
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Fig. 1 — Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hoss. (syn. G. lafaldense Vaup.) 
rijk met rosé bloemen bloeiend.

foto : Bonefaas
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OVERPEINZINGEN BI] HET NIEUWE JAAR.

Het nieuw jaarsw oord wordt altiid geschreven aan het einde van 
het afgelopen jaar. Onwillekeurig denkt men dan aan het verleden en 
het eindigende jaar.

Succulente planten zijn toch eigenlijk hoogst merkwaardig. Het zijn 
typische seizoenplanten, die zonder verandering van hun uiterlijk, ten
minste voor de meeste soorten, rust- en groeiperioden doormaken.

Meestal passen ze zich heel spoedig aan bij ons europees klimaat, 
ja zelfs aan ons kille, vochtige landje. Nu ik dit schrijf vriest het buiten 
meer dan 10 gr. Celsius. Zo juist liep ik nog eens door de kas en de 
cactussen èn zelfs de vetplanten keken mij als het ware onbewogen aan, 
onbewust van de vele goede zorgen, die nu genomen zijn om de barre 
koude buiten de bebloemde vensters te houden.

Zal de winter in januari en februari nóg strenger worden, alle voor
spellingen ten spijt. Dit zijn de zorgen, die ons liefhebbers iedere win
ter besluipen en die omstreeks de jaarwisseling dikwijls tot een climax 
komen.

Met het lengen van de dagen nemen meestal de vorstkansen toe, 
maar de zon wordt dagelijks krachtiger en daarmede ons verlangen en 
onze verwachting van het nieuwe voorjaar. Zo beleven wij ieder jaar 
weer de cyclus van groei en rust van onze planten.

Door de zorg voor en het lezen over deze succulenten bezinnen wij 
ons over het afgelopen jaar en putten wij nieuwe krachten uit de ver
wachtingen van wat gaat komen. Zo kristalliseert zich alles rond het 
Kerstgebeuren, dat ons de kracht geeft telkenjare weer deze nieuwe 
cyclus te beginnen. Is het een van de factoren, deze rust en groei, die 
ons zo boeit in deze planten, dat wij ze zo met zorg omringen, zowel in 
de rust als in de groei ? Hoe kan het dat sommige zelfs des winters hun 
bloemenpracht ten toon spreiden ? Is het om voor ons het nieuwe jaar 
in te luiden en mijn gelukwensen aan U allen te begeleiden met prach
tige vormen en kleuren, zoals dezer dagen een oud mevrouwtje mij met 
zorg en liefde haar prachtig bloeiende „kerstcactus” toonde, die de zorg 
aan haar met koesterende oude handen besteed, beloonde met haar bloe
menpracht, die ook voor deze oude vrouw een belofte inhield voor het 
nieuwe jaar 1963.

A happy and prosperous New Year 
Une bonne année !
Ein glückliches Neues Jahr !
Desamos un próspero y feliz Ano Nuevo !

A. F. H. BUINING,
Voorzitter.
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Nieuwe Neoporterias
door F. RITTER, Olmué, Chili

Neoporteria sociabilis Ritter spec. nova

Corpus oblongum, 5—8 cm diam., sine radice rapacea; costae 13—21, 
10—15 mm altae, angustae, tuberculis non mentiformibus, areolis 5—10 
mm longis, 3—6 mm latis, 5—10 mm remotis; spinae aciculares rectae, 
griseo-atrae, radiales 16—20, ad 2 cm longae, centrales 7— 14, ad 3 cm 
longae; flores 22—33 mm longi; camera nectarifera basi purpurea; ova
rium et tubus floralis albofloccosi, superne ±  setosi; tepala 8—12 mm 
longa, 1,5—2 mm lata, purpurea, albomarginata, exteriora reflexa, interiora 
erecta; stamina pallide purpurea; fructus oblongus, pallide ruber; semina 
1,3 mm longa, tuberculosula, hilo minimo.
Groeiplaats bij Totoral Bajo, Noord Chili.
Holotype in het herbarium van de universiteit te Utrecht, Nederland 
onder het veldnunimer FR 655.

Neoporteria sociabilis Ritter spec. nova is groen, langwerpig, 5—8 cm 
diam., vrijwel zonder penwortel; ribben 13—21 van 1— IV2 cm hoogte, 
smal, gekerfd, de knobbels vrijwel zonder kinnen; areolen 5—10 mm lang, 
3—6 mm breed, 5—10 mm van elkaar, verheven; dorens grijszwart, naald
vormig, recht; randdorens 16—20 van %—2 cm lengte, middendorens 7—14, 
krachtiger, IV2 — 3 cm lang; vruchtbeginsel met kleine schubjes waarin wei
nig witte wol; nektarkamer 2-delig, onderaan schaalvormig V2—IV2 mm 
hoog, rood, naar boven vernauwd, 2—4 mm lang, bleek, half open; bloem- 
buis trechtervormig 9—12 mm lang, boven 5—8 mm diam., van binnen licht 
purper, bekleed als vruchtbeginsel en daarenboven enige zachte borstelige 
haren; stijl purper, met 5—6 uitstaande bleke purperen stempels; meeldra
den slechts ingeplant op de onderste buishelft, helmknopjes groenachtig 
geel; bloem 22—33 mm lang, bloembladen purper, rand vrijwel wit, 8—12 
mm lang, IV2 — 2 mm breed, uitstaand en teruggebogen, binnenste rechtop 
staand, opening circa 4 mm diam.; vrucht lichtrood, langwerpig, bekleed 
als vruchtbeginsel; zaad 1,3 mm lang, 1 mm breed, bruinzwart, iets knob
belig, hilum zeer klein, wit, rond.

Neoporteria sociabilis var. napina Ritter var. nova

a typo recedit radice rapacea fortiori apice angustata, costis 11—18, 
camera nectarifera basi non purpurea, staminibus albis.
Groeiplaats bij Carrizalillo, departement Freirina, Noord Chili.
Holotype in het herbarium van de universiteit te Utrecht, Nederland 
onder het veldnunimer FR 655a.

Wijkt af van de var. sociabilis door de vrij krachtige penwortel met iets 
vernauwde hals, de 11— 18 ribben, de grijs-witte areolen die 3—7 mm van 
elkaar staan, de niet bruinrode nektarkamer, de witte meeldraden die tot
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op % van de hoogte van de bloembuis zijn ingeplant, de witte stamper 
met een bleekrood einde.

N eoporteria sociabilis Ritter is de meest oorspronkelijke Neoporteria 
die tot dusverre bekend werd. Zij is tevens de meest noordelijk groeiende 
soort uit dit geslacht. De bloem vertoont nog vele verwante kenmerken met 
de bloem van het geslacht Pyrrhocactus. De groeiplaats wijst erop, dat 
Neoporteria in Noord Chili is ontstaan. De meest verwante soort onder

Fig. 2 — Neoporteria sociabilis door Fr. Ritter gevonden en gefotografeerd bij 
Totoral Bajo in Noord Chili.

Pyrrhocactus is wel Pyrrhocactus rupicolus Ritter, die sterk verspreid voor
komt langs de kustgebieden van Noord Chili. Zij komt nog noordelijker 
voor dan de bovengenoemde Neoporteria. Op deze verwantschap wijzen 
het lichaam, bedooming, bloem en zaad. Ongetwijfeld lijkt Neoporteria 
sociabilis Ritter sterk op Pyrrhocactus rupicolus Ritter. Zij bloeien ook 
beide in de winter, wat overigens bij Pyrrhocactus zeer ongewoon is. Pyr
rhocactus rupicolus heeft slechts 12—14 ribben, meer kinvormige knobbels 
en bijna tweemaal zo lange middendorens als Neoporteria sociabilis. Het 
grootste verschil zit in de bloem. Rupicolus heeft een typische geheel open
staande Pyrrhocactusbloem, sociabilis een bloem die ongetwijfeld tot het 
Neoporteria type behoort. De nektarkamer van sociabilis onderscheidt zich 
nauwelijks van die van rupicolus, voorts herinnert aan Pyrrhocactus de 
kleur van de binnenste bloemdelen (bij Neoporteria wit), de bloembladen 
die nog iets van het ritme van het sluiten bij nacht en het openen bij dag 
overgehouden hebben en ook in vorm en de houding nog niet het gespe
cialiseerde karakter van andere Neoporteriabloemen bereikt hebben en dan
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de bloembuis, die nog wat meer trechtervormig is dan gewoonlijk bij 
Neoporteria het geval is. Onder Neoporteria heeft Neoporteria sociabilis 
haar nadere (niet zeer nauwe) verwanten in de andere noordelijk groeiende 
soorten tussen La Serena en Huasco, zoals de vorm van de nektarkamer 
bewijst.

De verwantschap met Pyrrhocactus chilensis (Hildm.) Ritter, die uiter
lijk sterk op een Neoporteria lijkt, is niet zo nauw als met P. rupicolus, zo
als de bouw van de bloem binnenin aangeeft. Neoporteria sociabilis Ritter 
werd door mij in 1956 gevonden.

Neoporteria wagenknechtii Ritter, spec. nova

Corpus 15—30 cm altum, 5—11 cm diam., griseoviride, sine radice rapa- 
cea; costae 11—17, obtusissimae, tuberculis mentiformibus, areolis 6—13 
mm longis, 5—7 mm latis, 5—10 mm remotis, griseis vel brunnescentibus; 
spinae aciculares, radiales 10—14, 15—25 mm longae, rectae, griseoatrae, 
centrales 3—6, 20—30 mm longae, griseobrunneae; camera nectarifera 
apice clausa; flores 22 mm longi; ovarium et tubus floralis albofloccosuli, 
sine setis, tepala 7—12 mm longa, 3—4 mm lata, purpurea, interiora ±  in
curvata; stamina inferiore parte tubi inserta, alba; stylus albus, superne 
brunnescens vel ruber; fructus cupaeformis viridis vel rubescens; semina 
crumeniformis brunnea, cum verrucis planis paucis obsitis.
Groeiplaats : in een ravijn van Juan Soldado, noordelijk La Serena, N. 
Chili.
Holotype in herbarium Rijksuniversiteit, Utrecht onder het veldnummer 
FR 715.

Lichamen 15—30 cm hoog, 5—11 cm breed, grijsgroen, zonder pen- 
wortel; ribben 11—17, zeer stomp, met kinvormige knobbels; areolen grijs
achtig tot bruinachtig, 6—13 mm lang, 5—7 mm breed, 15—10 mm van 
elkaar; dorens grijsachtig zwart, randdorens 10—14, 15—25 mm lang, recht, 
de centrale dorens 3—6, 20—30 mm lang; bloemen 22 mm lang; vruchtbe
ginsel en bloembuis met vlokjes witte wol, zonder borstels; nektarkamer 
2 mm lang, onderin schotelvormig, bovenin ±  buisvormig, gesloten; bloem
bladen 7—12 mm lang, 3—4 mm breed, purper, de binnenste naar binnen 
gericht; meeldraden tot iets boven het midden van de bloembuis ingeplant, 
wit; stijl wit, bovenin bruinachtig of rood; vrucht tonvormig, groen tot 
roodachtig; zaden tasvormig, bruin, met weinig vlakke knobbels.

Een prachtige soort in cultuur, met vaak iets rood overlopen licha
men en opvallend purperrose bloemen die in opeenvolging gedurende 
enige maanden in het najaar bloeien.

var. napina, a typo recedit radice rapacea magna, apice angustata, spinis 
longioribus curvatis, flore maiore, tubo floralis albosetuloso.
Groeiplaats : in de bergen van Cjoros Bajos, ten noorden van La Serena, 
N. Chili, aldaar verzameld als FR 714.

Deze variëteit verschilt van het type door de grote penwortel, die
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Fig. 3 — Neoporteria microsperma werd op 15 km oostelijk van La Serena 
door Fr. Ritter gevonden en op de gevoelige plaat vastgelegd.

aan de hals iets vernauwd is, door de langere en gebogen dorens, de 
grotere bloemen en de fijne witte borstels op de bloembuis.

Een nauwverwante nieuwe soort, waarvan hier een korte diagnose 
wordt gegeven, is :

Neoporteria microsperma Ritter, a N. wagenknechtii (cf. sp. precedentam) 
recedit: costis minus profunde crenatis, mentibus parvis, areolis 3—5 mm 
remotis, spinis curvatis, tubo floralis longiori, setuloso, seminibus minori
bus.
Groeiplaats : 15 km oostelijk van La Serena, N. Chili en verzameld onder 
nummer FR 535; holotype in Herbarium Rijksuniversiteit Utrecht.

N. microsperma wijkt af van N. wagenknechtii door minder diep ge
kerfde ribben, kort-kinvormige knobbels, half zo ver van elkaar staande 
areolen, gebogen dorens, langere bloembuis met fijn borstelige haren en 
kleinere zaden.

var. serenana o typo recedit, corpore majore, costis latioribus et altiori- 
bus, areolis maioribus, spinis fortioribus.
Groeiplaats en holotype als vorige; veldnummer FR 716a.

Verschilt van het type door de grotere lichamen, de bredere en hogere 
ribben, de grotere areolen en de krachtige dorens.

Vertaling : A. H. F. Buining.
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F. K. A. N O LTEE

De cultuur van Glottiphyllums
Zoals ik in mijn vorige artikel al opmerkte komen ook de mooiste 

Glottiphyllumsoorten door een verkeerde behandeling vrijwel nooit tot 
hun recht. Misschien zou men nu denken, dat die verkeerde behandeling te 
wijten is aan de hoge eisen die deze planten stellen. Niets is echter minder 
waar. Als er één plantengroep met weinig tevreden is, dan is het wel deze.

Men zou het eigenlijk zo kunnen stellen, dat de planten verwaarloosd 
moeten worden om hun volle schoonheid te bereiken.

Bij vrijwel alle liefhebbers krijgen deze planten n.1. veel te veel 
water. Bij andere Mesemgeslachten als Dinteranthus en Lithops zou zich

Fig. 4 — Glottiphyllum  spec. (1,3 X ) foto: Noltee

dat onmiddellijk wreken, doordat de planten de strijd opgeven en weg
rotten. Niets daarvan bij de Glottiphyllums; zij schijnen zich prima te voe
len bij een overvloed aan water. Ze groeien met een enorme snelheid en 
bloeien, dat het een lieve lust is. Maar . . . .  ze verliezen hun karakteris
tieke vorm en kleur, worden groen en de soorten zijn niet meer te onder
scheiden. Weldra hebt u hele potten met goedgedijende, frisgroene sla
planten (of ze smakelijk zijn betwijfel ik).

Wilt u mooie gedrongen exemplaren, die u bovendien steeds weer 
zullen verbazen door hun prachtige bloemen, dan hebt u slechts het vol
gende te doen : geef de planten in het voorjaar, zodra het weer dat toe
laat, gedurende korte tijd, 1 a 2 weken, een behoorlijke hoeveelheid water. 
Hierdoor ontwaken de planten uit hun winterslaap en slaan aan het 
groeien. Zijn ze volgezogen dan geeft u ze geen druppel water meer (en 
dan bedoel ik ook : g e e n  druppel water) tot ongeveer augustus. Dan
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geeft u ze normaal water tot de planten zijn uitgebloeid en daarna laat 
u ze weer met rust tot het volgende voorjaar. U ziet, simpeler kan het niet. 

De beste manier om de planten met gieten over te slaan is misschien

Fig. 5 — Glottiphyllum muirii (1,1 X) foto: Noltee

Fig. 6 — Glottiphyllum compressum (1,1 x) foto: Noltee

ze boven in de kas te hangen; ze genieten dan bovendien van het maxi
mum aan zonlicht. In geen geval dus uitplanten in het ta b le t !

De planten verlangen een flinke hoeveelheid klei en liefst geen blad- 
grond (% grof zand Va klei). De vermeerdering kan zowel door zaaien 
als door stekken plaatsvinden. Daar echter de Glottiphyllums zeer ge
makkelijk hybridiseren is het zaak bij het zaadwinnen goed op te passen.
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De moeilijkheden die per ongeluk ontstane kruisingen voor de naam
geving opleveren kennen we allen en wat opzettelijk kruisen betreft, er 
is nog nooit een Mesemhybride ontstaan die mooier was dan een in het 
wild gevonden soort.

Bij de Echeveria’s e.d. mogen we dan prachtige kruisingen kennen, 
laten we ons voor wat de Mesems betreft maar bij de natuurlijke soorten 
houden.

De Glottiphyllums waarvan we de groeiplaats kennen stammen alle 
uit de Kaapprovincie.

Ik wil dit artikel besluiten met enkele soorten te noemen die, hetzij 
om hun bloemen, hetzij om vorm en kleur hunner bladeren alleszins de

Fig. 7 — Glottiphyllum  parvifolium  (1 ,1  x )  foto: Noltee

moeite van het kweken waard zijn. Het is echter slechts een zeer onvol
ledige keuze en nog veel meer mooie soorten zouden opgenoemd kunnen 
worden. De gegevens zijn gedeeltelijk aan J a c o b s e n  ontleend.

G. fragrans (S.D.) Schwant., bladeren schuin tongvormig, 6—8 cm lang, 
2,5 cm breed. Bloemen zittend, met een doorsnee van 8—10 cm, welriekend. 
De kleur is glanzend goudgeel.

G. grandiflorum  (Haw.) N.E.Br., met brede tongvormige, afstaande 
bladeren, die 10—15 cm lang en 3—4 cm breed zijn. Bloemen niet welrie
kend als bij G. fragrans.

G. jordaanianum  Schwant., zeer kompakte plant, bladeren paarsgewijs 
nu eens bijna gelijk, dan weer zeer verschillend in lengte, glanzend bruin
groen tot koperrood gekleurd. Bloemen zittend, geel.

G. muirii N.E.Br., bladeren ongeveer liggend, tegenover elkaar staand, 
meestal 6,5—9 cm lang (bij mij veel korter, zie foto). Het grotere blad heeft 
als bij vele andere Glottiphyllums een indruk van het kleinere blad. Kleur 
grasgroen (bij mij donkerpaars). Bloemen zittend, 6,5—7 cm diam., geel.
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Bijzondere groei en 
bloei bij

Parodia 
sanguiniflora
Deze zomer is mij door een 

medelid, de heer J. Kooymans een 
Parodia sanguiniflora tijdelijk af
gestaan om er fotografische op
namen van te maken. Het was 
een 16 cm hoge plant, welke zich 
dichotomisch splitste. Het eigen
aardige van deze splitsing was, 
dat één van de groeipunten steeds 
hoger kwam te staan ten opzichte 
van het andere groeipunt, zonder 
dat men van een snellere groei 
van het eerstgenoemde grosi- 
punt kon spreken. De oorzaak 
hiervan was een horizontale spleet 
in het plantenlichaam, op ±  8 cm 
hoogte vanaf de basis van de 
plant, welke spleet steeds wijder 
werd, waardoor het bovenste ge
deelte van de plant, aan die zijde, 
omhoog werd gedrukt. Tot onze 
verbazing ontstonden in de spleet 
enkele areolen welke in aantal 
toenamen, totdat een nieuwe 
kruin zichtbaar werd, waarin zich na enige tijd bloemknoppen ontwikkelden, welke 
normaal gebloeid hebben. Op deze nieuwe scheut zijn totaal 16 bloemen tot volle ont
plooiing gekomen.

De dichotomisch gesplitste kruin van de plant groeide zeer weinig en er kwamen 
daar ter plaatse geen bloemen. Wel ontwikkelde zich daar, aan de zijde van de spleet, 
op 7 tuberkels nieuwe spruiten.

Intussen groeide in de spleet de nieuwe kruin steeds verder, terwijl de spleet zelf 
steeds wijder en langer werd. De breedte van de spleet is thans, eind oktober, 7 cm, 
terwijl de lengte zo lang is, dat zij bijna de gehele omtrek van de plant omvat. De plant 
boven de spleet is zover gekanteld, dat de ovale kruin met de twee groeipunten bijna 
vertikaal staat.

Het nieuwe groeipunt is horizontaal sterk ingezonken, waardoor de onderste tuber
kels loodrecht omhoog staan, de middelste tuberkels, diep in het hart van de plant, 
zijn horizontaal naar buiten gericht en de bovenste tuberkels hangen bijna loodrecht 
naar beneden.

Nu komt de plant tot rust. We wachten met spanning hoe deze zich in het komen
de voorjaar zal ontwikkelen.

K. P. van Arkel

Fig. 8 — De spleet met de nieuwe kruin bij 
Parodia sanguiniflora.

foto: van Arkel.
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Verslag Werkgroep voor Succulentenstudie
gehouden op 22 en 23 september 1962 te Wageningen.

De Voorzitter, de heer A. F. H. Buining, opent de bijeenkomst ±  16.30 uur, waar
op de heer Masman spreekt over nieuwere inzichten omtrent kassenbouw. Het blijkt, 
dat de aloude opvatting, dat een kas met de nok Noord-Zuid moet staan, in het geding 
is en dat in bepaalde gevallen een Oost-West opstelling en zelfs wel een Noordoost- 
Zuidwest richting te preferen is, omdat dit een betere benutting van de zonnestralen 
met zich mee zou brengen. De beste helling van het glas op de zuidzijde zou dan zijn 
±  70°, waarbij het glas direct bij de grond begint en de helling van de Noordkant 
20°, waarbij dan eerst een opstaande wand aangebracht moet worden. Over de ge
wenste glassoorten is men het nog niet eens; men kan gewoon glas gebruiken, maar 
ook diffuus glas, dat het voordeel zou hebben, dat zonder verlies van lichtsterkte geen 
verbrandingsverschijnselen op de planten worden veroorzaakt; verder ook plastic, dat 
evenwel spoedig vuil wordt. Luchting van deze kas kan het beste worden verkregen 
door een klapraam in de nok en een aan de voet, waardoor een goede luchtverversing 
tot stand komt. Door het inwendige van de kas terrasachtig in te richten, kunnen nog 
nuanceringen in het kasklimaat worden verkregen.

Bij de vrij uitvoerige discussie komt naar voren, dat veel hiervan nog in een 
experimenteel stadium verkeert en dat het van belang is de vorderingen op dit gebied 
nauwlettend te volgen.

Na het avondmaal komt de hoofdschotel aan bod: nl. de bespreking van de onder
linge verhouding van de geslachten, die rondom Matucana zijn gegroepeerd.

De heer van der Steeg begint met een vrij uitvoerige uiteenzetting van het werk 
van Mrs M. Kimnach, waarin zij stelling neemt tegen het voortgaan van het opsplitsen 
van geslachten en soorten en waarin zij meent te kunnen aantonen, dat de soorten 
behorende tot Arequipa, Matucana, Submatucana, Oreocereus, Loxanthocereus, Seti- 
cereus e.a. alle tot Borzicactus gerekend moeten worden.

Uitvoerig gaat spreker in op haar argumenten en hij komt tot de conclusie, dat zij 
heeft getracht bewijsgronden te vinden met het voorop gestelde doel deze geslachten 
te verenigen en hij wijst daarbij op een aantal inconsequenties. Zo acht hij het onjuist 
de waarde van kenmerken, die men in het algemeen als belangrijk aanziet, als b.v. de 
bouw van de bloem en de vrucht, te bagatelliseren.

Voorzitter Buining bevestigt deze opvatting aan de hand van levend materiaal en 
gekleurde dia’s. Ook hij is van mening, dat de schrijfster veel te ver gaat en de klok 
terugzet, hetgeen we moeilijk kunnen accepteren.

Het was natuurlijk moeilijk een bevredigende conclusie te trekken, omdat we 
van deze planten eigenlijk nog niet genoeg af weten om een gefundeerd oordeel te 
vellen. De geslachten Matucana, Submatucana en Arequipa zijn wel sterk verwant, 
en het tweede kan gevoeglijk in het eerste worden opgenomen, maar over de zelfstan
digheid van Matucana t.o.v. Arequipa blijven de meningen sterk verdeeld. Arequipa 
en Matucana verschillen in de vorm van het lichaam (bij A. cylindrisch, bij Mat. ±  
kogelrond), in de bloeitijd (bij A. in de zomer, bij Mat. in het najaar), en in de vrucht, 
die bij Arequipa aan de basis met spleetjes openspringt en bij Matucana met een porie. 
Een nieuwe soort, nl. M. mirabilis, die binnenkort door de Voorzitter zal worden be
schreven, staat er ±  tussenin, reden waarom sommigen de verschillen te klein achten 
om de geslachten beide te handhaven.

Dat Mrs Kimnach Oreocereus tot Borzicactus rekent, kan door niemand worden’ 
aanvaard; hier zijn toch wel belangrijke verschillen aanwezig, niet alleen in de zo
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bekende beharing van Oreocereus, maar ook in de stand van de bloemen en de aard 
van de vruchten.

Al levert de discussie dus weinig positieve resultaten op, toch is deze wel van 
belang, omdat alle aanwezigen nog eens doordrongen worden van het feit, dat het nog 
veel te vroeg is voor duidelijke standpunten. Zolang dit het geval is, zullen de soorten 
in de diverse collecties onder de meest verschillende geslachtsnamen blijven staan. Het 
komt daarbij dan alleen aan op de soortaanduiding; is die juist, dan moet men maar 
met een geslachtsnaam (wanneer die tenminste geldig is) tevreden zijn.

Hierna vertoont de heer van Arkel aan de hand van gekleurde dia’s enige afwij
kende groeiwijzen bij cactussen; hij zal hierop in enkele artikelen in Succulenta terug
komen.

De avond wordt besloten met het bekijken van een 80-tal kleurendia’s met 
belangwekkende succulenten uit de bekende collectie Marnier-Lapostolle, die de heer 
Bonefaas tijdens zijn verblijf aldaar heeft gemaakt.

Zondagmorgen begint met een vraag van de heer van Vliet hoe men er achter kan 
komen, wat zieke planten mankeren. Aangeraden wordt bij ernstige en belangrijke 
gevallen de Plantenziektekundige Dienst te vragen. De Secretaris zal onderzoeken in 
hoeverre het mogelijk zal zijn, dat de leden van Succulenta hun materiaal kunnen 
opsturen.

Daarna bespreekt de heer van Keppel uitvoerig de voor- en nadelen van de cul
tuur in blikjes. Hij zegt toe hierover binnen afzienbare tijd een artikel voor ons tijd
schrift te zullen schrijven.

Ook de heer Schomper laat zijn resultaten zien; hij kreeg Tephrocactus-soorten in 
blikjes na één jaar in bloei.

Het weekeinde werd besloten met een bezoek aan het Succulentariüm.
Besloten wordt het volgend weekeinde op 9/10 maart 1963 te houden, waarbij 

dan het vraagstuk Pyrrhocactus en aanverwante geslachten aan bod zal komen.

Naar aanleiding van bovenstaande zou ik er op willen wijzen, dat de Werkgroep 
voor Succulentenstudie beoogt het bespreken van eigen onderzoekingen en ervaringen 
en het stimuleren daarvan. Er zijn m.i. nog veel meer liefhebbers, die er aan kunnen 
deelnemen en ik zou met nadruk een ieder, die er voor voelt mee te doen, willen 
opwekken zich op te geven. De groep is geen eliteclubje, maar staat open voor ieder
een, mits hij bereid is actief aan de werkzaamheden deel te nemen door het houden 
van voordrachten over zijn studie en het deelnemen aan de discussie. De kosten zijn 
ƒ 8,50 per weekeinde. B. K. Boom.

Ervaringen met blik- en plastic cultuur
Het is al enige jaren geleden, dat er in „Cactus”, het blad van de Franse Cac

tusvereniging, vaak geschreven werd over de cultuur van succulenten in conservenblik
ken. Algemeen werd geconstateerd, dat de planten in blikken beter groeiden dan in 
de bekende bloempotten. Door het gewicht te controleren kwam ik tot de ontdekking, 
dat de grond in een stenen pot in één dag evenveel water verdampt als in een blik in 
zes dagen. Het ligt dus voor de hand, dat de betere groei moet worden gezocht in 
het feit, dat de grond in blikken langer vochtig blijft na het gieten, waardoor de haar
wortels niet geregeld afsterven zoals in de poreuze potten vaak het geval is. Een proef 
met een paar planten in plasticpotten gaf ook een goed resultaat, maar toen ik het op 
grotere schaal probeerde kreeg ik moeilijkheden met de stofwisseling in de pot
grond; het gat onderin de pot bleek wel voldoende voor het wegvloeien van het over
tollige water, maar totaal ongeschikt voor de luchttoevoer. Bij gebruik van stenen pot-
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ten giet men dus vaak en is het geen bezwaar als de ene plant wat meer water krijgt 
dan de andere, maar met plasticpotten ligt dat heel anders.

Na deze proeven heb ik in 1958 een nieuw soort pot ontworpen en deze zijn hier 
nu al meer dan twee jaren in de handel. De potten zijn gemaakt van plastic; in de 
bodem zit geen gat maar op een hoogte van 10 % van de totale hoogte van de pot zit 
een rand en in die rand kleine gaatjes; het onderste gedeelte van de pot is dus 
waterdicht. Als we de potten gaan gebruiken doen we eerst onderin een laagje grint 
tot vlak boven de gaatjes en daarna vullen we pot aan met grond en planten. 
Het gieten is zeer eenvoudig : men laat, door de pot even in water te houden, in het 
onderste gedeelte de ruimte tussen het grint vollopen; het water trekt dan langzaam 
in de potgrond en de ruimte tussen het grint vult zich weer met lucht. De hoeveel
heid water is precies genoeg om de grond matig nat te houden. Bij warm en droog 
weer kan men sproeien zoals bij de andere potten. De potten mogen niet ingegraven 
worden, het beste is om ze in de bijpassende schotels te zetten, waar men dan het 
gietwater in kan doen; het water, dat lager dan de gaatjes in de schotels blijft staan 
is niet hinderlijk voor de planten, maar doet dienst de lucht in de kas of kamer vochtig 
te houden. Bijmesten geschiedt op dezelfde manier en daardoor kan men in kleine pot
ten flinke planten kweken. De wortels gaan in deze potten niet tegen de wand aanzit
ten, maar groeien recht naar beneden tot in het grint. In deze streek hebben alle kwe
kers van succulenten veel last van luis en aaltjes aan de wortels, maar in de nieuwe 
potten heb ik er nog geen gezien.

Van alle planten, die ik geprobeerd heb, was de groei beter dan in stenen pot
ten. Cactussen en andere vetplanten mogen niet te veel gegoten worden, zelfs al staan 
ze met pot en al in de brandende zon. Maar planten met groot of veel blad hebben 
een grote oppervlakte om te verdampen en daarom moet men deze vaker water geven 
dan de cactussen, vooral als ze in dezelfde ruimte gekweekt worden.

G. J. Beekenkamp,
Ferme St. Jean Mougins (A.-M.) France.

Fig. 9
Malacocarpus
sellowii

Bloeibare Malacocar- 
pussen vormen witte 
w ol in de kop, waaruit 

de donkerbruine 
knoppen verschijnen. 
Gele bloemen.

foto: Van Buuren
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ONZE LEZERS SCHRIJVEN . . . .
Mieren-plaag

Als beginnend verzamelaar ontmoet je vaak allerlei tegenslagen. Nadat ik met 
een kleine verzameling van ongeveer 35 stuks wat in de huiskamer had geëxperimen
teerd en de resultaten mij niet bevredigden, besloot ik een zomerkasje te bouwen. Het 
gelukte mij op een geschikte manier aan wat hout en glas te komen en in het vorige 
voorjaar verrees in mijn achtertuintje een bouwsel dat nu wel niet direct een ideale 
cactuskas, maar voor een beginneling toch al een hele verbetering was, vergeleken bij 
verschillende medeverzamelaars die slechts in hun huiskamer moeten boeren. Direct had 
ik betere resultaten, hetgeen mij tot voldoening stemde. Eén factor had ik echter over 
het hoofd gezien, toen ik mijn kasje bouwde.

Gedurende de 6 jaren dat ik in mijn huis woon, had ik elke zomer last van 
kleine zwarte mieren. Het eerste jaar was het een ware plaag en zaten zij overal in de 
woning. Met alle mogelijke middelen trok ik tegen de mieren te velde. Het beste vol
deed mij petroleum. Het resultaat was dat het aantal mieren verminderde, maar ze ver
dwenen niet geheel. Nadat ik 6 jaar de mieren had bestreden, zag ik af en toe nog 
wel wat mieren in mijn tuintje, maar in mijn woning kwamen zij niet meer. Toen ik 
mijn kas bouwde heb ik wel even aan de mieren gedacht, maar de mogelijkheid van 
eventuele schade werd door mij gebagatelliseerd.

Vanaf midden juli ontdekte ik evenwel weer mieren. Ik had mijn planten alle in 
potten en deze potten in een langwerpige bak met turfstrooisel geplaatst. Over dit 
turfstrooisel kropen voortdurend meer mieren. Ik onderzocht overal in het turfstrooisel 
naar een nest, maar tevergeefs, ik vond niets. Op het eind van de bak stond een grote 
Echinopsis, welke plant het begin was van mijn verzameling en deze 13 jaar oude 
plant was een zeer dankbare bloeier.

Toen ik na een afwezigheid van ongeveer 3 weken, gedurende welke tijd een 
buurvrouw mijn bedoening van het nodige vocht voorzag, terug kwam wemelde het 
in de bak van de kleine zwarte mieren. Gedurende mijn afwezigheid had de Echinop
sis nog rijkelijk gebloeid en uit dankbaarheid hiervoor had de buurvrouw hem even 
rijkelijk gelaafd. Het viel mij op dat de mieren vooral in de nabijheid van die Echi
nopsis verblijf hielden en ik onderzocht het turfstrooisel om de pot heen, echter zon
der resultaat. Toen de grond na enige dagen iets droger werd en ik eens in de pot 
prikte kwamen er plotseling allemaal mieren te voorschijn. Terstond trok ik de zware 
plant uit de pot en wat ik nu zag deed mij de haren ten berge rijzen. Van onderen 
was de gehele pot uitgehold. Snel bestoof ik het geheel met sterk geconcentreerde 
D.D.T. in de hoop de mieren hiermede te bestrijden. Heimelijk had ik hoop dat de 
mieren na een kwartiertje zouden sterven, maar mijn hoop vervloog in rook, want hoe 
witter de mieren waren bestoven, hoe ijveriger zij met hun eieren sleepten. Ten einde 
raad heb ik het geheel bij elkander geveegd en een eind weggebracht.

Ik dacht dat nu ik dit grote nest met mieren had verwoest, ik nu wel van hen 
verlost zou zijn. Ik werd hierin echter teleurgesteld. Naast mijn Echinopsis stond een 
grote schijfopuntia die iedere dag lustelozer werd. Toen ik deze uit de pot trok trof 
ik hetzelfde beeld. Daar de D.D.T. mij geen succes had opgeleverd begoot ik het 
geheel met petroleum. Tot mijn verbazing wandelden de mieren rustig verder en 
draafden misschien nog harder dan anders om hun nest weer op te bouwen. Ik heb 
daarna het geheel weer bij elkaar geveegd en weggebracht. Dezer dagen ontdekte ik 
echter weer mieren. Is er misschien onder de meer bedreven verzamelaars of kwe
kers iemand, die een goede raad weet ? A. Hoekstra

Noot van de Redactie. — Van gezaghebbende zijde (P.D.) werd me toever
trouwd, dat D.D.T. toch wel een goed middel is, maar een mier is taai en het 
middel heeft dus een langzame werking. B.
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UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM

In de vergadering van 21 november 
1962, verraste ons lid W. A. Luynen- 
burg, die enige tijd in Tirol geweest is, 
ons met een aantal kleurendia’s van het 
vele natuurschoon, waarvan hij genoten 
heeft, maar ook van een groot aantal in 
het wild voorkomende bekende en min
der bekende planten. Zijn toelichting 
daarbij maakte dat het inderdaad een 
bijzonder interessante avond is gewor
den. Een dankbaar applaus beloonde de 
spreker voor hetgeen hij getoond heeft.

De bijeenkomst van 19 december 1962 
werd voornamelijk gevuld door een in
leiding van de heer J. C. van Keppel 
uit Wassenaar, die in het bijzonder aan
dacht vroeg voor het kweken van suc
culenten. Hij hield een warm pleidooi 
voor het bestuderen van de vetplanten 
(andere dan cactussen) en vertoonde na 
de pauze een groot aantal schitterende 
dia’s van deze soorten- Hij wees daarbij 
op de grote betekenis van het des zo
mers buiten brengen van die planten, 
die daarvoor geschikt zijn, dit vooral 
omdat de kleur van de planten dan veel 
mooier en meestal veel dieper wordt. 
Ook de „dauw” op de planten komt 
dan meestal beter tot zijn recht.

In zijn inleiding maakte hij er op 
attent, dat men de succulenten kan in
delen in drie groepen: a) die weinig 
vocht behoeven; b) planten, die in dro
ge omstandigheden nog goed groeien 
(op grote hoogten, waar het overdag 
warm en ’s nachts koud is) en c) plan
ten, die zelfs als ze geheel uitgedroogd 
lijken, nog weer tot groei komen als ze 
vocht krijgen (rendiermos enz.).

