er een middendoom aanwezig. Spegazzini zegt ook in zijn be
schrijving van deze soort (Anale del Mus. Nac de Buenos Airos, serie III, 
Tomo IV, 1905, pag. 448) 1—4 middendorens.

Figuur 4 is het areool van Aylostera deminuta, hier is géén midden- 
doorn aanwezig. Dit kenmerk is, naar ik meen, belangrijk en een tweede 
belangrijker kenmerk is wel de bloem, niet wat de kleur betreft, want die
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AYLOSTERA DEMINUTA 
(Weber) Backbg. (syn. Rebutia  
pseudom inuscula  Br. et Rose).

foto: Backeberg

verschilt niet veel, maar wat 
in fig. 2 en 3, naar ik hoop, 
zeer duidelijk te zien is, de 
dikte van de bloembuis. Mis
schien nog een belangrijker 
kenmerk dan het aanwezig 
zijn van (één) middendo
ren^). Spegazzini spreekt 

over 2Vz mm bij Aylostera pseudominuscula. Weber geeft voor Aylostera 
deminuta 3 mm aan, één Vz mm is niet veel, maar voor een kleine bloem
buis een duidelijk kenmerk.

Beschouwen we de dorens van beide planten nog even nader, dan zien 
we dat Aylostera deminuta 10—12 randdorens heeft, circa 5—8 millimeter 
lang, wit met een bruine punt. Aylostera pseudominuscula heeft circa 
7—io dorens, ±  4 mm lang, geel-wit van kleur, bruin gepunt en één, zel
den meer, middendoren, 4 mm lang, evenals de randdorens geel-wit met 
bruine punt. Het is meer dan eens gebleken dat Aylostera pseudominuscula 
en Aylostera deminuta nogal eens met elkaar verward worden, hoewel 
eerstgenoemde plant een krachtiger habitus heeft, sterker bedoornd is en 
grotere bloemen heeft.

Tot slot nog iets over de naamgeving.
Aylostera deminuta werd voor het eerst beschreven door Weber als 

Echinopsis in Buil. du Mus. d’Histoire National, Paris 1904, p. 386-387.
In 1905 beschreef Gürke deze plant in het Notizb. d. Bot. Gart. und 

Mus. Berlin, pag. 184—4, maar toen als Echinocactus.
Britton et Rose plaatsten deze soort bij de Rebutia’s in 1922, Cactaceae, 

Vol. III, p. 48; Backeberg deelde haar in bij het ondergeslacht Aylostera 
in 1935. Kaktus ABC, pag. 274.

In 1923 beschouwde Spegazzini deze soort als typeplant voor zijr, 
nieuw geslacht Aylostera, in An. de la Soc. Cien Arg. XCVI, pag. 75.

Backeberg beschouwde voor het eerst in 1935, Kaktus ABC, pag. 274, 
deze soort als variëteit van Aylostera deminuta. Als zodanig wordt Ayl. 
pseudominuscula thans ook algemeen erkend.
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FELIX KRAHLENBÜHL

Lophophora williamsii 60 a l t e r  (1894)

Over deze plant is reeds veel geschreven. Ze bezit, zoals bekend is, 
meerdere gifstoffen, welke door de medici worden toegepast. Het „mesca- 
lin” bijvoorbeeld zou de gebruiker ervan in een droomtoestand brengen. 
De inlanders verzamelen deze planten om ze te gebruiken bij hun reli
gieuze feesten. Over de verdovende werking van het mescalin zijn reeds 
vele kolommen geschreven.

Ik herinner mij nog zeer goed, toen ik als jongeling een A n h a l o -  
n i u m — zo noemde men Lophophora een jaar of dertig geleden — in mijn

Afb. 1 — 8-ribbige uitloper, 6 cm breed en 4 cm hoog, welke weer uitlopers vormt.
foto: Krahlenbühl.

verzameling had, die ik zogenaamd voor „beproeving aan den lijve” naar 
het volgende recept gebruikte.

„Men neme(!) een middelgrote plant, maakt deze goed schoon, snijdt 
ze vervolgens in dunne schijven en laat deze enige dagen drogen. Voor het 
gebruik laat men ze enige uren in zuiver water weken en eet ze daarna op.” 

Ik vond het wel zonde van de plant, maar terwille van de „weten
schap” moest ik dat offer maar eens brengen. In mijn jeugdige overmoed
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at ik de plant op. De schijven smaakten naar niets. Vol verwachting op 
de dingen die komen zouden, zette ik mij in een gemakkelijke stoel en 
wachtte maar rustig af. Er gebeurde niets. Èr kwamen geen visioenen, ook 
de fantastische kleuren bleven uit. Ik kreeg niet eens hoofd- of buikpijn. 
Na twee uur maakte ik de balans op en toen wist ik dat ik tevergeefs aan 
de „wetenschap” een van mijn mooiste planten had opgeofferd.

Mogelijk had ik het recept niet goed opgevolgd, ook is het mogelijk

Afb. 2 — Zeer veel stek leverende variëteit met meest 5 ribbige kopjes,
13 cm breed en 6 cm hoog.

foto: Krahlenbühl.

dat ik niet het goede recept had, o f -----wat het meest waarschijnlijke is,
geloof ik, dat van deze planten in onze cultuur en klimaat de gifstoffen een 
zeer spaarzame werking hebben of zich helemaal niet ontwikkelen kunnen 
zoals dat wel in hun vaderland het geval is.

De groeiplaatsen van Lophophora strekken zich uit van het zuidelijk 
deel van Texas tot M.-Mexico. De zware penwortels tonen duidelijk aan, 
dat ze van een leemachtige grondsoort houden. Lophophora houdt in de 
zomer van licht, lucht, warmte en water. Gedurende de wintermaanden 
houdt ze van een koele plaats en wenst zeer droog gehouden te worden. 
Bij een goede cultuur verschijnen de ongeveer 2,5 cm groot wordende, 
licht roserode bloempjes met een iets donkere middenstreep op de bloem
blaadjes, talrijk en gemakkelijk.

De vrucht is intensief roserood, besvormig, zoals bij de Mammillaria’s 
en bevat zwarte zaden. De zaden ontkiemen vrij gemakkelijk. Ik heb 
meermalen waargenomen, dat van de moederplant vallende zaden direct
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in de pot begonnen te ontkiemen. Zo staan er in mijn verzameling om een 
circa 6 cm dikke plant, enige zaailingen van 1 tot 2 cm diameter. Op 
oudere leeftijd beginnen de Lophophoras te stekken. Op de eerste afbeel
ding zien we een circa 6 cm grote zijscheut, die op haar beurt aan de basis 
weer een aantal zijscheuten vormt.

Daarnaast bezit ik nog een variëteit „caespitosa”, wat zoveel als zo
denvormend betekent. De afzonderlijke kopjes zijn in wezen kleiner dan 
het normale type; zij worden hoogstens 3 cm in doorsnede en zijn zonder 
uitzondering vijfribbig. Gebloeid heeft deze plant, ondanks haar grootte,

Afb. 3 — Sterk vergrote opname van een deel van de tweede foto — zie 
links boven — het cirkeltje met het stekje is slechts 4 millimeter. De 

opname is gemaakt op een afstand van 5 centimeter.
foto: Krahlenbühl.

nog nooit. Het eigenaardige van deze variëteit is, dat zij zich beijverd om 
aan alle zijden van de plant zijscheuten te produceren.

De tweede afbeelding laat een plant zien met meer dan honderd kop
pen. De bij het normale type penseelvormige zachte wollige bosjes zijn 
hier echter alleen maar aangetipt. In het voorjaar van 1959 schoof een 
lange ballonachtige compleet gesloten en bruinachtig geaderde tekening 
van onder naar boven, welke zich plotseling aan de bovenzijde opende 
en. . .  . weer is er een nieuwe scheut geboren, een fris 5-ribbig kopje blikte 
voor de eerste maal de wereld in.

De derde foto is een deel van de linkerzijde van de tweede foto. 
De te voorschijn komende uitloper is slechts 4 mm groot. De gehele plant 
is 13 cm breed en 6 cm hoog. Ze staat in een 12 cm pot, doch puilt aan 
beide zijden over de rand heen. Enten is overbodig, doch zorg wel voor 
een goede leemachtige, poreuze aarde. In de winter koel en droog houden, 
houden.
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Klimaatverschillen rondom de Evenaar
,.Aan de evenaar is de gemiddelde temperatuur het hele jaar door zeer gelijk

matig” . Dit vertelt ons het boek: „De wonderwereld der Tropen” („Tropiques” ) 
van E. Aubert de la rüe - F. Bourlière - I.-P. Harroy.

Aan dit zeer interessante boek hebben we enkele gegevens ontleend, welke voor 
de cultuur van succulenten belangrijk kunnen zijn.

In de tropen, de gebieden aan de evenaar, staat de zon rond het middaguur altijd 
dicht bij het zenith - het punt recht boven de waarnemer - en de invalshoek van 
de zonnestralen is nooit minder dan 43 gr. boven de horizon. Hierdoor is de gemid
delde temperatuur het hele jaar door zeer gelijkmatig. Uit het oogpunt van tempe
ratuurverschil kan men nauwelijks van seizoenen spreken. De dagelijkse schomme
lingen zijn in zeer vochtige gebieden weinig uitgesproken (tussen 5 en 10 gr. C.). In 
droge klimaten zijn de verschillen groter, hoewel lang niet zo groot als in streken 
welke op hogere breedtegraden liggen.

De dag en de nacht zijn in de tropen bijna gelijk van lengte. Deze lengte ver
schilt bij de evenaar niet meer dan een half uur en nauwelijks een uur nabij de 
keerkringen. De planten krijgen dus een zeer gelijkmatig verdeelde lichthoeveelheid 
gedurende het hele jaar.

De plaatsen op aarde waar de hoogste temperaturen geregistreerd worden, resp. 
die, waar de meeste regen valt, treft men beide niet binnen de keerkringen, dus niet 
in de tropen aan.

VERSCHILLENDE KLIMATEN
In de tropen onderscheidt men onder andere de volgende klimaten:
le. equatoriaal klimaat; 2e. subequatoriaal klimaat; 3e. woestijnklimaat en 4e. 

bergklimaat.
Al deze klimaten hebben een zeer grote verscheidenheid, afhankelijk van het 

voorkomen van bergketens, zeeën en dergelijke. Er zijn veel overgangsgebieden en 
uitlopers van het ene klimaat in het andere. Ook zijn er vele uitzonderingen op de 
kenmerken der verschillende klimaten.
TEMPERATUUR EN NEERSLAG

De regentijd valt samen met onze zomer op het noordelijk halfrond. In de voch
tige gebieden valt tussen de 400 en 2000 mm neerslag per jaar. Stortbuien brengen 
per keer 80 tot 200 mm regen; van dit regenwater gaat echter voor de plantengroei 
het grootste deel verloren doordat dit via de rivieren meteen afvloeit. De duur van 
het droge seizoen is niet steeds gelijk en varieert van twee tot acht maanden. Naar
mate men dichter bij de evenaar komt duurt het droge seizoen korter. In de tropen 
zijn de verschillen in temperatuur tussen de warmste en de koudste maand tot 
omstreeks 6 graden C. In de gematigde streken — waartoe onze omgeving ook be
hoort — worden veel grotere temperatuurverschillen waargenomen.

Het equatoriaal klimaat is gekenmerkt door een zeer grote relatieve vochtig
heid, zware regens gedurende het hele jaar zonder een eigenlijk droog seizoen; 
betrekkelijk hoge en gelijkmatige temperaturen. Gemiddelde temperatuur tussen 
24 en 26 graden C. Uiterste grenzen ongeveer 18 en 35 graden C.; meestal tussen 
22 en 30 graden C. Het verschil tussen de warmste en de koudste maand zelden 
meer dan 2 graden C. De regenval is gewoonlijk meer dan 2000 mm per jaar.

Het subequatoriaal klimaat heeft als meest opvallend kenmerk; een tamelijk 
droog seizoen van 2 tot 3 maanden, enige maanden later gevolgd door een kort, 
droog seizoen, wat niet in een vaste periode valt; het blijft soms ook achterwege. 
Het subequatoriaal klimaat overheerst vaak in de equatoriale zone.

De gebieden zonder regenseizoenen hebben een woestijnklimaat. Binnen de tro
pen zijn alleen de Sahara en het noorden van Chili absolute woestijnen. Bij Bilma 
(Sahara) valt per jaar gemiddeld 21,5 mm neerslag. In Zuid-Amerika is het nog 
minder: Copiapo ; 10 mm; Antofagasta : 6 mm; Iquique ; 5 mm per jaar.

KLIMAATVERANDERING OP GROTE HOOGTEN
Wanneer men in de tropen op grotere hoogte komt, krijgt men een klimaats

verandering, waarvan het effect gelijk staat met een verwijdering van af de eve
naar. Hier spreekt men van een bergklimaat. Een stijging van 100 meter veroorzaakt 
ongeveer eenzelfde klimaatverandering als een verplaatsing van 150 km in de rich-

140



ting van de polen. Zodoende kan men op steile hellingen op korte afstanden van 
elkaar een grote verscheidenheid van klimaten aantreffen. Dit is b.v. het geval aan 
de kust van Peru. Tot op een bepaald niveau neemt de neerslag toe met de hoogte, 
daarom groeien op grotere hoogte de tropische wouden weliger (nevelwouden). De 
grens van de eeuwige sneeuw en de gletschers ligt tussen 4500 en 5000 meter. Op 
2000 meter hoogte treft men vaak reeds strenge vorst aan. Op 4500 meter is de 
temperatuur het hele jaar door omstreeks 0 gr. C. (3 tot +  gr. C.).

Op de hoogvlakten in bergachtige streken wonen veel mensen. De bevolkings
centra zijn ontstaan doordat het klimaat er zeer gezond is. In deze streken is de 
oorspronkelijke plantengroei veelal vernietigd of verdrongen door ingevoerde, niet 
inheemse soorten, waardoor een nieuw, kunstmatig landschap is ontstaan sterk 
afwijkend van het oorspronkelijke.

Tot zover de verkorte weergave van aan het boek ontleende gegevens welke 
onze liefhebbers het meest zullen interesseren. Omdat veel van de succulenten in 
de tropen groeien, zouden we geneigd kunnen zijn bovenstaande aanhalingen te 
gebruiken bij onze theorieën over de cultuur van onze planten. Hierbij moeten we 
echter voorzichtig zijn en bedenken, dat het algemene door onderzoek vastgestelde 
feiten zijn; de plaatselijke omstandigheden kunnen zeer veel uitmaken.

Bijvoorbeeld de temperatuur; hoewel de gemiddelde temperatuur zeer gelijk
matig is, kan overdag door sterke zonbestraling de bodemtemperatuur en dienten
gevolge ook de temperatuur van de lucht er boven tot zeer hoge waarden stijgen, 
terwijl door uitstraling ’s nachts op dezelfde plaatsen zeer lage temperaturen kun
nen optreden.

Zo ook de neerslag. Op plaatsen waar zeer weinig regen valt kan toch de „ver
borgen neerslag” aanzienlijk zijn. Mist of dauw kan gelijkwaardig zijn aan regen; 
voor cactussen zijn deze vormen van neerslag vaak zelfs belangrijker. Ook is in 
droge gebieden het bestaan aangetoond van grondwaterbekkens en ondergronds stro
mende tijdelijke rivieren, welke soms van zeer ver komen.

Leest u in dit verband nog eens de vertaling van het artikel van Dr. Fr. Bux- 
baum in Succulenta 1958, pag. 4 tot en met 11, waarin o.a. gesproken wordt over de 
relatieve luchtvochtigheid des nachts in woestijngebieden. H. F. BLOM

Rhipsalis collectie naar Cantonspark
De hortulanus van het Cantonspark schrijft ons :
De uit meer dan 100 verschillende soorten bestaande Rhipsalis col

lectie die de heer G. D. Duursma gedurende de laatste twintig jaren op 
„Vijversberg” had verzameld, is gelukkig voor de toekomst bewaard ge
bleven. De heer Duursma schonk ze enkele maanden geleden aan het Can
tonspark te Baarn, de bekende Hortus van de Utrechtse Universiteit.