Het was een zeer geslaagde avond en 
de kring Amsterdam dankt de heer Van 
Keppel hartelijk voor zijn bezoek aan 
onze vergadering.

GRONINGEN

De Groninger afdeling van Succulen
ta vergaderde op zaterdag 15 december 
j.1. in het C.J.M.V.-gebouw te Gronin
gen, onder leiding van haar voorzitter 
de heer G. J. Eilander.

Deze keer werd een „praatmiddag” 
gehouden. Zeer uitvoerig werd gespro
ken over het bewaren van planten in 
de winter, over de samenstelling van 
cactusaarde, bemesting, enz.

De leden werden opgewekt om voor 
de eerstvolgende vergadering stekken 
en planten mee te nemen, teneinde deze

onderling te verkopen en de opbrengst 
in de kas van de vereniging te storten.

Dit vond aller instemming. Tenslotte 
kwam nog een voorstel van een der 
leden, om een jeugd-cactus-club op te 
richten. Aan dit voorstel zal de afde
ling medewerking verlenen door stek
ken en planten beschikbaar te stellen 
aan de organisator van deze jeugdclub.

E. HORLINGS, secretaris,
P. Heinstraat 48, Delfzijl.

GOOI- EN EEMLAND
De Afdeling kwam op 4 december te 

Hilversum bijeen om te luisteren naar 
de heer J. C. van Keppel, die als gast
spreker een lezing hield over vetplan
ten en wel meer speciaal over het ge
slacht Echeveria.

Na een inleiding over het nomencla- 
torische verleden van het geslacht, gaf 
spreker een overzicht over de Crassula- 
ceae in het algemeen en liet daarop een 
uiteenzetting volgen over de soorten, die 
voor kweek door liefhebbers geschikt 
zijn. Met behulp van een groot aantal 
mooie dia’s bewees spreker, dat diege
nen, die belangstelling voor succulente 
planten hebben, hier inderdaad een 
prachtig terrein van actie kunnen vin
den.

Het applaus en de drukke deelneming 
aan de rondvraag bewezen, dat de leden 
de lezing van de heer van Keppel zeer 
op prijs hebben gesteld.

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

ZAANSTREEK

Op vrijdag 14 december hield de af
deling haar vergadering, waarbij 20 
leden aanwezig waren.

Na het afwerken van de gewone 
agendapunten kwam het hoogtepunt van 
deze avond, namelijk de diavertoning 
van onze gast de heer Bravenboer uit 
Vlaardingen.

Er was weer veel moois te zien en de 
aanwezigen genoten dan ook van de 
prachtige opnamen.

De volgende vergadering zal plaats 
vinden op vrijdag 18 januari in de kan
tine van Verkade aan de Valkstraat.

Mevr. A. HOEKSTRA—TUYN, 
secretaresse

Koning Williamstraat 43 — Zaandam.
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C A C T U S Z A D E N
Ontvangen een groot sortiment van de meest gezochte 

zaden, waaronder zeldzame soorten.

UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT.
Vraagt onze uitvoerige zadenprijslijst.

K. ED ELM AN  - REEUWIJK - H O L L A N D

TELEFOON : 01829—334.

Zaterdags is ons bedrijf voor het publiek gesloten.

i  f f  f »  i Spec iaa l  adres v o o r :frcck Hoogvliet C a c t u s s e n  en Vetplanten
MAASDIJK (3 km vanaf M aassluis) Ooslelijke Slag 7 Telefoon 01745-2732
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.

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 Bij geen gehoor 5051 o f 5410
Correspondentie adres: GEESTWEG 848 — NAALDWIJK

D irec tie  en m edewerkers van drukkerij a. n. govers 

wensen hoofdbestuur en leden een

bloemrijk jaar
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Fig. 10 — Mam. geminispina. Een van de vele mooie Mammillaria’s. De Mam- 
millaria’s bieden in dorenkleur een grote variatie en bloeien langdurig met vele 
kleine bloemen. foto: Boncfa„s
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Van de Redactie
Het is moeilijk in een voorwoord te schrijven over het weer, want 

wanneer het nummer verschijnt, is het al ongeveer 3 weken later en dan 
kunnen de omstandigheden ingrijpend gewijzigd zijn.

Maar op het moment, dat ik dit aan het papier toevertrouw (18 janu
ari) ziet het er nog niet naar uit, dat er spoedig een einde komt aan de 
strenge winter, die nu al ongeveer 7 weken geheel West Europa en zelfs 
ook het Middellandse Zeegebied teistert.
Ongetwijfeld zullen vele liefhebbers al in een moeilijke positie geraakt 
zijn, en wel speciaal zij, die hun planten koud overwinteren; de verwar
ming in kassen of bakken is vaak niet op een dergelijke langdurige koude 
berekend; dit is natuurlijk verkeerd, maar het verwarmen is nu eenmaal 
een kostbare geschiedenis en het is te begrijpen, dat, gezien onze vele 
kwakkelwinters, daarop vaak wordt bezuinigd. Zo zullen vele kassen en 
bakken nu nauwelijks of in het geheel niet vorstvrij gehouden kunnen 
worden. Maar nood maakt vindingrijk en ik ben er van overtuigd, dat 
velen toch een, zij het dan niet ideale, oplossing zullen vinden.

Voor cactussen is dit niet zo moeilijk; deze zijn immers (wanneer het 
goed is) in diepe (schijnbare) rust en zij kunnen in kranten worden ver
pakt en op een droge, vorstvrije plaats worden gebracht. Met kelders moet 
men voorzichtig zijn, die zijn meestal te vochtig.

Voor vele vetplanten zijn de moeilijkheden veel groter; niet voor 
Lithops, want die gedragen zich ongeveer als cactussen, maar wel voor 
vele andere Mesems als Conophytum en verder Crassula’s, die juist in de 
winter groeien; die mogen volstrekt niet droog staan en nooit in het don
ker worden geplaatst; voor die gewassen zal men een plekje in de ven
sterbank moeten inruimen.

Zonder twijfel zullen vele planten sterven en dat kan voor vele lief
hebbers tot grote verliezen leiden; wij willen nu trachten door het be
schikbaar stellen van planten en stek gedupeerden te helpen het verloren 
gegane materiaal te vervangen; hiertoe gelieve men zich met ons in ver
binding te stellen.

De lezers zullen zien, dat in dit nummer een begin is gemaakt met 
de publicatie van de statuten en het huishoudelijk reglement; het is droge 
kost, die zeer vermoedelijk door vrijwel niemand zal worden gelezen, maar 
de publicatie er van blijkt noodzakelijk te zijn. Er zullen overdrukken van 
worden vervaardigd en zij, die bijzondere belangstelling hiervoor aan de 
dag leggen, kunnen deze bij onze secretaresse t.z.t. bestellen.
Wageningen K. Boom.

Voorzitter : A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) -  Telefoon 03496-226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse -  Tel. 02530-3439. 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur : B. K. BOOM, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370—3141, thuis telef 0146. 

Redactiecommissie : C. BOMMELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELDE.
Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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H. W. DE BO ER

Lithops gracilidelineata Dmt.

(Lithops streyi Schwant.)

K . D in te r : Südw estafrikanische L ithop s-A rten 18 (1928).

Lithops gracilidelineata, waarvan de vindplaatsen zich bevinden in 
een gebied, dat zich uitstrekt van Fransfontein, 440 km (275 mijl) ten noor
den van Walvisbaai tot de Vogelsveerbergen, 50 km (32 mijl) ten zuid
oosten van diezelfde plaats, dus in een gebied, dat in de richting noord- 
zuid een afmeting heeft van ongeveer 490 km (ruim 300 mijl), is nogal 
variabel. Van de twee uiterste variaties is er één onder de naam Lithops

Fig. 11 — Lithops gracilidelineata var. gracilidelineata, 0.9 x
foto: de Boer.

gracilidelineata bij ons in cultuur, de andere is in 1960 door Mevrouw M. 
M. Waldron (Walvisbaai) ruim 30 mijl ten zuid-oosten van Walvisbaai in 
de Vogelsveerbergen gevonden.

1. Lithops gracilidelineata var. gracilidelineata

Topvlakte grijsachtig wit, soms met een zeer lichte paarsblauwe tint, 
vlak tot zeer licht hobbelig, met een min of meer boomvormige tot net
vormige tekening van smalle, donkerbruine, niet dan wel onderbroken 
lijnen; de vertakkingen zijn enkelvoudig, d.w.z. de lijntjes tussen de knoop-
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punten van de boomvormige tot netvormige vertakkingen zijn niet nog
maals vertakt (zoals bij de volgende variatie). Deze variëteit is bij ons reeds 
lange jaren in cultuur onder de naam van Lithops gracilidelineata en komt 
overeen met de foto (figuur 46) op pag. 89 en met de gekleurde tekenin
gen op plaat 15A van Nel’s „Lithops”.

Op plaat 15 (tegenover pag. 88) in datzelfde werk en op pag. 18 van 
„Südwestafrikanische Lithops-Arten” door Prof. K. Dinter zijn exempla
ren afgebeeld, die schijnbaar een iets meer hobbelig bovenvlak hebben; 
we moeten hierbij echter bedenken, dat wanneer min of meer ingedroogde, 
rimpelige „veldexemplaren” van terzijde worden belicht, deze hobbelig
heid van het bovenvlak abnormaal sterk op de voorgrond treedt.

Fig. 12 — Lithops gracilidelineata var. waldronae, 0.9 X
foto: de Boer.

2. Lithops gracilidelineata var. waldronae, var. nov.

a var. gracilidelineata apice foliorum bullatissima, pallide luteo- 
grisea, reticulata cum lineis tenuissimis, duplex ramosis, pallide 
rubrobrunneis differt.
Habitat : ruim 45 km ten zuid-oosten van Walvisbaai in de 
V ogelsveerbergen.
Coll.: Mevr. M. M. Waldron (Walvisbaai), 1960.

De variëteit waldronae onderscheidt zich van de variëteit gracilideli-
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neata door de, ook in de groeiperiode, zeer hobbelige topvlakte, welke 
lichtgeel tot geelgrauw van kleur is, met een netvormige tekening van 
tweevoudig vertakte, zeer dunne, licht roodbruine tot donkerbruine lijntjes; 
de dunne lijntjes tussen de knooppunten van de hoofdvertakking hebben

Fig. 13 — Lithops gracilidelineata var. waldronae, 0.75 x
foto: de Boer.

nl. wederom korte, doodlopende, uiterst fijne zijvertakkingen. Deze varië
teit is genoemd naar Mevrouw M. M. Waldron te Walvisbaai, die de be
treffende planten in het begin van 1960 vond in de Vogelsveerbergen, ruim 
45 km ten zuid-oosten van Walvisbaai.

Op enkele plaatsen in het „gracilidelineata-gebied” komen blijkbaar 
tussenvormen voor. De, als Lithops streyi (naar één enkel exemplaar) door 
Prof. Schwantes in „Sukkulentenkunde” 4, 74 (1957) beschreven plant 
is hiervan een voorbeeld. De, in de duitse, zowel als in de engelse uitgave 
van Jacobsen’s Handbuch der Sukkulenten Pflanzen, Band III voorkomen
de afbeelding van Lithops gracilidelineata heeft betrekking op dit éne als 
Lithops streyi Schwant. beschreven exemplaar.

Het is niet gewenst, de intermediaire vormen tussen de twee uiterste 
variaties nl. de vlakke var. gracilidelineata en de sterk gebobbelde var. 
waldronae aparte namen te geven.
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J. C. VAN KEPPEL

Nogmaals: Succulentencultuur in blikken
De heren Königs en Beekenkamp, twee in het buitenland woonachtige leden, 

hebben reeds in ons maandblad hun visie gegeven op de blikcultuur, een onderwerp, 
dat naar onze overtuiging in de komende jaren een belangrijk punt van discussie zal 
uitmaken onder de succulentenliefhebbers.

Er zijn ongetwijfeld veel liefhebbers die jaar in jaar uit volgens bepaalde principes 
hun planten kweken, zonder hiervan af te wijken. Al kan een bepaalde methode van 
kweken zulke goede resultaten geven dat men geen behoefte heeft om een andere 
kweekwijze te proberen, één ideale cultuurmethode is een utopie. Wij moeten altijd 
blijven streven naar nog betere resultaten en blijven experimenteren om deze te 
bereiken, want anders wordt onze liefhebberij een dode zaak.

Persoonlijk schuwen wij het experiment niet en trachten wij steeds door andere 
methoden te beproeven, het hoogst bereikbare te halen wat onder onze omstandigheden 
mogelijk is.

Wij hebben zowel pot-, bak- en vollegrondscultuur met wisselend resultaat toege
past en verleden jaar zijn wij grotendeels overgeschakeld op de blikcultuur.

Nu zullen velen zeggen dat een jaar nog niet voldoende is om een goed gefun
deerd oordeel over een zo belangrijk onderdeel te kunnen vellen. Dit geven wij grif 
toe, maar wel kunnen wij iets vertellen over de verbetering van de cultuurvoorwaarden 
zoals wij die voor o n z e  omstandigheden hebben ondervonden.

Voor een goed begrip diene, dat wij een gemengde verzameling bezitten, onder
gebracht in een kas die op het zuiden ligt, doch gedurende de wintermaanden geen 
zon ontvangt. De kas wordt slechts vorstvrij gestookt met één, zonodig twee petro
leumkachels met afvoer. De luchtvochtigheidsgraad is in de winter vrij hoog, wat, 
gevoegd bij een lage temperatuur, wel eens aanleiding gaf tot verliezen.

De planten stonden ingegraven in turfmolm wat de volgende bezwaren opleverde:
Het door- en overwortelen van vetplanten, waardoor bij vele soorten te sterke 

groei optrad maakte regelmatig overgraven noodzakelijk. Door verwijdering van de 
haarwortels ontstond dikwijls weer een stilstand in de groei, vooral bij hoge tempe
raturen. Door het stuiven (vooral in het voorjaar) en morsen van turfmolm werden 
de planten tijdelijk onooglijk.

Door het gebruik van turfmolm kregen de planten in de winter „koude voeten” 
waardoor planten soms wegrotten zonder dat de potgrond vochtig was. De groei 
begon in het voorjaar pas laat, omdat het lang duurde voor de turfmolm voldoende 
warmte, benodigd voor de hervatting van de wortelgroei, opgenomen had.

Ongedierte en zwamziekten vinden in de tabletgrond een ideale voedingsbodem, 
waaruit zij vaak onmogelijk te verwijderen zijn. Denk maar aan mierennesten, waar
van de bewoners zo niet direct door het wegslepen van zaden, maar vooral schadelijk 
zijn door het verspreiden en in stand houden van luizenkolonies. Ook de verspreiding 
van wortelluizen en wortelaaltjes wordt door turfmolm e.d. sterk in de hand gewerkt.

Door aantrekking van vocht uit de lucht of door condens- of lekwater ontstaat 
boven de turfmolm in de winter een vochtige, koude laag die vaak rotting van de 
onderste bladeren van dichtbebladerde vetplanten tot gevolg heeft. Een groot nadeel 
voor hen die fotograferen is, dat sterk doorgewortelde planten soms moeilijk van hun 
plaats gehaald kunnen worden, terwijl bij vollegrondscultuur dit geheel onmogelijk is.
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Alle bovengenoemde bezwaren zijn in nog sterkere mate van toepassing bij vol
ledige vollegrondscultuur.

Hoewel de blikcultuur in ons land tot voor enkele jaren niet werd toegepast, bete
kent dit nog niet, dat dit een of andere gril van de laatste tijd is. Reeds in de dertiger 
jaren werden in Amerika succulenten en ook andere gewassen in blik gekweekt. Een 
mededeling in „Cactus and Succulent Journal of America” over Sedum morganianum, 
die in een klein kwekerijtje ontdekt werd, in blikjes, die aan een muur hingen, bracht 
ons in 1952 tot een proef met deze cultuur. Een aantal hangende en breeduit groeiende 
Sedums en Mesems werden met pot en al in blikjes gevuld met turfmolm opgehangen 
tegen de achtermuur van de kas. De blikjes waren echter niet geverfd, zodat het een 
nogal onooglijk geheel werd. Door het gebruik van turfmolm en potjes was het moeilijk 
om de planten goed te begieten, zodat dit eerste experiment weer afgebroken werd.

In 1956 deed de franse kweker Paul Saint-Pie te Asson, liefhebber en vakman 
verstomd staan door de goede resultaten behaald met de blikcultuur. Het feit, dat 
daarna anderen juist met moeilijk te kweken planten goede resultaten bereikten deed 
ons besluiten, daarbij beter voorbereid dan de eerste keer, op de blikcultuur over te 
schakelen.

De blikken werden eerst van buiten zwart gelakt, wat niet alleen een nette aan
blik geeft, maar tevens het warmteopnemend vermogen verhoogt.

Het grootste bezwaar, dat men tegen de blikcultuur heeft, is het onesthetisch uiter
lijk, dat velen afschrikt. Wanneer men echter een heel tablet gevuld met zwart ge
verfde blikjes ziet, valt dit erg mee en persoonlijk zien wij liever goedgroeiende plan
ten in blikken gekweekt, dan een, het oog meer bekorende opstelling van planten die 
minder goed groeien.

Als wij de balans opmaken van de voordelen, die althans naar onze mening, bij 
blikcultuur aanwezig zijn, dan komen wij tot de volgende conclusie :

1. Geen tabletgrond of turfmolm meer nodig, waardoor een belangrijke bron voor 
ziekten en ongedierte uitgeschakeld is.

2. Door het grote warmteopnemend vermogen van blik komen de planten in het 
voorjaar eerder aan de groei, waardoor deze periode aanmerkelijk wordt verlengd.

3. De wortelgroei gaat door het gehele blik en niet alleen aan de wand, zoals bij pot- 
cultuur meestal het geval is. Alle in het blik aanwezige voedingsstoffen en al het 
vocht komen aan de plant ten goede. Een bloempotwand onttrekt een oneven
redelijk deel van het aanwezige vocht aan de potgrond, waardoor de haarwortels 
van de plant zich daar concentreren. De haarwortels hebben daardoor bij blik
cultuur minder last van droogte.

4. Geen over- en doorwortelen van planten meer, dus geen overbrengen van ziekten 
en ongedierte via de wortels.

5. Gemakkelijk verplaatsbaar, wat bij het controleren en schoonmaken van de plan
ten vele voordelen biedt. De eternieten bodem van het tablet, waarop de gecon
troleerde planten gezet worden, kan met een stoffer schoongeveegd worden. Het 
grote voordeel hierbij is dat men een veel smallere strook vrij behoeft te houden 
dan bij het overgraven in turfmolm. Het is daardoor minder bezwaarlijk deze 
werkzaamheden in gedeelten te doen, omdat men niet die ravage heeft als bij 
het overgraven van planten in turfmolm.

6. Het gieten wordt door de veel geringere verdamping tot een minimum beperkt. 
Men moet dus wel oppassen, dat niet teveel water gegeven wordt. Het is beter de
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planten individueel naar behoefte te gieten, wat bij ingegraven planten maar al 
te gauw achterwege gelaten wordt, soms tot schade van planten die minder water 
nodig hebben of in rust zijn.

V. Bij lekkage van de kas ontstaan geen grote vochtige plekken, men kan volstaan 
met één plant weg te nemen en te vervangen door een leeg blik, (zonder gat).

8. De groei van vetplanten, die een kruipende, overhangende of uitlopersvormende 
groeiwijze hebben heeft men veel meer in de hand.
De mogelijkheid tot overworteling is niet meer aanwezig, zodat zij gedwongen 
zijn te leven op het vocht en de voeding die i n het blik aanwezig is. Hangende 
vetplanten hebben door de hoogte van het blik meer ruimte om vrij uit te groeien 
zonder dat het noodzakelijk is, dat zij hiervoor aan de rand van het tablet ge
plaatst, of opgehangen worden. De zijscheuten, die verscheidene Echeveria’s vor
men blijven binnen normale proporties, zodat zij niet telkens afgenomen hoeven 
te worden, doordat de plant teveel ruimte gaat innemen.

9. Door circulatie van de lucht tussen de blikken en dus o n d e r  de planten blijven 
de planten veel droger, zodat de verliezen wegens rotten in de winter nihil zijn.

10. De kortere levensduur van een blik, dat toch nog wel 3 a 4 jaar bedraagt, achten 
wij geenszins een bezwaar. Juist het gebruik van oude bloempotten die vele jaren 
meegaan zijn een bron van allerlei schadelijke invloeden. Een blik dat versleten 
is gooit men weg en men neemt dan een nieuw blik, wat uiteraard slechts enkele 
centen kost aan verf.

Daar wij verwachten, dat velen dit jaar een proef met de blikcultuur zullen nemen, 
willen wij nog enkele practische wenken geven.

Maak voldoende afvoergaten onderin het blik en breng daar een laag fijn grind 
op aan om een goede drainage te verzekeren. Ook het grondmengsel moet luchtig en 
goed doorlatend zijn. Het maken van afvoergaten in de zijkant van het blik moeten 
wij ontraden, daar in ons klimaat de verdamping toch al zeer langzaam plaats heeft 
en een bijna constant vochtige laag onderin, niet wenselijk is. Met ultrasucculenten heb
ben wij nog weinig ervaring opgedaan, behalve met enkele C 'rassula's die prima groei
den en deze winter in betere conditie bleven dan die, welke in (sterk uitdrogende) scha
len stonden. Of de blikcultuur slechts een tussenfase is naar de plasticpot is een kwestie 
waarover wij op dit ogenblik nog geen oordeel hebben.

Wij hopen, dat velen de blik- of plasticcultuur zullen beproeven en hun ervarin
gen kenbaar zullen maken.

Een handig apparaatje
De bijgaande tekening toont U een apparaatje, dat wellicht goed te gebruiken is 

als automatische schakelaar in een zaaitoestel, dat electrisch verwarmd wordt b.v. 
door een theelicht-element.

Het is zeer eenvoudig te vervaardigen. Benodigd materiaal: een leeg conserven- 
blikje, een asphaltnagel, enkele stripjes koper plm. 1 cm breed en plm. 1 mm dik, een 
paar koperen boutjes en moertjes, een plastic klemdeksel en enig isolatiemateriaal b.v. 
pertinax.

Bij de tekening : A. Het deksel B wordt absoluut luchtdicht op A bevestigd (lij
men en dichten met kachelkit b.v.); B. De asphaltnagel C wordt precies op het mid
den van B gelijmd. C. Hierna maken we van enkele stripjes koper de contactarm E, 
die we aan één uiteinde ombuigen, zodat er een asje doorgestoken kan worden en het 
steuntje F  waarin we één gaatje boren voor het bevestigings- en contactboutje G plus
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twee gaatjes waar het asje D in past. Nu solderen we een moertje K op de kop van 
het contactboutje G. E. Tenslotte nog een kastje er om, dat we maken van aluminium 
of triplex dat aan een kant open is.

De werking is als volgt : Door het hoger worden van de temperatuur zal de lucht 
in A uitzetten. Hierdoor komt het deksel B omhoog, evenals de nagel C. Deze duwt

Figuur 14 tekening: Bosman

E omhoog, waardoor het contact tussen E en H verbroken wordt. Koelt de lucht af 
dan zal het deksel B naar beneden gaan en het contact is weer gesloten. De stelschroef 
H kan hoger of lager gedraaid worden, waardoor het dus mogelijk is de temperatuur 
te regelen. Hoe verder men het boutje omhoog gedraaid heeft, des te hoger wordt de 
temperatuur en andersom dus hoe lager het boutje gedraaid is des te lager de tem
peratuur.

Het montageschema geeft aan hoe het geplaatst kan worden. Maten zijn bij de 
tekening niet aangegeven daar dit zeer variabel kan zijn b.v. hoe langer we E maken 
des te nauwkeuriger zal dit apparaat werken. De afstand tussen de punt van C en 
het asje D dient ook zo klein mogelijk te zijn. Het door mij gebruikte apparaat meet 
10 bij 10 cm en is op de halve graad nauwkeurig. Bij 30 gr. C. slaat de verwarming 
uit en bij 29,5 gr. C. treedt hij weer in werking.

Enschede W. Bosman jr.
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Cereus 
peruvianus 

in bloei!

Het komt niet elke dag 
voor, dat een monstruose 
vorm van Cereus peruvianus 
in bloei komt. De 17e juli 
1962 mocht de heer F. J.
Scheffer, Franklinstraat 60,
’s-Gravenhage echter het ge
noegen beleven, zijn bijna 50 
jaar oude en ±  80 cm hoge 
plant, in bloei te zien. Des 
avonds, ongeveer half zes, 
begon de knop tekenen te 
vertonen, dat het grote ge
beuren zou plaats vinden. Na 
een ontvangen seintje was ik 
om half acht hierbij aanwe
zig, doch moest nog tot 8 uur 
wachten alvorens de 140 
mm lange en 105 mm brede bloem geheel was geopend. Jammer is het, dat 
deze bloem ons haar schoonheid slechts gedurende enkele uren, welke op 
de vingers zijn uit te tellen, toont.

De zorg waarmede de heer Scheffer zijn plant gekweekt heeft, sinds 
hij hem in 1915 als klein stekje ontving, heeft hem de 17e juli 1962 veel 
voldoening gegeven. Het is mij een genoegen geweest dit gebeuren op de 
gevoelige plaat te mogen vastleggen.

Figuur 15
foto: van Arkel

K. P. van Arkel

Zelf zaailingbakjes maken
Hiermede wil ik de knutselaars onder ons een middel aan de hand doen om 

goedkoop zaaipannen te maken. Ik heb er ±  20 stuks al 15 jaar in gebruik en ze 
bevallen mij uitstekend, terwijl de kosten per stuk niet meer dan ongeveer 12 cent 
bedragen.

Men maakt 2 plankjes 7 X 25 cm en 2 plankjes 7 X 30 cm (kan oud hout zijn) 
en spijkert deze aan elkaar volgens de tekening en wel met de gladde zijde naar 
binnen. Laat de spijkerkoppen er iets uitsteken, dat is gemakkelijk voor het losmaken.
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Nu neemt men twee strookjes triplex van 3 X 25 cm en 2 stuks van 3 X 30 cm, 
bevestigt deze bovenop het geraamte en laat deze 1 cm naar binnen oversteken (zie 
tekening). Ook hiervan laat men de spijkerkoppen uitsteken. Men plaatst het hele 
geval op een vlakke vloer (kistje of iets dergelijks), maar legt er eerst een stuk papier

F ig . 16 tekening: Hasselmeijer

onder om het vasthechten van de specie te voorkomen. Na dit alles mengt men 1 deel 
cement en 3 delen metselzand droog door elkaar en wordt er water bijgevoegd.

Eerst bedekt men de bodem met een laag van ±  1 cm dik, die met een klein 
klosje hout glad gestreken wordt en pas daarna worden de wanden stuk voor stuk 
gegoten. Hiervoor kan men het beste een klein truffeltje of plamuurmes gebruiken. 
Met een klein hol pijpje of een busje worden 5 kleine gaatjes in de bodem gemaakt 
en klaar is het hele geval. Voor het te snel uitdrogen van de specie iedere dag iets 
met water besprenkelen en na een week voorzichtig het houten geraamte er af halen 
waarna hij weer voor de volgende gebruikt kan worden.

Wilt u er meer tegelijk maken dan verlengt u de zijstukken (zie tekening). Men 
krijgt hierdoor voor weinig geld mooie zaaipannen van 25 X 25 cm, die ook geschikt 
zijn voor kleine planten.
Haarlem F. Hasselmeijer.

B E S T U U R S M E D E D E L I N G E N

HOOFDBESTUURSVERKIEZINGEN

Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar een derde 
der leden van het Hoofdbestuur af. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 
In 1963 zijn volgens de opgemaakte rooster aan de beurt van aftreding :
1. Mevr. J. GRULLEMANS VAN BERGHEM te Lisse, secretaresse.
2. Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN te Apeldoorn, 2de secretaresse.
3. C. BOMMELÉ te Den Haag, vertegenwoordiger afd. ’s-Gravenhage.
4. Dr. H. VAN BEEK te Zaandam, vertegenwoordiger afd. Zaanstreek.
5. Dr. H. W. DE BOER te Haren, Gron., vertegenwoordiger afd. Groningen.
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N.B. Mej. J. J. E. van den Thoorn stelt zich niet meer herkiesbaar voor haar 
functie in het Hoofdbestuur. Mevr. E. Verduin-de Bruyn, Wilhelminasingel 28 
te Pijnacker, heeft zich bereid verklaard voorlopig het 2de secretariaat te 
willen waarnemen. De overige aftredende Hoofdbestuursleden worden ver
zocht aan het secretariaat van Succulenta mede te delen of zij zich wederom 
voor hun functie in het Hoofdbestuur herkiesbaar willen stellen. Eventuele 
nieuwe candidaten moeten vóór 1 april a.s. worden opgegeven aan het secre
tariaat van Succulenta, Hereweg 19, Lisse.

CONTRIBUTIE 1963
Men wordt verzocht de contributie voor 1963, ten bedrage van f. 7.50, te storten 
op postrekening 8 3 3 5 5 0 ten name van Alg. Penningmeester Succulenta te Leeu
warden.
Leden, die aangesloten zijn bij een afdeling, worden verzocht de contributie met 

voldoen aan de Penningmeester(esse) van hun afdeling

F. MEYER, Aschatterweg 59 F., Hamersveld (Utr.).
J. B. JANSEN, Mr. P. N. Arntzeniusweg 70 huis. 
Amsterdam-Oost, Gem. Giro J. 1647.
B. KNIJPERT, Bijnkershoekstraat 6, Arnhem, postreke
ning 933945.
H. BOSMAN, Vinkenpolderweg 25, Alblasserdam.
P. BUST, Frederiklaan 58, Eindhoven.
Mevrouw M. E. GRAMKOW—IMHOF, postrek. 525102 
t.n.v. Penningm. Succulenta, afd. Gooi- en Eemland, 
Hilversum.
B. J. VERSTEEG, Rembrandtstraat 15, Hardinxveld.
J. H. J. WIGT, postrek. 655000 t.n.v. Penningm. Succulen
ta, afd. ’s-Gravenhage, Den Haag.
E. HORLINGS, Piet Heinstraat 48, Delfzijl, postrekening 
872968.
J. H. RUYGROK, Graafschapstraat 28, Haarlem.
J. M. BAX, Pleiadenplantsoen 91, IJmuiden.
Mevr. A. FARSCH—WARGA, Marten Ottenlaan 2, 
Meppel.
H. WOLF, Akkerlaan 30, Nijmegen.
P. STOFFELS, Pater Petersstraat 9, Steijl, Limburg.
M. KOOY, Herkingenstraat 44a, Rotterdam 23.
J. WOLTERSEN, Bollenhofsestraat 89, Utrecht.
Mevrouw J. FLEUR—DE HOOG, Elfuursweg 21, Gorssel. 
Mevrouw VAN BEEK—THIEL, Botenmakersstraat 84, 
Zaandam.
Mevr. E. J. WURTZ—BLIKKENDAAL, Brederostraat 77, 
Zwolle.

BELGIË :

de afdelingsbijdrage, te 
(zie hieronder) :
AMERSFOORT :
AMSTERDAM :

ARNHEM :

DORDRECHT :
EINDHOVEN :
GOOI- EN EEMLAND :

GORINCHEM
’s-GRAVENHAGE

GRONINGEN

HAARLEM
KENNEMERLAND
MEPPEL

NIJMEGEN
NOORD-LIMBURG
ROTTERDAM
UTRECHT
IJSSELSTREEK
ZAANSTREEK

ZWOLLE

Belgische leden van Succulenta worden verzocht de contributie 1963, ten bedrage 
van Holl. Gld. 8.50 of B.Fr. 104.00 te voldoen per postmandaat of door storting op 
postrekening 83 35 50 (Nederland) ten name van de heer G. D. Duursma, Algemeen 
Penningmeester Succulenta, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Nederland.
OVERIG BUITENLAND
Leden van Succulenta in alle overige landen worden verzocht Holl. Gld. 8.50 te 
voldoen per cheque of internationaal postwissel aan de Alg. Penningmeester Suc
culenta, de heer G. D. Duursma, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Nederland.
AAN DE PENNINGMEESTERS
De Penningmeesters van de afdelingen worden dringend verzocht bij af
dracht der contributies aan de Alg. Penningmeester van Succulenta een 
specificatie van het bedrag te zenden.
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AAN DE SECRETARISSEN
De secretarissen van de afdelingen worden vriendelijk verzocht, het secretariaat 
de navolgende gegevens te willen verstrekken :
1. een ledenlijst 1963 van de afdeling, volledig met namen en adressen op apart(e) 

velden) papier, aan één zijde beschreven;
2. een jaarverslag 1962 van de afdeling;
3 .namen en functies van het afdelingsbestuur;
4. opgave van de afdelingsbijdrage 1963, naast de contributie van de vereniging.

VERENIGINGS-INSIGNE
Het verenigings-insigne van Succulenta wordt toegezonden na ontvangst van 

f. 1.00 per postwissel of storting op postrekening no. 551220 ten name van mevr. 
J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, Lisse.

Verzoeke op het stortingstrookje te vermelden of men een reversknoop of 
broche ontvangen wil. Steekspelden zijn op het ogenblik niet verkrijgbaar.

Secretaresse Succulenta 
Hereweg 19, Lisse.

Correcties Zaadkatalogus Clichéfonds 1963

Men gelieve te lezen
lb chrysantha Fric (Lob. chrysantha 

Bckbg. ?)
74b stoliniferus Marsh., geel bloeiend 

161c curvispinum Hort.
293a neocoronaria Knuth, rijk bloeien

de soort.
Voorts moet bij Lobivia churinensis 
geen 277 maar nr. 227 worden gelezen 
en nr. 277a wordt dan nr 227a voor Lo
bivia cinnabarina.
N I E U W E  A A N B I E D I N G
CLEISTOCACTUS Lem.

42a jujuyensis B c k b g ................  0.40
ECHINOCEREUS Engelm.

69a pectinatus var. pailanus nom.
nudum ...............................  0.50

GYMNOCALYCIUM Pfeiff.
159 andreae var. grandiflorum

Krainz ................................... 0.40
180 megalothelos (Sencke) Br.

et Rosé ...............................  0.45
192a quehlianum spec. 1 Sm. . . 0.35
195 saglionis (Cels.) Br. et R. 0.50 
208a spec. exp. Blossfeld 0.40

HAAGEOCEREUS Bckbg.
210 albispinus (Akers) Bckbg. 0.50 

LEUCHTENBERGIA Hook.
222 principis Hook, z. zeldz. . . 0.60

MAMMILLARIA Haw.
257b densispina (Coult.) Vaup. . 0.40 
272a hoffmanniana (Tieg.) Bravo 0.40 
284 longihamata (Cochemia) .. 0.40
290a multiceps S D ........................ 0.35
305 prolifera var. haitiensis

(K. Sch.) Borg .....................0.35
324 viereckii Boed............................ 0.40
329 import gemengd ................  0.25

NEOLLOYDIA Br. et R.
343d odorata (Boed.) Bckbg. syn.

Cumarinia odorata 0.50
NEOPORTERIA Br. et R.
347 subgibbosa (Haw.) Br. et R. 0.45

PHYLLOCACTUS Link
403 ackermannii vorm . . . . 0.30
403a ackermannii hybr. (rosé met

witte bloemen) ................  0.30
SETIECHINOPSIS Bckbg.
428 mirabilis (Speg.) Bckbg. .. 0.30

TRICHOCEREUS Riccob.
445 werdermannianus Bckbg. . . 0.35

TURBINICARPUS (Bckbg.) Buxb. 
et Bckbg.

452b lophophorioides (Werd.)
Buxb. et Bckbg., zeldzaam 0.60

AGAVE L.
460 potatorum var. verschaf-

feltii Berg............................... 0.45
ALOE L.
466 striatula Haw., zeldzaam .. 0.30

HEREROA Dint. et Schwant.
529a carinans (Haw.) L. Bol. . . 0.35
532 rehneltiana (Berg.) Dint. et

Schwant....................................0.35
Van de verschenen zaadkatalogus zijn 
de volgende nummers uitverkocht.
6 - 17a - 47a - 51a - 54a - 55 - 77a - 84a 
89 - 231 - 261 - 264a - 273b - 355b - 397 
- 439b - 545 en 555.
Alle overige nummers zijn nog in voor
raad. Zij die geen katalogus ontvangen 
hebben kunnen deze aanvragen bij het 
besteladres: Clichéfonds Succulenta,
Asterstraat 6, den Haag. Voor condities 
en betaling zie de zaadkatalogus.
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" S U C C U L E N T A ”
NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN.

S T A T U T E N

Naam en zetel
Artikel 1. — De vereniging draagt de naam : Nederlands-Belgische Vereniging 
van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten „Succulenta” ; haar zetel is 
gevestigd te Amsterdam.

Duur.
Artikel 2. — De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen 
van de dag der oprichting, 1 januari 1947.