De planten zijn alle verpot en van duidelijke etiketten voorzien en 
zullen in een apart kasgedeelte worden ondergebracht. Succulentaleden 
zijn er van harte welkom.

DECEMBER — Veel valt er deze maand aan onze planten niet te doen. De 
cactussen zijn in rust en onze werkzaamheden bepalen zich tot het controleren of 
zich soms ongedierte tussen de potten of planten bevinden, die de overwintering 
door willen maken ten koste van de planten. Als u een glinsterende streep ziet, 
kunt u veilig aannemen dat een slakje zijn spoor heeft achtergelaten. Het is zaak 
om het ondier zo vlug mogelijk te vangen. In de kas zorge men er voor dat - indien 
er gestookt moet worden - de temperatuur niet te hoog oploopt. Verwarmen is dan 
pas nodig, wanneer de temperatuur in de kas een graad of 3 boven het vriespunt 
daalt. Veel hangt natuurlijk af van de standplaats van de kas voor wat betreft de 
vochtigheid van de bodem. Natuurlijk heeft u enkele soorten welke geen al te lage 
temperaturen verdragen, deze haalt u natuurlijk naar binnen. Het zal wel nodig 
zijn om onduidelijke en vooral foutief geschreven naamhoutjes te corrigeren. Als 
een kleine leidraad zou u kunnen nemen de zaadlijst van Succulenta, waarin de 
juiste benamingen zijn geschreven.
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I N H O U D  1961

Aeonium tabulaeforme cv. ’cristatum’ 28 
Akersia roseiflora 25 
Algemene vergadering 48 
Aloë verecunda 2
Aylostera, bloem en dorens (teken.) 135 
Aylostera deminuta 135 
Aylostera pseudominuscula 135

Bekroonde kwekers 128 
Bent U één van de honderd 117 
Bent U wel eens stekelig ? 58 
Bestuursmededelingen 56—128

Cactusliefhebberij in Japan 80 
Cactuspraatje 79 
Chamaecereus silvestrii 8 
Cole, Prof. D. T. 72 
Cristaatvorming 103

December 141 
De Grasheuvel 48
Dertig jaar succulenten in Zürich 88

Echeveria gibbiflora var. metallica 
cv. ’monstruosa’ 89 

Echeveria glauca cv. ’cristata’ 81 
Echinocereus fendleri 23 
Een centrale collectie cactussen en 

vetplanten 46 
Een stekelig geval 109 
Encephalocarpus strobiliformis 115

Ferocactus viridescens 59 
Financieel overzicht 47

Het Clichéfonds 80—103 
Het IOS Congres te Barcelona 105 
Het Vakblad voor de Bloemisterij 128 
Het zaaien van Parodia’s 20 
Het zaaien van Mam. wrightii en 

Toum. papyracantha 21—30

Jiskoot, A. 3
Klimaatverschillen rond de Evenaar 140

Laatbloeiende succulenten 87 
Lezers schrijven ons over 127 
Lithops elisae 107 
Lophophora williamsii 137

Mammillaria’s 100 
Monanthes muralis 33

1961
Nieuwe cactussen 93
Notities over Lithops 37—52—65—73
November 128
Nuttige wenken 14—27—47—35—141

October 120 
Opgelet 14
Orostachys spinosus 113
Orostachys spinosus in bloei 127
Opuntia tuna monstruosa 92
Over de zuurgraad van de grond 134

Parodia mairanana 31 
Parodia nivosa 51 
Parodia mutablis 70 
Parodia schwebsiana v. salmonea 45 
Phyllocactussen 15 
Pyrrhocactus calderanus 13 
Pyrrhocactus confinis 4 
Pyrrhocactus gracilis 129 
Pyrrhocactus huascensis 57 
Pyrrhocactus simulans 35 
Pyrrhocactus totoralensis 131

Rectificaties 112 
Rebutiaclub 103 
Rhinephyllum broomii 133 
Rhipsalis collectie 141

September 104
Sempervivum tectorum var. calcareum 

cv. ’Griggs Surprise’ 9 
Sempervivums 94—118—121 
Sinocrassula yunnanensis cv.

’cristata’ hort. 49

Toumeya papyracantha 18

Uit andere tijdschriften
12-32-72-80-88-91  

Uit de oude doos 72 
Universele indeling 86

Van het Clichéfonds 106 
Verpotten en groeibodem 6 
Verslag Algemene Vergadering 124

Water en neveldamp 108 
Werkgroep v. Succulentenstudie 84—116

Zaadcatalogus 1961 (bijlage) 
Zaadcatalogus 22 (aanvullingslijst) 
Zaaiproef Echinocactus grusonii 104 
Zaaiproef voor alle leden van Succ. 6
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A F B E E L D I N G E N

Aeonium tabulaeforme cv.
’cristatum’ 28 

Aeonium tabulaeforme 29 
Akersia roseiflora bloemblaadje 26 
Akersia roseiflora zaden 26 
Akersia roseiflora in bloei 26 
Akersia roseiflora vrucht 27 
Aloë verecunda 2—3 
Aylostera deminuta 135 
Aylosteria pseudominuscula 135

Chamaecereus silvestrii 8 
Collectie van een liefhebber 6 
Coryphantha werdermanniana 109

Deelnemers I.O.S. congres te Barce
lona 106

Echeveria gibbiflora var. metallica 90 
Echeveria gibbiflora cv.

’monstruosa’ 90
Echeveria glauca cv. ’cristata’ 82 
Echeveria glauca 83 
Echinocereus fendleri 23 
Encephalocarpus strobiliformis 115 
Eu-sempervivum tectorum 98

Ferocactus acanthodes 62 
Ferocactus viridescens met vrucht 60 
Ferocactus viridescens

met knop en bloem 59 
Ferocactus viridescens, 

gehalveerde vrucht 61

Jovisbarba heuffelii 120 
Jovisbarba hirta var. neilrichii 122 
Jovisbarba sobolifera 121

Lithops bella var. bella 39
Lithops bella var. eberlanzii 39
Lithops comptonii 40
Lithops divergens var. divergens 40
Lithops divergens var. amethystina 40
Lithops elisae 107
Lithops erniana 39
Lithops herrei var. herrei 41
Lithops herrei var. geyeri 41
Lithops julii var. julii 41—43
Lithops julii var. reticulata 41—43

Lithops karasmontana var.
karasmontana 52 

Lithops karasmontana var.
mickbergensis 52 

Lithops karasmontana var. 
opalina 52

Lithops karasmontana variëteit 
summitatum 52 

Lithops lesliei var. lesliei 55 
Lithops lesliei var. minor 55 
Lithops localis var. localis 55 
Lithops localis var. terricolor 55 
Lithops localis var. peersii 55 
Lithops pseudotruncatella v.

pseudotruncatella 69 
Lithops pseudotruncatella var.

pulmonuculata 69 
Lithops pseudotruncatella var. 

edithae 69
Lithops pseudotruncatella var. 

elisabethae 69
Lithops pseudotruncatella v. mundtii 69 
Lithops pseudotruncatella var. 

dendritica 69
Lithops pseudotruncatela var.

dendritica (zg. farinosa type) 69 
Lithops pseudotruncatella var. 

volkii 68—69
Lithops schwantesii var. kunjasensis 76 
Lithops schwantesii var. schwantesii 76 
Lithops schwantesii var. rugosa 76 
Lithops schwantesii var. triebneri 75—76 
Lithops schwantesii var. urikosensis 76 
Lithops verruculosa var. verruculosa 77 
Lithops verruculosa var. inae 77 
Lobivia nigrostoma 110 
Lophophora caespitosa 138—139 
Lophophora williamsii 137

Malacocarpus fricii 79 
Mammillaria candida roseiflora 102 
Mammillaria chionocephala 102 
Mammillaria microthele 110 
Mammillaria parkinsonii 101 
Mammillaria prolifera 100 
Mammillaria swinglei 64 
Mammillaria wildii 102 
Monanthes muralis 33—34

Opuntia mamillata (onderschrift foutief 
als Opuntia tuna) 92 

Opuntia tuna monstruosa 92 
Orostachys spinosus 113—114—115
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Parodia mairanana 31—32 
Parodia mutabilis 70 
Parodia mutabilis v. carneospina 71 
Parodia mutabilis v. elegans 71 
Parodia nivosa 51
Parodia schusehsiana var. salmonea 45 
Parodia zaailingen 20 
Phyllocactus anguliger 16 
Pyrrhocactus calderanus 14 
Pyrrhocactus confinis 4 
Pyrrhocactus gracilis 130 
Pyrrhocactus huascensis 58 
Pyrrhocactus simulans 36 
Pyrrhocactus totoralensis 132

Rhinephyllum broomii 133

Sempervivum arachnoideum 95

Sempervivum ciliosum 119 
Sempervivum clusianum 98 
Sempervivum montanum 118 
Sempervivum tectorum var calcareum 

cv. ’Grigg’s Surprise’ 10 
Sempervivum tectorum L. ssp. 

calcareum 96
Sempervivum tectorum var.

calcareum 11 
Sempervivum wulfenii 99 
Sinocrassula yunnanensis 49 
Sinocrassula yunnanensis cv.

’cristata’ 50

Thelocactus schwarzii 111 
Toumeya papyracantha 18

Weberbauerocereus johnsonii 64

K O O P -  E N  V E R K O O P
Leden van Succulenta kunnen in deze rubriek 
koop- en verkoopaanbiedingen t.e.m. 10 regels 
plaatsen tegen de prijs van f  2.50 p. plaatsing. 
Betaling op postrekening no. 551220 ten name 
van Mevr. J. Grullemans van Berghem, Here- 
weg 19, Lisse.

TE KOOP: partij cactussen, waaronder 
zeer mooie exemplaren (één koop), te be
vragen: J. C. M. WEEVERS, Marktveld 
5, Vught.

AANGEBODEN: grote bak met glas, 
140 x 70 cm, cactuspotjes ƒ 4,—  per 100, 
rood stenen, ronde bakken a ƒ 0,45 per 
stuk en andere soorten plantbakken. Ver

der cactusboeken, grotere maten bloempot
ten enz., alles tegen opruimingsprijzen. 
W. J. BUWALDA. Bovenweg 32, St. Pan- 
cras.

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden. 

Geen koop- en verkoopaanbiedingen.

GEVRAAGD zaden van Stapelia gigan- 
tea. A. BONGAARDS, Schoolstraat 6, De 
Lier, Zuid-Holl.

GEVRAAGD Artis-punten en /o f series 
vetplanten, orchideeën, kolibr. Br. aan A. 
BUCQUET, Slichtenhorststraat 84, Nij
megen.

E u p h o r b i a  o b e s a
10 zaden voor fl. 1.25

Toezending van de zaden volgt UITSLUITEND na overschrijving 

van ƒ 1.25 op onze giro-rekening 30 58 64.

K. EDELMAN —  ’’Tempel Nurseries” —  REEUWIJK

144



UIT DE AFDELINGEN
GOOI- EN EEMLAND

De maandvergadering voor november 
werd op 7 november in het Restaurant 
„D e Karseboom”  te Hilversum gehouden. 
Met 26 deelnemers houdt deze bijeen
komst voorlopig het record voor 1961, 
waarbij de propaganda-vergaderingen van
zelfsprekend buiten beschouwing worden 
gelaten. Na de introductie en begroeting 
van nieuwe leden werden de plannen be
sproken voor de komende maanden en 
werd een discussie gevoerd over de wijze, 
waarop propaganda voor Succulenta ge
maakt zal worden.

Tijdens de pauze werd de gebruikelijke 
verloting van planten gehouden waarvoor 
veel belangstelling bestond. Daarna toon
de de heer Rubingh een serie nieuwe 
kleuren-dia’s, die met alle duidelijkheid 
bewezen, dat een opmerkelijke bloei van 
cactussen ook in een jaar met weinig zon
neschijn bereikt kan worden. De geani
meerd verlopen vergadering sloot tegen 
10 uur 30.

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

GORINCHEM
Op woensdag 8 november hield de afd. 

Gorinchem en Omstreken een vergadering 
waarop ook de afd. Dordrecht was uit
genodigd. '

Onze speciale gast op deze avond was 
de heer Bonefaas uit den Haag, die ons 
vertelde van zijn reis naar Spanje en wel 
in het bijzonder naar Pinya de Rosa.

Hij gaf een voortreffelijke beschrijving 
van hetgeen hij daar gezien had en vulde 
zijn verhaal aan met het vertonen van 
een aantal prachtige dia’s over deze bij
zonder mooie tuin, volgeplant met onze 
dierbare stekelige vrienden.

Aan het eind van de avond vond er 
nog een klein woordensteekspel plaats 
waarin de heer Bonefaas memoreerde dat 
onze liefhebberij dan pas een liefhebberij 
werd, als wij ons, stuk voor stuk toe gin
gen leggen op een speciale groep plan
ten, al was dit groepje nog zo klein, als 
het maar compleet was. Ter versiering van 
dit groepje konden wij andere planten 
plaatsen.

Al met al was het een zeer gezellige 
avond en danken wij de heer Bonefaas 
nogmaals van deze plaats.

C. VAN T  VEER, secr.-penningm.
E. van Luikstraat 28 — Gorinchem.

HAARLEM EN OMSTREKEN

Om 8.15 uur opende de voorzitter deze 
bijeenkomst, en heette alle aanwezigen, in 
het bijzonder onze gast van deze avond, 
de heer A. F. H. Buining, welkom.

Wel moest de voorzitter opmerken dat 
de opkomst ditmaal bedroevend is, gezien 
de toch wel zeer mooie en leerzame avond 
die we tegemoet mogen zien, en welke 
verzorgd wordt door de heer Buining.

Na deze inleiding nam de heer Buining 
het woord en vertelde dat hij al vroeger 
voor de afd. Haarlem eens een avond ver
zorgd had, dat er toen meer leden waren. 
Hopelijk zal de afdeling weer een grote 
en sterke worden.

Hierna begon de heer Buining aan zijn 
causerie, de lichtbeelden welke vertoond 
werden waren van de botanische tuin uit 
Heidelberg, van eigen kas en uit Spanje. 
Van al deze mooie dia’s wist de heer Bui
ning ons iets zeer leerzaams te vertellen.

In de pauze vertelde de heer Buining 
nog wat over bussencultuur. In gewone 
conservenblikken had hij als proef vroe
ger wel eens planten gekweekt; dit was 
hem zeer goed bevallen, de planten 
groeien n.1. beter, doordat de warmte in 
het blik blijft. Alleen het nadeel was een 
lelijk gezicht daar de bussen gauw roest- 
plekken vertonen.

Na de pauze vertoonde de heer Buining 
nog een aantal dia’s waarop Agaven en 
Euphorbia’s voorkwamen.

Om 10.30 uur besloot onze voorzitter 
deze leerzame avond en bedankte de heer 
Buining voor de interessante avond welke 
hij ons had gegeven.

Op donderdag 11 januari houdt de afd. 
Haarlem een bestuursverkiezing, waarbij 
onze voorzitter, de heer J. Grolman en de 
penningmeester de heer J. H. Ruygrok af
treden. Wel stellen deze heren zich her
kiesbaar. Eventuele candidaten voor deze 
functies kunnen zich schriftelijk melden 
bij de secretaris.

Komt U allen deze vergadering bijwo
nen, welke gehouden zal worden in de 
bovenzaal van ’t café „D e Witte Zwaan” , 
Kinderhuisvest 51, hoek Zijlstraat te 
Haarlem.

M. J. VAN DOESBURG, Secretaris, 
Wardenaarstraat 4, Velsen-noord, 

post Beverwijk.

ROTTERDAM

De avond van zaterdag 11 november is 
voor onze afdeling een interessante bij
eenkomst geworden. De heer K. A. Noltee 
uit Dordrecht heeft voor ons een lezing
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BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIES AFDELINGEN 
1961

De penningmeesters der afdelin
gen worden dringend verzocht vóór 
31 december 1961 de afdracht der 
contributies over het jaar 1961 te 
storten op postrekening no. 83 35 50 
ten name van Algemeen Penning
meester Succulenta te Leeuwarden.