Doel.
Artikel 3. — De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de studie en 
het kweken en verzamelen van cactussen en andere vetplanten.
Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het verzamelen van gegevens omtrent in Nederland en in België aangelegde 

succulentenverzamelingen;
b. bevordering van de aanleg en de instandhouding van succulentenverzamelingen;
c. bevordering van theoretische en practische studie op het gebied van de kennis 

van succulenten;
d. het verstrekken van voorlichting aan hen, die een succulentenverzameling 

bezitten of wensen aan te leggen;
e. andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Indeling.
Artikel 4. — De leden der vereniging worden ingedeeld in afdelingen en ver
spreid wonende leden.

Leden.
Artikel 5. — De vereniging telt ereleden, donateurs en leden.
Ereleden zijn zij, die om hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de kennis 
van succulenten of de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn 
benoemd.
Donateurs zijn de als zodanig toegetreden personen of rechtspersoonlijkheid bezit
tende lichamen, die de vereniging geldelijk steunen.
Leden zijn zij, die als zodanig door een afdeling, of in plaatsen, die buiten het ter
ritoir van de afdeling liggen, als verspreid wonend lid, door het Hoofdbestuur zijn 
aangenomen.
Artikel 6. — Het lidmaatschap gaat verloren door:
a. overlijden;
b. opzegging;
c. ontzetting door de algemene vergadering op voorstel van het Hoofdbestuur, 

behalve in geval van wanbetaling, in welk geval de ontzetting door het Hoofd
bestuur of het afdelingsbestuur kan plaats vinden.
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Geldmiddelen.
Artikel 7. — De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de inkomsten harer 
bezittingen, contributies, schenkingen en andere baten.

Bestuur.
Artikel 8. — De algemene leiding der vereniging berust bij een Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur bestaat uit een Voorzitter, benevens een door de algemene ver
gadering vast te stellen aantal leden, waaronder een Secretaris en een Penning
meester, met een minimum van zes.
Artikel 9. — Het Hoofdbestuur is belast met de verzorging van de belangen en 
de regeling van de werkzaamheden der vereniging, het beheer der geldmiddelen 
en de uitvoering der besluiten van de algemene vergadering. Het vertegenwoordigt 
de vereniging zowel in als buiten rechten. Het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de 
Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester) is voor zijn verrichtingen aan het 
Hoofdbestuur verantwoording schuldig.

De Algemene Vergadering.
Artikel 10. — De hoogste macht der vereniging berust bij de algemene vergade
ring. Zij stelt de statuten vast en het huishoudelijk reglement en brengt daarin zo 
nodig de wijzigingen aan.
Artikel 11. — Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden. Een buiten
gewone algemene vergadering wordt belegd, telkens wanneer het Hoofdbestuur dit 
nodig oordeelt of wanneer een bij huishoudelijk reglement te bepalen aantal afde
lingen of verspreid wonende leden het verlangen daartoe schriftelijk met opgave 
van de punten van behandeling aan het Hoofdbestuur kenbaar maakt. Het Hoofd
bestuur behoort binnen de tijd van 2 maanden de verlangde vergadering uit te 
schrijven.
Artikel 12. — Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 13. — Wijziging dezer statuten kan slechts geschieden door een alge
mene vergadering met tenminste twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen, 
behoudens Koninklijke Goedkeuring.

Ontbinding
Artikel 14. — Een besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts genomen 
worden in een opzettelijk daarvoor belegde vergadering. Het besluit kan slechts 
worden genomen met drie-vierde der geldig uitgebrachte stemmen. In dat geval 
wikkelt het Hoofdbestuur de lopende zaken af met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek en hetgeen verder door de algemene 
vergadering omtrent eventuele baten is beslist.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 15. — Er bestaat een huishoudelijk reglement, welke bepalingen niet 
met deze statuten strijdig mogen zijn.

Slot-artikel.
Artikel 16. — In alle gevallen, waarin statuten en huishoudelijk reglement niet 
voorzien, beslist het Hoofdbestuur.
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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

im p o rt
export

G actussen  en andere S u ccu len ten

te le foon  33  2 5  56 F. Jansen Leyweg 24
postrekening 17 24 46 's-Gravenhage

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

G ro te  so rte r ing  Cactussen

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK

en prima Vetplanten  

—  Telefoon 01740— 5168

UIT DE AFDELINGEN
GOOI- EN EEMLAND

De afdeling kwam op 8 januari bijeen 
voor een bespreking van het werkpro
gramma 1963. Besloten werd, de verga
deringen te houden op elke eerste 
dinsdag van de maand. Als vergader
lokaal dient zaal 4 van het Restaurant 
'De Karseboom’, Groest 53 te Hilversum. 
Overeengekomen werd verder, dat een 
excursie georganiseerd zal worden naar 
kwekerijen in het Westland en bij vol
doende belangstelling een naar Vlaan
deren. Ook werden plannen gemaakt, 
om de aankoop van jonge planten te 
vergemakkelijken, waarbij de heer 
Rubingh hulp; zal verlenen door bij zijn 
bezoeken aan kwekers planten voor de 
leden mede te brengen. De vergadering 
sloot met een bespreking van de werk
zaamheden, die tijdens de wintermaan

den aan de collecties verricht moeten 
worden.
IJMOND
De afdeling IJmond vergaderde 24 jan. 
j.1. in het Cultureel Centrum te IJmui- 
den. De heer D. Smit uit Haarlem hield 
een lezing over de cactus-collecties rond 
de Middellandse zee en toonde ons uit
zonderlijk mooie kleurendia’s van cac
tussen en vetplanten uit Zuid-Frankrijk, 
Spanje en Italië, waar hij lange tijd in 
verband met zijn studie geweest is. In 
dat heerlijke klimaat bloeien vele soor
ten succulenten, o.a. van Cereus, Opun
tia, Tephrocactus, Ferocactus, Thelocac- 
tus, grote en kleine Agaven, Crassula’s, 
Euphorbia’s, welke wij ook alle te zien 
kregen. Het was een mooie en leerzame 
avond.
Op 28 februari a.s. houden wij onze jaar
vergadering in Cultureel Centrum te 
IJmuiden.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Fig. 17
Lithops julii var. julii, 0,9 x (het „streeploze” exemplaar links boven 

behoort tot een geheel andere soort (zie artikel op pagina 35).
foto: de Boer.
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Van de Redactie
Het zal de lezers zijn opgevallen, dat er de laatste tijd in ons blad vrij 

veel aandacht wordt gewijd aan het bouwen van kassen en bakken, het 
construeren van zaaibakjes, enz. Ook in dit nummer zult u een bijdrage 
vinden over kassenbouw en ik geloof, dat we verheugd kunnen zijn, dat 
zovele personen iets van hun ervaringen willen optekenen.

De kassenbouw is toch minstens even belangrijk als het kweken van 
succulente planten en hoe velen zijn er niet, die gaarne hun vensterbank- 
collectie wat groter willen maken en die niet weten hoe ze dit moeten 
aanpakken.

Er is op dit gebied toch heel wat te doen, want tussen een venster
bank en een prachtige kas, ligt nog heel wat. Talloos zijn de mogelijk
heden iets te maken om de planten te overwinteren, het komt alleen maar 
aan op vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en ijver. Men moet echter 
rekening houden met mogelijkheden en niet te veel hooi op zijn vork 
nemen, want men moet oppassen geen slaaf van zijn verzameling te wor
den.

Tijd is er genoeg; het merendeel van de mensen is gezegend met een 
vrije zaterdag en de avonden worden weer langer. Gezien het aantal 
televisietoestellen en bromfietsen speelt in zeer veel gevallen het geld ook 
niet zulk een grote rol meer; ik zou het nog sterker willen uitdrukken : 
maakt van de hoogconjunctuur gebruik een kasje te bouwen, later is het 
misschien niet meer mogelijk.

Er zijn nooit zoveel mogelijkheden geweest als thans en dus : lief
hebbers gaat aan het werk; maak een foto van het resultaat en toon die 
ons. Ik stel gaarne de kolommen in Succulenta hiervoor open, want dan 
kan iedereen weer van een andermans ervaringen leren.

In verband met hetgeen ik over de zaterdag heb opgemerkt, wil ik 
er even op wijzen, dat ook wij zaterdags vrij hebben en ik verzoek u daar
om ons niet op die dag te bezoeken. B.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) — Telefoon 03496—226. 
Secretaresse : Mevrouw J . GRULLEMANS VAN BERGHEM , Hereweg 19, Lisse -  Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningm eester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
R ed acteu r : B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370—3141, thuis telef ?146. 

R edactiecom m issie : C. BOM M ELJE, J .  C. VAN KEPPEL en H. VAN D ER VELDE.
Kopij moet uiterlijk de  18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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H. W. DE BOER

Lithops julii var. littlewoodii var. nov. de Boer

Door B. K. Boom en mij is in Succulenta 1961, pag. 43, de aandacht 
gevestigd op een tweetal variëteiten van Lithops julii, nl. :

1. Lithops julii var. julii ( =  Lithops julii var. pallida  Tischer ex de Boer
=  Lithops lactea Schick et Tischer).

2. Lithops julii var. reticulata Tischer ex de Boer.

Deze twee variëteiten onderscheiden zich van elkaar doordat:

a. bij Lithops julii var. julii het netwerk op de topvlakte ongeveer 
dezelfde kleur heeft als (ev. slechts iets donkerder is dan) de rest 
van de topvlakte, behoudens een geelbruine streep  (soms in stuk
ken uiteengevallen) langs d e spleet (zie fig. 17 omslag). Hoewel zo

Fig. 18 — Lithops julii var. reticulata, 0.7 x foto: de Boer.

nu en dan een plant wordt aangetroffen, waarop deze geelbruine 
streep ontbreekt, is in onze culturen van L. julii var. julii het aan
tal „streeploze” exemplaren naar schatting niet hoger dan 10 %.
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b. bij Lithops julii var. reticulata een zeer duidelijk netwerk van 
geel-bruine, diep liggende, vrij brede banden aanwezig is, waarin 
geïsoleerde, donker bruinrode vlekken of lijnen voorkomen (zie 
fig. 18).

Aan deze twee, tot dusver bekende variëteiten moet nog een derde 
worden toegevoegd, nl. :

Fig. 19 — Lithops julii var. littlewoodii, 0.9 x  foto: (le Boer-

3. Lithops julii var. littlewoodii, var. nov.

A typo redecit dimensionibus majoribus, margine fissurae sine
linea ochracea.
H abitat: Z.W. Afrika, Gr. Namaland, 30 mijl Z.W. van Warmbad.
C oli.: R. C. Littlewood (Worcester), mei 1961.

Deze variëteit, in mei 1961 door de heer R. C. Littlewood (Worcester) 
48 km (30 mijl) ten zuid-westen van Warmbad gevonden, verschilt van 
Lithops julii var. julii, doordat de afmetingen gem iddeld 1.4 keer zo groot 
zijn en de geelbruine streep langs d e  spleet ontbreekt. Volgens opgave van 
de heer Littlewood was slechts bij 3 % van de ter plaatse aan een onder
zoek onderworpen planten een geringe aanduiding van een geelbruine 
streep te bemerken.

Doordat de geelbruine streep ontbreekt, gelijkt Lithops julii var- little
woodii bij oppervlakkige beschouwing veel op Lithops karasmontana var.
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opalina, waarvan de vindplaats echter 45 km ten Westen van Klein Karas, 
d.i. 150 km (ruim 90 mijl) noordelijker ligt.

Slechts een gering onderscheid in kleur der corpuscula en in vorm van 
het netwerk der groeven op de topvlakte geeft het verschil aan. Dit ver
schil, gevoegd bij de feiten, dat bij 3 % van de ter plaatse bestudeerde 
planten een aanduiding van een bruine lijn langs de spleet werd aange
troffen en dat de vindplaats ten zuid-westen van Warmbad ligt (L. julii 
var. julii en L. julii var. reticulata worden beide ten westen van Warmbad 
gevonden), terwijl L. karasmontana var. opalina 150 km noordelijker voor
komt, gaven zowel de heer Littlewood als mij de overtuiging, dat het hier 
een variëteit van Lithops julii betreft.

Onze lezers schrijven . . . .
De heer L. Walters, Amsterdam, schrijft ons :

Om goed ruilmateriaal te verkrijgen blijft zaaien natuurlijk de beste manier, maar 
niet iedereen is in de gelegenheid om te zaaien, ruimte- en tijdgebrek e.d. kunnen een 
oorzaak zijn. Maar er is nóg een goede manier, door ondergetekende met toestemming 
afgekeken van een zeer ervaren lid van „Succulenta” , de heer Gerritse.

Als men zo eens de verzameling rondkijkt en men ziet dan planten waar men niet 
gemakkelijk is aangekomen, of die niet algemeen zijn, dan denkt men weleens, had ik 
daar maar een stuk of wat jonge planten van, want als hij eens sneuvelt heb ik er 
tenminste nog over en bovendien goed ruilmateriaal.

Tegen het dak van m’n kasje heb ik enkele bakjes van zink met een smalle omge
bogen rand, waarbinnen glasplaatjes, staande gehouden door de aarde.

Als men nu van 2—5-jarige planten, tot grotere planten wil ik u niet aanzetten, 
zodanig doorsnijdt, dat er een kwart blijft staan, kan men de kop enten, als stek be
handelen; in het laatste geval goed laten drogen en dan laten wortelen op b.v. ver- 
miculiet.

Het onderstuk plaatst men in bovengenoemd bakje, de eerste dagen met een stuk 
vloeipapier over de onderstukken om sterk indrogen te voorkomen; tevens plaatst men 
direct na de operatie een plakje van een entstam of een Echinopsisbolletje op het 
onderstuk.

Het bakje zet men vlak tegen het glas in de volle zon en men denke wel aan 
voldoende vocht; na een paar weken ziet men de eerste jonge plantjes verschijnen en 
als men ze na voldoende grootte afneemt, verschijnen er steeds weer nieuwe.

Dit systeem, dat in feite al oude kost is voor de ervaren liefhebbers, heb ik met 
succes toegepast op Parodia nivosa, Notocactus muricatus, N. floricomus, N. scopa, 
Oreocereus celsianus, Gymnocalycium monvillei, Thelocactus bicolor var. bolanensis, 
diverse Echinocereus, Mammillaria e.a. De vrees om het mes te gebruiken zat er ook 
bij mij in, maar na een paar keer zelf geprobeerd te hebben is de vrees al aardig weg
gevallen, zodat volgende zomer diverse andere planten aan de beurt komen, maar de 
aanhef van dit artikel verloochen ik niet, ik blijf door te zaaien mijn collectie aanvul
len tot alles vol is.
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A. J. TIMMERMANS

Chamaelobivia cv. 'Domino’
Chamaecereus silvestrii X  Lobivia densispina (roodbloeiend) *)

Evenals ik reeds vroeger eens gedaan heb nl. in Succulenta 1954, pag. 
25—29, wil ik U nu wederom bekend maken met één van mijn laatste krui- 
singsresultaten. Het gaat hier om een plant, die veel overeenkomst heeft 
met Chamaecereus silvestrii, maar die met een paars-rood gekleurde bloem 
bloeit. Verder heeft deze hybride een aantal goede eigenschappen van C/i. 
silvestrii nl. de bloeiwilligheid en het gemak waarmede stekken zijn af te 
nemen en voort te kweken.

Wat de officiële beschrijving aangaat eist de Code voor de benaming 
van gekweekte planten (laatste editie van 1962), dat die gepubliceerd wordt 
in een levende taal, afgedrukt in een tijdschrift of een boek; een latijnse 
diagnose is voor deze fantasienamen overbodig.

Fig. 20
Chamaelobivia ’Domino’

foto: Timmermans

1) Lobivia densispina Werd. is nu de correcte naam voor hetgeen algemeen in cul
tuur is als L. famatimensis.
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Fig. 21
Chamaelobivia 'Domino’

foto: Timmermans

Lichamen frisgroen, geënt 15—20 cm lang, 2—2,5 cm dik, wortelecht 8—10 cm lang, 
1,5—2 cm dik, vele stekken makend, die gemakkelijk afbreken; ribben 10—11, — 1 mm 
hoog, bovenin tussen de areolen iets ingezonken; areolen rond of iets ovaal, lichtgrijs 
tot bijna wit, bij geënte exemplaren 4, bij wortelechte 5 per cm; randdorens 10—12, 
2—2,5 mm lang, dun, aanvankelijk geelbruin, later glasachtig wit; middendorens 1—3, 
iets dikker, ±  2 mm lang, aanvankelijk roodbruin, later geelbruin, onderaan bruin; 
bloemen trechtervormig, 4,5 cm lang, geopend 5 cm diam.; vruchtbeginsel — 7 mm 
lang, 6 mm breed, bruinrood; bloembuis 3 cm lang, bovenaan 13 mm diam,, buiten
zijde licht roodbruin, binnenin donkerpaars; schubben van vruchtbeginsel en bloem
buis 2 -3  mm lang, lila-achtig, in de oksels met lange, dunne, gekrulde lichtgrijze en 
enkele bruine haren, schubjes in de buitenste bloembladen overgaand; bloembladen 
ingeplant op de keel van de bloembuis, 2 cm lang, 1 cm breed, spatelvormig, top dik
wijls iets gedraaid, vermiljoenrood, naar buiten overgaand in paarsachtig karmijnrood, 
soms met een vermiljoenrode middenstreep; buitenste meeldraden in een ring met de 
bloembladen vergroeid, rood-paars, vanuit de ring 1 cm lang; binnenste meeldraden 
korter en gedeeltelijk vrijstaand; helmknoppen geel-grijs; stijl vrijstaand, grijsgroen, 
onderaan meer paars, iets langer dan de binnenste meeldraden; stempels 6 -8 , 4 mm 
lang.

De bloemen verschijnen zijdelings, ongeveer vanuit het midden van het lichaam; 
zij blijven dikwijls twee dagen goed en spreiden de tweede dag de bloembladen wijd 
uit, zodat ze bijna plat liggen.

Om deze plant meer bekendheid te geven, stel ik voor de leden van 
Succulenta al of nog niet bewortelde stekken gratis beschikbaar. Aanvra
gen bij A. J. Timmermans, Slatuinenweg 65, Amsterdam W.

SUMMARY. — Described is a new htjbrkl of Chamaecereus silvestrii and Lobivia 
densispina ( =  L. famatimensis Hort. not (Speg.) Br. et R.); it differs from Ch. silvestrii 
in hoving 10-11 ribs, much larger flowers with carmine-red petals and nearly no brown 
hairs in the scale-axils of the ovary.

Noot van de redactie. — Het betreft hier zonder twijfel een hybride van Cha
maecereus en Lobivia; het is dus niet juist deze onder één van deze twee geslach-
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ten te rangschikken zoals dit meestal geschiedt; immers de planten vertonen dui
delijk een intermediair karakter.

Er bestaat een heel goede naam voor deze hybriden nl. Chamaelobivia Ito (Ex- 
planatory diagram, 111, 289, 1957); Backeberg (Die Cactaceae, 1337, 1959) acht deze 
naam niet geldig, omdat de bastaardnatuur niet opgegeven is, maar afgezien van 
het feit, dat dit niets ter zake doet, heb ik gezien, dat dit wel degelijk het geval 
is, alleen staat het er in het japans. De hybriden waren al eerder door Fric Prago- 
chamaecereus genoemd, maar die naam is niet geldig, omdat er nooit een beschrij
ving van gegeven werd.

Het is ongewenst de klonen, die de heer Timmermans heeft gekweekt, in 
soorten te plaatsen; we zouden dan de herkomst van al zijn hybriden moeten 
weten en het zou zeer moeilijk worden te bepalen tot welke soortnamen zij moe
ten worden gerekend; het meest eenvoudige is dus de naam van de cultuurvarië- 
teit onmiddellijk achter de geslachtsnaam te plaatsen. Dit is ook in overeenstem
ming met de internationale afspraken. B.

Het bouwen van een Succulentenkas
door P. H. MANS, technisch ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 

der gemeente Schiedam.

Wie wil bouwen moet eerst de kosten berekenen, is een bekend gezegde. Voor
dat men echter een kostprijs kan vaststellen, is het noodzakelijk te weten, wat men 
gaat bouwen. De vorm, de afmetingen, de te gebruiken materialen en alles wat 
men nodig heeft, dient vooraf te worden vastgelegd op tekeningen en beschreven 
in een bestek. Alleen dan is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de te 
maken kosten. Een dergelijke kostenstaat of begroting is echter slechts zelden in 
overeenstemming met de werkelijkheid. In onze hedendaagse maatschappij is het 
meestal de architect, die de zorg draagt voor tekeningen, bestek en begroting. Om 
de plannen van de architect te realiseren is een bouwvergunning noodzakelijk. Het 
nu betreden terrein is voor velen onbegaanbaar, overal doemen voor de leek on
neembare versperringen op, maar welke overwonnen kunnen worden met inacht- 
name van het hierna volgende :

In de eerste plaats moet men onderzoeken, welke eisen worden gesteld door 
de plaatselijke overheid. Deze inlichtingen worden verstrekt op het bureau van het 
Bouw- en Woningtoezicht.

De eisen, die kunnen worden gesteld betreffen meestal de volgende punten :
1. het terrein waarop men wil bouwen, moet aan bepaalde afmetingen voldoen;
2. er mag slechts voor een gedeelte van het terrein worden bebouwd (voor hoek

woningen kan hiervan vrijstelling worden verleend);
3. de afstand tussen de woning en de kas is aan bepaalde eisen gebonden, (de 

afstand tussen gebouwen onderling, welke zijn gelegen op achter-terreinen, 
zijn plaatselijk geregeld);

4. de afstand tot de erfscheiding is eveneens geregeld;
5. de hoogte van het bouwwerk is aan voorschriften onderworpen (zeer varië

rend) ;
6. de constructie moet degelijk zijn;
7. het bouwwerk moet aan redelijke eisen van welstand voldoen;
8. een aantal tekeningen en bouwaanvraagformulieren moet worden ingediend.

Van deze eisen dient goede nota genomen te worden, daar anders een bouw
vergunning kan worden geweigerd. Het is aan te bevelen om vooral de eisen 1 
tot en met 5 te noteren, aan de hand hiervan kunnen zonodig eventuele wijzigin
gen op de tekening worden aangebracht. De eis omschreven onder 6 is alleen maar
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toe te  ju ichen , im m ers een slech t geconstrueerde kas is reeds na  enkele  ja ren  
een bouw val, to t schade van  lie fhebber en  p lan ten , om van  de ind ruk , die een 
an d er h ie rv an  k rijg t, m aar n ie t te  spreken. De eis om schreven onder 7 behoeft geen 
n ad er betoog. S lechts een hee l k le ine  groep m et ap a rte  gaven bevoorrech te  perso
nen  is bij m achte  te  beoordelen  of een bouw w erk  w elstandshalve voldoet. Men 
k an  h ie raan  toevoegen, d a t h e t p ro d u k t d ikw ijls h e t slach toffer w ord t van  zijn 
schoonheid.

P u n t 8 is be lang rijk  m et h e t oog op h e t la ten  a fd ru k k en  van  de tekeningen, 
h ierop  w ord t nog ingegaan.

In  de tw eede p laa ts (indien  m en geen e igenaar is, m aar h u u rd e r), d ien t m en 
toestem m ing te  hebben  van  de b e tro k k en  eigenaar. M eestal zal deze zonder bezw aar 
zijn toestem m ing verlenen, tenzij d it op contractuele  g ronden is verboden  in  v e r
band  m et erfd ienstbaarheden . H et is n u ttig  gebleken, deze toestem m ing op schrift 
te  stellen, door e igenaar en h u u rd e r  ondertekend. In  geval de G em eente eigenaar 
is van  h e t gehuurde, d ien t m en  zich te  w enden  to t de G em eentelijke W oningdienst 
(ook w el G em eentelijke W oningstichting genoem d), in  de k le inere  p laa tsen  m eest
a l ondergebrach t bij h e t Bouw - en W oningtoezicht. H et kan  voorkom en da t de 
W oningdienst nog eisen ste lt n aast die van  h e t Bouw - en  W oningtoezicht.

De eisen, w elke door h e t w oningbedrijf k unnen  w orden  gesteld  z i jn :
1. E r m ogen op de ach te r- en v o o rte rre inen  geen opstallen  w orden gem aakt, die

schade berokkenen  aan  of h e t u itz ich t h inderen  van  naastgelegen huurders;
2. h e t bouw w erk  m oet steeds in  goede s taa t van  onderhoud  verkeren ;
3. h e t bouw w erk  m ag n ie t w orden  onderverhuurd ;
4. op eerste  aanzegging m oet h e t bouw w erk  w orden  gesloopt;
5. bij h e t v erla ten  van  he t gehuurde  m oet h e t bouw w erk  w orden verw ijderd  en

h e t te r re in  in  de toestand  w orden  teruggeb rach t zoals h e t w erd  aangetroffen;
6. voor nalev ing  van  deze voorschriften  m oet een  w aarborgsom  w orden  gestort.

Ook m et deze eisen d ien t reken ing  gehouden te  w orden, d aar anders van  o ver
heidsw ege kan  w orden  ingegrepen. In  vele, m eestal k le inere  p laa tsen  is nog de 
m ogelijkheid  aanw ezig om zonder m eer een kas(je ) te  bouw en, om dat de p laa tse 
lijke  overheid  d it van  ondergesch ik t belang  vind t. In  de g ro tere  steden w aar m en 
m eestal m et ru im tegeb rek  h ee ft te  kam pen  zal m en  n auw le ttend  op één en  ander 
toezien. T ijdsom standigheden b rengen  m et zich m ee, da t ook in  deze p laa tsen  door 
de overheid  een soepeler houding w ord t aangenom en in  verband  m et de vrije-tijds- 
besteding.

De eisen, opgesteld door h e t w oningbedrijf, sp reken  een du idelijke taal. De 
eis om schreven onder 1. b eh a rtig t de belangen  van  alle huurders. De daaropvo l
gende eis 2. zou eigen lijk  overbodig m oeten zijn, een goede lie fhebber is tro ts  op 
zijn verzam eling  en m ag beslist n ie t m inder tro ts  zijn op zijn kas; h ie r  k rijgen  im 
m ers zijn p lan ten  onderdak, dus zal hij zorg dragen  voor een goed onderhoud. 
L ange tijd  leek  eis 3 b ladvu lling  te  zijn, doch n iets is m inder w aar, h e t v a lt ech te r 
n ie t in  h e t k ad e r van  d it schrijven  om h ierover m eer te  zeggen. P u n t 4 en 5 la ten  
aan  du idelijkheid  n ie ts  te  w ensen over. A nders is d it m et p u n t 6. H ier is e r sp rake 
van  geld, voor velen  onbegrijpelijk  w aarom  een w aarborgsom  m oet w orden  gestort. 
Toch is h e t n ie t denkbeeldig , d a t bij een verhuizing  een fundering  kan  blijven  
zitten. De kosten  w elke verbonden  zijn aan  h e t opru im en h iervan , w orden  bij h e t 
te rugbe ta len  van  de w aarborgsom  gekort.

N u is m en  zover gevorderd  da t m en over de benodigde gegevens beschikt. De 
volgende stap  is h e t defin itieve  p lan  opstellen  voor de langbegeerde kas, voorlopig 
nog op papier.

Zoals op b ijgaande teken ing  is te  zien, w ord t eerst h e t bu itenaanzich t — dit 
zijn  de gevels — in  teken ing  gebracht, daarna  de d iverse sam enstellende onderde
len, alles op een schaal 1 : 100. De situa tie  op een schaal 1: 500, of 1 : 1000 of m ax i
m aal 1 : 2500; de laa ts te  d ien t een du idelijk  beeld  te  geven van  de omgeving. De 
aangrenzende percelen  m oeten  to t 25 m eter u it de erfscheiding w orden aangegeven, 
tevens d ien t de straa tnaam , de sec tie le tte r en h e t kadastra le  vo lgnum m er in  de 
situatieschets v e rw e rk t te  w orden.

V ooral m oet e r  op w orden  gelet, d a t de door de overheid  gestelde eisen d u i
delijk  op de teken ing  u itkom en, d it bev o rd e rt m eestal h e t verlenen  van  een bouw 
vergunning.
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Na h e t voltooien van  de tekening, w elke op tran sp a ran t teken p ap ie r is opgezet, 
laa t m en de zogenaam de calque afd ru k k en  bij een lich td ru k k erij of bij een copieer- 
in rich ting  m aken. H et aan ta l in te  dienen a fd ru k k en  is voorgeschreven voor h e t 
verk rijgen  v an  de vergunn ing  (zie toelich ting  p u n t 8). H et ve rd ien t aanbeveling  
voor eigen gebru ik  m in im aal tw ee a fd ru k k en  te  la ten  vervaard igen . N aar h e t fo r
m aat van  de af d ru k  w ord t de kostprijs berekend , h e t lig t dus voor de h an d  om 
een zo k le in  m ogelijke teken ing  te m aken. H et k le in ste  in  reken ing  te  brengen  
fo rm aat is 21 x  29,7 cm, deze afm eting noem t m en  A4, de prijs  van  A 4 bed raag t 
ongeveer 20 cent.

H et vere iste  aan ta l teken ingen  en  bouw aanvraagfo rm ulieren  m oet m en ind ie
nen  op h e t kan toor van  h e t Bouw - en W oningtoezicht. H et aanv raag fo rm u lier zo 
volledig m ogelijk  invu llen  en  ondertekenen, ook op de teken ingen  d ien t de h an d 
teken ing  van  de aanv rager te  w orden  geplaatst. H et invu llen  van  h e t fo rm ulier 
kan  b ijna geen m oeilijkheden geven, zodat h ierop  n ie t v e rd e r w ord t ingegaan.

In  som m ige gem eenten m oeten de legeskosten, w elke  zijn verbonden  aan  de 
bouw vergunning, vo ldaan  w orden  bij h e t ind ienen  van  de stukken . In  andere  
p laatsen  m oeten deze kosten  b e taa ld  w orden  bij h e t verlenen, u itre ik en  van  de 
vergunning. D an geldt, geen vergunning , geen kosten. D it laa tste  is m.i. b illijk .

Tussen indienings- en vergunningsdatum  k u nnen  heel w at kostbare  w eken 
liggen, toch hoeft m en n ie t geheel w erkeloos toe te  zien. Zo af en  toe eens in fo r
m eren  bij de be tro k k en  in s tan tie  of m en  h e t p lan  reeds in  behandeling  heeft, kan  
to t bespoediging aan le id ing  geven.

Als u it alles b lijk t, dat m en  de gevraagde vergunn ing  w el zal krijgen, k unnen  
reeds vele voorbereid ingen  w orden  getroffen, h e t is ech te r raadzaam  nog geen 
bestellingen  te  doen, voordat m en  de officiële vergunn ing  in  handen  heeft.

D it alles kan  vooraf gaan aan  de bouw  van  een p lan tenkas. Toch m ag h ie r 
deze in leid ing to t de defin itieve bouw  n ie t ontbreken . H opelijk  kan  h ierm ee voor
kom en w orden, d a t m en op een dw aalspoor geraak t. H oew el toegegeven m oet w or
den, dat de af te  leggen w eg lang  is, is h e t in  de p rak tijk  nog steeds de ko rtste  
gebleken.

Om een bouw w erk  to t stand  te  b rengen  zijn a lleen  teken ingen  onvoldoende 
om to t he t gew enste re su ltaa t te  leiden. E en om schrijving o m tren t de w ijze van  
u itvoering  en  de hoedanigheid  van  de te  geb ru iken  m ateria len  zijn even onm is
b aa r als goed vakm anschap. Om nu  de bouw  van  de kas te  verw ezen lijken  volgt 
h ieronder een om schrijving, en  om de vakm an  te  evenaren , zal te  z ijner tijd, in  
volgende num m ers van  d it blad, een hand le id ing  w orden  gepubliceerd .

TECHNISCHE OM SCHRIJVING

H et w erk  b estaa t in  hoofdzaak u it h e t bouw en van  een p lan tenkas, w aarvan  
de bovenkan t van  de begane grondvloer op Peil, h ie rn a  te  noem en P, is gelegen. 
H et aanslu itende m aaiveld  is gelegen op P . De voor de bouw  nodige funderings- 
sleuven te  g raven  to t 25 cm m inus P . en  de tee laarde  b innen  de fundering  af te  
graven  to t 15 cm m inus P . De ru im te  tussen  de fundering  aan te  vu llen  m et scherp 
zand (riv ierzand) to t 4 cm m inus P. Volgens b ijgaande teken ing  b ed raag t de beno
digde hoeveelheid  zand 1 m t  De fundering  w ord t sam engesteld  van  gew apend 
beton, w aarvan  de doorsnede-afm etingen zijn 5 X 30 cm. De fundering  te  stellen  
op vooraf aangebrach te  betontegels, w aarvan  de bovenkan t is gelegen op 20 cm 
m inus P . De afgew erk te  bovenkan t van  de fundering  kom t dus op 10 cm plus P, 
dus ook 10 cm boven h e t aangrenzende m aaiveld  te  liggen. H ierm ee b e re ik t m en, 
d a t een  afslu iting  w ord t gevorm d tussen  de begane grondvloer en h e t om liggende 
te rre in . De begane grondvloer sam enstellen  van  beton tegels 30 x  30 x  5 cm. 
De tegels zu iver v lak  leggen in  een zandbed van  10 cm dik.

De bovenbouw  van  de kas, w elke  geheel is sam engesteld  u it vu renhou t, m et 
de fundering  verb inden  door m iddel van  % ” schroefbouten , w elke v e ran k e rd  zijn 
in  de fundering . Deze veran k erin g  hee ft p laats, doordat bij h e t v e rvaard igen  van  
h e t fundam ent 3 /8” betonschroefhulzen zijn ingestort, op h e t funderingsp lan  aan 
gegeven door een k ru isje . De afm etingen  van  de m u u rp la ten  zijn 5 x 7  cm, van 
de stijlen  5 x  7 cm, van  de hoekstijlen  7 X 7 cm, van  de bovenligger der a ch te r
gevel 6,5 X 7 cm, van  de bovenligger der voorgevel 5,5 X 7 cm, v an  de boven lig 
gers der zijgevel 7 x  7 cm, van  de dakliggers 5 x  7 cm en van  de dw arsregels te r 
p laatse  van  de luch tram en  5 x 7  cm. G enoem de onderdelen  voorzien van  de nodige 
sponningen, inkep ingen  en  groeven volgens nadere  deta ilteken ingen  v e rw e rk t in 
de handleid ing.
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V oordat enige verdere  bew erk ing  w ord t u itgevoerd  alle  hou t tenm inste  één 
m aal g ronden m et een h a lf syn thetische g rondlak  v e rdund  m et p lusm inus 5 % 
te rp en tin a  (geen te rpen tijn ; te rp en tin a  w ord t door de m annen  van  h e t vak  peu t 
genoem d). De sam enstellende onderdelen  der gevels voorzien van  de nodige gaten, 
pennen  en u itkep ingen  ten  behoeve van  de onderlinge verb ind ingen . De v e rb in 
d ingen m et een lijv ige loodw itverf of m et een k itlijm  in  e lk aa r zetten

A ls eerste  de ach te rgevel m onteren , daarna  de voorgevel en  daarna  de 
zijgevels. De gevels onderling  v erb inden  m et schoren tegen  om w aaien; tussen de 
voor- en ach te rgevel de dak liggers aan  te  b rengen  en bevestigen  m et behu lp  van 
ijzeren  verb ind ingsstrippen . T er p laatse  van  de luch tram en  tussen de dakliggers 
dw arsregels aanbrengen , deze d ienen  als aanslag  en tevens h ie raan  h e t bew egings- 
m echanism e te  bevestigen. De toegangsdeuren  sam enstellen  van  eerste  soort v u re n 
hout, de stijlen  en dorpels te r  w eerszijden bek leden  m et hardboard ; de deu r afh an 
gen aan  tw ee 3” fitsen  en voorzien van  h e t nodige hang- en slu itw erk . De lu ch t
ram en  v ervaard igen  van  een  eerste  k las trop ische houtsoort, af te  hangen  over de 
to ta le  b reed te  aan  1” koperen  p ianoscharn ier; aan  de onderdorpels tw ee u itzet- 
ijzers te  bevestigen. Na deze w erkzaam heden  zonodig beschadigingen aan  h e t h o u t
w e rk  b ijgronden. De raam openingen  te  bezetten  m et tu indersglas, de ru iten  te 
w ellen  in  een w elpasta  of in  een kit. Voor staand  glas een overlapping  aanhouden 
van  2 dm, voor liggend glas geld t een m inim ale overlapping van  3 cm. De ru iten  
in  de sponningen te  bevestigen  m et 1” koperen  draadnagels, de bovengelegen ru it 
te  p laa tsen  op de bovenste d raadnagels van  de onderliggende, in  to taa l 4 stuks 
d raadnagels p e r  ru it. A lleen de beglazing van  h e t dak  af te  stoppen m et w el
pasta  of k it, de beglazing van  de deu r m et een lijnolie stopverf. De overtollige, 
u itpu ilende k it verw ijderen , daarna  h e t daarvoor in  aanm erk ing  kom ende hou t 
overgronden m et een onverdunde half-syn thetische grondlak. H et van  tevoren  ge- 
m eniede ijze rw erk  in  h e t overgronden  te  be trekken . N a deze w erkzaam heden  de 
tab le tten  te r  p laa tse  aan  te  brengen. De tab le tten  te  ondersteunen  door houten  
kolom m en, zw aar 5 x 5  cm, op deze kolom m etjes in  de lengte een regel te  beves
tigen, zw aar 3 X 5  cm. Op deze regels een deel sp ijkeren , zw aar 2 x  15 cm. Tussen 
de delen, ru s tend  op de regels de bodem  aan te  b rengen  van  deeltjes d ik  19 mm. 
De kopse delen  zw aar 2 x 15 cm in  v ers tek  m et de langsdelen  verb inden . De in 
w endige hoeken  van  de aldus on tstane  bak  voorzien van  z.g. m astiekschroten , 
3 x 3  cm zw are la tten , w elke over de d iagonaal zijn doorgezaagd. D aarna de b in n en 
k an t van  de b ak  bek leden  m et rubero id  nr. 2; deze bek led ing  over de lengte van  
de b ak  u it één  geheel aan  te  b rengen  en om te  ze tten  op de kopse- en  langsdelen  
en  h ierop  bevestigen  m et v e rtinde  kopsp ijkertjes en de hoeken in  v ers tek  vouw en; 
daarna  rondom  op de delen  la tten  sp ijkeren  zw aar 2 x  2,5 cm, w elke schuin ge
schaafd  zijn en afw aterend  n aa r b in n en  w orden  bevestigd. A lle hout, dat m et vocht 
in  aan rak ing  k an  kom en, te  g ronden  en na m ontage over te  gronden  als eerder 
om schreven. O nder h e t tab le t, d a t tegen  de voorgevel is geplaatst, een tab le tje  
te  m aken  ten  behoeve van  entstam m en, de b reed te  te  bepalen  aan  de h an d  van  
de invalshoek  der zonnestralen . De bodem  van  d it tab le tje  sam enstellen  van  delen 
d ik  19 mm , w elke op klossen hoog 10 cm w orden gespijkerd; de zij- en kopkan ten  
v an  delen  zw aar 2 x 12 cm tegen  de bodem  m et d raadnagels bevestigen, v erd er 
de bak  a fw erken  als om schreven bij h e t boven gelegen tab let.