Mogen wij op Uw medewerking 
rekenen ?

G. D. DUURSMA,
Alg. Penningm. Succulenta 

Spoorstraat 106, Leeuwarden.

gehouden over ultrasucculenten met kleu
rendia’s. Wij hebben genoten van de 
prachtige dia’s maar inzonderheid van het 
gesproken woord, daar de heer Noltee op 
dit terein zeer deskundig is en onder zijn 
leiding een prettige leerzame discussie 
ontstond. De voordracht werd onderbro
ken door een gezellige koffiepauze waarin 
flink wat loten verkocht werden voor de 
na de lezing te houden verloting.

Aan het eind der bijeenkomst dankte 
de voorzitter de heer Noltee namens alle 
aanwezigen hartelijk voor wat hij ons deze 
avond had geboden en sprak daarbij de 
wens uit hem nog meerdere malen in onze 
kring te mogen ontmoeten.

J. L. DE SLEGTE, secretaris
Schiebroeksesingel 31 -  Rotterdam-12

EVEN NOTEREN!
Vanaf heden moeten alle redactionele 

bijdragen en correspondentie daarover ge
richt worden aan Dr. B. J. Boom, Prof. 
van Uvenweg 298, Wageningen, Post
bus 16.

NOORD-LIMBURG
Ondanks het slechte weer was de ver

gadering van 13 november vrij goed bezet. 
Voorzitter Linssen deelde mede dat hij 
schriftelijk, en de heer Hagendoren mon
deling contact heeft gehad met de Paro- 
dia-specialist G. Königs uit Krefeld, Did., 
en dat wij hem op een onzer contactavon- 
den verwachten kunnen.

De aangekondigde bespreking over 
Mammillaria’s werd tot de volgende ver
gadering verschoven omdat op deze avond 
het verwarmen van de broeikasjes bespro
ken werd. De eerstvolgende vergadering 
zal gehouden worden op 18 december.

B. J. BROERSE, secretaris,
Burg. Petersstraat 7 - Blerick.

NIEUWE LEDEN :
O. H. Oorburg, Nijverheidsstraat 7, 

Wildervank.
Mevr. G. Bregman-v. d. Meulen, Vijfhee- 

renstraat 60, Heemstede.
A. van den Beemt, Lange Noordstraat 

109, Zevenbergen.
H. F. Theunis, van Helst Stocadestraat 

30-1, Amsterdam.
S. Huismans, 3de Helmersstraat 37hs, 

Amsterdam. ,
F. Verdonk, van Heessenstraat 6, ’s-Gra- 

vendeel.



Zaadcat alogus Clichéfonds 1961
Aan de stroom van zaden lijkt geen eind te komen. Een verheugende mede
deling zult u zeggen. Maar, die schijnbare eindeloze stroom betekent ook 
eindeloos doorgaan met aftellen. De familie Janssens is reeds meer dan 
3 maanden druk in de weer, avond aan avond.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de heren Dr. Vari, Dr. Hilberath, Dr. 
de Boer, Buining, Smulders en broeder Aquilas. We zouden er nog meer 
moeten noemen zoals Don Riviere de Car alt, Mrs Vatrican, Prof. Cardenas 
en vele andere binnen- en buitenlandse vrienden van Succulenta, die een 
bijdrage aan ons fonds hebben toegezonden. Velen moeten er helaas onge
noemd blijven, zowel grote als kleine schenkers, want ook door het zenden 
van b.v. 200 zaden van Reb. minuscula droeg men bij. Soorten waarvan 
wij te veel hadden konden door ruiling worden omgezet in importzaden. 
Uitermate veel dank zijn wij verschuldigd aan de heren Edelman, die ons 
in alles zeer terwille zijn geweest en nog zijn.
Vorig jaar konden wij 50 soorten importzaad publiceren, dit jaar al bijna 
twee maal zoveel, namelijk 98, waaronder zeer zeldzame soorten.
Alle importzaden zijn voor het nummer gemerkt met een *.
Onze voordelen sommen we nog even voor u op, weet u ze nog ?
• ALLE zaden zijn ontsmet.
• ALLE genoemde soorten zijn in voorraad en reeds afgeteld.
• ALLE zaden zijn verpakt in doorzichtige zakjes, lekken uitgesloten.
• ALLE porties bevatten minstens 20 zaden, tenzij anders is aangegeven.
• ALLE bestellingen worden beslist binnen 3 weken afgeleverd.
• ALLE zaden waaraan wij moesten twijfelen aangaande kiemkracht of

de juistheid van de soort werden vernietigd.
Ook het „GRATIS” pakje zal dit jaar niet ontbreken.

WIJZE VAN BESTELLEN.

Alleen schriftelijk, ook Haagse leden. Vermeldt nummer en naam van de 
gewenste soort met er achter de prijs. Geeft beslist enkele vervangnummers 
op, voor het geval dat een gevraagde soort is uitverkocht. Wilt u zeker 
zijn de gewenste soorten te ontvangen, bestel dan zo spoedig mogelijk; van 
enkele soorten is de voorraad beperkt.

Voor verpakking en verzendkosten ƒ 0.30 extra overmaken.
Voor zaaiaanwijzingen, indien gewenst zulks vermelden, 10 ct. extra.

BETALING.

Per giro, ook voor Haagse leden, door storting of overschrijving op giro 
1 4 4 6 5, ten name van Clichéfonds Succulenta, den Haag.
Voor het buitenland: per postwissel of postmandaat aan het besteladres. 
Geeft Uw bestelling op aan het „Clichéfonds Succulenta” , Asterstraat 6, 
Den Haag.
Op giro of postwisselstrookjes geen bestellingen schrijven. Na ontvangst 
van het verschuldigde bedrag wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ver
zonden.
We will be pleased with orders from the foreign friends of Succulenta, but 
we ask you, please pay forwardly by „postal money order” . For packing 
and transport fl. 0.30 extra.



Acanthocalycium per portie p. too
1 violaceum 0.40

Ariocarpus
* 2 gemengd 0.50

Arthrocereus (Setiechinopsis)
3 mirabilis 0.30

Astrophytum
* 4 asterias 0.45

5 asterias hybr., bijzonder
mooie vormen 0.40

6 asterias hybr. F2 0.50
7 capricorne 0.50

* 8 myriostigma 0.40
9 myriostigma var.

potosinum 0.50
* 10 ornatum 0.50
* 11 ornatum var. mirbellii,

dicht met witte
vlokjes bezet 0.50

12 hybr., grootbloemig 0.50

Aylostera,
zie ook Rebutia en Digitorebutia. 
Aanbevolen, zowel voor kamer als 
kascultuur, rijke bloei, geen grote 
planten, doch wel grote bloemen

13 fiebrigii dicht met lange
dunne dorens bezet 0.35

14 pseudodeminuta var.
grandiflora 0.55

15 kupperiana, mooie donkere
bronskleurige plant 0.40

Bergerocactus
* 16 emoryi, prachtig geel

bedoornd 0.60

Brasilicactus
zie ook Notocactus en Eriocactus. 
Aanbevolen voor kas- en kamer- 
cultuur, gemakkelijk bloeiend, 
grote bloemen

17 graessneri. goud-groen be-
doornd, groene bl. 0.40 1.50

18 haselbergii, dicht wit bedoornde
plant, pracht bloem, begerenswaar
dige soort 0.40

Carnegiea
* 19 gigantea, zeldzaam,

groeit langzaam 0.50 1.50

Cephalocereus
* 20 chrysacanthus, bijzonder

fraai 0.50 1.60
* 21 palmeri, eveneens

aanbevolen soort 0.40 1.50
* 22 senilis, de bekende

grijsaard 0.60 2.30

Met * gemerkte no’s zijn importzaden.

Cereus per portie p. 100

* 23 gemengde zaden, voor
entstammen 0.30

Cleistocactus
meestal dichtbedoornde planten

• 24 buchtienii, zeldz. soort 0.50 1.80
25 smaragdiflorus, goede groeier, ge-

makkelijk bloeiend 0.40 1.50
26 strausii dicht bedoornd,

rood bloeiend 0.40 1.40
* 27 strausii var. hyalacanthus, zeer

dicht wit bedoornd 0.50 1.80

Coryphantha
grote bloemen, aanbevolen geslacht

* 28 arizonica, zeer zeldzaam,
ook in Arizona 0.50

* 29 echinus, goede groeier,
mooie soort 0.30 1.20

* 30 erecta 0.30
* 31 vivipara, zeldzame, mooie

soort 0.50
Digitorebutia

32 haagei 0.40
33 orurensis 0.40 1.50
34 steinmannii 0.45

Dolichothele
35 surculosa, ook wel Mam. surculosa, 

klein blijvend 0.40

Echinocactus
mooi bedoornde planten

* 36 grandis 0.35 1.40
* 37 horizonthalonius var.

moelleri, zeldzaam 0.45 1.60
* 38 ingens, pracht soort 0.35 1.40

Echinocereus
het geslacht met de mooiste
bloemen

* 39 chloranthus, zeldzaam 0.45 1.70
40 palmeri 0.45

* 41 pectinatus, prachtig mooi
bedoornd 0.45 1.70

o 42 reichenbachii,
zeer zeldzaam 0.45 1.70

* 43 rosei 0.45

Echinofossulocactus, Stenocactus
* 44 coptonogonus, zeldz. 0.50
* 45 kellerianus, weinig ver

spreide soort 0.50
* 46 xiphacanthus,

mooie soort 0.50 1.80

Echinomastus
mooie planten, prachtige bedoorning

* 47 macdowellii 0.40
* 48 mapimiensis, zeldz. srt 0.40 1.80



Echinopsis (incl. Pseudolobivia)

geliefd, geslacht, goede groeier en 
gemakkelijk bloeiend

per portie p. 100
49 aurea, met de goudgele

bloemen 0.40 1.50
50 bruchii 0.40
51 chacoana, mooi bedoornd

0.40
52 ducis-paulii, zeer zeld-

zame soort 0.60 2.20
53 fiebrigii, aanbevolen 0.40 1.30
54 kermesina 0.50
55 leucantha 0.40 1.50
56 multiplex 0.35
57 nigra 0.40
58 obrepanda 0.40 1.50
59 polyancistra, aanbevolen

soort 0.40
60 rhodotricha, mooi 0.40 1.30

* 61 ritteri (var. van
mammulosa ?) 0.40 1.30

62 tubiflora 0.30 1.20
63 spec. Vatter 0.40
64 gemengd, geschikt voor

zaailingentingen 0.25 1.00

Eriocactus
zie ook Brasili- en Notocactus

65 leninghausii, prachtig
geel bedoornd 0.35

66 schumannianus, vrij zeld.
zame soort 0.40 1.50

67 schumannianus var. brevi- 
spinus, zeer zeldzaam 0.60

Eriocereus (Harrisia)
prachtige nachtbloeiers

68 jusbertii, de beste entstam?
0.60 2.00

69 martinii. gemakkelijke
bloeier 0.40 1.50

Escobaria
* 70 muehlbaueriana, zeldzame soort.

was vorig jaar spoedig uitverkocht, 
nu voldoende voorr. 0.50 2.00

Escontria
*71 chiotilla 0.35

Espostoa
* 72 lanata, prachtige witwollige

soort 0.45 1.70
* 73 ritteri, pracht plant, tussen de wit

te wol sterke donkere middendo
rens. beslist een der mooiste cac
tussen 0.60 2.20

Met * gemerkte no’s zijn importzaden.

Ferocactus Per portie p. ïoo
forse, prachtig bedoornde planten

74 alamosanus 0.40
75 melocactiformis 0.40

* 76 rigidispinus 0.40
* 77 stainesii 0.40 1.50* 78 tortulespinus met lange rode, ge-

draaide dorens 0.60* 79 wiszlizenii, een der mooiste
Fero’s 0.40 1.30* 80 species, gemengd 0.60

Frailea
alle kleinblijvend, bloeien op een  
zonnig plaatsje met fraaie en vrij 
grote bloemen

81 alacriportana 0.40
* 82 asterioides, zeer zeldzaam, vorig 

jaar 5 zaden voor 1 gulden, nu per 
normale portie van 20 
zaden slechts 0.80 3.20

83 columbiana 0.35 1.20
84 dadakii 0.40 1.30
85 gracillima, zeldzaam 0.40
86 pseudopulcherrima 0.40
87 pulcherrima, gemakkelijke

soort 0,35 1.20
88 pumila> aanbevolen soort voor

beginnende liefh. 0.30 1.20
89 pygmaea 0.40 1.30
90 schilinzkyana. zeldzaam

0.40 1.30
91 gemengd, zonder asterioides

0.25
Gymnocalycium

een zeer geschikt geslacht voor 
kamercultuur, neemt ook met min
der zon genoegen

92 delaetii, zeer mooie
soort 0.45 1.50

93 denudatum var. multi,
florum 0.40

94 gibbosum, aanbevolen 0.40 1.50
95 gibbosum var. ferox, Fric.

lange zwarte dorens 0.60
96 gibbosum var.

leucantha 0.50
97 gibbosum var.

schlumbergeri 0.50,.
98 hossei, zeer zeldzame

soort 0.60 2.50
99 knebelii, zeer zeldz. 0.50 2.00

100 lafaldense var.
enorme 0.50

101 megalothelos 0.40
102 mihanovichii, veel begeerde

soort 0.35 1.30
103 mihanovichii var.

pirarettaense 0.35 1.30
104 monvillei^ mooi bedoornde

plant ’ 0.35 1.30



GYMNOCALYCIUM (vervolg)
per portie p. 100

105 mostii 0.35 1.30
106 multiflorum, mooie

plant 0.30 1.20
107 polycephalum, zeer

zeldzaam 0.60
108 proliferum 0.30
109 quehlianum, voor een ieder

aanbevolen 0.30 1.20
110 quehlianum var. hennisii,

aanbevolen soort 0.50 1.80
111 saglionis, pracht plant met

zwarte dorens 0.40
112 schickendantzii, géén

delaetii 0.40 1.40
113 stellatum, zeldzaam 0.50
114 vorwerkii, ons onbekend, doch is

beslist geen Malacocarpus
vorwerkianus 0.30

115 spec. FR 396, zeer zeldzaam^ is 
destijds door Ritter ontdekt, doch 
niet meer aangevoerd 0.60

116 spec. imp. A. Janssens 0.60
117 spec. 81 Smulders 0.60

Haageocereus
*118 aurivillus, prachtige, fe l geel

bedoornde plant 0.50 1.50
119 multicolorispinus, met veel

kleuren dorens 0.50 1.50

Hamatocactus
120 longihamatus, gemakkelijk 

mooi bloeiende soort 0.35
121 setispinus^ bloeit reeds als

kleine plant 0.35
Homalocephala
*122 texensis, nog weinig verspreide

mooie soort 0.50 1.50

Hylocereus
klimmende, zich vast hechtende 
planten

*123 tortuosus, prachtige
bloemen 0.50

*124 undatus, bloemen tot meer dan 
35 cm diameter 0.60

Islaya
*125 minor (15 zaden p. p.) 0.60

Lemaireocereus
*126 bavosus, uitstoelend.

mooi plantje 0.30
*127 chende, fraaie plant 0.40 1.40
*128 chichipe, mooi grijs en wit

bepoederde plant 0.30

Lobivia
zeer rijk bloeiend geslacht 

129 boliviensis, met lange
dorens 0.40

Met * gemerkte no’s zijn importzaden.

per portie p. 100

130 drijveriana zeldzaam 0.40
131 famatimensis (Hymenorebutia

pectinifera) 0.30 1.20
132 hertrichiana 0.30
133 higginsiana 0.40 1.40
134 jajoiana, zeldzaam 0.40
135 tegeleriana, aanbevolen

soort 0.35 1.30
136 gemengd, vele mooie

soorten 0.35 1.20

L oxan th ocereu s
137 hybr. moet gezien de kruising een

mooie plant zijn 0.40
138 spec. Akers, prachtig

bedoornde plant 0.50

M alacocarpus
aanbevolen geslacht

139 arechavaletai 0.45
140 erinaceus, nog vrij zeldzame,

mooie soort 0.50 1.50
141 kovaricii 0.50
142 sellowii, sterke plant 0.35 1.30
143 stegmannii zeldzaam 0.50
144 vorwerkianus. een der mooiste

van dit geslacht 0.50

Mammillaria
geslacht van rijkbloeiende planten, 
in velerlei vormen, wat betreft 
bloemen en bedoorning, in wit, geel 
tot donker paars. Bijz. aanbevolen