T en behoeve van  de zaailingen een sam engestelde p lank, zw aar 2,5 x  30 cm 
aanbrengen  boven h e t ach te rste  tab let, deze la ten  ru s ten  op p lankdragers, w elke 
aan  de ach te rgevel-stijlen  w orden  bevestigd  m et IV2 " koperen  houtschroeven. De 
re ikhoogte  te  bepalen  n aa r de eigenaar. H et tab le tje  en  de p lan k  en alle  andere 
h iervoor in  aanm erk ing  kom ende constructies te  conserveren als ee rder om schre
ven.

H ierm ee eind ig t de om schrijving der steen- en houtconstructies, nog enkele  
regels d ienen  te w orden toegevoegd voor de m etaalconstructies.

T er ve ran k erin g  van  de dak liggers h e t aan ta l benodigde strippen  aanbrengen, 
te r  ophanging van  de z inken  afvoergoot (van zink  nr. 12) de benodigde gootbeu- 
gels, w elke m et de m ontage van  de voorgevel w orden  aangebrach t, dus voor de 
beglazing. H et afvoergootje voorzien van  een afvoerp ijp je  m et een  inw endige d ia 
m eter van  2,5 cm to t in  h e t regenw atervat. V oor h e t verw arm en  van  de kas systeem  
„B om m eljé” toepassen, om schreven op bladzijde 17 en 18 in  h e t boekje  „Cactussen 
en  andere  succu len ten” door C. B om m eljé. De afvoer aan  de bu itenzijde van  de 
kas te  m aken  van  d ikw andig  e te rn itbu is  diam . 6 cm.

De h ie r  gegeven om schrijving is van  beknopte  aard , de h ie rn a  volgende h an d 
leid ing  gaat u itvoerig  in  op de aard  van  de m ateria len , de m anier, w aarop ze v e r
w e rk t m oeten  w orden  en tevens de ju is te  w ijze van  onderhoud.
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De lezer dient er rekening mee te houden, dat deze omschrijving alleen bin
dend is voor het hier afgedrukte plan, alternatieven naar eigen inzicht, kunnen, 
mits goed uitgevoerd, meer voldoening schenken, omdat het iets van zichzelf is.

Naar dit proto-type zijn reeds drie kasjes gebouwd, waarvan twee afwijken 
van het oorspronkelijke plan, één en ander in overleg en op aanwijzing van de 
ontwerper. Het oudste kasje dateert van 1960 en fungeert tot nog toe tot volle 
tevredenheid van de eigenaar en zijn planten. Het jongste kasje dateert van 1962 
en is nog niet geheel voltooid, hierin moet nog de verwarming worden aangebracht. 
De planten werden begin augustus ondergebracht, zonder onderscheid verpot en 
ingegraven in de turfmolm. Verscheidene cactussen, welke knoppen hadden ge
vormd waren ongevoelig voor het verpotten, uit alle knoppen ontwikkelden bloe
men- ér is wel gelet op de stand der planten ten opzichte van de zon. De tot nog 
toe gebouwde kasjes zijn beneden een prijs van f. 500,— gebleven, de duurste kostte 
ƒ 437? > inclusief verwarming, olietank, regenwatervat en binnenbeglazing van 
plastic-folie. Met een beetje goede wil en enkele relaties kan deze prijs aanzien
lijk worden gedrukt. Waarmee en hoe, daarover vindt men aanwijzingen in de 
handleiding.

H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T
Middelen ter bereiking van het doel.

Artikel 1. — Als middelen ter bereiking van het doel der vereniging komen bij 
voorbaat in aanmerking :
a. het uitgeven van een eigen orgaan, gewijd aan de belangen van de studie, 

het kweken en verzamelen van succulenten en van de vereniging (genaamd 
Succulenta);

b. het verzamelen van gegevens omtrent in Nederland en in België bestaande 
succulentenverzamelingen;

c. het bevorderen van de aanleg en instandhouding van de in sub. b. genoemde 
verzamelingen;

d het houden van of verlenen van steun aan tentoonstellingen gedeeltelijk of 
uitsluitend van succulenten. Het houden van lezingen en het uitgeven van 
geschriften over succulenten;

e. het stichten en instandhouden van een bibliotheek;
f. alles wat verder tot bevordering van het doel der vereniging kan dienen in 

de uitgebreidste zin.
Afdelingen.

Art. 2. _ Een afdeling, waarvan het territoir wordt vastgesteld door het Hoofd
bestuur in overleg met het afdelingsbestuur, bestaat uit ten minste tien leden 
Het Hoofdbestuur dient de vorming van afdelingen zoveel mogelijk te bevorderen. 
Het huishoudelijk reglement van een afdeling mag niet in strijd zijn met de sta
tuten of het huishoudelijk reglement der vereniging.
Artikel 3. — Een afdeling kan niet rechtsgeldig worden opgeheven, dan na een 
opzettelijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering dier afdeling Het voorste 
tot opheffing moet minstens een maand te voren schriftelijk en met redenen om
kleed ter kennis van de leden der afdeling en van het hoofdbestuur worden ge
bracht, met vermelding van de plaats waar en de datum en het uur waarop de 
vergadering zal worden gehouden. Het voorstel kan slechts met een meerderheid 
van tenminste twee-derde der uitgebrachte stemmen worden aangenomen. Het 
archief en de bibliotheek ener opgeheven afdeling vervallen aan de vereniging, 
hetgeen eveneens het geval is ten aanzien van de eventuele baten na liquidatie. 
Leden van afdelingen, waarvan het aantal daalt beneden tien, worden automatisch 
verspreid wonende leden.
Artikel 4. — Jaarlijks vóór 1 januari zenden de afdelingsbesturen aan het Hoofd
bestuur een lijst, vermeldende de namen der op die datum tot de afdeling beho
rende leden, een opgave van de samenstelling van het bestuur en een verslag van
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de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Vóór de eerste april van ieder jaar 
dragen de besturen zorg voor de afdracht van het ingevolge artikel 9, le  lid, vast
gestelde bedrag. Elke verandering in de ledenlijst moet binnen 8 dagen aan de 
secretaris worden bericht, onder gelijktijdige toezending, indien mogelijk, van het 
voor de nieuw toegetreden leden verschuldigde quotum aan de penningmeester.

Artikel 5. — Afdelingen regelen geheel zelfstandig de behartiging van de plaat
selijke succulentenbelangen hunner leden, met inachtneming van hetgeen in de 
statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging en in eigen reglementen 
is bepaald. Zij onthouden zich daarentegen van al hetgeen naar zijn aard tot de 
uitsluitende taak en de speciale werkzaamheden der vereniging in haar geheel 
behoort, tenzij een en ander in overeenstemming met het hoofdbestuur geschiedt.

Leden.
Artikel 6. — Als leden der vereniging worden uitsluitend aangemerkt zij, die 
zich als zodanig bij een afdelingsbestuur of bij het hoofdbestuur der vereniging 
hebben aangemeld en voor wie het in art. 9, le lid van dit reglement bedoelde 
bedrag aan de penningmeester is of zal worden afgedragen. Ereleden worden als 
zodanig door de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur of van 
tenminste twee afdelingen benoemd met een meerderheid van tenminste drie
vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Donateurs zijn zij, die de verenigingskas 
geldelijk steunen met een bijdrage als bedoeld in art. 9, 2e lid.

Artikel 7. — Zij, die als leden der vereniging wensen te bedanken, geven van 
dit voornemen kennis vóór de le december aan het Bestuur van de afdeling en zo 
zij verspreid wonend lid zijn, aan het Dagelijks Bestuur, bij gebreke waarvan zij 
nog over een vol jaar aan de financiële verplichtingen verbonden aan het lid
maatschap moeten voldoen.

Artikel 8. — Een lid kan door de algemene vergadering op voorstel van het hoofd
bestuur worden geroyeerd. Het hoofdbestuur kan in spoedeisende gevallen zo 
mogelijk in overleg met het betreffende afdelingsbestuur, het voor royement voor
gedragen lid schorsen tot de eerstvolgende algemene vergadering, waarin over het 
royement wordt beslist. Zij, die door de algemene vergadering zijn geroyeerd kun
nen eerst wederom als lid worden aangenomen, indien het royement door een alge
mene vergadering wordt ingetrokken of ongedaan gemaakt.

Geldmiddelen.
Artikel 9. — Op de gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt het bedrag 
vastgesteld, dat iedere afdeling voor elk lid aan de penningmeester ten bate van 
de algemene kas voor het volgende verenigingsjaar moet afdragen. Verspreid 
wonende leden betalen ditzelfde bedrag aan de penningmeester der vereniging. 
De bijdrage bedoeld in art. 6, 3e lid, bedraagt als som ineens minstens f. 50,— 
en als jaarlijks bedrag minstens het bedrag der jaarlijks vastgestelde contributie.

Bestuur.
Artikel 10. — De voorzitter van het hoofdbestuur wordt voor de tijd van 3 jaren 
gekozen. Hij treedt af in de algemene vergadering en is terstond herkiesbaar. 
Bij ziekte, ontstentenis of afwezigheid wordt hij vervangen door de onder-voorzit- 
ter, door het hoofdbestuur uit zijn midden te benoemen.

Artikel 11. — Voor iedere afdeling wordt één vertegenwoordiger in het hoofd
bestuur gekozen. Voor de verspreid wonende leden wordt één vertegenwoordiger 
per 40 leden in het hoofdbestuur gekozen, zoveel mogelijk zodanig, dat de ver
schillende landsdelen hierbij tot uitdrukking komen. De leden van het hoofdbe
stuur worden voor de tijd van drie jaren gekozen. Ieder jaar treedt één derde der 
leden af volgens een door het hoofdbestuur op te maken rooster. De leden van het 
hoofdbestuur, die aan de beurt van aftreding zijn, zijn terstond herkiesbaar. Hij, 
die bij tussentijdse vacature tot lid van het hoofdbestuur wordt benoemd, treedt 
af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou moeten aftreden. De stemming heeft 
plaats overeenkomstig het dienaangaande in art. 23 huishoudelijk reglement be
paalde.
Artikel 12. — De periodieke verkiezingen voor het hoofdbestuur geschieden door
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de algem ene vergadering  bij vo lstrek te  m eerderheid  van  stem m en. H et D agelijks 
B estuur m aak t in  h e t feb ruarinum m er van  h e t m aandblad  bekend, w elke leden 
aan  de b e u rt v an  a ftreden  zijn. De afdelingen, de leden  d e r afdelingen  en  de 
versp re id  w onende leden kunnen  candidaten  stellen. De nam en van  de candidaten  
m oeten  vóór of op de eerste  ap ril bij h e t D agelijks B estuu r zijn b innengekom en. 
D ie nam en w orden in h e t m einum m er van  h e t m aandb lad  bekend  gem aakt. Ind ien  
slechts één  candidaat voor een bepaalde vaca tu re  is gegeven, w ord t deze als lid  
van  h e t hoofdbestuur gekozen verk laard .
A rtik e l 13. — H et hoofdbestuur w ijst u it zijn m idden  een secretaris en een p en 
n ingm eester aan, die m et de voorz itte r en onder d iens leid ing  h e t D agelijks B e
stu u r vorm en. H et D agelijks B estuur is be last m ei de dagelijkse u itvoering  van 
zaken.
A rtike l 14. __ De vergaderingen  van  h e t H oofdbestuur en h e t D agelijks B estuur
w orden  door de V oorzitter b ijeengeroepen. Ind ien  d rie  leden  van  he t H oofdbestuur 
de V oorzitter schrifte lijk  een m et redenen  om kleed verzoek  doen to t h e t b ijeen 
roepen van  een hoofdbestuursvergadering, is de voorz itte r verp lich t zodanige v e r
gadering b innen  een m aand na on tvangst van  h e t verzoek  te  doen houden. V an 
iedere hoofdbestuursvergadering  w orden  door de S ecre taris  no tu len  gem aakt. Bij 
staking van  stem m en beslist de stem  van  de V oorzitter.
A rtike l 15. — H et hoofdbestuur vertegenw oord ig t de veren ig ing  in  en  bu iten  
rechten. H et is be last m et de u itvoering  van  de beslu iten  der algem ene vergade
ring, h e t d raag t zorg voor de stip te  nalev ing  der sta tu ten  en  h e t huishoudelijk  
reglem ent en  houd t contact m et de bestu ren  der afdelingen. V oor h e t v e rv reem 
den of bezw aren  v an  eigendom m en der vereniging, voor h e t doen van  bijzondere 
u itgaven en  voor h e t voeren van  procedures, alles voor zover h e t een bedrag  van  
f 100,— te  boven gaat, h ee ft h e t hoofdbestuur de m achtig ing  van  de algem ene 
vergadering  nodig. Voor h e t tre ffen  van  voorlopige m aatregelen  te r  bew aring  van  
rech t en in spoedeisende gevallen  is geen voorafgaande m achtig ing  nodig.

(S lot volgt)

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM

Op 16 jan u a ri vertoonde ons lid de 
heer F. D erks een serie  p rach tige k leu 
rendia’s en verte lde  daarbij over de k u i
tuu r van  p lan ten  op kw ekerijen . De cac
tussen en vetp lan ten  w erden  hierbij n ie t 
vergeten.

Door de grote verscheidenheid  van  
getoonde en  besproken  p lan ten  w as d it 
een in teressan te  lezing. H. de Vries.

GOOI- EN EEMLAND
De op 5 feb ru a ri 1.1. gehouden b ijeen 

kom st in  ons n ieuw e dom ein: zaal 4 van  
de „K arseboom ”. w erd, ondanks de door 
h e t jaa rge tijde  opgehoopte bezw aren, 
bijgew oond door 17 leden.

Na een k o rte  toesp raak  door de voor
z itte r en  goedkeuring van  no tu len  en 
jaarverslag  w erd  overgegaan to t de b e 
stuursverkiezing. De h eer R ubingh 
dankte  nam ens he t b estuu r voor de sa
m enw erk ing  in  h e t afgelopen ja a r  en in  
h e t bijzonder de h eer Schuster voor zijn 
verd iensten  als secretaris gedurende de 
laa tste  3 jaren . A ls sym bool van  e rk en 
telijkheid  overhandigde sp reker hem  
een p rach tige G ym nocalycium , w aarvoor 
de h eer Schuster u itbund ig  dank te  en

die aanbood voortaan  behulpzaam  te 
zijn bij de bestrijd ing  van  ziek ten  en 
ongedierte in  de verzam elingen; d it 
aanbod w erd  m et applaus aanvaard .

De h eer R ubingh w erd  als voorzitter, 
m evrouw  G ram kow  Im hof als penning- 
m eesteresse en de h eer Oost L ievense 
als lid  herkozen. De h r  H uguenin  w erd  
benoem d als secre taris  en  de h ee r D am  
w erd  opvolger van  de h eer V an E rp  
T aalm an Kip.

Tijdens de pauze vond een g ra tis  v e r
lo ting  p laa ts van  enige fraa ie  p lan ten , 
bekostigd u it de aanw ezige m iddelen. 
De avond w erd  beslo ten  m e t de pro jec
tie  van  een serie d ia ’s door de h eer 
Rubingh, die bij m enigeen de hoop op 
een mooie zom er en dito  b loem en v e r
levendigde.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris, 
D iepenbro ickpark  48 - Weesp.

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen  voor deze rubriek 
éénm aal per jaa r gratis een opgave inzenden.

G EV R A A G D : H et losbladige boek
„Die K ak teen ” van  H. K rainz. A anb. 
m et opgave to t hoever com pleet aan  A. 
de G raaf, P atersw eg  5, D ordrecht.
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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 andelskw ekerij - Reeuw ijk  - Tel. 3 3 4

■ 1 I  I I  V *  i Speciaal adres voor:Freek Hoogvliet Cactussen en Vetplanten

MAASDIJK (0 km  v an af M aasslu is) O oslelijke S lag 7 T e lefoon  01745-2702
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.

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
C orrespondentie a d r e s : GEESTW EG 848 — N A ALDW IJK

N o t e e r !

Grasheuvel-
week-end
18-19 mei

M e d e d e lin g  v a n  h e t  
C lic h é fo n d s

UITVERKOCHTE NUMMERS

15a, 17a, 25a, 45, 51d, 51g, 54a, 55, 63, 
74a, 74b. 75a, 84a, 87, 100a, 108, 123a, 
173b, 188a, 200. 226b, 229, 231, 232, 261, 
264a, 266e, 273b, 296, 300, 301, 302b, 
326, 335, 390a, 390b, 397, 405a, 410, 
421b, 423b, 429, 469, 476, 490, 511,511a, 
516, 561, 567, 581a.
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Alle andere soorten zijn nog in voorraad 
en kunnen tot 1 april worden besteld, 
daarna stopt de verkoop.



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELG ISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS  
VAN C AC TUSSEN  EN ANDERE VETPLANTEN  X

Figuur 22. foto: I.V.T.
Aloë albiflora Guill. (Guillauminia albiflora (Guill.) 
Bertrand, een laag blijvende, witbloemige Aloë, zeer 
geschikt voor liefhebbers; de bladeren zijn donkergroen 
en wit gepunt, waardoor de rozetten ook in niet 

bloeiende toestand een waar sieraad voor 
de collectie zijn.
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Van de Redactie
Er is in de internationale literatuur weer eens deining op het gebied 

van de nomenclatuur. Dit is jammer, want de gehele affaire zou overbodig 
geweest zijn, wanneer de schrijvers zich beter op de hoogte hadden gesteld 
van de internationale afspraken.

Wat is het geval ? In het bekende losbladige boek van H. Krainz „Die 
Kakteen” worden kort na elkaar twee geheel foutieve namen gebruikt.

Eerst wordt voor de bekende cactus Neoporteria nidus (ook wel be
kend als N. senilis) de onwettige naam N. gerocephala  gebezigd, doch nu 
heeft Dr. Buxbaum voor een Mammillaria, die eerst bekend was als Haagea 
of Porfiria schwarzii, definitief de naam M. schwarzii vastgesteld.

Dit laatste had hij nooit mogen doen, omdat er al een M. schwarzii 
is. In verscheidene tijdschriften o.a. in het duitse en het (groene) engelse 
is over deze kwestie direct van repliek gediend en nu is het dus wel dui
delijk, hoe het moet zijn.

Maar ondertussen is het kwaad geschied; het boek wordt door vele 
liefhebbers gebruikt, de namen staan op in het oog vallende plaatsen en 
zijn met grote letters gezet; zij worden dus gemakkelijk overgenomen, te 
meer, daar men terecht van mening kan zijn, dat een dergelijk werk stan
ding heeft en gerust gevolgd kan worden. Verbeteringen in latere afleve
ringen zijn wel nuttig, maar in de praktijk brengt bijna niemand deze ver
beteringen aan op de plaats, waar de fouten staan.

Uit een en ander volgt dus wel, hoe belangrijk het is, dat zij, die zich 
met benamingsvraagstukken bezig houden en er artikelen over schrijven, 
zich eerst van de juistheid van hun namen vergewissen. Wanneer zij dan 
moeilijkheden hebben met het toepassen van de Code, welnu, laten zij 
zich dan wenden tot hen, die daarmede dagelijks omgaan, zodat fouten, als 
boven bedoeld, worden vermeden.

De tamelijk bekende Mammillaria met lange dichte, spierwitte bedoor- 
ning blijft dus M. schwarzii heten; de naam van de Mammillaria, die vroe
ger tot H aagea werd gerekend wordt: M. cohuilensis. B.

A. J. A. UITEWAAL OVERLEDEN.

Bij het ter perse gaan van dit blad bereikte ons het bericht dat de heer 
A. J. A. Uitewaal op 29 maart is overleden. In het mei-nummer komen we 
op het verscheiden van de oud-redacteur nader terug.
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H. W. DE BOER

Lith. pseudotruncatella var. brandbergensis
var. nov. de Boer

Op initiatief van de „South West Africa Scientific Society” werd in 
1955 door een expeditie van archeologen en botanici een onderzoek inge
steld naar eventuele archeologische bijzonderheden en naar de flora van de 
de Brandberg, een berggroep met een diam. van ongeveer 25 km, gelegen

Figuur 23

Gezicht in de „Brandbergen” vanaf de „Aigub” (de op één na hoogste top), 
in de nabijheid waarvan zich de vindplaats van Lithops pseudotruncatella 

var. brandbergensis bevindt.
foto: J. Rudner

in Zuid West Afrika ten zuiden van de Ugab-rivier, 190 km ten noorden 
van Swakopmund.

Op een hoogte van ruim 2450 meter, nabij de op één na hoogste top 
Aigub (2550 m) werd door het lid van de expeditie Mr. J. Rudner een 
lithops gevonden, waarvan enkele exemplaren werden gezonden naar Pro
fessor G. Schwantes te Kiel. In het verslag van de bevindingen van deze 
expeditie, gepubliceerd in the Journal of the South West Africa Scientific 
Society, 7, 45-68, 1956/57, wordt (op pag. 67) het vinden van deze lithops 
vermeld en in een voetnoot wordt medegedeeld, dat Prof. Schwantes (in 
een brief) deze „Lithops dendritica Nel population brandbergensis” noem
de. Door Prof. Schwantes zijn echter de naam en de beschrijving van deze 
lithops niet gepubliceerd.

In mijn bezit is thans een populatie van 48 volwassen exemplaren,
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gekweekt uit zaad van de oorspronkelijke, door de heer Rudner gevonden 
planten, zodat tot publicatie van de beschrijving kan worden overgegaan.

Het blijkt nl., dat we hier te doen hebben met een eigenaardige tus
senvorm van L. pseudotruncatella en L. gracilidelineata, welke ik met 
het oog op zekere kenmerken een variëteit van L. pseudotruncatella heb 
genoemd, doch die met het oog op een bepaalde overeenkomst ook wel

F iguur 24
L. pseudotruncatella var. pseudotruncatella

foto: de Boer

als een variëteit van L. gracilidelineata zou kunnen worden beschouwd.
De tekening op de topvlakte van alle leden van de (geelbloeiende) 

pseudotruncatella-groep bestaat uit boomvormig vertakte smalle lijnen, 
waarvan de directe omgeving donkerder is dan de rest van het oppervlak; 
in deze donkere omgeving en soms ook daarbuiten komen, bij opvallend 
licht donker gekleurde, bij doorvallend licht doorschijnende kleine ronde 
vlekjes (punten) voor.

De variëteiten van de pseudotruncatella-groep, waarvan er thans 8 
bekend zijn, verschillen min of meer in kleur van het bovenvlak, duidelijk
heid van de lijnen en van de donkere omgeving daarvan, zowel als in het 
aantal en de duidelijkheid der doorschijnende punten.

Bij L. pseudotruncatella (Berger) N.E.Br. var. pseudotruncatella (=  
Lithops alpina Dint.) is de topvlakte bruinachtig grijs met een duidelijke 
tekening; de boomvormige vertakte lijnen zijn bruin met een donkere, 
blauwachtige omgeving; de doorschijnende punten zijn duidelijk zichtbaar 
en talrijk en dikwijls dicht langs de lijnen gerangschikt.
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L. pseudotruncatella var. brandbergensis var. nov.

typo similis s ed : apex foliorum aequaliter luteo-brunneus; lineae 
dendriticae atrobadiae conspicuissimae margine glauco obscuro 
amplectae; punctae coeruleae inconspicuae, in speciminibus non
nullis in ordine subdistincto secundum fissuram.
Habitat: Brandberg, 190 km ten noorden van Swakopmund.
Coli. : J. Rudner, Brandberg-expedition of the S. W. Africa Scien- 
tific Society, juni 1955.

Figuur 25

L. pseudotruncatella var. brandbergensis
foto: de Boer

Deze nieuwe variëteit verschilt van L. pseudotruncatella var. pseudo
truncatella door de gelijkmatig geelbruine kleur van het bovenvlak, de 
sterk op de voorgrond tredende donkere roodbruine, boomvormig vertakte 
lijnen, waarvan de omgeving wazig grijsachtig blauw is en de zeer wazige 
doorschijnende, blauwe punten, waarvan soms een duidelijke rij langs de 
spleet.

Het eigenaardige van deze nieuwe variëteit is, dat de uit boomvormig 
vertakte lijnen bestaande tekening geheel gelijk is aan die bij L. gracilide- 
lineata var. gracilidelineata. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat de don
kere omgeving van de lijnen, evenals de doorschijnende punten, zeer wazig 
is, zodat de lijnen zelve even sterk op de voorgrond treden als bij L. graci- 
lidelineata var. gracilidelineata (door het ontbreken van de donkere om-
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geving en de doorschijnende punten) het geval is. Sommige exemplaren 
van L. pseudotruncatella var. brandbergensis vertonen een duidelijke rij 
van kleine donkere punten langs de spleet.

D e vindplaats van deze nieuwe variëteit is van die van de andere 
variëteiten van L. pseudotruncatella gescheiden door de vindplaats van 
L. werneri bij het Erongo-gebergte en door enkele vindplaatsen van Lithops 
gracilidelineata, welke overigens voor het eerst door Dinter in dezelfde 
„Brandbergen” is ontdekt.

Figuur 26

L. pseudotruncatella var. dendritica.
foto: de Boer

L. pseudotruncatella var. brandbergensis, waarvan de vindplaats diep 
in het „gracilidelineata-gebied” is doorgedrongen en waarvan een deel van 
de tekening op het bovenvlak (nl. de boomvormig vertakte lijnen) geheel 
gelijk is aan die op vele exemplaren van L. gracilidelineata var. gracilideli
neata, kan m.i. als een intermediaire vorm van L. pseudotruncatella en L. 
gracilidelineata worden beschouwd.

Met L. pseudotruncatella var. dendritica, waarvan de vindplaats meer 
dan 300 km zuidoost-waarts wordt aangetroffen, heeft deze nieuwe varië
teit echter minder overeenkomst (zie fig. 26), behalve dan dat het beide, 
(nogal in uiterlijk verschillende) variëteiten van dezelfde (pseudotrunca
tella-) soort zijn.
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H. RUBINGH

Cultuurperikelen II
In oktober van het vorige jaar kocht ik bij een van onze grote cactuskwekerijen 

in het Westland vijf plantjes van Dolichothele aylostera. Deze soort kende ik alleen 
van de beschrijving en de plantjes vertoonden reeds de karakteristieke kenmerken van 
spruitvorming aan de bovenste helft van de plant.

In januari 1962 gezaaid waren ze nu al 2 a 3 cm groot. Ik heb er 3 jaar voor 
nodig om ze zover te krijgen.

Zoals vaker in het leven reageerde ik vlugger op de instinctieve aandrang om ze 
te bezitten dan op de door ervaring verkregen wijsheid dat plantjes in de nazomer 
aangeschaft meestal de winter niet overleven. Ze krijgen geen tijd om te acclimatiseren.

In de kwekerij komt de temperatuur niet onder de 12° C., en na de eerste vorst- 
dagen in november, waarbij de temperatuur in mijn kas daalde tot —5° C., werden ze 
glazig en zacht.

Allicht zult u zeggen, wie laat zijn planten nu ook bevriezen. Inderdaad deze 
konden er niet tegen en dat was te voorzien; maar 4000 zelfgekweekte zaailingen van 
% en 1% jaar oud wel. Deze zijn van 10 tot 20 mm groot en 3000 hebben verleden 
jaar 5 maal een koudeschok meegemaakt van —5° C. Van de grote planten zijn er toen 
8 gesneuveld, meest Mammillarias, welke niet uitgebloeid, en dus bijzonder gevoelig 
waren. Deze koudeschokken zouden de knopvorming bevorderen en deze zomer bloei
den o.a. voor het eerst 4 exemplaren van Cleistocactus strausii variërend in hoogte van 
50—125 cm en een dikke Cereus van 25 cm diameter en 2,50 m hoog. Weingartia 
neocumingii vertoonde areolen met 3, 4 en 5 knoppen tegelijk, en bloeide 3 maal 
achtereen.

Natuurlijk zal ik niemand aanraden zijn planten ook bloot te stellen aan zulke 
lage temperaturen. Cactusjagers vertellen ons evenwel dat ze soms in de bergen moe
ten overnachten, waarbij de temperatuur daalt tot —20° C. Waarom bevriezen de plan
ten daar niet ? De specifieke woestijnplanten trotseren overdag een gloeiende zon en 
’s nachts ijzige koude. Importen zien er dan ook altijd veel gedrongener uit dan hier 
gekweekte planten en de bedoorning is zwaarder en feller van kleurschakering. Dik
wijls heb ik me afgevraagd, hoe kunnen we sterkere, mooiere en beter bloeiende plan
ten kweken ?

Mensen, dieren, maar ook planten leren we pas goed kennen door ze aandachtig 
waar te nemen in hun eigen milieu. En hier ligt de grote moeilijkheid voor ons lief
hebbers. Er zijn wel beschrijvingen van de natuurlijke levensomstandigheden, waar
onder de succulente planten groeien, maar deze zijn meestal erg summier en dan moet 
onze fantasie ons te hulp komen. Verder veel kijken bij andere liefhebbers; gewoon de 
kunst afkijken bij hen die deze verstaan.

Bewoners van de Lage Landen kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van 
de lichtintensiteit van de tropenzon.

Liefhebbers- en kwekerskassen zijn bijna alijd gebouwd met de lengteas noord- 
zuid, zodat de middagzon in de lengte van de kas valt. Voor onze succulenten is het 
beter, indien de kas gebouwd is met de lengteas oost-west. Een lange lage kant naar 
het zuiden en een korte hoge kant naar het noorden. De middagzon moet volop de 
planten kunnen beschijnen, de temperatuur tot 60° C. en meer oplopen.

Van verbranding zult u geen last hebben, mits de planten in het voorjaar, als 
de zon schijnt, luchtig begoten worden. Er ontstaat dan een broeierige atmosfeer. De 
wortels mogen niet nat worden want dan gaan de planten groeien. Zij moeten via de 
huidporiën en de doornen vocht opnemen; daardoor gaan de cellen zwellen en de in
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het najaar en winter gevormde knoppen worden naar buiten gedreven. Stoffige plan
ten bloeien dus slecht.

In het laatst van april—begin mei, als er een periode van zacht zonnig weer is, 
wordt alles goed doornat gemaakt, verzadigd met water en de kas een paar dagen ge
sloten houden. De planten vormen nu in enkele dagen nieuwe haarwortels, welke in 
de winter alle waren afgestorven en ze beginnen goed door te groeien. In de vrije 
natuur is dat waar te nemen : na een regenbui ziet men de warme damp opstijgen. 
Goed groeiende planten welke de warmte kunnen uitzweten verbranden niet, maar zij 
bereiken hun optimale groei in het vele en felle licht.

Gezonde, harde planten verkrijgen we door minder humus en meer klei te ge
bruiken en door een flinke bemesting met patentkali en fosfor. Patentkali maakt ze 
stevig en ongevoeliger voor de kou, fosfor vergroot de bloeiwilligheid.

Figuur 27
Schets voor een succulentenkasje 3 x  4 m. 

schaal 1 : 50.
tekening: Rubingh.

Schermen van de kas is dus ongewenst. Zaailingen zijn echter zeer gevoelig en 
deze kunnen beter de gehele zomer met een dun vel papier bedekt blijven. Vaak ver
branden ze doordat we bij bewolkte hemel het papier wegnemen; als dan toch plot
seling het weer opklaart en de zon doorkomt zijn ze in een oogwenk gaar. Kunstmest 
is voor zaailingen onnodig en soms funest, doordat de zouten het vocht aan de plan
ten onttrekken.

Tussen de keerkringen kennen we de droge en hete perioden, waarbij de plan
ten in rust staan. Zodra de regen komt, zwellen ze op, bloeien zij en zet de nieuwe 
groei in. Ook in ons klimaat staat de groei midden in de zomer enigszins stil. Augus
tus is een gevaarlijke maand met vaak klam vochtig weer, uitgezocht weer voor schim
mels. In de vakantie, als anderen onze planten verzorgen, beleven we vaak narigheid,
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omdat er dan gegoten wordt en de planten nagenoeg niets opnemen.
In september vertonen ze weer nieuwe groei; ook gevaarlijk, omdat deze groei 

niet gemakkelijk uitrijpt en in de winter deze nieuwe delen kunnen afvriezen. Deze 
najaarsbloei kan beter afgeremd worden door geen water meer te geven, ook al is 
het nog zulk mooi zonnig weer.

Onze cultuur moet gericht zijn op een korte felle groei in de lichte zomermaanden 
en een lange rust in de donkere maanden van najaar en winter.

Het verwarmen van kleine plantenkas] es
Regelmatig bereiken onze afdeling Voorlichting verzoeken om inlichtingen over de 

mogelijkheden van elektrische verwarming van kleine plantenkasjes. Meestal zijn het 
plantenliefhebbers, met een kasje waarvan de oppervlakte niet groter is dan enkele 
vierkante meters.

Vanwege de, daarin aanwezige, vaak moeizaam verkregen plantenverzamelingen, 
maken de eigenaars zich zorgen over de ieder jaar te verwachten vorstperioden. Bij 
het zoeken naar een oplossing hiervoor komen zij heel gemakkelijk op het idee van 
elektrische verwarming, omdat deze goedkoop is in aanschaffing, zeer bedrijfszeker en 
eenvoudig te regelen.

Willen wij nu nagaan of zo’n liefhebberskasje elektrisch te verwarmen is, dan 
dienen wij ons eerst af te vragen wat men eigenlijk nastreeft.

Wanneer het buiten vriest, moet de temperatuur in de kas boven het vriespunt 
blijven. Men wil dus een temperatuurverschil tussen de lucht in de kas en de buiten
lucht. De kasruimte wordt hierbij van de buitenlucht gescheiden door het materiaal 
waaruit de kas is opgebouwd, zoals steen, ijzer, hout, doch meestal voor het overgrote 
deel glas. In feite is dus de warme lucht in de kas slechts door een glazen wand van 
enkele mm dikte van de koude buitenlucht gescheiden.

Door het temperatuurverschil aan beide zijden van het glas zal de warmte in de 
kas zich door het glas een weg zoeken naar buiten.

De hoeveelheid warmte die door het glas gaat, is evenredig met het temperatuur
verschil aan beide kanten. Wordt dit temperatuurverschil twee maal zo groot, dan 
wordt ook het warmteverlies twee maal zo groot.

Als wij nu de temperatuur in de kas niet onder bijv. 4° C willen laten dalen, dan 
moet de capaciteit van de verwarming zo groot zijn, dat zij het warmteverlies door 
het glas, bij het maximaal te verwachten temperatuurverschil, kan aanvullen. Voor 
Nederland kan men uitgaan van een laagste buitentemperatuur van — 20° C.

Bij een temperatuur in de kas van 4° C, geeft dat een maximaal te verwachten 
temperatuurverschil van 24 graden. De bepaling van het hiervoor benodigde vermogen 
van de verwarming gaat als volgt :

Men berekent het totale glasoppervlak van de kas. Per vierkante meter glasopper
vlak en per graad temperatuurverschil is een vermogen nodig van 10 watt. Voor een 
kasje met een glasoppervlak van 10 vierkante meter, waarin de temperatuur niet onder 
4° C mag dalen wordt het vermogen van de elektrische kachel :

10 X (20 +  4) X 10 watt =  2400 watt, dat is rond 2% kH.
Hiermede is echter slechts het vermogen van de kachel bepaald en weten wij 

nog niets over het elektriciteitsverbruik.
Uit het voorgaande zal het wel duidelijk zijn geworden, dat ook het elektrici

teitsverbruik ten zeerste afhangt van het temperatuurverschil, dus in hoge mate van 
de temperatuur die men in de kas nastreeft. Zoals wij hebben gezien vergt een twee
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Het gemiddelde temperatuurverloop van een dag in de maand februari.

maal zo groot temperatuurverschil een twee maal zo groot vermogen van de kachel. 
Ten aanzien van het elektriciteitsverbruik ligt dit echter heel anders en veel ongunstiger. 
In fig. 28 ziet u de grafische voorstelling van het temperatuurverloop gedurende een 
gemiddelde februaridag. De hoogste temperatuur wordt bereikt in de middag om
streeks 3 uur ( +  5° C) en de laagste temperatuur - 1 °  C) in de ochtend omstreeks 
7 uur.

Indien wij voor het inschakelen van de verwarming een thermostatische schake
laar gebruiken (dit is een schakelaar die in- en uitschakelt bij vooraf in te stellen tem
peratuur), die is afgesteld op bijv. 2° C, dan zal bij het geschetste temperatuurverloop 
’s avonds om 23.00 uur de verwarming voor het eerst inschakelen. De temperatuur in 
de kas loopt dan weer op en de thermostaat schakelt uit, tot de temperatuur weer is 
gedaald tot 2° C, enz.

Naarmate het buiten kouder wordt zal de electrische verwarming door de ther
mostaat steeds vaker en langduriger worden ingeschakeld, tot de andere ochtend om
streeks elf uur de buitentemperatuur weer hoger wordt dan 2° C, en er geen verwar
ming meer nodig is. Het oppervlak van driehoek A-B-C is een maat voor de totale 
hoeveelheid elektriciteit die is verbruikt.

■Men had de thermostatische schakelaar ook op bijv. +  5° C kunnen afstellen. 
Dan zou de thermostaat gedurende het gehele etmaal de verwarming in- en uitscha
kelen. Overeenkomstig het vier maal zo grote oppervlak van driehoek D-E-C, zal er 
vier maal zo veel elektriciteit worden verbruikt.

Aan dit eenvoudige voorbeeld kan men zien, dat men met de afstelling van de 
thermostatische schakelaar zeer omzichtig te werk moet gaan. In geval men slechts
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naar het vorstvrij houden streeft, moet men de thermostaat ook dienovereenkomstig 
afstellen.

Tevens kan uit de snelle toeneming van het elektriciteisverbruik bij verhoging van 
de temperatuur in de kas met slechts enkele graden blijken dat, als men de kas wer
kelijk wil verwarmen tot bijv. -)- 10° C of nog hoger, men er beter aan doet zijn keuze 
te bepalen op de traditionele brandstoffen zoals steenkolen of olie.

Slechts als men een niet te grote plantenkas vorstvrij wil houden, (dus de scha- 
keltemperatuur van de thermostaat afstellen op 2° tot 4° C), kan men elektrische ver
warming in overweging nemen.

Men heeft dan met aanvaardbare kosten van aanleg en elektriciteitsverbruik een 
verwarming die eventueel gedurende enkele weken zonder toezicht, een kostbare plan- 
tenverzameling feilloos tegen vorstschade kan beschermen.

Met toestemming overgenomen uit „De Schakel”, orgaan van de N.V. P.G.E.M . 27, pag. 6 —7 (1963).

Onze lezers
DE CULTUUR IN BLIKKEN
Naar aanleiding van het artikel van de 
heer J .  C. van Keppel over Succulen
tencultuur in blikken zou ik graag iets 
willen zeggen. En dat is over de circu
latie van lucht in de blikken, want de 
blikken staan op de vlakke bodem van 
het tablet en dat sluit van onder goed 
af. Naar mijn mening lijkt mij het beter 
om een laagje grint op de bodem van 
het tablet te leggen en daar de blikken 
op te zetten, óf gaatjes van onderen en 
op zij te maken.
Ik heb de volgende ervaring opgedaan. 
Twee maanden geleden heb ik een paar 
plantjes verpot in blik, in een blikje 
met van onderen één groot en drie 
kleine gaten. Op het grote gat een pot
scherf en de rest kleine stukjes; van
daag had ik per ongeluk het b lik je om
gestoten en de grote scherf zat onder 
de witte uitslag aan de kant op het gat. 
Ik dacht dat dit kwam omdat er geen 
lucht bij komt. Dit kan men ook met 
grint voorkomen.
Ik heb ook in plasticpotten geplant, 
maar daarover aan het eind van het 
jaar. Ik hoop dat dit een goede tijding 
is.

Naar onze mening is het niet noodza
kelijk om de blikken op grind te plaat
sen om luchttoetreding naar de wortels 
mogelijk te maken. Als onze raad „maak 
de grond goed doorlatend en luchtig” 
opgevolgd wordt krijgen de wortels 
voldoende ’lucht’ om te kunnen groeien. 
Ook in de natuur krijgen de meeste 
planten geen lucht van onderen en moet 
de benodigde zuurstof via de opper-

schrijven . . . .
vlakte de wortels bereiken. Zou men de 
grond in de blikken constant te vochtig 
houden, dan kan wortelrot optreden, 
maar dit zou ook bij potcultuur plaats 
hebben.
Het wit uitslaan van de scherven is 
waarschijnlijk een gevolg van in de 
scherven aanwezige restanten van voe- 
dingszouten. Beter is daarom grind te 
gebruiken, dan heeft men van dit euvel 
geen last.
Onze vetplanten, verleden voorjaar in 
blik geplaatst, zijn nu reeds goed aan 
de groei en ondanks de strenge winter 
zijn weinig verliezen geleden (zelfs 
minder dan in een normale winter bij 
potcultuur). Wij gaan dan ook vol ver
trouwen zonder „verblikken” of blozen 
ons tweede blikjaar in.

J .  C. van K.

NOG MEER GEMIER MET MIEREN !

In verband met een mierenplaag waar
over de heer Hoekstra schreef het vol
gende :
Voorjaar 1962 liet ik mij een kasje bou
wen; onze wijk werd opgehoogd met 
afgegraven bosgrond.
W aarschijnlijk zijn met deze grond mie
ren aangevoerd. Het duurde dan ook 
niet lang of ik kreeg in mijn kasje be
zoek van deze diertjes.
Ik kon drie soorten onderscheiden, 
n.1. rode, grote zwarte en kleine zwarte. 
Och, ik vond het niet zo erg, want ik 
dacht heel goede verdelgingsmiddelen 
te hebben. Iedere soort had zijn eigen 
verkeersweg, als er per ongeluk een 
ander op die weg kwam, werd hij direct 
doodgebeten en naar het nest gebracht. 
Eerst deden ze zich te goed aan de
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honingdruppels, maar toen ze zaad be
gonnen weg te slepen, en ik op een mor
gen tientallen grote vliegende mieren 
ontdekte, dacht ik, nu wordt het tijd ze 
even weg te vangen.
Ik nam suiker met gips vermengd, want, 
dit was hèt middel om ze onschadelijk 
te maken, vertelde mij een kennis; maar 
mis hoor; mijn mieren lieten het gips 
liggen.
Een ander z e i; je moet suiker met bo
rax nemen. Maar ook daarbij heb ik 
geen baat gevonden. Toen heb ik een 
sublimaattablet opgelost en daar sui
kerstroop van gemaakt. Ze keken er 
zelfs niet naar !
Vervolgens heb ik een stuifpoeder ge
had, ook zonder resultaat. En toen. . . .  
het ei van Colombus! Ik nam een spons 
en drenkte deze in suikerwater. De mie
ren deden zich te goed en ieder half 
uur spoelde ik de spons uit in een 
emmer met bleekwater ’s Avonds was 
de bodem bedekt met dode mieren. De 
volgende dag was de vangst minder! De 
derde dag liepen ze om de spons heen, 
en sporadisch kreeg ik er nog een paar 
te pakken. Vervolgens nam ik abro en 
kokend water, maar de colonne mar
cheerde rustig voort. Ik ben toen naar 
mijn leverancier gegaan om een ander 
middel. Het beste was dit poeder in het 
nest te strooien, maar ik kon er maar 
één vinden.
Ik heb toen een aantal regenwormen in 
een busje gedaan en rijkelijk met dit 
poeder bestrooid en dit in het tablet in

gegraven. De wandelwegen heb ik ook 
nog bestoven met het poeder en binnen 
een week was er geen mier meer te 
vinden.
Het bewuste poeder heet Mierendood 
„Denka” , fabrikante N.V. Handelmij. 
Denka, Voorthuizen.

B. Knijpert.

EEN HANDIG APPARAATJE ?
Een handig apparaatje? Om ruzie met 
de buren te krijgen, ja. Immers, eer
stens ontbreken er deugdelijke contact
punten en ten tweede wordt het con
tact zeer traag gemaakt waardoor een 
vonkenbrug ontstaat die storing geeft 
op radio en T.V. apparaten.
Vooral door het zeer geringe verschil 
in temperatuur moet er een bijna voort
durende schakeling plaats hebben en 
dus, aanhoudende storing.
Voorts worden de stroomdraden levens
gevaarlijk aangesloten. KeMa-keur 
krijgt dit apparaatje zeer beslist niet. 
Voor het zaaien van succulenten is 
overigens een dergelijke gelijkmatige 
temperatuur niet gewenst. In de natuur 
schommelt zowel de dag- als de nacht- 
temperatuur, terwijl er tussen dag- en 
nachttemperatuur een flink verschil op
treedt.
Wil men toch temperatuur-regelen, dan 
kan men dat doen met een aquarium- 
thermostaat of, met een nog minder 
storingverwekkende, broedmachine- 
thermostaat met een micro-schakelaar.

J. Bonefaas.

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM
In de vergadering van 20 februari was 
de afd. Amsterdam zo gelukkig de heer 
Buining als gastspreker te mogen ont
vangen.
De heer Buining vertelde ons aan de 
hand van een grote serie kleurendia’s 
interessante feiten over de naamgeving 
van het geslacht Rebutia, waarover hij 
samen met de heer Donald (U.K.) een 
artikel heeft opgesteld. Dit zal binnen
kort in het Zwitserse blad „Sukkulen- 
tenkunde” worden gepubliceerd onder 
de titel „Die Gattung Rebutia” .
Na de pauze sprak de heer Buining 
nog over Lobivia famatimensis waarover 
hij voor het I.O.S. congres 1961 te Bar- 
celona een inleiding heeft gehouden. 
Het was voor de aanwezigen een pret
tige en leerzame avond met levendige 
discussies.

H. DE VRIES, Amsterdam 
Telefoon: 020—796961.

GOOI- EN EEMLAND
Op onze bijeenkomst van 5 maart 1.1. 
moesten wij node enige vaste bezoekers 
missen die als slachtoffer van een on
geval of ziekte gedwongen rust genoten. 
De huishoudelijke bezigheden konden 
snel worden afgedaan, zodat voor de 
pauze - met succesvolle verloting - nog 
ruim tijd was voor een discussie over 
de verzorging van de collecties, waarin 
waardevolle adviezen naar voren wer
den gebracht.
Het tweede gedeelte van de avond werd 
besteed aan het geslacht Trichocereus. 
De heer Rubingh hield hierover een in
teressant betoog en bracht daarbij een 
serie dia’s voor het voetlicht als illustra
tie.
Omstreeks half elf eindigde een ditmaal 
niet geheel zorgeloze avond.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris, 
Diepenbroickpark 48 - Weesp.
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ROTTERDAM
Zaterdag 9 februari heeft de heer W. 
Boers voor onze afdeling een interes
sante voordracht gehouden over „Het 
zaaien van cactussen en andere vetplan
ten en het op hoger peil brengen van 
een liefhebberscollectie” .
Spreker besprak de verschillende me
thodes van zaaien, zowel het zaaien in 
aarde al of niet gesteriliseerd of in ver- 
miculite en noemde daarvan zowel de 
voordelen als nadelen. Ook de verschil
len in temperatuur voor de diverse 
soorten planten werden behandeld. 
Daarna ging hij over tot de opbouw van 
een verzameling en toonde daarbij aan 
dat deze, hetzij groot of klein, steeds de 
grootste waarde voor een liefhebber zal 
hebben indien ze is bijeengebracht uit 
merendeels zelf gezaaide planten waar
van het zaad betrokken is van een ver
trouwd adres.
Vanzelfsprekend gaf deze met veel hu
mor voorgedragen lezing aanleiding tot 
uitvoerige gedachtewisseling.
Na de pauze verraste de heer Boers met 
een serie kleurendia’s, prachtige natuur
opnamen uit Frankrijk, Zwitserland, 
Italië en Oostenrijk.
Een woord van hartelijke dank voor 
deze leerzame mooie avond, gesproken 
door de voorzitter was dan ook zeer op 
zijn plaats.
Op verzoek van de heer F. Hoogvliet 
hebben wij zaterdag 9 maart onze bij
eenkomst gehouden op zijn kwekerij. 
Per reiswagen vertrokken we te 19.30 
uur vanaf het Centraal-Station om ver
volgens onderweg op diverse plaatsen 
nog reisgenoten op te nemen. Na een

gezellige tocht bereikten wij de kwe
kerij, waar we door de heer Hoogvliet 
hartelijk werden ontvangen.
Spoedig verspreiden we ons in de kas
sen om te genieten van de vele mooie 
planten.
De heer Hoogvliet is een goed gastheer; 
zo klonk het al gauw „verzamelen” , 
koffie met koek.
Het is een bij uitstek gezellig samenzijn 
geworden waarbij een wedstrijd gehou
den werd in plantennamen gevolgd door 
projectie van een serie zeer mooie dia’s. 
De bijeenkomst werd gesloten met een 
verloting van een grote collectie mooie 
planten, geschonken door de heer Hoog
vliet. Op voorstel van een der dames 
klonk voor de heer Hoogvliet een har
telijk applaus; waarna het huistoe ging, 
waarbij vele deelnemers stoffelijke her
inneringen medenamen.
Heer Hoogvliet, van deze plaats nog
maals onze hartelijke dank.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris.

ZAANSTREEK
Op 1 maart j.1. hield onze kring haar 
jaarvergadering. Uit de verslagen van 
secretaresse en penningmeesteresse 
bleek dat het afgelopen jaar gunstig is 
geweest voor de afdeling.
Het bestuur werd in zijn geheel bij ac
clamatie herbenoemd.
Na het huishoudelijke gedeelte volgde 
een dia-vertoning door ons lid de heer 
de Vries die ons prachtige natuuropna
men liet zien.

Mevr. A. HOEKSTRA, secretaresse, 
Koning Williamstraat 43, Zaandam.

RECTIFICATIE
Belgische leden van Succulenta worden 
verzocht de contributie 1963, ten be
drage van Holl. gld. 7,50 of B.fr. 104,00 
te voldoen per postmandaat of door 
storting op postrekening 83 35 50 (Ne
derland) ten name van de heer G. D. 
Duursma, Alg. Penningmeester Succu
lenta, Spoorstraat 106, Leeuwarden, 
(Nederland).
(Door een drukfout werd in het febr.- 
nummer j.1. abusievelijk vermeld Holl. 
gld. 8,50).

„SUCCULENTA” 1962, no. 11
Het speciale nummer voor beginnende 
liefhebbers „Succulenta” , jaargang 1962, 
nummer 11, wordt aan nieuwe leden en 
afdelingen toegezonden, na storting van 
f 1,00 per exemplaar op postrek. no.

55 12 20 ten name van Mevr. J. Grulle- 
mans van Berghem, Hereweg 19, Lisse.

V R A A G -  E N  A A N B O D

AANGEBODEN t.e.a. bod. Jaargangen 
„Goois Buitenleven” met in ieder nr. 
een artikel over succulenten. Jaargan
gen Succulenta 1951—1962. Brieven aan 
M. KROL. Pr. Irenelaan 57, Zeist.

De afd. Groningen zou gaarne voor haar 
jeugdclubs jonge plantjes en stekjes 
ontvangen van gemakkelijk te kweken 
cactussen en vetplanten. Wie helpt ? 
Plantjes (stekjes) te zenden aan de 
voorzitter van de afd. Groningen, met 
vermelding van de juiste naam. Bij voor
baat dank. G. J. EILANDER, Amstel- 
straat 24, Groningen.
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Alg. Vergadering op zaterdag 18 mei 1963
De Algemene Vergadering zal plaatsvinden DES MORGENS 10 UUR in 
de jeugdherberg „De Grasheuvel” , de Genestetlaan 9 te Amersfoort.
A G E N D A  :

1. Opening.
2. Notulen der vorige Alg. Vergade

ring.
4. Rekening en verantwoording van 

het financieel beheer over 1962, 
met verslag kascontrolecommissie 
afd. Gooi- en Eemland over 1961/ 
1962.

5. Benoeming van vier periodiek af
tredende hoofdbestuursleden.

6. Begroting voor het jaar 1963.
7. Vaststelling contributie 1964.
8. Benoeming commissie van twee 

leden voor het nazien der rekening 
en verantwoording over 1963.

9. Vaststelling plaats volgende Alg. 
Vergadering.

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

Toelichting punt 5. De in „Succulenta” 1963, no. 2 genoemde periodiek aftredende 
hoofdbestuursleden, mevr. J. Grullemans van Berghem en de heren C. Bommeljé, 
Dr. H. van Beek, Dr. H. W. de Boer, stellen zich wederom herkiesbaar voor hun 
functie in het hoofdbestuur.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden hebben het 
recht voorstellen te doen voor de Alg. Vergadering. Deze voorstellen moeten wor
den ingediend uiterlijk 4 mei a.s. bij de voorzitter van Succulenta, de heer A. F. H. 
BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.).
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, afgevaar
digden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaar
digde te benoemen. De namen der afgevaardigden worden ingewacht, eveneens bij 
het bovengenoemde adres, uiterlijk 4 mei a.s.

FINANCIEEL OVERZICHT 1962
Saldo per 1 januari 1962 . . ƒ 1425,40 
Nog geïnde contributie 1960 ƒ 78,—
Idem 1961   f  532,55
Contributie 1962 ................. ƒ 5207,37
Reeds geïnde contr. 1963 . . ƒ 244,— 
Ontvangen afd.bijdragen . . ƒ 7,50 
Verkoop oude jaargangen .. ƒ 104,98 
Advertenties 1960/1962 . . . .  ƒ 436,50 
Batig saldo Grasheuvel .. ƒ 42,85
Restitutie Govers N.V..........  ƒ 15.80
Idem zaadlijst ....................  ƒ 36,80
Catalogus bibliotheek . . . .  ƒ 0,30

ƒ 8132,05

Rente Boerenleenbank . . . .  ƒ 76,21 
Saldo idem per 1 jan. 1962 ƒ 2345,26

BEGROTING 1963
Saldo per 1 januari 1963 .. ƒ 1733,34 
Nog te innen contrib. ’62 ƒ 500,— 
Reeds ontv. contributies ’63 ƒ 244,—
Contributies 1963 ................  ƒ 6556.—
Verkoop oude jaargangen .. ƒ 100,— 
Advertenties ........................  ƒ 250,—

ƒ 9383,34

Drukkosten Succ. (Okt. ’61) ƒ 581,51 
Idem nov. ’61/okt. ’62 . . . .  ƒ 4760,18
Verzendkosten tijdschrift .. ƒ 180,—
Onk. redactie en adm.........  ƒ 259,50
Porto zaadlijst ....................  ƒ 32,—
Onkosten bibliotheek .........  ƒ 127,13
Idem Secretariaat 1961 . . . .  ƒ 100,36
Diverse drukwerken .........  ƒ 46,49
Tekort Grasheuvel 1962 . . . .  ƒ 17,80 
Onk. postkwit. en chèques ƒ 35,44 
Afd. bijdrage Amsterdam . . ƒ 1,— 
Restitutie contributies . . . .  ƒ 13,30 
Reeas ontv. contr. v. 1963 ƒ 244,— 
Saldo (giro) ........................ ƒ 1733,34

ƒ 8132,05

Saldo Boerenleenbank . . . .  ƒ 2421,47

Drukkosten maandblad . . . .  ƒ 5600,— 
Verzendkosten maandblad . ƒ 250,—
Verenigingsdrukwerk .........  ƒ 600,—
Onkosten bibliotheek .........  ƒ 175,—
Onk. redactie en adm.........  ƒ 350,—
Onkosten secretariaat . . . .  ƒ 350,— 
Onkosten penningmeester .. ƒ 30,— 
Inningskost. postkwitanties ƒ 45,—
Onvoorzien ........................ ƒ 70,—
Vermoedelijk saldo ............. ƒ 1913,34

ƒ 9383,34
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De Grasheuvel-konferentie 1963 - 18-19 mei
In verband met moeilijkheden welke zich verleden jaar bij de verzorging voor
deden is vastgesteld dat deelname alléén mogelijk is, ook gedeeltelijke, voor leden 
en hun introducées die zich vóór 10 mei schriütelijk hebben opgegeven aan de :

Grasheuvel-kommissie per adres Koninginnegracht 119b, Den Haag.
De deelnemersprijs bedraagt ƒ 10.00 voor het gehele week-end, welke tijdens de 
konferentie betaald moet worden. Lakens en slopen kunt U meebrengen of ter 
plaatse huren. Voor de verzorging van de zaterdag (14.00 tot 23.00 uur) wordt ƒ 5.50 
in rekening gebracht.
De jeugdherberg „De Grasheuvel” ligt aan de De Genestetlaan 9 te Amersfoort. 
Voor hen die per auto komen te bereiken vanaf het verkeersplein Laan 1914 inrij
den en vervolgens bij het eerste viaduct links afslaan naar de De Genestetlaan. 
Zij, die per trein arriveren rijden vanaf het station met buslijn 4 en rijden tot de 
2de halte in de Surinamelaan, daarna rechtsaf naar boven naar De Genestetlaan.

PROGRAMMA
ZATERDAG :
14.00— 14.30 uur : Ontvangst deelnemers.
14.30— 15.00 uur : Opening door onze voorzitter de heer A. F. H. Buining.
15.00— 16.30 uur : Dr. B. K. Boom uit Wageningen over : „De betekenis 

van juiste namen op de etiketten” .
16.30— 17.00 uur : Theepauze met gelegenheid tot vragen stellen.
17.00— 18.00 uur : De heer J. C. van Keppel uit Wassenaar over : „De 

kuituur van vetplanten” .
18.00— 19.30 uur : Broodmaaltijd.
19.30— 21.00 uur : De heer M. G. v. d. Steeg uit Eindhoven over : „A ri- 

zona” . Persoonlijke reisindrukken van landschap en 
flora.

21.00— 21.30 uur : Pauze met grandioze verloting van planten.
21.30— 23.00 uur : De heer H. Rubingh uit Soestdijk over : „Cactus- 

bloemen, gezien door een biologische bril.
23.00 uur : Sluiting eerste Grasheuveldag.

ZO N D A G :
7.00—  9.00 uur : Opstaan - Ontbijt.
9.00—  9.45 uur : Gelegenheid voor ruil en verkoop van planten.
9.45— 10.45 uur : De heer L. Sterk uit Helmond over : „W at zijn suc

culenten” .
10.45— 11.00 uur : Koffiepauze.
11.00— 12.00 uur : De heer A. F. H. Buining uit Hamersveld over : 

„Nieuwe ontwikkelingen in de systematische indeling 
van cactussen” .

12.00 uur : Warme maaltijd.
In de middag zullen belangstellenden verzamelingen in de omtrek kunnen 
bezichtigen. Hiervoor kunt U afspraken maken met de bezitters er van.

DE GRASHEUVEL-KOMMISSIE.

Bezoekers van de Algemene Ledenvergadering kunnen, indien zij blijven voor 
de Grasheuvel bijeenkomst, des middags een warme maaltijd gebruiken in de 
jeugdherberg. Kosten hiervan ƒ 3.00 en beslist schriftelijk opgeven aan: Grasheu
vel-kommissie p.a. Koninginnegracht 119b, Den Haag, vóór 10 mei a.s.
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Binnenl. Groothandel 
E x p o r tD. BOUWMAN

G rote sortering Cactussen en prima Vetplanten

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

Cactuskwekerij W. J. van Kempen
NIJMEGEN —  DRIEHUIZERWEG 327

TE L E F O O N N U M M E R  IS TH A N S  0 8 8 0 0 - 5 3 3 7 7
Wilt U hiervan goede nota nemen.

Qactussen en andere Succulenten

telefoon 33 25 56 
postrekening 17124 46

F. Jansen
’s-Gravenhage

Leyweg 24

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 NAALDW IJK

T E  K O O P :  WATERPLANTEN KW EKERIJ
zonder de grond, moet dus verplaatst worden.

Omvat : 1 kas met centrale verwarming, staal en Amerikaans grenen, 
groot 20 X 6 meter met ca. 100 aquaria; ca. 300 kweekbakken; ca. 
20.000 planten. Te koop als geheel of in gedeelten. Telef. 070-181578, 
’s-Gravenhage.

NIEUWE LEDEN :
J. van Dommelen, Handelstraat 79, 

’s-Hertogenbosch.
L. F. Maas, Oeterselaan 87, ’s-Hertogen- 

bosch.
F. N. Verschuren, Enckevoirtstraat 3, 

’s-Hertogenbosch.
A. de Heus, Pelikaanstraat 10, Hilver

sum.
A. van Beek, Geuzenweg 219, Hilver

sum.
Mej. M. Derks, Spoorstraat 16, Tienray.

R. van Beek, Hertog Albrechtstraat 38, 
Hilversum.

D. Dekker, Bosstraat 35, Soest.
P. Vermeulen, Voorstraat 204, Lekker- 

kerk.
A. Hoekstra, Piet Heinstraat 4, Leeu

warden.
G. J. Zwanikken, Boxtelseweg 93, 

Vught.
Jan Smits, Boerhavelaan 79, Utrecht.
W. L. Sprokkelenburg, Stammerdijk 13, 

Weesp.
K. Koolman, Beukenlaan 14, Zaandam.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 30
Hereroa granulata (N.E. Br.) Dint. & Schw. (zie pag. 74)

Foto en plant coll. Koppers

JAARGANG 1963 MEI No. 5



Van de Redactie

Het is weer mei, de bloeitijd van vele succulenten, vooral van cactus
sen.

De meeste liefhebbers laten deze bloemen rustig bloeien en scheppen 
er behagen in er naar te kijken en ze te tonen aan hun naasten en hun 
vrienden.

Anderen zullen de bloemen bestuiven om later zaad te kunnen oogsten; 
weer anderen gaan ze nader bekijken en ze gebruiken om de planten te 
determineren of om de kenmerken te benutten voor hun speciale studies.

In vele gevallen is het daarbij zaak wat haast te betrachten, want de 
bloei duurt, vooral bij vele cactussen, maar kort en menigeen heeft voor 
de studie nauwelijks tijd, omdat er in die bloeiperiode zo veel ander werk 
te doen valt.

Het is daarom aan te raden deze bloemen te drogen; wanneer men 
dit zorgvuldig doet, beschikt men later over een collectie, waarin al het 
materiaal dat men nodig heeft, dus ook vruchten en zaden, permanent 
aanwezig is.

Cactusbloemen laten zich zo mooi drogen, dat er tot in lengte van 
jaren alles aan te zien is; ook de kleur blijft geheel intact.

Zaak is in de eerste plaats nauwkeurig te verzamelen, dus b.v. mèt het 
vruchtbeginsel; bij Mammillaria’s is dit wel eens moeilijk, daar deze diep 
tussen de knobbels ingeplant zijn.

Dan moet men de bloemen doorsnijden en wel te beginnen bij het 
vruchtbeginsel. De beide helften moeten snel en warm gedroogd worden 
onder niet al te grote druk, waarbij de vochtigheid moet kunnen ontwijken. 
Juist op deze snelheid van het drogen komt het aan; in ieder geval dienen 
de gekleurde gedeelten binnen 24 uur geheel droog te zijn.

Daarna worden de bloemen met een gomstrookje op een vel papier 
geplakt en wel zodanig, dat de ene helft met de buitenkant en de andere 
helft met de binnenkant naar boven komt te liggen.

Het is een mooie, fascinerende bezigheid, die een ieder voldoening zal 
schenken en die een collectie zal vormen, welke weinig plaats inneemt.

B .

Voorzitter : A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) — Telefoon 03496—226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse -  Tel. 02530-3439. 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur : B. K. BOOM, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370—3141, thuis tel. 2146. 

Redactiecommissie : C. BOMMELJE -  J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELDE.
Kopij moet u i t e r 1 ij k de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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Nog onverwacht, maar 
na een dapper gedragen 
lijden, overleed op 29 maart 
j.1. te Amsterdam onze oud- 
redacteur A. J. A. Uitewaal, 
die tot ver over onze grenzen 
bekendheid genoot als spe
cialist van de kleinbloemige 
Aloinae en het geslacht 
Adromischus, maar ook als 
liefhebber over grote erva
ring beschikte en daarvan 
onze leden telkens weer deel
genoot maakte.

Geboren te Utrecht, werd 
hij opgeleid als reproductie- 

fotograaf, welk beroep hij vele jaren succesvol heeft uitgeoefend, totdat hij 
het om gezondheidsredenen moest opgeven.

Schrijver dezes heeft het voorrecht gehad de heer Uitewaal sinds 1934 
te kennen en zijn ontwikkeling van eenvoudig liefhebber tot specialist op 
succulentengebied van nabij te hebben medegemaakt. Van nature had 
Uitewaal een nauwgezetheid medegekregen, die hij op elk gebied in acht 
nam; aanvankelijk werd zijn belangstelling in de levende natuur getrok
ken naar de tropische aquariumvissen, die hij met veel succes hield en 
voortkweekte. Spoedig echter kwam hij in de ban van cactussen en vet
planten en begon, zoals elke liefhebber, met het aanschaffen van een paar 
populaire handboekjes. Die lectuur bevredigde hem echter niet; het bleek 
hem weldra, dat het determineren van zijn planten niet tot het gewenste 
resultaat leidde en toen deed hij een stap, die vele beginners niet aandur
ven : hij begon zich te verdiepen in de oorspronkelijke werken. Het is ech
ter gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral als men zich eerst weer het 
beetje vreemde talen van de school opnieuw moet gaan aanleren en dan 
tot de ontdekking komt, dat de oude auteurs alles in het Latijn te boek 
gesteld hadden ! Met oneindig geduld zette hij zich echter aan die taak, 
begon de 'Synopsis plantarum succulentarum’ van Haworth, de 'Catalogue 
raisonné’ van Salm-Dyck en diens ’Monographia generum Aloes et Mesem- 
bryanthemi’ over te schrijven en te vertalen ! Hij stuitte op het werk van

IN MEMORIAM

A. J. A. Uitewaal
7 april 1899 - 29 maart 1963
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onze landgenoot van Marum en ontcijferde diens uitvoerige corresponden
tie met Salm-Dyck, Haworth en anderen. Geen wonder, dat hij spoedig iets 
van belang over de Haworthia’s mede te delen had; hij kwam in correspon
dentie met Dr. von Poellnitz, die hem met raad en daad ondersteunde, maar 
spoedig werd die briefwisseling meer en meer een van samenwerking op 
gelijk niveau.

Dr. von Poellnitz benoemde één van de nieuwe soorten uit Zuid Afrika 
met de naam Haworthia uitewaaliana. Ook met het vaderland der Hawor
thia’s werd het contact steeds drukker. Niet alleen wisselde hij met Hans 
Herre vele brieven, maar ook grote zendingen planten vertrouwde de cura
tor van de botanische tuin te Stellenbosch de heer Uitewaal ter bewerking 
toe. Daarbij waren niet alleen Haworthia’s en Astroloba’s (de laatste genus- 
naam is door Uitewaal opgesteld), maar ook Adromischus, voor welk Cras- 
sulaceëngeslacht hij zich meer en meer ging interesseren.

Na vele publicaties in „Succulenta” en „Cactussen en Vetplanten” 
begonnen zijn artikelen ook in de buitenlandse tijdschriften te verschijnen, 
waaronder „Desert Plant Life” en de beide engelse tijdschriften. In 1947 
nodigde de heer Roan hem uit in Engeland enkele voordrachten te komen 
houden; zijn contact met vooraanstaande Engelse liefhebbers is altijd blij
ven bestaan.

Geen wonder, dat de heer Uitewaal ook sterk voor de internationale 
samenwerking op succulentengebied was; in 1950 behoorde hij tot dege
nen, die in Zürich de „I.O.S.” oprichtten, nadien heeft hij verscheidene con
gressen bijgewoond en altijd weer belangwekkende voordrachten gehouden, 
waarbij hij steeds blijk gaf uitmuntend in de stof te zijn ingewerkt. Zijn 
publicaties zijn dan ook degelijk werk, waarbij hij zich terdege bewust was, 
dat elke nieuwe gepubliceerde naam niet meer geschrapt kon worden en 
dus goed overwogen moest worden. Buiten de meer wetenschappelijke arti
kelen, schreef Uitewaal ook veel, dat bestemd was voor de gewone lief
hebber, maar ook dat was steeds met zorg samengesteld en gaf blijk van 
een uitmuntend inzicht. Zeker mag zijn werk als fotograaf op ons gebied 
niet worden vergeten; zijn foto’s zijn niet alleen technisch volmaakt, maar 
geven ook blijk van artistiek gevoel.

Zonder afbreuk te doen aan hen, die met veel enthousiasme en lief
hebberij het tijdschrift „Succulenta” als redacteur gediend hebben, mag de 
periode van het redacteurschap van Uitewaal wel als een zeer bijzondere 
beschouwd worden, waarin hij zichzelf geheel gaf, zowel in de redactio
nele als in de typografische verzorging.

Ondanks de vele zorgen, die het leven hem gebracht hebben, kan men 
zeggen, dat juist zijn grote liefde voor zijn werk op succulentengebied hem 
tot steun is geweest.

Nog geen jaar geleden openbaarde zich een kwaal, die helaas onge
neeslijk bleek. Zijn dochter heeft hem in dit laatste jaar met veel zorg en 
liefde omringd.

Moge hij rusten in vrede !
J. A. Janse.
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H. RUBINGH

Cultuurperikelen III
Toen een zestal jaren geleden de Franse cactuskwekers, de Gebr. Saint Pie, wo

nende te Asson, in de Pyreneën nabij Lourdes op een tentoonstelling eerste prijzen voor 
hun planten verwierven, viel het op, dat deze niet in potten, maar in zwart geverfde 
olieblikken gekweekt waren. De planten waren dermate gedrongen van vorm en zwaar 
bedoornd (en alle ongeënt, ook de moeilijkste soorten), dat er in liefhebberskringen 
op deze kweekwijze de aandacht werd gevestigd. In ons land o.a. door de heer C. 
Bommeljé.

In maart 1959 bracht de heer E. T. Claeys uit Gent op een studieconferentie in 
Wageningen verslag uit van zijn ondervindingen met cactussen in blik gekweekt. Noe- 
menswaardige verschillen met planten in potten gekweekt konden door hem niet ge
constateerd worden. Zijn opvatting was dat de zeer gunstige ligging van de kwekerij 
van Saint Pie de voornaamste oorzaak van de mooie resultaten was.

Hierbij moet opgemerkt worden, dat ook de kas van de heer Claeys een goede 
standplaats heeft. Hij kweekt de planten in potten op stellingen, de moeilijke soorten 
krijgen een plaatsje op een apart tablet boven in de kas, vlak onder het glas en alle 
potten zijn afgedekt met een laagje panslag van 4 a 5 mm dikte.

In de discussie werd er nog de aandacht op gevestigd dat overal ter wereld plan
tenliefhebbers gebruik maken van lege conserven- of olieblikken ter vervanging van 
potten zonder dat men kan spreken van bijzonder gunstige groei. Eveneens, dat de 
steeds aanbevolen dunwandige poreuze potten, waardoor de planten de nodige zuur
stof kunnen krijgen, toch niet zo noodzakelijk zijn als men altijd wel gedacht heeft.

Er was dus geen bijzondere reden om onze planten nu ook maar in bussen te 
gaan kweken, zolang niet aanwijsbaar was dat ze daarin beter zouden groeien dan in 
potten.

Intussen zit elke liefhebber met planten, die het, ondanks alle zorgen eraan besteed, 
toch niet zo best doen, b.v. importen, gekocht omdat ze zoveel mooier zijn dan hier 
gekweekte planten en sommige soorten zaailingen, welke na een paar jaar niet meer 
groeien. Het enige middel om ze in leven te houden is plaatsing in een bakje vlak 
onder het glas bovenin de kas, zodat ze veel licht en warmte krijgen.