145 amoena, donkere 
dorens 0.40

146 applanata, grote witgroene
1.50bloemen 0.40

147 bachmannii, paarse bloemen
tussen witte wol 0.45

148 bocasana, de dicht wit
1.10behaarde soort 0.30

149 bravoae, mooi 0.40
*150 candida var. rosea, dicht

bedoornde soort 0.55
151 celsiana, dicht geel 

bedoornd 0.35 1.20
152 chionocephala 0.40
153 columbiana (syn. bogo-

tensis) 0.50
154 compressa, goed groeiende

en bloeiende plant 0.30
155 coronaria 0.40
156 densispina (fuscata?) 

bruingele dorens 0.45 1.50
*157 denudata, zeldzame, dicht be-

doomde, kleine soort 0.40 1.40
158 dioica, uitzonderlijke soort,

mooi bedoornd 0.50 1.60
159 discolor 0.40

*160 durispina 0.35 1.30
*161 elegans fraai wit bedoornd,

aanbevolen soort 0.35 1,20
162 elegans var. schmollii 0.40



MAMMILLARIA (vervolg)
per portie p. 100

163
164
165

166
167
168

169

*170

171

172

173

174

175 
*176

177

178
179

180 

181

182
183
184
185 

*186

187

188 
189

*190

191
192
193

194

195
196
197

198

199

glauca 0.40
hahniana, the old lady 0.40 1.40
heereana, gewillig groeiend 
en bloeiend, mooi 0.40
hemisphaerica 0.40
hexacantha 0.35
hidalgensis, een der gemak
kelijkste cactussen 0.30 1.10
hoffmanniana, weinig ver. 
spreide soort 0.40
karwinskiana, mooie, donker 
bedoornde soort 0.40 1.40
kewensis, in de herfst 
bloeiende soort 0.30
kewensis var. craigeana, als 
kewensis, doch met meer wol 
in de kop, zwarte dorens

0.35 1.30
klissingiana, zeldzame 
witte soort 0.50
kunzeana, nauw verwant aan 
bocasana 0.35
leucantha, vrij zeldz. 0.40 
leucocentra, goede zeldzame 
soort 0.50
lloydii, kleinblijvende 
plant 0.40
longihamata 0.40
macrantha (macocrantha is 
verschrijv., Shurley) 0.40 1.40
magnimamma, niet geel 
bloeiend 0.35
marksiana, de geel bloeiende 
mooie soort 0.50 1.80
mazatlanensis 0.50
mercadensis 0.60
moellendorffiana 0.40
mutabilis^ zeldz. soort 0.50 1.80
mystax, zeer mooie 
bedoorning 0.40 1.40
nej apensis, sterk bedoornde 
soort 0.40 1.50
neomystax 0.60
neophaeacantha, met lange zwarte 
middendorens 0.50
neopotosina, mooie, geel be
doornde soort 0.40 1.40
occidentalis v. patonii 0.50 
ocotillensis 0.40
parkinsonii. overbekende 
witte soort 0.40
perbella, wit bedoornde 
fraaie plant 0.40
phitauiana, zeldzaam 0.60 
polythele, aanpevolen 0.35 
prolifera^ gemakkelijke 
soort 0.30
prolifera var. 
haitiensis 0.35
prolifera var. 
texana 0.35

Met * gemerkte no’s zijn importzaden.

per portie p. 100
200 pseudoperbella, prachtige

witte soort 0.40
201 rhodantha, geel en rood be-

doornd, gemengd 0.30 1.20
202 rosensis, mooi bedoornde

soort 0.40 1.40
203 sanluisensis, met haakdorens,

prachtige plant 0.45 1.50
204 seideliana 0.40
205 sheldonii, prachtige

bloei 0.45
206 sphacelata, zeer zeldzame

soort 0.60 2.00
207 sphaerica^ géén

dolichothele 0.40
208 spinosissima, aanbevelens-

waardige soort 0.40
209 spinosissima met haak-

dorens 0.45 1.60
210 tetracantha 0.35
211 tetracantha var.

galeottii 0.35 1.30
212 trichacantha 0.35
213 uncinata, een soort met sterke

haken 0.35
214 wiesingeri, prachtige

soort 0.35
215 wildii, wordt als gezaaide plant

mooier dan een gestekte 
soortgenoot 0.35

*216 wrightii, zeer zeldzame soort uit 
Arizona 0.60 2.20

*217 zeilmanniana, een pracht
plant 0.45

218 spec. 1 bfs 0.30
219 spec. Schwarz 94 0.60
220 gemengd, 50 zaden per portie, 

minstens 10 soorten 0.35
*221 import gemengd, mooiste soorten,

per 50 zaden 0.60

Melocactus
als importplant moeilijk, als zaai
ling-, cultuurplant niet

*222 neryi, zeldzame soort 0.60 2.20

Monvillea
223 haageana 0.60

Neobuxbaumia
mooie planten met pracht bloemen

224 polylopha, fraaie plant 0.35

Neochilenia
225 hankeana 0.50
226 spec. B A W 3 0.50

Neoporteria
*227 ebenacantha, prachtige

plant 0.40 1.50
228 napina 0.50
229 napina var.

odierii 0.50



NEOPORTERIA (vervolg)
230 napina var. per portie p. 100

spinosior? 0.50
231 polyrhaphus, zeer

mooie plant 0.50 1.80

Notocactus
Zie ook Brasilicactus en Eriocactus, 
aanbevolen geslacht

232 apricus, gemakkelijk
bloeiende soort 0.35 1.30

233 brasiliensis 0.50
234 concinnus 0.35 1.30
235 floricomus 0.35
236 mammulosus, sterk be-

doom de soort 0.35 1.30
237 muricatus, aanbevolen 0.35 1.30
238 ottonis, mooie bloei, gemak-

kelijke plant 0.35 1.30
239 ottonis var.

mistiensis 0.40
240 ottonis var. tenui-

spinus, aanbevolen 0.35 1.30
241 ottonis var.

tortuosus 0.35
242 submammulosus, aan

bevolen 0.35 1.30
243 tabularis, sterke plant

zeer aanbevolen 0.35 1.30
244 spec. 0.35

Obregonia
245 denegrii, zeldzaam 0.60

Opuntia
sommige winterhard, sommige zeer
geschikt als entstam

*246 delaetiana 0.30
*247 durangensis 0.30
■248 inamoena, zonder doornen

of glochiden 0.30
*249 juniperina 0.30
*250 lata 0.30
*251 linguiformis 0.30
*252 occidentalis, winterh. 0.30 1.00
*253 procumbens 0.30
<254 rastrera 0.30
*255 robusta var.

viridior 0.30
*256 sulphurea 0.30
*257 winteriana 0.30

Oreocereus
*258 celsianus, sterke dorens tussen

de witte haren 0.40 1.50
*259 trollii 0.40

Pachycereus
*260 pringlei, als jonge plant

bijzonder mooi 0.35 1.30

Met * gemerkte no’s zijn importzaden.