In het voorjaar van 1962 hield de Haagse bioloog Dr. Lodewijks voor een onzer 
afdelingen een lezing over een vacantiereis naar Mexico. Komende uit de Verenigde 
Staten vroeg hij bij het passeren van de Mexicaanse grens aan de douane of er in de 
buurt ook cactussen groeiden. Het antwoord luidde bevestigend, maar dan moest de 
familie een eindje het dal van de grensrivier de Rio Grande inwandelen. De planten 
werden gevonden, maar lang erbij stilstaan was onmogelijk, want het zand was zo 
heet dat de crêpe zolen onder de schoenen smolten. Nu weet ik niet precies wanneer 
rubber vloeibaar wordt, maar wel dat het in onze kassen nooit zo heet wordt. Wel kan 
men ervaren, dat als een auto een paar uur in de zomerzon staat, het plaatwerk zo 
heet wordt dat men zijn blote handen eraan kan verbranden en het binnen zo heet 
als een oven is.

Een en ander combinerende heb ik toen gedacht, dat wat veel van onze planten 
te kort komen, een hoge grondtemperatuur is. Een aantal planten, welke ondanks alle 
proeven met grond, standplaats enz. niet wilden groeien, heb ik toen in bussen en 
doorzichtige plasticpotten gezet en een plaatsje gegeven in de volle zon boven het 
tablet.

Voor afvoer van het overtollige water werd gezorgd door een aantal gaten in de 
bodem; de potten worden gevuld met een handvol sintels of grind onderin en een grof
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grondmengsel met sintels erdoor, opdat er voldoende lucht in de grond zou blijven en 
deze niet te gauw dichtslaat en verzuurt. Verder een plastic zak over iedere plant waar
door verbranden en uitdrogen wordt voorkomen en er een broeierige, hete atmosfeer 
ontstaat.

Het succes was fabelachtig en ongeloofwaardig als men het zelf niet heeft mee
gemaakt.

Een import Ariocarpus furfuraceus zwol, na 4 jaar stilstand, in een maand op tot 
een bolronde plant en vertoonde nieuwe groei, evenals importen van Copiapoa cinerea, 
Homalocephala texensis, Thelocactus lophothele en vele andere. Vier-jarige zaailingen 
van Ancistrocactus scheerii en Coryphantha nickelsae, welke al maanden zonder wor
tels stonden, werden in juli „gebust”  en waren een paar weken later vastgegroeid en 
in prachtige conditie. Zelfs een stek van Echinocereus delaetii, waarmee ik al 3 jaar 
aan het experimenteren ben om deze op eigen wortel te kweken, deed het ,,in de bus .

Het blijkt dus dat talloze planten een zeer hoge grondtemperatuur nodig hebben 
om nieuwe haarwortels te kunnen maken, waardoor opnieuw groei mogelijk wordt.

In de plasticpotten kan men zien, dat de planten geheel doorwortelen. Naar mijn 
ervaringen verdienen de zwart of donkergroen geverfde blikken de voorkeur, omdat 
ze nog beter de warmte vasthouden.

Op 23 october 1962, op een zonnige dag, werden de volgende temperaturen ge
meten.

Tijd : 13 uur Tijd : 17 uur
temperatuur in de kas 20° C. 12° C.
temperatuur in het tablet 1 5 ° C .  1 3 ° C .
temperatuur in een blank blik

0  95 mm 25° C. 13° C.
temperatuur in doorzichtige

plasticpot 0  95 mm 28° C. 13° C.
temperatuur in zwart blik 0  95 mm 34° C. 15° C.
temperatuur in zwart blik 0  155 mm 34° C. 18° C.

Het blijkt dus, dat de grondtemperatuur in een zwart geverfd blik meer dan 2 
maal zo hoog wordt als in de ingegraven potten. Verder dat deze warmte langer wordt 
vastgehouden dan men wel zou denken. Het metaal koelt wel vlug af maar de grond 
houdt de warmte vast.

De belangrijkste conclusies lijken mij als volgt :
Kwekers, die al vroeg in het voorjaar zaaien en door onderwarmte, humusrijke 

grond en ettelijke keren verspenen in 1 a IVz jaar verkoopbare plantjes in potten kwe
ken, zullen bij cultuur in blik geen voordelen hebben. Vermoedelijk zullen zwarte blik
ken duurder zijn dan potjes. Liefhebbers en kwekers, die grotere planten verkopen, 
kunnen veel soorten als voorheen cultiveren. Indien ze overgaan tot cultuur in blik 
kunnen z e :

a. mooiere planten kweken, zwaarder en gedrongener;
b. moeilijke soorten, welke anders alleen de eerste paar jaar groeien en dan 

stilstaan, nu ook behoorlijk groot krijgen;
c. de planten zeker een maand eerder aan de groei krijgen, waardoor de groei

periode meer naar het gunstige voorjaar kan worden verschoven;
d. inplaats van onderstammen andere planten kweken omdat het enten alleen 

maar in meer uitzonderlijke gevallen nodig is, hetgeen voor de aesthetici onder 
ons een uitkomst is.
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Senecio bulbinefolius dc.
In een collectie heeft men steeds behoefte aan hangplanten; vooral 

aan de rand van de tabletten geplant, kunnen zij een goede versiering vor
men voor het pad. Er zijn enige Senecio’s, die voor dit doel zeer geschikt

Figuur 31

Senecio bulbinefolius DC.
foto: I.V .T .

zijn, de meest bekende is wel S. radicans, die in een grote variatie bij de 
liefhebbers voorkomt. Het is de plant, die door velen ook Kleinia radicans 
wordt genoemd.

Gedurende lange tijd heb ik getracht het geslacht Kleinia te hand-
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haven, al was het maar, omdat de Kleinia’s een tamelijk duidelijke groep 
binnen het bijna 2000 soorten bevattende geslacht Senecio vormen. Het 
verschil is niet bijzonder groot en ik heb steeds het geslacht Kleinia om
schreven als een groep succulente Composieten, waarvan de bloemhoofd- 
jes geen straalbloemen bezitten.

Maar sedert enige tijd ben ik in het bezit van een plant, die deze ge
hele omschrijving omver werpt; deze lijkt namelijk bedriegelijk op S. radi
cans, zoals op fig. 31 duidelijk te zien is, maar de bloemen zijn van een 
typische Senecio, dus met lintbloemen. Het is Senecto bulbinefolius 1), 
afkomstig uit Zuid-Afrika.

Het is een hangende plant met slappe, tamelijk harde stengels en 
smalle, vlezige bladen met een lengtegroef; de bloemen zijn vrij groot, geel 
en bloeien in de zomer.

Het is een interessante plant, gemakkelijk in cultuur en geschikt voor 
liefhebbers.

Uit bovenstaande volgt dus, dat het geslacht Kleinia niet te handhaven 
is en dat we alle Kleinia’s onder Senecio moeten rangschikken, iets, dat 
tegenwoordig wel vrij algemeen gedaan wordt.

1) bulbinefolius =  met bladen als van Bulbine.

Wageningen B. K. BOOM.

K. P. VAN ARKEL

Phyllocactussen I
Reeds een groot aantal jaren neemt onder de liefhebbers van kamerplanten de 

phyllocactus een voorname plaats in. Men ziet deze planten vaak in de vensters van 
de woonhuizen, zowel in stad als dorp en ook wel in de etalages van de bloemisten, 
waar als regel cactussen sporadisch voorkomen. Tot voor ongeveer een halve eeuw 
kweekten de boerinnen deze planten zeer veel op hun boerenhofsteden en het moet 
worden gezegd, dat zij de kunst hiervan bijzonder goed verstonden. Uit mijn jeugd 
kan ik mij herinneren, dat de boerinnen in ons dorp in het voorjaar na de grote 
schoonmaak, de zelfgekweekte planten voor hun vensters plaatsten om tijdens dc 
bloeiperiode daarmede te pronken, terwijl de planten na de bloei een plaatsje in de 
tuin kregen. Waar de planten in de winter werden ondergebracht is mij ontgaan. 
Dat deze boerinnen trots waren op hun planten is zeer goed te begrijpen, als men 
weet dat aan oude exemplaren, (het waren zonder uitzondering alle ackermannii-hybri- 
den) soms wel 40 bloemen verschenen.

Bij de cactusliefhebbers worden Phyllo’s in mindere mate aangetroffen, er zijn 
zelfs liefhebbers welke ze in hun verzameling niet dulden en vaak hoort men in 
deze kringen met een zekere minachting over deze planten spreken. Gezien de uit
zonderlijk mooie bloemen, die deze gemakkelijk te kweken planten ons brengen, 
moet dit zeer zeker worden betreurd.

De oorzaak dat cactusliefhebbers deze planten zo weinig kweken, zal wel moe
ten worden gezocht in het feit dat veel soorten, na enkele jaren, zeer groot worden

72



en bijgevolg veel ruimte vragen, iets, waaraan bijna elke cactusverzamelaar gebrek 
heeft. Bovendien gevoelen de Phyllo’s zich, in de ’s winters koude cactuskasjes, niet 
goed thuis. Ook is de behandeling van deze, in de natuur meestal epiphytisch levende 
planten geheel afwijkend van de cactussen, welke als regel door deze liefhebbers ge
kweekt worden. Deze afwijkende behandeling zal wel de oorzaak zijn, dat sommige 
liefhebbers er minder succes mee hebben. Bij een goede wijze van kweken en als men 
geen al te grote eisen stelt aan een zeer groot aantal bloemen, per plant en per sei
zoen, dan is, zoals bij de cultuur zal besproken worden, zowel aan het ruimteprobleem 
als aan de afwijkende behandeling wel tegemoet te komen. De betrekkelijk geringe 
eisen, die deze planten stellen en het bijna niet voorkomen van ongedierte, maakt 
het voor een ieder mogelijk ze te kweken en de over het algemeen willig verschijnende 
mooie en soms zeer grote bloemen, geven ons veel voldoening. Bovendien zijn er soor
ten die zich bijzonder goed lenen om als hangplant te worden gekweekt, wat het 
voor bewoners van moderne woningen, waar de brede vensterbank veelal ontbreekt, 
mogelijk maakt er zeer mooie planten op na te houden.

De oudst bekende bladcactus is hetgeen nu bekend is als Nopalxochia phyllan- 
thoides; deze plant werd reeds door de eerste kolonisten (vermoedelijk in Mexico) 
aangetroffen en mee naar Europa genomen; de eerste afbeelding is al van 1615. De 
tweede bladcactus, die bekend werd was Epiphyllum phyllanthus waarvan we de 
eerste opgave kennen in 1691; vermoedelijk was deze toen ook al in cultuur, maar 
met zekerheid weten we dit van 1137, toen Linnaeus deze vermeldde als groeiende 
in de beroemde Clifford-tuin nabij Haarlem. Deze soort, gekenmerkt door de op
vallend lange en dunne bloembuis, kan men in cultuur niet meer vinden.

In het begin van de 19de eeuw zijn vele bladcactussoorten uit tropisch Amerika 
ingevoerd en van verscheidene daarvan stammen onze phyllohybriden af.

Niet alleen beschreven auteurs de soorten onder verschillende geslachtsnamen, 
andere auteurs, die kenmerken van soorten in een beschrijving hebben vastgelegd, 
hebben naast andere geslachtsnamen ook nog andere soortnamen aan deze planten 
gegeven, hetwelk veel verwarring heeft gegeven. Om een indruk te geven welke om
vang dit heeft aangenomen zal ik hieronder, van enkele soorten, de geslachts- en 
soortnamen vermelden, waaronder zij in de loop der tijden beschreven zijn.

EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS

met de volgende synoniemen ;
Cactus phyllanthus L. (1753); 
Epiphyllum phyllanthus Haw. (1812); 
Opuntia phyllanthus Mill;
Cereus phyllanthus DC.;
Phyllocactus phyllanthus Lk.;

Bhipsalis phyllanthus K. Sch.; 
Bhipsalis macrocarpa Miq.; 
Hariota macrocarpa Kuntze; 
Epiphyllum gaillardae Br. & R.; 
Phyllocactus gaillardae Vaup.;

EPIPHYLLUM OXYPETALUM

met als synoniemen :
Cereus oxypetalus DC. (1828); 
Epiphyllum oxypetalum Haw. (1829); 
Cereus latifrons Pfeiff.;
Phyllocactus latifrons Lk;

Phyllocactus grandis Lem.; 
Phyllocactus guayanensis Brogn.; 
Epiphyllum acuminatum K. Sch.; 
Phyllocactus acuminatus K. Sch.; 
Epiphyllum grande Br. & R.

Zoals men ziet, talrijke geslachts- en soortnamen voor dezelfde soort, wat het voor 
de eenvoudige liefhebber-verzamelaar niet gemakkelijk maakt een goede naam op het 
bijbehorende etiket te schrijven. (Wordt vervolgd)
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Mejuffrouw J. J. E. van den Thoorn
Onze 2e Secretaresse, mejuffrouw J. J. E. van den Thoorn te Apel

doorn heeft het verlangen te kennen gegeven, in verband met haar hoge 
leeftijd, van haar functie in het Hoofdbestuur ontheven te worden. Het 
Hoofdbestuur heeft dit verzoek gerespecteerd en ingewilligd, met dank
zegging voor de vele en onschatbare diensten aan Succulenta bewezen.

Mejuffrouw van den Thoorn, in 1925 lid geworden van de vereniging, 
is een der getrouwen, die ruim dertig jaar in diverse functies aan het ver
enigingswerk heeft deelgenomen.

Haar activiteit in het verenigingsleven begon met haar benoeming tot 
secretaresse van de afdeling ’s-Gravenhage, een functie, welke zij jarenlang 
heeft vervuld. Daarnaast schreef zij vele artikelen voor beginnende lief
hebbers in het tijdschrift.

In 1934 werd mejuffrouw van den Thoorn, als opvolgster van mejuf
frouw Karsten, benoemd tot secretaresse van Succulenta, een functie die 
zij met grote bekwaamheid en plichtsbetrachting heeft waargenomen.

Na de oorlog werd mejuffrouw van den Thoorn benoemd tot 2e secre
taresse, tot lid van de Commissie van Redactie en bovendien verzorgde zij 
de zaadverkoop voor het Clichéfonds. Aan het redactionele werk heeft zij 
met een pijnlijke accuratesse deelgenomen en de artikelen voor het tijd
schrift in het Nederlandse taal nauwkeurig geredigeerd. Haar werkzaam
heden voor het Clichéfonds zijn niet in woorden uit te drukken. Vele jaren 
heeft zij dit fonds minutieus beheerd, waardoor Succulenta in staat was 
artikelen met afbeeldingen, verkregen uit de gelden van de zaadverkoop, 
te illustreren.

Aan mejuffrouw van den Thoorn werd op 25 juni 1949, het ere-lid- 
maatschap van Succulenta toegekend, ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan van de vereniging.

Wij, oudere leden van Succulenta, zijn er van doordrongen dat haar 
werkzaamheden van groot nut zijn geweest voor de vereniging. Wij zijn 
haar hiervoor zeer dankbaar en wensen mejuffrouw van den Thoorn nog 
vele jaren een gezonde en rustige levensavond toe.

J. Gr. v. B.

Hereroa granulata (N.E.Br.) Dmt. & Schw.

Dit is een mooie soort voor liefhebbers, die in korte tijd een pot kan 
vullen en bovendien geregeld bloeit. De planten zijn ook voor kamercul- 
tuur geschikt, al moet men in de winter met water geven wel wat oppas
sen. De planten zijn zodenvormend en bestaan uit rozetten van 6—8 vrij 
lange en smalle bladen; deze zijn vrij dik, ongeveer even dik als breed en
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de oppervlakte is bezet met korrelachtige verhevenheden, waaraan deze 
soort gemakkelijk te herkennen is.

De bloemen verschijnen in de voorzomer en gaan tegen 4 uur in de 
namiddag open en sluiten zich weer de volgende morgen; ze zijn 2—3 cm 
in diameter en geel. Ze hebben de typische Mesem-vorm; het aantal kroon- 
bladen is hier groot en deze zijn bovendien zeer smal. Er ontwikkelen zich 
ook nog wel eens vruchten. De bouw daarvan is belangwekkend en zoals 
menigeen zal weten berust daarop de indeling der Ficoidaceae. Maar dat 
is specialisten-kennis.

Het geslacht Hereroa bevat ±  35 soorten, waarvan evenwel vele zo 
veel overeenkomst vertonen, dat deze mogelijk synoniem zijn. Er is trou
wens een grote verwarring binnen dit geslacht en men vindt in iedere ver
zameling weer andere namen en het merkwaardige daarbij is, dat boven
genoemde soort bijna steeds aanwezig is, doch merendeels onder een ver
keerde naam.

De cultuur is eenvoudig : vooral in de nazomer zijn de scheuten ge
makkelijk te stekken, ’s Winters worden de planten droog gehouden en 
tegen het voorjaar kan men ze weer wat water geven. Ze zijn niet kieskeu
rig en wat te veel water schaadt in het algemeen niet. Wel moet men op
passen voor te grote droogte.

De planten kunnen in de volle zon staan en in de zomer gerust buiten 
geplaatst worden (in de pot dan wel te verstaan).

Boom

Werkgroep voor Succulentenstudie
Verslag van de bijeenkomst gehouden op 9 en 10 maart 1963, Wageningen.

De Voorzitter, de heer A. F. H. Buining opent de bijeenkomst te 16.45 uur.

De heer H. Rubingh bespreekt de vruchtvorming bij Mammillaria’s en toont aan 
de hand van materiaal, dat bij vele soorten de vrucht lang tussen de tepels verborgen 
blijft en dan als gevolg van sterke strekking van de onderste cellen in zeer korte tijd 
naar buiten groeit. Bij de discussie komt naar voren, dat dit verschijnsel zich bij 
verscheidene andere cactussen eveneens voordoet.

De heer A. J. Brederoo brengt enige Rebutia-kwesties in discussie; hij vond, dat 
de stijl van de bloemen van Cylindrorebutia auranitida aan de basis over een afstand 
van ±  3 mm met de bloembuis vergroeid is, terwijl de Cylindrorebutia’s juist geken
merkt zijn door een vrije stijl. Hij zou daarom deze soort tot de Digitorebutia’s willen 
rekenen. Hij is verder van mening, dat Aylostera kupperiana en A. pseudodeminuta op 
grond van de zaadkenmerken en de plaatsing van de dorens na verwant zijn, en wel 
zodanig, dat zij als variëteiten van elkaar kunnen worden opgevat. Hetzelfde vindt hij 
van Aylostera spinosissima en A. fiebrigii f. breviseta.

Het is hem gebleken, dat in het algemeen de geslachten van de Rebutia-groep zich

75



met elkaar laten kruisen, behalve Rebutia (in engere zin), waaruit men zou kunnen 
opmaken, dat binnen deze groep de eigenlijke Rebutia’s een meer geïsoleerde plaats 
innemen.

De heer D. J. van Vliet is het vervolgens niet eens met de neiging allerlei soor
ten en variëteiten en zelfs vormen te verenigen, waarbij dan z.g. oude soorten tot de 
rang van variëteit worden gedegradeerd. Vroeger zijn vele soorten dermate summier 
beschreven, dat we in het geheel niet weten, wat daaronder moet worden verstaan. 
Hij wil deze planten geheel opnieuw beschrijven en afbeelden, zodat we altijd zullen 
weten wat we onder een naam hebben te verstaan.

In de discussie blijkt wel, dat dit een moeilijke aangelegenheid is, die niet zo 
eenvoudig is op te lossen.

Na de maaltijd vertelt de heer Buining een en ander over Pyrrhocactus en aan
verwante geslachten, waartoe dan o.m. moeten worden gerekend: Neoporteria, Neo- 
chilenia, Horridocactus, Chileorebutia.

Hutchison acht de onderlinge verschillen klein en rangschikt alles onder Neopor
teria. Bij de indeling speelt de uiterlijke vorm van de bloem, alsmede de beharing van 
het vruchtbeginsel een overheersende rol. Buxbaum is evenwel van mening, dat deze 
bloemkenmerken systematisch niet veel te betekenen hebben en legt de nadruk op de 
zaden, die zowel uitwendig als inwendig belangrijke en constante verschillen vertonen. 
Een indeling volgens deze zaadkenmerken is nog niet gepubliceerd.

Spreker vindt Neoporteria wel karakteristiek genoeg om als geslacht te hand
haven, maar zou de overige geslachten willen combineren, waarvoor dan de oudste 
naam is Pyrrhocactus.

De verschillen komen op het volgende neer :

NEOPORTERIA

midden- en randdorens meest moeilijk 
te onderscheiden

ribben ondiep in knobbels verdeeld 
bloemen in de winter

knoppen naakt te voorschijn komend

bloemen buisvormig, met ±  opstaande 
bloembladen, die de meeldraden om
sluiten

bloemen ook ’s nachts open

schubben van vruchtbeginsel hoogstens 
met korte wol

zaden mat bruin, zijdeachtig glanzend

PYRRHOCACTUS

meest gemakkelijker te onderscheiden of 
middendorens afwezig

ribben duidelijker in knobbels verdeeld 
in de zomer

als wollige bolletjes

urn- tot trechtervormig met schuin uit
staande bloembladen, de meeldraden 
zichtbaar

’s nachts gesloten 

met wol en borstelharen

dof bruin-zwart, zonder zijde glans

Daarna vertoont de heer K. P. van Arkel nogmaals lantaarnplaatjes van zijn mis
vormde Parodia (zie Succulenta 1963, no. 1, pag. 10); de plant heeft zich verder ont
wikkeld en een zeer abnormale habitus verkregen.

De heer M. G. van der Steeg vertelt vervolgens iets over de principes van de 
waterculturen.

Watercultuur in het groot schijnt ontstaan te zijn op eilanden als Curagao, waar 
men zuinig met zoet water moet omgaan. Het gaat er om tot meer efficiente produc
tiemethoden te komen en door grotere eenvormigheid van de voeding ook eenvormi
ger materiaal te kweken, zodat de cultuur minder arbeidsintensief wordt.
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Er zijn moeilijkheden te overwinnen, de meest belangrijke is wel de keuze van 
de juiste voedingsoplossing. Er zijn er in de handel, maar die zijn nogal duur, daar
om is het raadzaam te trachten zelf naar een goede samenstelling te zoeken. Aan de 
hand van tabellen toont spreker op welke wijze men te werk moet gaan om tot een 
juiste keuze te komen.

Tenslotte houdt de heer W. Sterk een inleiding over het kruisen van succulen
ten. Behalve in de Phyllo’s is er betrekkelijk weinig opzettelijk kruisingswerk verricht. 
Het gaat er bij de Phyllo’s om kenmerken als grootbloemigheid, rijkblosmigheid, 
mooie bloemkleur en een gemakkelijke cultuur met elkaar te verenigen. Ook met 
Lobivia en b.v. Chamaecereus zijn kruisingen verricht. Daarbij is het zaak Chamae- 
cereus als moeder te nemen, omdat de lange stijl van de Lobivia oorzaak is, dat het 
stuifmeel de eitjes niet kan bereiken.

Het heeft weinig zin soorten te kruisen, die niet vegetatief te vermeerderen zijn. 
Verder moet men uitgaan van betrouwbaar uitgangsmateriaal. Vrijwel alle Astrophy- 
tum-zaad uit onze culturen is b.v. onbetrouwbaar, omdat er zoveel gebastaardeerd is. 
Hij acht het foutief soortkruisingen latijnse namen te geven, ook al omdat men vaak 
niet precies weet welke de ouders waren. Een fantasienaam is voldoende.

Zondagmorgen begint ondergetekende met een verhandeling over de benaming; 
hij zet uiteen hoe belangrijk het is dat liefhebbers, die zich met taxonomische vraag
stukken bezighouden en de nomenclatuur nodig hebben, zich in verbinding stellen 
met vakmensen; nomenclatuur is een apart vak en het hanteren van de internationale 
regels is niet zo gemakkelijk.

Dan wijst hij er nogmaals op, dat één soort best meer dan één correcte naam 
kan hebben, n.1. wanneer er sprake is van splitsing of vereniging van geslachten; 
een bekend voorbeeld is Opuntia, dat men in wijde zin kan nemen, maar ook kan 
opsplitsen in een reeks kleinere geslachten als b.v. Tephrocactus, Cylindropuntia, etc. 
De namen Opuntia articulata en Tephrocactus articulatus zijn beide juist, het hangt er 
maar vanaf welk standpunt men inneemt. Het moeilijke is, dat de liefhebber kiezen 
moet, omdat hij een naam op zijn etiket wil zetten. Er wordt dus een oordeel van hem 
gevraagd. Maar zelden zal hij dit kunnen geven en is daarom aangewezen op een 
boek. Hier is niets op tegen, mits het maar boeken zijn, waarvan de schrijvers serieus 
de regels hebben toegepast. Voor de vetplanten kan dan Jacobsen worden gebruikt, 
voor de cactussen zou het Backeberg kunnen zijn, maar de benaming in het laatste 
werk is op vele plaatsen aanvechtbaar.

In een uitvoerige discussie komen nog vele vraagstukken aan de orde. Daarna 
wordt het Sueeulentarium bezocht, waarbij levendig van gedachten wordt gewisseld; 
de tijd van 2 uur blijkt zelfs te kort te zijn.

De volgende bijeenkomst wordt vastgesteld op 21 en 22 september 1963.
Na de maaltijd wordt de bijeenkomst gesloten.

Wageningen B. K. Boom.

GRASHEUVEL-KONFERENTIE
zaterdag 18 en 19 mei a.s.

Voor bijzonderheden zie Succulenta no. 4, pagina 63.



MEDEDELINGEN VAN HET
BESTUUR
NIEUWE AFDELING

Het verheugt ons mededeling te kunnen 
doen van de oprichting van een nieuwe 
afdeling van Succulenta in Tilburg.
De oprichting is tot stand gekomen op 
initiatief van de heer F. G. Bonneke, 
Bosscheweg 370 in Tilburg. Wij wensen 
alle leden van deze afdeling veel succes!

CONTRIBUTIE 1963

Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, 
die niet aangesloten zijn bij een afde
ling, worden verzocht indien zij nog 
geen contributie over 1963 hebben vol
daan, het bedrag van ƒ 7.50 (voor het 
buitenland ƒ 8.50) zo spoedig mogelijk

te storten op postrekening no. 83 35 50 
ten name van Alg. Penningmeester 
Succulenta te Leeuwarden.
Na 1 juni 1963 wordt over het verschul
digde bedrag per P.T.T. beschikt, met 
verhoging van 30 cent incassokosten.

Alg. Penningmeester.

MET VACANTIE !
De secretaresse van Succulenta, mevr. 
J. Grullemans van Berghem, Hereweg 
19. Lisse, zal van 18 mei tot 22 juni a.s. 
met vacantie zijn. De in die tijd binnen
gekomen correspondentie bij het secre
tariaat kan eerst na 22 juni worden be
antwoord.
Voor opgave van nieuwe leden kan men 
zich wenden tot mevr. E. Verduin-de 
Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker 
Z.-H.

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM
Op de vergadering van 20 maart heeft 
ons lid de heer Timmermans een lezing 
gehouden over de invloed van licht, 
lucht en water op de groei en bloei van 
cactussen.
Steunende op zijn jarenlange ervaring 
kon de spreker aan de hand van vele 
praktijkvoorbeelden de invloed van deze 
factoren een ieder duidelijk maken. 
Verder vertelde de heer Timmermans 
hoe hij momenteel zijn planten kweekt, 
waarbij zijn zeer geringe plantenverlies, 
in deze zo lang aanhoudende winter, 
blijk geeft van zijn juiste inzichten.
Als besluit van deze leerzame avond 
schonk hij aan alle aanwezigen stekken 
van de j.1. in Succulenta no. 3 beschre
ven Chamaelobivia 'Domino’.

H. DE VRIES, Amsterdam.
GOOI- EN EEMLAND
Op 2 april j.1. werd de vrijwel complete 
afdeling - we konden rond 40 hoofden 
tellen - alsmede een aantal belangstel
lende echtgenoten en enkele gasten door 
de heer K. Edelman meegenomen op 
een reis door Mexico en omliggende 
cactuslanden.
De heer Edelman versloeg ons op on
derhoudende en vaak geestige wijze hoe 
zijn reis tot stand was gekomen en wat 
hij in de uitgestrekte, meedogenloos 
door de zon beschenen woestenijen be
leefde. Aan de hand van door hem op
genomen kleurendia’s gaf hij ons een 
aantal onvergetelijke indrukken van in 
de zon bradende heuvels, vlakten en

steden om dan plots weer stil te staan 
bij „kleinere” details. Trotse bejaarde 
Saguaro’s, Fero’s, Cereae, Opuntia’s, een 
met Agaven volgroeide heuvel, wegge
kropen Mammillaria’s, met bloemen 
overdekte neergehurkte Echinocereus 
enz. De avond vloog om en haast plotse
ling waren we weer alleen tussen kleu
mende huizen in Hilversum’s straten, 
helaas !
Heer Edelman, nogmaals nartelijk dank 
voor deze mooie avond.
Vooraf werd het huishoudelijk gedeelte 
kort afgedaan. Goedkeuring notulen, 
aankondiging volgende bijeenkomst en 
excursie naar het Westland in mei. Zo
als afgesproken werd de vergadering 
onderbroken voor een koffie-pauze met 
verloting.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris, 
Diepenbroickpark 48, Weesp

GRONINGEN

Op 7 april j.1. kwam onze afdeling in 
vergadering bijeen in het C.J.M.V.-ge- 
bouw te Groningen. Aanwezig 10 leden. 
De vergadering stond onder leiding van 
haar voorzitter, de heer G. J. Eilander 
te Groningen. Na een kort welkomst
woord werden een aantal dia’s vertoond 
door Dr. de Boer. Hij toonde ons een 
groot aantal Conophytums en zaaddozen 
van Mesembryanthemums. Het was 
prachtig !
Daarna werd een aantal meegebrach
te cactussen en andere planten onder
ling, of bij opbod verkocht. De op
brengst was ten bate van de kas. Het 
verder organiseren van de in oprich
ting zijnde Jeugdclub werd opgedragen
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aan de heer Lettink te Delfzijl, die ook 
de financiële kant van deze zaak zal be
hartigen.
Besloten werd twee afgevaardigden 
naar de vergadering te Utrecht te zen
den. Hierna volgde sluiting van deze 
prettige en leerzame middag.

E. HORLINGS, Secretaris,
Piet Heinstraat 48, Delfzijl.

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.

GEVRAAGD : Cactussen vnl. Mammil- 
laria’s met mooie dorens en/of beharing- 
Naamlijst en prijzen aan H. Veldhoen, 
„Veldzigt” , IJzendijke (Zld.).
GEVRAAGD : de jaargangen 1947 tot en 
met 1951 van Succulenta. Brieven aan
E. Horlings, Piet Heinstraat 48, Delfzijl.

NIEUWE LEDEN :
J. W. Glas, Hyacinthstraat 25 A, Wor-

merveer.
K. Rijks, Eschdoornlaan 31, Zaandam.
Mej. A. de Vries, Dwarsstraat la,

Zutphen.
W. Bijenhof, van Limburg Stirumstraat 

1, Zutphen.
P. K. Buter, Hoogstraat 1 B, Zwolle.
J. B. Krijnen, Compagnieweg 28, Hil

versum.
C. J. Lambinon, Joh. de Wittstraat 7, 

Leiden.
J. Hovens, Mgr. Schravenlaan, Lottum.
J. C. Meijs, Koninginnesingel 3, Venlo.
C. A. G. Dam, Dr. Steijlingweg 6, Maar

tensdijk
P. Dekker, St. Pieterstraat 27, Middel

burg.
J. H. Jansen, Smallandstraat 54, Rotter

dam Zuid.
A. J. Bogers, Stadhouderslaan 95, Slik

kerveer.
A. Markerink, Kruidbergerweg 43( 

Santpoort.
Joh. van den Hurk, Molenstraat 6, 

Veghel.
J. Trommelen Grootestraat 393, Waal- 

wijk.
P. van der Knaap, Heulweg 30, Wate

ringen.
Mej. F. Beihuisen, Zuiderdiep 65a, 2de 

Exloërmond (Dr.)
H. W. Meilink, Vrijheidslaan 50, Amster- 

dam-Zuid.
Th. Klanker, Mauritsstraat 22, Noord- 

Scharwoude.
C. A. Paenen, Staringstraat 45, Tilburg.

Ir. J. G. van Schoonneveldt, Dokter 
Boeslaan 21, Wageningen.

G. Versluis, Hogendijk 142, Papendrecht. 
A. Timmermans, Laageinde 53a, Waal

wijk.
F. van Loon, Musschenbroekstraat 63,

Vlaardingen.
H. Nijmeijer, H. J. Kniggekade 81,

Stadskanaal.
G. H. ter Horst, Kanaalstraat 9, Sneek. 
Mevr. A. P. Sicherer-Frijlink, Rubens-

laan la, Bilthoven.
L. J. v. Veen, Poelsepad. Honselersdijk. 
Sj. Valstar, Bospolder 17, Honselersdijk. 
W. Bor, Binnendamseweg 19, Giessen- 

burg, Z.-H.
H. Vermeulen. B. 773, Sliedrecht.
G. Schonewille, Floriszstraat 55/III,

Arnhem.
L. van Wijngaarden, Dr. A. Kuyperstr. 

39, Kampen.
V. Ph. Vermeer, Mathenesserlaan 264b,

Rotterdam.
A. Boon, Mariniersweg 84e, Rotterdam.
F. van Strijen, Kanaalweg 75, Den Hel

der.
J. P. van der Water, Karei Doormanlaan 

33, Wassenaar.
R. de Vet. Brasemstraat 16, Tilburg.
J. van Hassel, Hoogstraat 42, Nijkerk. 
Mevr. A. M. Lageman-Stöve. Kierke- 

gaardstraat 27, Amstelveen.
C. J. Slokkers, Sint-Ontcommerstraat 30, 

Steenbergen (N.Br.)
Mej. H. van Luijn, 2de Atjehstraat 28, 

Utrecht.
B. G. van der Eist, Kaardebolstraat 20,

Hoogvliet, Z.-H.
Mevr. D. Maasdam, Haarlemmertrek- 

vaart 22 d., Oegstgeest.
P. van der Lubbe, Beekbergenstraat 37, 

Den Haag.
H. J. A. Saris, Hyacinthenlaan 27, Ben-

nebroek.
J. Th. van Baal, Hoogeindsestraat 20, 

Tiel.
F. Lambregts, Oranje Nassaustraat 26,

Oud-Gastel.
John Reinhard, Heemskerkstraat 20, 

Gouda.
J. Versteeg, Rembrandtstraat 15, Har- 

dinxveld, Z.H.
H. F. du Chattelier. Piet Heinstraat 19, 

Loosduinen.
J. F. Grashorn, Rijnauwenstraat 115,

Den Haag.
H. G. Hellendoorn, Doornstraat 172a, 

Den Haag.
W. P. van Velzen, Hoogveen 195, Den 

Haag.
G. Peper, Herenweg 66a, Donkerbroek,

Friesland.
Mevr. M. de Vries-Jellema, Gebouw Het 

Convent, Grote Kamper 28, Bols- 
ward.
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Firma K. EDELMAN
SPECIALITEIT :

C actussen en andere  V e tp lan ten

GROTE VOORRAAD - UITSLUITEND GROOTHANDEL 
WHOLESALE ONLY

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 0 1 8 2 9 -3 3 4

Ons bedrijf is des zaterdags gesloten.

■ 1 I  I I  | *  j  S p e c ia a l  ad res  v o o r :nBCK Hoogvliet Cactussen en Vetplanten

MAASDIJK (3  km vanaf M aassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-2782
U  wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.

S h t p I a n t I n  H. ™  D O X K E M A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuwe Importën uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta 

Nurseries Zuid-Afrika. Vraagt onze nieuwe sortimentslijst.
Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten — Zondags gesloten.

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

Cactuskwekerij W. J. van Kempen
NIJMEGEN —  DRIEHUIZERWEG 327

TELEFOONNUMMER IS THANS 08800-53377
Wilt U hiervan goede nota nemen.

BEZOEKT DE AANVANG 10 UUR V.M.

Alg. V ergadering op zaterdag 18 mei 1963
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M A A N D B L A D  V A N  DE N ED ER LAN D S-B ELG ISC H E  V ER EN IG IN G  V A N  LIEFHEBBERS 

V A N  C A C T U SS E N  EN AN D ERE  VETPLANTEN

Figuur 32 foto: I.V.T.

Setcreasia hirta (zie artikel op pagina 91).
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Van de Redactie
De algemene vergadering en de Grasheuvelconferentie behoren voor 

dit jaar weer tot het verleden. Voor de deelnemers waren het aangename 
gebeurtenissen : zowel de vergadering als de conferentie verliepen in een 
uitstekende stemming.

Toch kunnen we de ledenvergadering niet geslaagd noemen, omdat 
het aantal bezoekers te gering was; er waren er zo ongeveer 25 en dat is 
op een ledental van een kleine 1100 toch wel wat weinig. Nu zullen de 
afgevaardigden wel protesteren, want zij vertegenwoordigden immers een 
aantal stemmen, maar om die stemmen draait het niet in de eerste plaats, 
die zijn alleen belangrijk, wanneer er gestemd moet worden en dat is in 
het geheel niet gebeurd. Het gaat om de belangstelling, die de leden voor 
het wel en wee van de vereniging hebben en die belangstelling is dus maar 
heel matig gebleken.

Mogelijk zit het hem min of meer in het vroege uur, waarop begon
nen werd n.1. 10 uur in de morgen; dit was aldus bij wijze van proef gere
geld, we kunnen dit experiment niet als bijzonder geslaagd aanmerken, 
’s Middags liep het wel wat voller, maar we hebben het wel eens beter 
gezien.

Voor de redacteur verliep de vergadering erg tam en men zou er bijna 
de gevolgtrekking uit maken, dat men tevreden is en er weinig meer te 
wensen over is gebleven. Maar zo ziet de redacteur het n iet: we zijn er 
nog lang niet, een vaste medewerker voor cultuurvraagstukken ontbreekt 
nog steeds en medewerkers op andere gebieden leveren hun artikelen te 
traag af; ook de foto-voorziening is niet geweldig te noemen.

Maar moeilijkheden zijn er om opgelost te worden en zo gaan we 
rustig voorwaarts.

Wageningen B- K. BOOM.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) — Telefoon 034 9 6 —226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse — Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur : B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 0 8 3 7 0 -3 1 4 1 , thuis tel. 2146. 

Redactiecommissie : C. BOM M ELJE — J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELDE.
Kopij moet u i t e r 1 ij k de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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Crassula portulacea cv. Blauwe Vogel

In 1955 kreeg ik uit Zuid Afrika een aantal stekken van Crassula por
tulacea (in cultuur vaak als C. argentea); een bevriende relatie, die in een 
gebied reisde waar deze soort veel voorkwam, plukte in het wild een aantal 
takjes en stuurde mij die op.

Al spoedig bleek, dat ik vrijwel alle planten kon wegwerpen, omdat

Figuur 3 3  foto: I .V .T .

C. portu lacea 'B lauw e Vogel', in volle bloei

geen van de stekken zich ontwikkelde tot een gewas, dat beter was dan 
de bestaande klonen. Op één exemplaar na, dat ik al direct afgezonderd 
had en bleef waarnemen. Deze plant is nu al behoorlijk gegroeid en is 
afgebeeld op fig. 33.

Hij vertoont een dichte groeiwijze, maar geheel natuurlijk is deze niet, 
daar er reeds veel stek van genomen werd.

De plant wijkt in verscheidene opzichten van de gewone C. portulacea 
af : de groei is lager en dichter; de bladen zijn langer en opvallend blauw
achtig berijpt, van dezelfde kleur als de bladen van C. arborescens. Het 
merkwaardige is wel, dat de plant zeer bloeirijk is. C. portulacea bloeit pas 
op latere leeftijd, ook wanneer deze van stek is gekweekt en alleen bezit
ters van grote planten kunnen in de winter geregeld op bloemen bogen.
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Maar onze plant bloeit als 2-jarige stekling geregeld en zelfs hebben we 
ook wel éénjarige steklingen in bloei gehad.

De blauw berijpte bladen en de bloeiwilligheid stempelen deze plant 
wel tot een goed cultuurgewas, die naast de gewone klonen gebruikt kan 
worden; we hebben hem daarom een naam gegeven en in de handel ge
bracht. De naam is dan C. portulacea cv. ’Blauwe Vogel’. De cultivarnaam 
kan dan vertaald worden als volgt: ’Blue Bird’, ’Blauer Vogel’, ’Oiseau 
Bleu.

We kunnen ons nu afvragen of het wel juist is deze cultivar tot de

Figuur 34 foto: I.V .T.
C. portulacea ’B lauw e Vogel’, stekling

soort C. portulacea te rekenen; het is toch niet onwaarschijnlijk met een 
hybride met C. arborescens te doen te hebben.

Dit is inderdaad mogelijk, maar het lijkt me niet verstandig dit in de 
naam tot uitdrukking te brengen. De kenmerken kloppen met die van 
C. portulacea behoorlijk en er is dus niets op tegen hem tot C. portulacea 
te rekenen.

Het is trouwens een moeilijk geval met C. arborescens. Want eigenlijk 
verschilt deze ook maar weinig met C. portulacea; de groeiwijze is vrijwel
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gelijk, de inplanting en de samenstelling der bladen, de bloemen, alles is 
gelijk. De verschillen zijn maar van ondergeschikte aard; bovendien kun
nen we gedroogd materiaal bijna in het geheel niet onderscheiden, omdat 
dit dan te sterk ingedroogd is en de kleur verdwenen. Het zou me daarom 
niet verbazen, wanneer in de toekomst een nadere studie zou uitwijzen,

I

Figuur 35 foto: I.V.T.
C. portulacea ’Blauwe Vogel’, bloeiende 2-jarige stekling.

dat beide soorten identiek zijn. Wanneer dat het geval is, moet de soort 
C. arhorescens heten, omdat dit de oudste naam is.

We kunnen deze studie nog niet maken, omdat dit een veldstudie 
zou inhouden en daar is in Zuid Afrika nog niemand aan toe.

SUMMARY
D escribed is a new cultivar o f Crassula portulacea, distinguished by 

the rather long glaucous leaves and the flowers appearing already on 
young cuttings. Possibly a hybrid with C. arborescens.

Boom
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ƒ. C. VAN KEPPEL

Pachyveria cv. Pachyphytoides'
Pachyphytum bractensum  X 

Echeveria gibbiflora cv. 'Metal
l i c a .

Echeveria pachyphytoides de 
Smet ex Morren in Belg. Hort. 
24 : 163 (1874).

Pachyphytum pachyphytoides 
Berger in Eng. & Prantl. Die Na- 
türliche Pfl. fam., heft 18 : 482 
(1930).

Pachyveria pachyphytoides 
Walth. in Cact. & Succ. J. (Am.) 
6, 55, (1934).

Deze, rond 1870 door de 
Smet gewonnen hybride, was 
omstreeks 1930 zowel in 
Europa als in Amerika nog 
vrij algemeen in cultuur, wat 
blijkt uit de publicaties van 
Walther en Berger. Sedert
dien schijnt deze plant gro
tendeels uit de cultuur ver
dwenen te zijn; in recente 
Amerikaanse literatuur wordt 
deze naam niet meer ge
noemd en de planten die in 
Europa onder deze naam 
voorkomen zijn meestal 

Pachyphytum bracteosum, 
Pachyveria ’Clavata’ of an
dere Pachyveria’s.

In de collectie van het 
I.V.T. te Wageningen von
den wij enkele jaren geleden 
een plant, ontvangen als 
Echeveria opalina.

Van enkele blaadjes, die wij van deze plant kregen, is er inmiddels 
één tot een bloeibaar exemplaar opgekweekt en het is deze plant, die naar 
onze mening, de vroegere beschrijvingen het dichtst benadert. Slechts in 
één kenmerk wijkt deze plant af, n.1. in het ontbreken van de schubjes op 
de kroonbladen, waarvan zowel Walther als Berger melding maken. In de

Figuur 36

Pachyveria cv. ’Pachyphytoides’
foto: I .V .T .
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overigens summiere beschrijving van Morren wordt dit kenmerk echter niet 
genoemd. Daar dit kenmerk, naar ons is gebleken, door cultuurinvloeden 
kan verdwijnen of naar voren treden, achten wij dit niet van doorslag
gevend belang.

In habitus vertoont deze plant het meest overeenkomst met de alge
meen gekweekte Pachyveria ’Clavata’. Zij onderscheidt zich duidelijk van 
deze door de aan de top sterk verbrede, in het voorjaar fraai paarsrood ver
kleurende bladeren; de schutbladen zijn minder talrijk. Van Pachyphytwn  
bracteosum  verschilt zij door de vlakke bladeren, de 2-3-voudig gevorkte 
bloei wijze, de grote schutbladen aan het onderste deel van de bloemsten
gel, en het korte, open bladrozet aan de top van de stam.

Pachyveria cv. ’Pachyphytoides’ is een plant die voor de handel van 
weinig betekenis is, maar door de prachtige verkleuring der bladeren voor 
de liefhebbersverzamelingen aanbevolen kan worden en o.i. behouden moet 
blijven.

Korte beschrijving : Stamvormend, weinig spruitend, 20—40 cm hoog, met een 
kort, open rozet aan de top; bladeren omgekeerd eirond-langwerpig tot spatelvormig, 
12 cm lang, 5 cm breed in de bovenste helft, blauwgroen, roodachtig verkleurend, vlak, 
gekield, aan de bovenzijde met lichte uitholling op de middennerf, (vooral bij de 
oudere bladen); bloemstengel 40 cm lang, 2-3-voudig gevorkt met éénzijdige trossen; 
grote gespoorde schutbladen, aan het onderste deel van de stengel ruim, tussen de 
bloemen dicht opeen geplaatst; bloemen talrijk, licht rood, kort gesteeld; kelkbladen 
langer dan de kroon, smaller en puntiger dan van Pach. bracteosum.

De plant heeft een typisch intermediair karakter: de groeiwijze en bladverkleu- 
ring van E. gibbiflora ’Metallica’; de bloemkenmerken van Pachyphytum, terwijl de 
bloeiwijze en bladvorm tussen beide ouderplanten in staat.

Boekbespreking
Walther Haage, Schone Kakteen 
richtig Pflegen, Neumann Verlag, 
Radebeul, 85 pag., met talrijke 
tekeningen en deels gekleurde 
foto’s.

Voor me ligt een goed verzorgd boekje 
met eenvoudige d.w.z. populair ge
schreven tekst en mooie illustraties, dat 
vooral voor de beginnende liefhebber 
van waarde zal zijn.
Het is geheel gewijd aan de cultuur van 
cactussen en vetplanten en het techni
sche deel is verlucht met bijzonder 
mooie tekeningen, waarin op suggestie
ve wijze uitgebeeld is, waar het om 
gaat.
Het verpotten, de bestrijding van ziek
ten, het zaaien, het verspenen, het be
handelen van stekken, het enten, dit 
alles komt zeer duidelijk in de teke
ningen tot uiting.

Het boekje besluit met een keuze uit 
de vele soorten; bij deze keuze heeft 
de schrijver zich hoofdzakelijk laten lei
den door zijn wens de beginnende lief
hebber kennis te laten maken met de 
z.g. sterke soorten. Dit is toch nuttig, 
want in de moderne literatuur met al 
zijn nieuwigheden zouden we de oude, 
beproefde soorten bijna vergeten.
De benaming heeft hij kennelijk ont
leend aan het handboek van Backeberg; 
hij schrijft dus (foutief) Mamillaria 
(met één m ); helaas staan er in de tekst 
onder de foto’s nog al wat fouten, on
getwijfeld het gevolg van onvoldoende 
correctie.
Eigenaardig is, dat de foto’s in het ge
heel niet het behandelde sortiment 
weerspiegelen, terwijl daarin ook vet
planten als Conophytum en Lithops etc. 
zijn opgenomen.
Het is een aardig boekje, dat zijn weg 
wel zal vinden. B.
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H. RUBINGH

Cultuurperikelen IV
Voorjaar is de tijd van grond klaarmaken, verpotten, schoonmaken en opruimen. 

Met een variant op het bekende gezegde : „regeren is vooruitzien”, kunnen we zeggen: 
„tuinieren is v e r  vooruitzien”. Minstens 3 jaren moet er keukenafval, telkens afge
dekt met een laagje aarde vanwege de vieze lucht en de vliegen, koemest, niet te oud, 
want dan is ze net zo uitgewerkt als oude cement, blad- en tuinafval verzameld wor
den en telkens omgewerkt opdat er een lekkere rulle aarde ontstaat, bacteriënrijk en 
voedzaam. Indien mogelijk moet deze opslagplaats achter struiken liggen zodat ze niet 
opvalt en door de zon uitdroogt. Bij elke fiets- of autotocht gaat er een zak of kist 
mee, waarin bosgrond of klei kan worden meegenomen. Veel liefhebbers klagen dat 
ze zo moeilijk goede potgrond kunnen krijgen. Met vooruitzien en organiseren kan ook 
hierin veel bereikt worden.

Een aantal jaren hebben wij gewoond in een huis met een grote tuin die bij aan
komst uit puur duingrond bleek te bestaan met een prachtige begroeiing van kweekgras 
met meterslange wortelstokken. In de eerste winter werd alle as en sintels van de 
kachel op een hoop gegooid; in maart werd de tuin omgespit, de kweek er zo veel 
mogelijk uitgehaald, een flinke laag kunstmest erover en het zaai- en pootgoed erin 
gebracht. Op de plaats waar de sintels ondergegraven waren werden toevallig bieten 
gezaaid en nog nooit waren ze zo groot en gaaf. Een hele tijd heeft me de vraag bezig 
gehouden wat de oorzaak van deze buitengewone groei was. Elke deskundige verze
kert ons dat er in as en sintels geen enkele voedingswaarde zit.

In het boekje van Dr. J. Smit, Wageningen „Micro-biologie” las ik de waarschijn
lijke oplossing van dit vraagstuk. Het schrijft dat microben onmisbaar zijn voor de plan
tengroei. Deze microben hebben zuurstof nodig en ontwikkelen zich graag in de kleine 
grondholten waar ook de haarwortels der planten de nodige zuurstof kunnen verkrij
gen. De sintels mogen dan geen voedsel geven, ze houden de grond luchtig, zodat het 
voedsel kan worden opgenomen.

Duitse liefhebbers verwerken „bimskies” door hun potgrond. Dit is fijn luchtig 
vulkanisch gesteente, dat vooral langs de Rijn in dikke lagen gevonden wordt en 
waarvan met bijvoeging van cement en water bouwstenen gemaakt worden.

Bij de Gentse cactuskweker Coppens wordt op de kweektabletten een laagje grond 
gestrooid, dan een laagje houtskoolstukjes, en daarover een paar cm teelaarde. De 
verspeende plantjes komen dus met hun worteltjes in de houtskool terecht. Deze grond 
is dus ook luchtig. De bladaarde wordt uitsluitend van eikeblad en kort gazongras ge
maakt en alleen organische mest wordt gebruikt. Notocactussen, Parodia’s en talloze 
soorten Mammillaria’s groeien hierin uitstekend, maar deze zure en looistof houdende 
grond is niet voor alle planten zo geschikt.

Bij het verpotten komen we voor de vraag te staan hoe groot pot of blik moet 
zijn. Het is helemaal geen kunst om grote planten in kleine potten te kweken; dat is 
alleen een kwestie van vaak verpotten en voedzame grond en voor de kwekers voor
delig door besparing van potgrond en ruimte. Normaal is een pot van gelijke doorsnede 
als de plant; verkeerd is een klein plantje in een veel te grote pot. Die verdrinkt let
terlijk in de ruimte, kan geen houvast in de grond krijgen. Kleine plantjes zijn net als 
kinderen, ze groeien het beste met elkaar op. In een test of bak hebben ze steun aan 
elkaar en, de grond droogt niet zo gauw uit.
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Er zijn liefhebbers die alles in de volle grond hebben staan. Als de planten wat 
ruim zijn geplaatst is elk jaar verpotten niet nodig, wat in het voorjaar een stuk werk 
en zorg minder is en waarbij ze iets eerder in groei gebracht kunnen worden. Indien 
de planten toch opgenomen worden en men heeft er de tijd voor dan kan men zich 
veel narigheid besparen door afwassen en afborstelen van planten en wortels. Schim
mels welke aan de huid en dorens blijven hangen worden anders mee verpot en kun
nen weer ziekten veroorzaken. Berucht is de zwartrot, veroorzaakt door schimmels, 
welke als spinnewebdraden op de grond liggen en in korte tijd ook de grootste plan
ten aantasten en verwoesten. Een schaal met zaailingen kan in enkele dagen wegge- 
smeuld zijn. Als men daar last van krijgt komt men er niet zo gemakkelijk weer af en 
kan alleen Brassicol super en de volle zon helpen.

Zuilvormige soorten, ook de dunne Cleistocactussen mogen eigenlijk nooit in pot
ten gekweekt worden. In de volle grond kunnen talloze soorten na 4 of 5 jaar bloeirijp 
en een sieraad voor de verzameling zijn. In pot gekweekt, doen ze denken aan roof
dieren in een dierentuin, ze zien er vaal en lusteloos uit. In hun eigen milieu zijn ze 
de beheersers van het landschap, reuzen uit het plantenrijk. In een pot verpieteren ze, 
lijden armoe en dat is ze aan te zien.

Bij de schoonmaak krijgen de ruiten aan binnen- en buitenkant een goede beurt, 
opdat er geen licht verloren gaat. Als alles daarna weer op zijn plaats gezet wordt 
komen we meestal ruimte tekort. De planten zijn gegroeid, voor de verspeende zaai
lingen moet een hoekje gevonden worden en zo is er op de afdelingsvergaderingen ge
noeg materiaal voor de verlotingen.

Toch zijn er nog te veel liefhebbers die van hun kasje een plantenpakhuis maken. 
De zucht tot verzamelen is groter dan de liefde voor de planten, die daardoor levens- 
ruimte te kort komen. Te dicht op elkaar geplaatst kunnen ze alleen maar in de lengte 
groeien, de typische habitus gaat verloren en vaak hebben ze geen kracht om te bloeien.

Door afstand te doen van het teveel wordt de verzameling mooier en rijker, de 
liefhebberij bevorderd en de vriendenkring groter.

K. P. VAN ABKEL

Phyllocactussen II
Ondanks het feit dat Haworth in 1812 dit geslacht de naam Epiphyllum gaf, werd 

vooral op het vaste land van Europa de meest gebruikte naam voor dit geslacht Phyl- 
locactus, een naam, die van Link stamt (1831), terwijl de volksnaam „Bladcactus” nog 
steeds goed is ingeburgerd. In 1913 hebben, om prioriteitsredenen, Britton en Rosé de 
oude naam Epiphyllum, welke naam Haworth in 1812 aan het geslacht gaf, aan dit 
geslacht teruggegeven. Dit is thans de geldige geslachtsnaam welke in Engeland meer 
wordt gebruikt dan op het vaste land van Europa, terwijl in Amerika de naam 
„Orchideecactus” algemeen gebruikt wordt. Beide namen hebben betrekking op de 
bladachtig verbrede stengels. Epiphyllum betekent : (bloem) op blad, Phyllocactus =  
Bladcactus. De bloemen ontspruiten nl. uit een tak van de plant en niet uit een blad, 
want een Phyllo bezit geen bladeren. Dit laatste dan met uitzondering van de kiem- 
blaadjes bij zaailingen en met de zeer gereduceerde blaadjes welke, als zij bij oudere 
planten aanwezig zijn, alleen met behulp van een microscoop zijn waar te nemen.

De bij ons algemeen gebruikte en sterk ingeburgerde naam Phyllocactus heb ik 
toch gehandhaafd maar nu als een volksnaam.
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Kenmerken van het geslacht Epiphyllum. Alle soorten hebben gemeen : de brede 
en lange bladvorm der leden, welke op verschillende wijze gekerfd of getand zijn; des 
nachts bloeiend; dit met uitzondering van Epiphyllum crenatum wat een dagbloeier is; 
een meestal lange en gewoonlijk tamelijk dunne bloembuis, evenals een slechts middel
groot bloemomhulsel, dit in vergelijking met de hybriden; bloembuis en vruchtbegin
sel min of meer beschubd, met kale oksels; vrucht kogelvormig tot langwerpig, in één 
geval tamelijk groot, n.1. 15 cm, dikwijls met kanten of bulten, rood, eenzijdig open
springend, met wit of rood vruchtvlees; de zaden zwart en glanzend; de hoofdstam 
meestal rond en later verhoutend, soms meerkantig of drie-vleugelig; areolen in de 
bochten van de inkepingen, klein maar spaarzaam wollig vilt, gesteund door driekantige 
schubjes en aanvankelijk met enige borstels; dorens ontbreken gewoonlijk aan oudere 
planten, zijn echter aan zaailingen als stevige haren waar te nemen; bladeren ontbre
ken; kiembladen zijn groot en blijven tamelijk lang behouden. In het algemeen is de 
bloembuis veel langer dan de bloem, daarmede onderscheiden o.a. van de kortbuizige 
Nopalxochia. De bloem is veelal geurend, hoewel alle soorten niet even aangenaam 
ruiken; bij sommige soorten zijn de vruchten eetbaar; de meeldraden zijn lang en meest 
in twee series aangehecht; de bloemresten vallen na het verwelken spoedig af.

Botanische soorten. Het aantal bekende botanische soorten is, in verhouding tot 
het aantal hybriden zeer klein. Backeberg noemt er in Cactaceae, Band II, twintig. 
Telt men hierbij enkele naverwante soorten, welke, op drie soorten na, alle ook als 
Phyllocactus zijn beschreven, dan komt men op een totaal van 30 soorten, terwijl er 
meer dan 2000 hybriden zijn. Alle botanische soorten komen uit Mexico, Midden Ame
rika en noordelijk Zuid-Amerika waar zij, veelal in de oerwouden, epiphytisch leven. 
Bij de cultuur hoop ik hierop terug te komen.

Van deze 30 soorten zijn de belangrijkste ; Epiphyllum oxypetalum Haw. (1829) 
syn. Phyllocactus oxypetalus Lk. (oxypetalus =  met spitse kroonbladen). Plant tot 3 m 
lang, krachtig sterk vertakt; takken 10—12 cm breed, lang toegespitst, diep ingekerfd; 
bloem lang trechtervormig, vaak hangend gebogen; bloembuis 13— 15 cm lang, 1 cm 
dik, vruchtbeginsel ellipsvormig, weinig kantig, groen, iets bruinachtig; sepalen rood
achtig tot amberkleurig, 10 cm lang, dun; petalen langwerpig wit; stempels 13, crème
kleurig; vrucht karmijnrood, kantig. Groeiplaatsen: Mexico tot Guatemala, Venezuela en 
Brazilië.

Epiphyllum anguliger G. Don. (1855), syn. Phyllocactus anguliger Lem. (1851) 
(anguliger =  hoeken dragend). Planten struikvormig, sterk vertakt; stammen en onder
ste takken rond, bovenste takken meer vlak, diep zaagvormig ingesneden, tamelijk 
vlezig; areolen menigmaal met 1 of 2 borstelharen; bloembuis krachtig, circa 8 cm 
lang, zonder schubben; vruchtbeginsel cylindervormig tot slank ellipsvormig, geelachtig 
bruin, met 1,5 mm lange schubben; sepalen bruinachtiggeel of geelachtig-vleeskleurig; 
petalen wit spits, ca. 5 cm lang; meeldraden wit; stijl slank, wit; stempels 8— 11, wit; 
vrucht in rijpe toestand van buiten en van binnen wit. Groeiplaats: Mexico.
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Setcreasia hirta
Het is jammer, dat deze plant niet algemener in de collecties van de 

liefhebbers voorkomt, want men kan hiermede veel genoegen beleven.
In de winter is er niets te zien, dan is de pot, althans bovengronds, 

leeg. In het voorjaar beginnen de wortels te spruiten en in een zeer korte 
tijd ontwikkelen zich de stengels, zoals ze op de foto (voorpagina) figuur 32 
te zien zijn.

Deze stengels staan wat stijf rechtop; ze hebben tamelijk dikke knopen 
en zijn ruw behaard (vandaar de naam). De bladen zijn gootvormig, staan 
ook min of meer rechtop en zijn duidelijk in de lengte geaderd. Bovenaan 
de stengel ontwikkelen zich enkele schutbladen met daarbinnen een zeer 
gedrongen bloeiwijze van bloemen, die bizonder fraai lilarose gekleurd zijn. 
Deze bloemen bloeien één voor één en helaas maar één dag, maar doordat 
de bloeiwijze veelbloemig is, duurt de bloei toch wel enkele weken.

Het geheel doet sprekend aan een Tradescantia denken, wijkt hiervan 
af door de vergroeide kroonbladen en nog door enkele andere meer tech
nische kenmerken. In de zomer sterft de gehele plant bovengronds af en 
dit gaat zo plotseling, dat men denkt, dat de plant ziek is geworden : de 
stengels breken namelijk op de wortelhals af. Er zijn wel liefhebbers ge
weest, die er zo van overtuigd waren, dat de plant ziek was, dat zij deze 
met grond en al wegwierpen.

Maar zij deden verkeerd, want de wortels blijven tot het volgend voor
jaar in uitstekende conditie.

Het is nauwelijks een succulent te noemen; maar de delen bevatten 
waterhoudende cellen en dan is het gemotiveerd dit gewas in een collectie 
van succulenten op te nemen.

De cultuur is eenvoudig : tijdens de rust kurkdroog houden; wanneer 
de eerste bladen zichtbaar worden : water geven en wanneer het gewas is 
afgestorven : weer droog laten staan.

Wij zijn bezig jonge planten te kweken, zodat we over enige tijd lief
hebbers ervan kunnen voorzien.

Boom

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM
In de vergadering van 24 april j.1. sprak 
onze voorzitter, de heer Mol een rede 
uit ter nagedachtenis aan de heer Uite- 
waal die ons op 29 maart is ontvallen. 
In enkele minuten van stilte herdach
ten de aanwezige leden de heer Uite- 
waal die jarenlang lid van onze kring 
is geweest. Wij allen zullen hem in onze 
vergaderingen missen zowel om zijn 
persoon als om zijn practische adviezen

waarmede hij een ieder altijd terzijde 
stond.
De verdere avond vulde de heer Luy- 
nenburg met een zeer leerzame voor
dracht over Lithops optica var. rubra 
Tisch, waarmede hij veel succes oogste. 
H. DE VRIES - Amsterdam - Tel. 796961.

GOOI- EN EEMLAND
De naam van Dr. J. M. Lodewijks, die 
reeds eerder in „Succulenta” werd ge
noemd, stond op onze bijeenkomst van
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7 mei M. voldoende borg voor een suc
cesvolle en leerzame avond.
Spreker vergastte de leden en een 100 
tal introducé’s - voor een goed deel te 
danken aan de samenwerking met de 
aquariumvereniging „Zilver Tetra” - op 
een boeiende causerie over de bevolking 
en het landschap van Mexico en toonde 
ons prachtige dia’s en een onderhouden
de natuurfilm in kleuren, die hij op z’n 
reis door dit Cactus-Eldorado had op
genomen.
Tevoren werd een bescheiden, maar 
aantrekkelijke expositie van gul 
bloeiende cactussen gehouden en tijdens 
de pauze werden met succes planten 
verloot en verkocht. Ook pakjes zaden 
lagen goed in de markt en deze zullen, 
naar we hopen ook in „goede aarde” 
vallen.
Een welverdiend applaus klonk op toen 
om kwart voor elf het einde van onze 
tweede trip dit jaar naar Mexico op het 
doek verscheen.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris, 
Diepenbroickpark 48, Weesp.

NIJMEGEN
De vergadering werd gehouden ten 
huize van de heer Wolf; na de opening 
bracht de voorzitter verslag uit van de 
gehouden vergadering in Utrecht. Hier
bij besprak hij de diverse suggesties, 
waarop een geïnteresseerd debat ont
stond over het schrijven van artikeltjes 
voor het maandblad, waardoor het blad 
niet alleen iets zal zijn voor de gerouti
neerde liefhebbers, doch ook voor de 
beginners die het, misschien onjuist, 
minder wetenschappelijk aanpakken 
maar er toch veel plezier aan beleven. 
De moeilijkheid blijkt om iets te schrij
ven waaraan iedereen wat heeft en dat 
ten eerste niet van alle kanten aan
vechtbaar is en ten tweede een redelijke 
ruimte vult.
Besloten wordt op een volgende verga
dering iets uit eigen ervaring te vertel
len waarna dit zonodig aangevuld en 
van vraagpunten voorzien, zal worden 
opgezonden aan de redactie.
Na het uitwisselen van zaaiervaringen, 
bracht de heer Wolf enige planten op 
tafel met het doel deze in de soorten 
ingedeeld te krijgen, aan de hand van 
de kenmerkende eigenschappen. Dit 
bleek een heel gezellig en leerzaam 
werk te zijn, doch van één plant was 
in het geheel niets te maken.
Hierna werd besloten dat de volgende 
vergadering zal zijn bij de heer A. van 
Beuningen, Papaverstraat 6, Nijmegen.

B. M. J. VAN OS, Secretaris,
Pieter Zeemanstraat 18, Nijmegen.

ROTTERDAM
Op onze bijeenkomst van 6 april waren 
wij zo gelukkig de heer A. F. H. Bui- 
ning als spreker in ons midden te ont
vangen. Spreker behandelde het onder
werp: „Naamgeving van het geslacht 
Rebutia en Lobivia famatimensis” . Een 
leerzame voordracht, toegelicht met 
kleurendia’s.
Op onze bijeenkomst van 4 mei werd 
het „Enten” behandeld, de heer P. A. 
Mans besprak het theoretische gedeelte 
en de heer A. Rasenberg bracht ons de 
praktijk door een groot aantal cristaten 
te enten, die alle hun weg vonden in 
de verloting. Het was een geslaagde bij
eenkomst.

V R A A G -  E N  A A N B O D
GEVRAAGD : zaden, plantjes of stek
ken van Ceropegia haygarthii, C. san- 
dersonii, C. smithii, C. africana, C. jun
cea in ruil voor stekken van Ceropegia 
woodii, C. bulbosa*, C. barkleyi, C. 
stapeliaeformis*, C. robijnsiana*. 
“Afkomstig van Stellenbosch, Z.-Afrika. 
Br. aan H. DE VRIES, Serooskerken- 
plein 12-1, Amsterdam-Zuid II (9), tel. 
020—796961.

DE BIBLIOTHEEK HEEFT EEN 
NIEUW ADRES.
In verband met zeer drukke werk
zaamheden van de heer C. K. Braven
boer, is hij niet meer in de gelegenheid 
de bibliotheek waar te nemen.
Met ingang van 1 juni j.1. heeft mevr. 
H. Vriesendorp-van Aalderen zich be
schikbaar gesteld en is de bibliotheek 
aan haar overgedragen.
Aanvragen om boeken uit de biblio
theek uitsluitend te richten aan:

Mevr. H. Vriesendorp-van Aalderen, 
Ligusterlaan 2 — Oostvoome.

OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA
Succulenta jaargang 1952 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1953 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1954 — 6 nummers 
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 
Succulenta jaargang 1961 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1962 — 12 nummers 

Prijs per jaargang f. 3.00. 
Aanvragen te richten aan :
Mevrouw J. Grullemans van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse — Postrek. 551220.
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NIEUWE LEDEN :
J. J. Boshuisen, Bestevaerstraat 193/11, 

Amsterdam West.
S. Huysmans, Kazernestraat 22/1, 

Amsterdam Oost.
N. Schumacher, Sijpestein 8, Amster

dam, Z. Buitenveldert.
E. Gaasenbeek, Kortenaerstraat 15a,
F. de Ridder, van Suchtelen v. d. Haa-

restraat 62/III, Amsterdam, Osdorp 
Amersfoort.

A. Smit, Krimpen 419, Andijk West.
J. L. Bogers, P. van Eekelenstraat 10,

Bergen op Zoom.
K. Apol, C- A. Ridenbergstraat 20,

Delfzijl.
J. Rump, Singel 12, Deventer.
J. W. Minjon, Westerlaan 40, De Bilt- 
P. J. Oranje, Erasmusweg 1669, Den 

Haag.
M. Reijner, Laakkade 80, Kamer 91, 

Den Haag.
Th. J. Holtslag, Zwolsestraat 195, flat 6, 

Den Haag.
W. Haas, De Gaarde 368, Den Haag.
H. H. W. Hoogakker, Rembrandtlaan 

165, Enschede.
W. Aeyelts Averink, Dr. J. van Dam

straat 71, Enschede.
H. Criens, Galenuslaan 50, Groningen.
R. A. J. Boots, Zuidpolderstraat 68, 

Haarlem.
Mevr. W. F. van Vemde-Kempes, Burg.

Schorerlaan 5, Heerde (Gld-).
R. Herman, Kerkstraat 7, Hengstdijk, 

Zeeland.
A. Tammenga, Knijpslaan 26, Hooge-

zand (Gron.).
B. J. Homan, Binnenweg 109, Lippen

huizen (Friesland)
P. M- de Kleijn, Blauwedijk 1, Middel

burg.
G. M. Coolen, Rijswickstraat 14, Nijme

gen.
J. van den Hout, Tilburgseweg 62,

Oisterwijk.
A. J. J. van den Boom, Pinksterbloem- 

straat 77, Papendrecht- 
P. van Altenburg, Larikslaan 1, Rosma

len (N.-Br.).
A. Heijboer, Beukendaal 28, Rotter- 

dam-24.
K. van Pelt, Ketenstraat 22, Rotterd.-16. 
A. Geesink, Meent 5 D, Rotterdam-1.
P. E. van Veller, Vondellaan 1, Rijswijk 

Zuid-Holl.
W. de Vries, Penninglaan 25, Rijswijk 

Zuid-Holl.
F. J. Donders, D. J. Jittastraat 131, Til

burg.
J. Nooyens, Dr. Cuiperhof 41, Tilburg. 
Chr- Schoenmakers, Lange Nieuwstraat 

235, Tilburg.

W. de Vries, Thorbeckestraat 36, Tilburg
L. van de Laar Siroen, Drijfjachtpad 28,

Tilburg.
H. J. Gieling, Treubstraat 13, Utrecht. 
Dr. O. Banga, Diedenweg 6, Wagenin- 

gen.
M. Kossen, Prof. van Uvenweg 148/II, 

Wageningen.
J. Schnitzeler, Mgr. Nolensstraat 7, 

Waubach, Limburg.
D. Laméris, Verl. Slotlaan 103, Zeist.
A. Visser, Dr. de Visscherstraat, Zutfen. 
A. Keieer, Vijfmorgenstraat 56, Zutfen.

BELGIE :
Flor. Guldemont, Piaslaar 21, Lier, 

Antwerpen.
Fr. Schuddings, Floridastraat 48, Wille- 

broek.
Fr- Luyken, Maria Clarastraat 16, 

Wommelgem, Antwerpen.
G. Dutrannoit, Avenue de 1’Emeraude 

67, Bruxelles.
Flor. de Laet, Berkenlaan 35, Wilrijk, 

Antwerpen.
R. de Bisschop, Bredeweg 26, Teralfene.
F. Ooms, Doornstraat 175, Wilrijk, Ant

werpen.
R. Blomme, Stanislas Meeuslei 93, Scho

ten, Antwerpen.
L. Pandelaers, van de Wielelei 210, 

Brasschaet, Antwerpen.
Willy van de Steene, Heirbrugstraat 152, 

Lokeren O. Vlaanderen-
G. Henrard, Westrodestraat 6a, Wolver-

tem, Brab. België.

BUITENLAND :
V. L. Pringle, Box 59, Bedford C.P., 

Zuid-Afrika.
Mrs. K- E. Potgieter, St. John Ophthal- 

mic Hospital, Baragwanath, Trans
vaal, Zuid-Afrika.

CACTUSSEN

Een cactuskweker aan de Vecht 
Kreeg ruzie met zijn nieuwe knecht, 
„Dit”, zei hij, „ergert mij al weken : 
De kunst van succulenten kweken 
Leent zich niet voor experimenten,
En bij mij gaat die sukkel enten!”

Jantina Wemelink.

Geknipt uit „Het Parool” van zaterdag 
23 maart 1963.
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VERVOLG EN SLOT VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
De algemene vergadering.

Artikel 16. — De jaarlijkse algemene vergadering wordt uitgeschreven door het 
Hoofdbestuur. Zij wordt gevormd door de afgevaardigden en de leden der afde
lingen, de verspreid wonende leden, de ereleden en de hoofdbestuursleden. Iedere 
afdeling heeft het recht een afgevaardigde en een plaatsvervanger te benoemen. 
De namen van de afgevaardigden en hun eventuele plaatsvervangers worden min
stens één week vóór de algemene vergadering aan de Secretaris medegedeeld. 
Afgevaardigden moeten lid zijn van de afdeling, welke zij vertegenwoordigen.

Artikel 17. — De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden der ver
eniging en voor hen, die daartoe door de Voorzitter zijn uitgenodigd. Stemgerech
tigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, afgevaardigden, ver
spreid wonende leden en Hoofdbestuursleden. De afgevaardigden brengen tien 
stemmen uit per afdeling en voor elke tien leden die de afdeling meer telt dan 
tien, een stem meer.
Artikel 18. — Het Hoofdbestuur schrijft telkenjare een algemene vergadering 
uit vóór de le juli. Op deze vergadering moeten de navolgende punten wórden 
behandeld :
a. de notulen van de vorige algemene vergadering (en);
b. het verslag over de werkzaamheden en de toestand der vereniging over het 

afgelopen jaar;
c. de rekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen 

verenigingsj aar;
d. de eventuele benoeming van de voorzitter en de leden van het hoofdbestuur;
e. de begroting voor het komende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van het in art. 9, le lid, bedoelde bedrag;
g. aanwijzing van de commissie als bedoeld in artikel 20;
h. de vaststelling van de plaats van de eerstvolgende algemene vergadering;
i. de door het Hoofdbestuur gedane voorstellen;
j. de door de afdelingen, de leden of de verspreid wonende leden ingevolge art. 