Parodia
per portie p. 100

Niet warm zaaien geeft het beste 
resultaat, 12 tot 15 graden, zeer  
mooie planten met mooie bloemen

261 aureispina. zeer mooie, fraai
bloeiende soort 0.35 1.30

262 gigantea, zw. bedoornd 0.45 1.60
263 maassi 0.60
264 microsperma, mooi 0.35 1.30
265 mutabilis 0.35
266 sanguiniflora, rood 

bloeiend 0.35 1.30
267 scopaoides, zeer zeldz. 0.45
268 spec. B. 1 0.60
269 spec. B. 2 0.60 2.00
270 spec. DV, rood 

bedoornd 0.60
271 gemengd, zeer mooi 

mengsel 0.35

Pfeiffera
272 ianthothele, zeldzame 

soort 0.50

Phyllocactus
zeer geschikt voor kamercultuur, 
geeft uit zaad vaak bijzondere bloe
men door kruisingen

273 ackermannii hybr. 0.30
274 ackermannii hybr., waar

schijnlijk rose bloemen 0.30

Pilocereus
275 euphorbioides, aanbevolen

soort 0.40
Rebutia

Gemakkel. planten, rijk bloeiend, 
zeer aanbevolen, zie ook Digito- 
rebutia en Aylostera

alléén porties
276 blossfeldiana 0.45
277 chrysacantha. mooie soort 0.35
278 grandiflora 0.30
279 marsoneri, de geel bloeiende

rebutia 0.40
280 minuscula, de gemakkelijkste 0.35
281 roseiflora? (is dit senilis var.

lilacino-rosea?) 0.35
282 senilis, wit bedoornd 0.35
283 senilis var. aurescens 0.35
284 senilis var. horferi 0.35
285 senilis var. iseliniana,

geel bloeiend 0.45
286 senilis var. kesselringiana,

geel bloeiend 0.45
287 senilis var. violaciflora 0.45
288 violaciflora (niet als 287) 0.40
289 xanthocarpa, aanbevolen 0.30
290 xanthocarpa var. dasyphrissa,

zeldzaam 0.40
291 xanthocarpa var. salmonea,

gemakkelijke soort 0.30
292 gemengd 0.25



Seticereus Per P °rtie p . 100

*293 icosagonus, zeer mooie
soort, geel bedoornd 0.50 1.80

294 hybr. van Seticereus :X
Loxanthocereus 0.35

Stetsonia
*295 coryne, mooie plant 0.35

Thelocactus
*296 bicolor var. tricolor,

prachtige dorens in
kleuren 0.30

Trichocereus
*297 cephalopasacana 0.40
*298 macrogonus, geschikte

entstam 0.30 1 .2 0
*299 pachanoi, zeer goede

entstam 0.30
300 purpureopilosus, snelle

groeier 0.35 1 .20
*301 spachianus, beste

entstam 0.30 1 .10
*302 thelegonus, zeer mooie cereus,

met facetten inplaats van
ribben 0.35 1 .20

303 vatter 15 0.30

Trixanthocereus
*304 blossfeldiorum, zeer mooie en

gezochte plant 0.45 1.60

Andere Succulenten
Acrodon p- P°rtie
*305 bellidiflorus, een zeer mooi

plantje 0.30

Agave
*306 nigra, bijzonder mooie plant 0.40
*307 potatorum var. verschaffeltii,

(zie Succ. 1960, pag. 124) 0.45

Aloë
308 saponaria 0.30

Anacampseros
309 rufescens, zeer gemakkelijk,

mooi bloeiend plantje 0.25

Aptenia
310 cordifolia, mooie mesem 0.25

Argyroderma hoogsucculent
311 aureum 0.40
312 orientale 0.45
313 peersii 0.40

Met * gemerkte no’s zijn importzaden.

Bergeranthus p- portle
314 scapiger 0.25

Bowiea
315 volubilis, sterft des winters af en 

klimt in de zomer tot wel 2 meter 
hoogte met zeer ranke takjes 0.25

Cheiridopsis
ultrasucculent

316 candidissima 0.30
*317 brevis, zeer zeldzaam, nog nooit

eerder ingevoerd 0.35
*318 longipes, eveneens zeer zeldz. 0.35 
*319 luckhoffii, een der mooiste

van dit geslacht 0.35
*320 peculiaris, zeldzaam 0.35
*321 pillansii, zeldzaam 0.35
Cotyledon
322 ausana, wit bepoederde bladen

met rode rand 0.25
323 hybr. met paarse gloed en

geonduleerde bladranden 0.30

Crassula
324 hemisphaerica, zeer zeldzaam 0.60
325 picturata hybr., vele vormen en

kleuren, in maart gezaaid bloeit het 
plantje van augustus tot oktober, 
ontdekking van het I.V.T. te 
Wageningen 0.35

Delosperma
326 echinatum 0.25

*327 mahonii, zeer rijk bloeiend 0.30

Didymaotus
ultrasucculent, nauw verwant aan 
Pleiospilos

328 lapidiformis, moeilijk, zeer zonnig
en droog kweken, rusttijd in de 
voorzomer 0.40

Dinteranthus hoogsucculent
329 pole-evansii, kiemt gemakkelijk 0.35
330 vanzijlii, mooie soort 0.35

Diplociata
verwant aan Stapelia, klein 
blijvend

331 ciliata, zeer mooie bloemen 0.50
Echeveria
332 carnicolor 0.25

Faucaria
333 britteniae 0.30

Gasteria
groeit goed in de schaduw, zeer  
geschikt voor de huiskamer

334 lutzii 0.30
335 maculata 0.30



Gibbaeum Per P°rtie
ultrasucculent

336 heathii, zeer mooi 0.35
337 shandii 0.35

Glotdphyllum ultrasucculent
338 spec, zeer gemakkelijk,

rijk bloeiend 0.35

Haworthia
*339 maughanii, zeer zeldzaam,

per 10 zaden 0.50

Hereroa
bloeit reeds in het tweede jaar

*340 carinans 0.35

Lapidaria
verwant aan Dintheranthus, 
ultrasucculent

341 margarethae 0.35

Lithops
levende steentjes, ultrasucculent 

bloemkleur
342 alpina, geel 0.30
343 bella, wit, zeer mooi 0.30
344 comptonii, geel 0.30
345 deboerii, wit 0.30
346 dentritica 0.30
347 edithae, zeer mooi 0.30
348 erniana, wit 0.30
349 fulviceps, geel 0.30
350 helmutii, goudgeel, ruikt 0.30
351 karasmontana, wit 0.30
352 kuibisensis, geel 0.30
353 lericheana, wit, ruikt 0.30
354 marmorata, wit 0.30
355 mickbergensis, wit 0.30
356 olivacea, geel 0.30
357 opalina, wit 0.30
358 otzeniana 0.30
359 pseudotruncatella, goudgeel 0.30
360 rugosa, geel 0.30
361 salicola, wit 0.30
362 schwantesii, geel 0.30
363 summitatum, wit 0.30
364 triebneri, goudgeel 0.30
365 gemengd 0.25

Neohenricia
klein plantje, d a t ’s nachts bloeit

366 sibbettii 0.30

Odonthophorus
367 marlothii, bloeit geel 0.30

Pleiospilos
ultrasucculent

368 hilmari, kleine soort, bloei geel 0.30
369 simulans, grote gele bloemen 0.30

Rhinephyllum per poitie

370 broomii, bijzonder mooi en gemak
kelijk plantje, bloeit geel 0.30

Rhombophyllum
371 nelii, zeer mooi plantje, gemakke-

lijk, geel bloeiend 0.30

Stapelia p. portie

aasbloemen, fantastische kleuren

372 concinna 0.40
373 flavirostris 0.40
374 grandiflora 0.40
375 hirsuta 0.40
376 variegata 0.30

Tischleria
377 peersii, gelijkt op Faucaria, doch 

bezit gesteelde bloemen 0.30

Titanopsis
378 calcarea, zeer zeldzaam doch bij

zonder mooi en niet zo moeilijk; 
kalkrijke zanderige grond, bloeit 
meestal reeds in het tweede
jaar 0.40

Trichodiadema
379 rogersiae 0.30

Succulenten voor de tuin
Dorotheanthus p - P °rtie

380 bellidiformis =  Mesembr. crinitio
rum, rijke bloei op zonnige en vrij 

droge standplaats, elke grond is 
goed. Onder glas zaaien en na einde 
nachtvorst uitplanten op 20 cm. 
per 100 a 150 zaden 0.25

Portulaca
381 grandiflora, zeer rijk bloeiend, be

handeling als voor nr. 380,
per pakje 100 a 200 zaden 0.25

Sedum
382 album, rijk bloeiend, wit

per pakje, is winterhard 0.25
383 stoconiterum, zeer rijk bloeiend,

geel, sterft ’s winters af, evenals 
Sedum album, per pakje 0.25

Sempervivum huislook
384 gemengd, per pakje 0.25
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