21 zelfstandig gedane voorstellen;
k. rondvraag.
De op deze voet ingerichte agenda, vergezeld van een prae-advies van het Hoofd
bestuur voor de punten, waarvoor dat nodig wordt geacht, wordt minstens een 
maand tevoren in het maandblad afgedrukt.
Artikel 19. — Indien tenminste twee afdelingen, tezamen ten minste 20 stemmen 
uitbrengende of twintig verspreid wonende leden, een met redenen omkleed ver
zoek richten tot het Hoofdbestuur voor het houden van een buitengewone alge
mene vergadering, is het Hoofdbestuur verplicht binnen 2 maanden na ontvangst 
van dit verzoek hieraan te voldoen. Het Hoofdbestuur draagt in dat geval zorg, 
dat minstens een maand te voren de datum en het uur waarop en de plaats waar 
die algemene vergadering zal worden gehouden en met vermelding van de te 
behandelende punten, in het maandblad bekend gemaakt wordt.
Artikel 20. — De rekening en verantwoording van het afgelopen verenigings
jaar moet, na de voorlopige vaststelling door het Hoofdbestuur, worden nagezien 
door een commissie van twee leden, die schriftelijk rapport uitbrengt aan de 
algemene vergadering, hetwelk in het maandblad wordt afgedrukt.
Artikel 21. — De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende 
leden hebben het recht om voorstellen aan de algemene vergadering te doen. Deze 
voorstellen moeten uiterlijk voor de le april bij het Hoofdbestuur zijn ingediend, 
waarna zij in het meinummer, vergezeld van een korte toelichting, worden gepu
bliceerd.
Artikel 22. — De voorstellen van het Hoofdbestuur, welke op de agenda zullen 
worden geplaatst, worden in het maandblad gepubliceerd.
Artikel 23. — Elk besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van stem
men, tenzij in statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Over zaken 
wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij een stem
ming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een 
tweede vrije stemming plaats. Wordt wederom geen volstrekte meerderheid ver
kregen, dan heeft een herstemming plaats tussen hen, die de meeste stemmen op
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zich hebben verenigd en wel tussen 2 maal zoveel candidaten als er plaatsen te 
vervullen zijn. Hebben de candidaten een gelijk aantal stemmen, dan heeft een 
tussenstemming plaats. Bij het staken van stemmen beslist bij personen het lot, 
terwijl bij zaken het voorstel geacht wordt te zijn verworpen.
Artikel 24. — De leiding der algemene vergadering berust bij de Voorzitter. 
Niemand neemt aan de beraadslagingen deel, zonder vooraf daartoe van de Voor
zitter het woord te hebben verkregen. De Voorzitter kan, indien hem dit dienstig 
lijkt, voor iedere spreker een spreektijd vaststellen. Niemand kan meer dan twee 
maal over hetzelfde onderwerp het woord voeren, tenzij de vergadering hierop 
een uitzondering toestaat. In het belang van de orde en de goede gang van zaken 
kan de Voorzitter te allen tijde een spreker het woord ontnemen. Hem, die zich 
bewust aan ordeverstoring schuldig maakt, kan op voorstel van de Voorzitter de 
verdere aanwezigheid op de algemene vergadering worden ontzegd.
Artikel 25 — Aan de behandeling en bespreking van al hetgeen op de alge
mene vergadering aan de orde komt, mag ieder lid met inachtneming van het 
bepaalde in het vorige artikel deelnemen.
Arikel 26. — Het Hoofdbestuur draagt zorg, dat door de penningmeester van 
alle ontvangsten, welke tot zijn administratie behoren, nauwkeurig wordt boek 
gehouden. Kasgeld moet steeds zoveel mogelijk, doch tenminste voor wat een 
bedrag van f. 200,— te boven gaat, bij een solide spaarbank rentegevend worden 
belegd. Belegging van gelden bestemd voor kapitalisering, geschiedt steeds door 
of op last van het Dagelijks Bestuur.

Orgaan.
Artikel 27. — De vereniging geeft een orgaan uit, genaamd : „Succulenta” , dat 
zo mogelijk iedere maand verschijnt. Dit orgaan wordt aan alle leden, ereleden 
en donateurs kosteloos toegezonden. Er worden geen andere, dan in de Neder
landse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse taal geschreven artikelen opgenomen. De 
leiding van het orgaan berust bij een redacteur, die bijgestaan wordt door 
een commissie van twee leden. De redacteur en de leden worden benoemd en ont
slagen door de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur. Zij moe
ten lid zijn van de vereniging. Voor hun beleid zijn de redacteur en de commissie
leden aan het hoofdbestuur verantwoording schuldig. Het Dagelijks Bestuur is 
belast met het toezicht op het geregeld verschijnen van het orgaan en deszelfs in- 
houd.

Subsidiën, enz.
Artikel 28. — De afdelingen ontvangen, zonodig, een subsidie uit de kas der 
vereniging voor tentoonstellingen en andere bijzondere doeleinden, waarvoor jaar
lijks op de begroting een bedrag wordt uitgetrokken.

Bibliotheek.
Artikel 29. — Er wordt een bibliotheek ingericht en in stand gehouden. Het 
Hoofdbestuur benoemt en ontslaat een bibliothecaris en regelt voorts het gebruik 
der bibliotheek. De bibliothecaris brengt na ieder verenigingsjaar verslag uit over 
de toestand der bibliotheek, welk verslag in het maandblad wordt gepubliceerd.

Bepalingen van algemene aard.
Artikel 30. — De namen en adressen van de leden van het Hoofdbestuur met 
vermelding hunner functies worden telken jare in het januarinummer van het 
maandblad vermeld.
Artikel 31. — De afdelingen ontvangen door de zorg van de Penningmeester ten 
behoeve van hun leden en de verspreid wonende leden lidmaatschapskaarten, 
van de Secretaris een exemplaar der statuten en het huishoudelijk reglement en 
al hetgeen het Hoofdbestuur overigens nuttig zal oordelen. Meer exemplaren van 
statuten en huishoudelijk reglement zijn bij de Secretaris tegen kostprijs verkrijg
baar.
Artikel 32. — Voorstellen tot wijziging van dit reglement worden bij gewone 
meerderheid van stemmen genomen en voorzover zij op de agenda der algemene 
vergadering voorkomen.
Artikel 33. — In alle gevallen, waarin statuten en huishoudelijk reglement niet 
voorzien en waarover de algemene vergadering nog geen beslissing heeft geno
men, beslist het Hoofdbestuur.
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D. B O U W M A N Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

G ro te  sortering Cactussen en prim a Vetplanten

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

im p o rt

e x p o rt
G actussen en andere S u ccu len ten

telefoon 33 25 56 F. Jansen Leyw eg 2 4

postrekening 17 24 46 s -G ra ve n h a g e

Cactuskwekerij W. J. van Kempen
NIJMEGEN —  DRIEHUIZERWEG 327

TELEFOONNUMMER IS THANS 08800-53377
Wilt U hiervan goede nota nemen.

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

MEDEDELINGEN VAN HET 
BESTUUR
CONTROLE KASCOMMISSIE
Ondergetekenden berichten, dat de aan 
de afdeling toegezonden stukken finan
cieel overzicht 1961 en 1962 werden ge
controleerd en akkoord bevonden.

w.g. A. VAN BEEK 
R. VAN BEEK 

(afd. Gooi- en Eemland)

BIJEENKOMST AFDELINGS
BESTUREN
Op 27 april 1963 is in Utrecht een bij
eenkomst gehouden van afdelingsbe- 
stuursleden, onder leiding van de voor
zitter van Succulenta, de heer A. F. H. 
Buining.
Inleidingen werden gehouden door:

Mevr. Grullemans over afdelingsmede- 
werking aan de organisatie van de ver
eniging; de heer C. Bommeljé over af
delingsverslagen en artikelen voor Suc
culenta; de heer J. Bonefaas over afde- 
lingspropaganda; de heer H. Rubingh 
over afdelingsorganisatie.
Bestuursleden van 12 navolgende afde
lingen waren aanwezig: Amsterdam,
Arnhem, Dordrecht, Gooi- en Eemland, 
’s-Gravenhage, Groningen, Nijmegen, 
Noord-Limburg, Rotterdam, Utrecht, 
Tilburg en Zaanstreek.
Reiskosten van twee bestuursleden per 
afdeling werden vergoed en een lunch 
de aanwezigen aangeboden.
De bijeenkomst bepaalde zich tot een 
instructief en voorlichtend karakter en 
werd door 28 leden bij gewoond.

Secr. Succulenta.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 37
Crassula socialis, een dankbare vetplant, rijkbloeiend in de winter.

foto: I.V.T.
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Van de Redactie
Het is weer juli, hoogzomer, de reiskoorts krijgt de mensen weer in 

zijn greep; een belangrijk gedeelte van de bevolking raakt op drift; soms 
blijft men dicht bij huis en maakt men fietstochten, soms gaat het wat 
verder, soms reist men heel ver, maar allen zoeken de ontspanning.

Reizen biedt de liefhebbers van cactussen en andere succulenten ook 
de gelegenheid eens kennis te maken met collega’s, die elders wonen, hetzij 
in eigen land, hetzij over de grenzen. Ook is men vaak in de gelegenheid 
grotere collecties te bezoeken, zoals zij te vinden zijn in botanische tuinen 
en bij sommige particulieren. Al zijn de cactusverzamelingen van vele 
botanische tuinen wel vaak nauwelijks de moeite waard en zijn de planten 
daar nog al eens in een niet al te beste toestand, men kan er toch vaak 
vele mooie exemplaren aantreffen en bovendien kan men kennis maken 
met talloze andere gewassen.

Het is leerzaam en nuttig te zien wat anderen hebben, hoe zij doen 
en hoe zij aan hun planten zijn gekomen. Meestal leveren dergelijke 
bezoeken nog wel wat op ook, want evenals bezoekers aan onze liefhebbers 
toch zelden zonder een plantje of een stekje weggaan, zo krijgen wij in het 
buitenland ook wel altijd wat mee. Bovendien legt men op deze wijze 
contacten, die direct of indirect tot levendige ruil aanleiding kunnen zijn.

Het aantal succulenten is zeer groot, zo groot, dat men in andere 
verzamelingen altijd weer planten aantreft, die men niet kent en van 
soorten, die men wel heeft, leert men de variabiliteit beter kennen.

Men kan verder kennis maken met andere cultuurmethoden en andere 
inrichtingen; men ervaart hoe anderen vraagstukken als overwintering, 
verwarming, ziektebestrijding oplossen en men kan daarmede slechts zijn 
voordeel doen.

Het is soms moeilijk adressen van collega’s te bemachtigen; voor 
Nederland kunnen de secretarissen van de afdelingen de helpende hand 
bieden, voor het buitenland is men wel aangewezen op eigen informatie. 
Maar de praktijk leert, dat de liefhebbers elkaar altijd wel kunnen vinden.

B.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) -  Telefoon 03496-226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse Tel. 02530 3439. 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur : B. K. BOOM, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370-3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie : C. BOMMELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELDE. 
Bibliothecaresse : Mevrouw H. VRIESENDORP-VAN AALDEREN, Ligusterweg 2 -  Oostvoorne. 

Kopij moet u i t e r 1 ij k de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.

98



Monilaria globosa (L Bol.) l . Bol.

Deze soort behoort tot de merkwaardigste geslachten der Ficoi- 
daceae : in de groeiperiode (winter) ziet de plant er namelijk geheel anders 
uit dan tijdens de rust (zomer), doordat twee soorten van bladen afwisse
lend worden gevormd.

In de zomer, dus tijdens de rust, ziet men alleen omstreeks 1 cm grote, 
±  bolvormige lichamen, die aanvankelijk in vliezige omhulsels zijn ver
borgen. Deze lichamen bestaan uit twee bijna geheel vergroeide bladen; 
zij zitten op het einde van onderaardse stengels en doordat deze vertakt 
zijn, ontwikkelt zich in de pot een kleine zode van deze bolvormige licha
men. In fig. 38 is dit duidelijk te zien.

In de herfst wijken de bladen aan de top iets uiteen en door die 
opening groeien de winterbladen, die ongeveer voor de helft met elkaar 
vergroeid zijn. In fig. 39 ziet men het begin van dit proces.

Figuur 38  Foto en plant coll. Koppers

M onilaria globosa, in  ru s t (augustus)

Gedurende de voorwinter groeien deze bladen uit tot vrij lange 
lichamen, die rechtop staan, en voor ongeveer de helft twee vrije, rol
ronde lobben bezitten; deze lichamen zijn over de gehele lengte met 
parelachtige papillen bezet. De oude bladen van het zomerlichaam blijven 
als vliezige scheden aan de voet van de winterbladen zitten (zie fig. 40).

In het voorjaar schrompelen de winterbladen geheel in en verdwij
nen op de voet na, die vliezig wordt en de nieuwe zomerlichamen, die 
zich binnen de winterbladen hebben ontwikkeld, beschermt.
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Er zijn nog enkele andere Monilaria-soorten, waarvan de meest be
kende is: M. moniliformis, die wel wat op M. globosa gelijkt, doch waar
van de winterbladen niet vergroeid zijn en die sierlijk schuin naar boven 
zijn gebogen. De bloemen komen in ons klimaat zelden tot ontwikkeling; 
ze zijn wit.

Wild groeien deze soorten in Zuid Afrika en wel in Klein Namaland.
De cultuur is eenvoudig, al geldt hier ook w eer: men moet weten

Figuur 39 Foto en plant coll. Koppers
Monilaria globosa, begin van de vegetatieperiode (oktober)

Figuur 40 Foto en plant coll. Koppers 
Monilaria globosa, tijdens de vegetatieperiode (december)
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hoe te handelen. Er is soms wel zaad te verkrijgen en de zaailingen doen 
het in het algemeen goed. Eenvoudiger is de planten te stekken, bij voor
keur in het najaar, vlak vóór de groei; maar er is niet zo gemakkelijk aan 
te komen, want de planten groeien niet zo snel en niet iedereen heeft lust 
zijn plant in stukken te snijden.

s Zomers dienen zij droog gehouden te worden en wanneer de eerste 
groei in het najaar zichtbaar wordt kan er wat water worden toegediend. 
Men houde dan de pot vochtig tot de eerste tekenen van verwelken zicht- 
baar zijn. Boom

Succulenten buiten
Op gevaar af in herhalingen te vervallen (zie Succulenta 1949, blz. 50 en 1950), 

blz. 93) ditmaal eens iets over het uitplanten van succulenten buiten, niet in de overal 
aangeprezen platte bak, maar gewoon zonder glas als een dahlia of viooltje. Het 
wordt (te) weinig gedaan, terwijl toch zoveel soorten mooier worden dan in de kas : 
komt U maar kijken !

Nodig is een plekje grond, liefst niet al te nat (hoewel, het grondwater zit bij mij 
maar twee steek diep en als het nat is, nog hoger) zonnig en wat beschut.

Het geeft wat rompslomp : in het voorjaar (zeg half mei, met een koud voorjaar 
iets later) brengt U de planten naar buiten, in het najaar, als De Bilt voor nachtvorst 
gaat waarschuwen, weer naar binnen : dan kost het vaak moeite er plaats voor te vin
den in de kas. Maar in de tussentijd geen zorgen over gieten, luchten, ongedierte : ik 
zag nooit wol- of wortelluis of spint. Integendeel, een Chamaecereus sylvestrii die 
’s winters flink door spint was aangetast genas en groeide gaaf uit zonder enig 
bestrijdingsmiddel. Slakken willen wel eens vreten (hiertegen helpt slakkendood) en 
katten zijn sorns ook lastig. .

Figuur 41
Een blik op een verhoogd aangelegde succulententuin waarin de 

planten uitstekend groeien en bloeien.
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U hoeft niet bang te zijn dat de zaak verdrinkt; zelfs in natte, sombere zomers ver
loor ik nooit een plant door rotting.

Wat de soortenkeus betreft : tere, witbedoornde en berijpte planten heb ik er 
niet aan durven wagen wat nog niet wil zeggen, dat zij het niet zouden doen. Goede 
ervaringen had ik met Echinopsissen (weinig stekvorming, fraaie groei en bedoorning), 
Cereus peruvianus, Trichocereus spachianus en andere entstammen. U moet deze 
eens laten doorgroeien, het worden prachtig bedoornde statige zuilen. Evenals de 
zuilvormen kunt U Opuntia’s rustig zonder pot in de grond zetten ; zij groeien forser 
en de wortelsnoei die U noodgedwongen in het najaar moet toepassen om ze uit de 
grond te kunnen krijgen doet geen enkel kwaad. Ik had succes met Opuntia vulgaris, 
microdasys, cylindrica en vestita. Voor Phyllos is het naar veler ervaring de  manier 
van kweken, maar dan niet in de felle zon. Dit laatste geldt ook voor Haworthia s.

Zo zijn wij al bij de vetplanten terecht gekomen, waarvan een groot aantal zeer 
dankbaar is voor uitplanten buiten en dit beloont met goede groei en vaak prachtige 
tekening. Mijn ervaring strekt zich uit tot Sedums (rubrotinctum), Crassula’s, Eche- 
veria’s, Kaianchoë’s (laxiflora, daigremontiana, tubiflora), Agaven en Aloë’s. Een 
mooier getekende Stapelia variegata en Adromischus trigynus heb ik nooit gezien, 
trouwens vele aasbloemsoorten doen het buiten goed, maar dan in een niet te ruime 
pot, anders groeien zij gauw te wild.

Het is haast de enige goede manier om struikvormige Mesems te kweken, die in 
een kas toch veel tè veel ruimte innemen : in het voorjaar zet U een paar bewortelde 
stekken in de tuin; geef ze de ruimte, want zij stoelen flink uit en bloeien enorm rijk, 
in het najaar neemt U er stek van en laat die in de kas bewortelen. Dankbare soorten 
vindt men o.a. in Lampranthus, Dorotheanthus en Oscularia. Grootbloemige Portu- 
laca’s kunt U buiten meteen op de definitieve standplaats uitzaaien ; zij komen vlot 
op en bloeien met een weelde van grote bloemen in fantastische kleuren. Bovendien 
zaaien zij zichzelf uit en komen zo vanzelf het volgende jaar op dezelfde plaats weer 
terug. Probeert U het eens !

Zaandam m Dr- H- VAN BEEK.

Verslag Grasheuvel 1963
Op 18 en 19 mei werd het Grasheuvelweekend gehouden. Nadat enige formali

teiten waren vervuld en ieder zijn juiste naamhoutje droeg, opende de voorzitter, de 
heer Buining, in tegenstelling tot andere jaren, reeds om 15 uur deze bijeenkomst.

Was het aantal deelnemers niet groot, het aantal programmapunten was dit wel. 
Daarom werden de lezingen, die alle van zeer hoog gehalte waren, precies volgens 
schema gehouden. Zij werden slechts voor de verzorging onderbroken.

De verloting van vele prachtige importen werd een groot succes. Velen konden 
hun verzameling verrijken. Tegen 23 uur werd de zaterdag besloten.

De zondag werd begonnen met de ruil- en verkoopbeurs. Vele mooie planten ver
wisselden van eigenaar. De geleide discussies werden evenals de lezingen hoogte
punten.

Nadat de kommissie aan medewerkers en deelnemers haar dank had betuigd, 
sloot de voorzitter deze konferentie om 13 uur. In zijn slotwoord merkte hij onder 
meer op, dat deze bijeenkomst, geheel verzorgd door eigen mensen, vooral gericht was 
op de beginners van onze liefhebberij. Nu geen moeilijke verhandelingen in een bui
tenlandse taal, die doorgaans slechts door enkele ingewijden gevolgd kunnen worden. 
Jammer dat juist deze beginners besloten hadden thuis te blijven.

In de middag werden nog enkele verzamelingen in de omtrek bezocht.
van Vliet.
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J. C. VAN KEPPEL

Succulenten op de vensterbank
De beginnende liefhebber van cactussen en vetplanten, aangetrokken door de 

karakteristieke schoonheid van vorm en kleur, zal zich ongetwijfeld afvragen of dit 
een hobby is die uitsluitend door kasbezitters beoefend kan worden, of dat er ook 
mogelijkheden zijn voor hen die uitsluitend op kamercultuur zijn aangewezen.

Inderdaad is ook met kamercultuur van succulenten veel te bereiken, al moet men 
niet verwachten dat men in huis, vooral met bepaalde groepen cactussen die rijke bloei- 
baarheid verkrijgt als in een kas. Vetplanten, voor zover de bloei althans van enige 
betekenis is voor de uiterlijke schoonheid, bloeien in huis vaak even goed als in de 
kas.

Vooral de moderne woningen met grote zonnig gelegen ramen en lage, brede ven
sterbanken bieden een ideale gelegenheid voor een bescheiden verzameling succulen
ten. Bij de keuze van de planten zal men zich evenwel, behalve door geschiktheid voor 
kamercultuur, moeten laten leiden door eigen inzicht in de schoonheid van bepaalde 
vormen en kleuren, want de variatie in de soorten is zeer groot.

Wie nog geen ervaring met succulenten opgedaan heeft zal zich ongetwijfeld af
vragen op welke wijze men met 
de meeste kans op succes deze 
planten in huis kan kweken.

Behalve Epiphyllum (Phyl- 
locactus) en Zygocactus, de be
kende lidcactus, die in groei en 

, behandeling sterk van de overige 
Sp y succulenten afwijken, is cultuur

in bakken of schalen sterk aan te 
bevelen. Immers wanneer iedere 
plant afzonderlijk in een potje 
gekweekt wordt is de uitdroging 
zeer sterk en zullen bij zonne
schijn en onvoldoende watergift 
de haarwortels, die zich vooral 
bij de potwand bevinden, verdro
gen en afsterven. Het behoeft 
geen betoog dat dit voor een goe

de ontwikkeling van de planten niet bevorderlijk is. Bij cultuur in bakken en schalen 
bereikt men dat de grond langer en gelijkmatig vochtig blijft, zonder dat men constant 
met de gieter achter de planten moet blijven staan.

Men moet rekening houden met het feit dat ongeglazuurde bakken veel sterker 
uitdrogen dan geglazuurde. Het gebruik van geglazuurde bakken is daarom het meest 
aan te bevelen. Alle verhaaltjes, die over dit onderwerp de ronde doen ten spijt, blijkt 
in de practijk dat succulenten in niet-poreuze bakken net zo goed of zelfs beter 
groeien. Dat men de watergift moet afstemmen op het verbruik is natuurlijk wel dui
delijk, anders verzuurt de grond en gaan de planten rotten. Hoeveel water men moet 
geven is niet in hoeveelheden aan te geven, maar is afhankelijk van het seizoen : rust- 
of groeiperiode; de standplaats en bovendien van de temperatuur. In de winter en op 
koude zonloze dagen in de andere jaargetijden moet men zeer voorzichtig zijn met 
water geven, bij zonnig en warm weer, vooral tijdens de groeiperiode geeft men al 
naar behoefte volop water. Ieder die enig gevoel voor het verzorgen van planten heeft

Figuur 42
Schlumbergera gaertneri die bij een goede ver

zorging omstreeks Pasen dankbaar bloeit.
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zal zeker — na misschien eerst 
door schade en schande wijs ge
worden te zijn —  het juiste mid
den weten te vinden.

Ook om andere reden is bak- 
cultuur voor de kamer aan te 
bevelen. Het is n.1. hierdoor mo
gelijk, door een juiste rangschik
king van de planten, zowel zon
aanbidders als schaduwminnende 
planten in één bak bij elkaar te 
brengen. De eersten komen aan 
de raamkant van de bak, de laat- 
sten aan de kamerkant.

Heeft men een aantal plan
ten die men mooi of interessant 
vindt gekocht of verzameld dan 
begint het soms moeilijke, maar 
altijd voldoening scheppende 
werk van het opmaken van één 
of meer bakken. Ieder kan hier
in zijn eigen artistieke gaven 

naar hartelust ontplooien door het maktn van de talloze variaties die met het beschik
bare materiaal mogelijk is.

Het is hier niet de plaats om uit te weiden over de talrijke grondmengsels die 
gebruikt kunnen worden. In een goed doorlatend humus
rijk grondmengsel met scherp zand zal men zeker succes 
hebben. Een flinke laag potscherven of ander absorbe
rend materiaal onder in de bak is bevorderlijk tegen 
het spoedig verzuren van de grond. Het geeft een aar
dig effect als men tussen de planten hier en daar een 
brok natuursteen plaatst, maar vooral geen hel ge
kleurde stukken glas, poppetjes e.d.

Het is niet de bedoeling volledige schema’s voor 
bakbeplanting te geven. Slechts enkele aanwijzingen kun
nen misschien dienstig zijn voor hen die op dit terrein 
geheel geen ervaring hebben.

In iedere bak moeten enkele hoger groeiende plan
ten komen, die het beste in de middelste rij geplant 
kunnen worden. Het aantal hoge planten moet niet te 
groot zijn, zij moeten als het ware uit de lagere planten 
oprijzen. Hun aantal varieert al naar gelang de grootte 
van de te beplanten bak. Het moet zo zijn dat men alle 
klanten goed kan zien. Regelmatig moet men te sterk 
groeiende vetplanten wat bijsnoeien of uitdunnen, zodat 
de zwakkere broeders niet overgroeid worden. Plant

Figuur 44 - Een van de mooiste Crassula’s, n.1. Cr. 
falcata, die prachtige lichtgrijze bladeren bezit en niet 
moeilijk is in cultuur,

Figuur 43
Gasteria verrucosa, een fraai gespikkelde plant, 
die het ook op niet zo zonnige vensterbank heel 

goed doet, en ook in bloei komt.
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vooral niet te dicht. Vele hangende of kruipende vetplanten worden pas mooi als zij 
wat uitgegroeid zijn, men moet dus de mogelijkheid geven dat zij dit kunnen doen. 
Tussen de planten kan men enkele mooi gekleurde of grillige stukken natuursteen 
plaatsen, men moet dit niet overdrijven zoals dit bij in de handel gekochte bakken 
vaak voorkomt. Sterk gekleurde stukjes glas, poppetjes, bruggetjes e.d. zijn uit de 
boze.

Het is onmogelijk om in kort bestek alle facetten van de kamercultuur te belich
ten. Wij wijzen dan ook op het feit dat er vele goede handboeken in onze bibliotheek 
aanwezig zijn waaruit de beginnende liefhebber veel wetenswaardigheden kan put
ten. Vergeet vooral ook niet de oudere jaargangen van ons maandblad door te nemen.

Wij willen hier slechts volstaan met het opsommen van enkele aanbevelenswaar
dige soorten.

Hoger groeiende planten : Cleistocactus strausii, wit bedoornd; Trichocereus in 
soorten; Oreocereus trollii en celsianus; Cereus chalybaeus, jamacaru en peruvianus. 
Vooral de monstruose vormen van deze laatste zijn zeer decoratief. Verder Espostoa 
melanostele, E. lanata (beide wit behaard).

Opuntia s zijn wel decoratief, maar er kan in huis slechts een spaarzaam gebruik 
van gemaakt worden vanwege de hinderlijke dorentjes die overal aan blijven hangen. 
Geschikt zijn Opuntia exaltata, O. vestita en cristaatvormen.

Hoog groeiende vetplanten : Crassula falcata, Cr. portulacea, Cr. arborescens; 
Sedum praealtum ’Cristatum’; Aeonium arboreum  en cultivars; Aloë distans, A. con
cinna; Euphorbia coerulescens; Cotyledon undulata, Cot. decussata; Kalanchoë lon- 
giflora, K. tomentosa; Senecio repens; Pachyveria ’Clavata’.

Bolvormige cactussen : Echinocactus soorten; Ferocactus soorten; diverse Mammil- 
laria’s enz.

De vetplanten bieden een ruime keus uit verschillende geslachten, al naar gelang 
standplaats, belichting, gewenste vorm, enz., enz.

Haworthia’s, Gasteria’s, A loë’s en kleinblijvende Agaven zijn geschikt voor de 
minder zonnige plaatsen op Noord en Oost vensters of aan de schaduwkant van zon
nig geplaatste bakken.

Een uitzondering willen wij maken voor de ultra-succulente Mesems en Cras- 
sula’s die men nooit tezamen met andere planten in bakken moet plaatsen, vanwege de 
dikwijls sterk afwijkende cultuur. Dat deze soorten voor kamercultuur ongeschikt zijn 
willen wij niet beweren. Sommige, gevorderde liefhebbers zien kans ook deze „moei
lijke” planten in huis te kweken, maar enige ervaring is, dan wel gewenst.

Figuur 45
Cactussen en vetplanten in de vensterbanken.
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W. J. RUYSCH

Crassula cv. 'Klein Duimpje'
In februari 1957 kwam ik tot de ontdekking, dat er in de afgestorven 

bloeiwijze van Crassula marnieriana zaad aanwezig was.
Daar er geen bestuiving door mij was verricht, moet hier sprake ge

weest zijn van een bestuiving door een of ander insect, vermoedelijk een 
vlieg.

Na het zaad voorzichtig geoogst en schoongemaakt te hebben, werd

Figuur 46 foto: I.V .T.

Zaaipan met 16 maanden oude zaailingen van C. marnieriana X C. rupestris 
(onvertakt) en C. marnieriana x  C. brevifolia (vertakt).

het op 9 maart gezaaid in vrij vochtige bladaarde met scherp zand, bij 
een temperatuur van ongeveer 18 graden.

Binnen 10 dagen kwamen de eerste zaailingen te voorschijn en al gauw 
was de hele zaaipan bedekt met kleine Crassula’s. De zaailingen groeiden 
maar zeer langzaam, wat de foto laat zien (fig. 46), die gemaakt werd, toen 
de zaailingen al 14 maanden oud waren. Het was toen al wel duidelijk 
geworden, dat er iets nieuws uit dit zaaisel zou komen, en dat er wel 
degelijk van kruisbestuiving sprake was geweest.

Crassula marnieriana is zeer waarschijnlijk bestoven met stuifmeel van 
Crassula brevifolia  en van Crassula rupestris die beide vlak in de buurt 
stonden; dit is duidelijk aan de zaailingen te zien. Men vindt er namelijk
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twee typen in : de onvertakten (bestoven door C. rupestris) en de vertak
ten (bestoven door C. brevifolia). Ook aan de vorm van de blaadjes en 
aan de kleur is dit verschil duidelijk te zien, bij beide is de gedrongen 
groeiwijze van Crassula marnieriana te herkennen.

Naarmate de zaailingen groter werden, werd het verschil duidelijker. 
Na het selecteren bleven er twee vormen over, waarvan er een was, die 
een zeer compacte vorm had en een rijke bloei vertoonde (fig. 47 mid
den). Deze compacte vorm kreeg de naam Crassula cv. Klein Duimpje (in 
het Engels : ’Tom Thumb’).

Op de andere vorm hoop ik nog een keer terug te komen.
De bloei van Crassula cv. ’Klein Duimpje’ is zeer mooi door de vele 

kleine, witte bloemen, die samen een bloemscherm vormen. De bloeitijd 
is zeer lang, ongeveer twee maanden en wel bij normale omstandigheden 
van augustus tot en met november.

Het kweken van deze Crassula cv. ’Klein Duimpje is vrij eenvoudig, 
de behandeling is gelijk aan die van vele andere Crassulaceae.

De vermeerdering kan door stek gebeuren, wat vrij gemakkelijk gaat. 
Om nu ieder jaar een mooi en gedrongen plantje te bezitten, moet u na 
de bloei de plant opnieuw stekken. Deze stekken worden niet te klein 
genomen; zij worden vorstvrij overwinterd. In het voorjaar worden de

Figuur 47 foto: L V -T -

D rie oudere exem plaren van de kruising C. m arnieriana X C. brevifolia, 
de plant in het midden is C. ’K lein  D uim pje’; foto genomen in septem ber.

stekken opgepot; in de zomer kan men ze ook buiten zetten wat ten goede 
komt aan de gedrongen vorm en de kleur; bij te veel regen wel bedekken 
met glas.

Voor onze Crassula liefhebbers is dit plantje een mooie aanwinst voor 
de verzameling, en ik hoop dan ook, dat velen zullen proberen om deze 
Crassula in hun verzameling op te nemen en mogelijk heeft de handel er 
ook belangstelling voor.
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J. C. VAN KEPPEL

Wat zijn Succulenten ?
Een van de vele vragen die vooral bij de beginnende, maar ook wel bij meer 

gevorderde liefhebbers rijst is, wat zijn succulenten en welke plaats hebben zij in de 
plantenwereld.

Het mag als bekend worden verondersteld dat men het plantenrijk indeelt in 
hoofdafdelingen, afdelingen, klassen, families, geslachten en soorten. Dit noemt men 
een systematische indeling en is gebaseerd op kenmerken.

Men kan planten echter ook groeperen naar de hoofdvoorwaarden waaronder zij 
groeien, b.v. waterplanten, moerasplanten, bosplanten, droogteplanten, enz. Dit zijn 
dan de z.g. oecologische groepen, d.w.z. plantengroepen die onder overeenkomstige 
omstandigheden groeien en waarbij een of meer factoren doorslaggevend zijn. De 
natuur stoort zich echter niet aan menselijke indelingen en zo kan het gebeuren dat 
een bepaalde plant, zowel tot de ene als de andere groep gerekend kan worden.

De groep droogteplanten of Xerophyten willen wij aan een nadere bespreking 
onderwerpen, omdat onze zorgenkinderen, de succulenten, daaronder gerangschikt 
worden.

Het begrip droogteplant moeten wij natuurlijk niet al te letterlijk nemen en 
daarbij alleen aan de uitersten denken; in droogtewoestijnen waar mens en dier ver
smacht houden de meest extreme droogteplanten zich ook niet staande.

Tot de Xerophyten worden ook verscheidene Bromeliaceeën en Orchideeën gere
kend die epifytisch in tropische bossen groeien, waar de luchtvochtigheid bij de grond 
vrijwel constant 90 % bedraagt. Ten opzichte van de bodemflora zijn dit dus planten 
met een „droge” standplaats. Droogte is dus een rekbaar begrip en geenszins afhan
kelijk van de hoeveelheid water in de bodem, of de geringe neerslag. Men onderscheidt 
naast werkelijke droogte, ook fysiologische droogte, veroorzaakt door constant lage 
temperaturen van de bodem (hoge concentratie van zouten of zuren). Niet-xerophyte 
planten hebben op deze plaatsen geen levensvatbaarheid; zij verdrogen, of zoals de 
kwekers zeggen „verbranden”, omdat zij niet in staat zijn het tekort aan water, dat 
ontstaat, weer aan te vullen.

Droogteplanten vindt men in een groot aantal families waarvan andere soorten 
soms onder geheel andere condities groeien. Hieruit blijkt dus dat een dergelijke 
indeling in oecologische groepen met familieverwantschap niets te maken heeft, maar 
verband houdt met de standplaatsvoorwaarden in ruimere zin.

De Xerophyten kan men verdelen in drie groepen :
1. Uitdrogende planten.

Deze bezitten geen waterreserve, noch enige andere bescherming tegen 
droogte.

2. Xeromorphen.
Geen waterreserve, wel organen om het tekort aan te vullen of verdamping 
tegen te gaan. Verdamping bij droogte vaak zeer sterk.

3. Succulenten.
Bezitten een waterreserve. Verdamping bij droogte minimaal.

Tot de eerste groep behoort een aantal mossen, varens en Selaginellasoorten, die hoe
wel behorend tot plantenfamilies die juist een vochtige standplaats prefereren, toch in 
staat zijn langdurige droogte te overleven. Een voorbeeld van een mossoort uit deze 
groep is het welbekende rendiermos, dat men met Kerstmis vaak aantreft in kerststuk
jes. Op de Kilemandzjaro komen op 6000 m hoogte nog korstmossen voor, in z.g. 
koudewoestijnen, dit zijn gebieden die grenzen aan landijs, dus de hooggebergten en
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bij de polen. De luchtvochtigheid in deze gebieden is vrij hoog; de groeiperiode is 
echter vaak maar kort door de lage temperaturen die een groot deel van het jaar in 
deze gebieden heersen, en waardoor vocht, zelfs al is dit aanwezig, niet opgenomen 
wordt.

Een typerend voorbeeld van een uitdrogende plant geeft Prof. Funke in „Het 
leven der planten” . Hij kreeg van een collega een blikje toegestuurd gevuld met Sela- 
ginella wrightii, opgeraapt tijdens een droogteperiode in de woestijn van Arizona. Na 
enkele maanden verblijf in een droge laboratoriumzaal was deze massa nog een dag 
in een droogoven gestopt bij een temperatuur van 70 graden en daarna verstuurd in 
een dichtgesoldeerd blikje. Bij het openen zag hij een hoeveelheid grijs stof, dat op 
een bakje water gelegd, de volgende dag tot leven was gekomen. Het bakje was over
dekt met frisse, smaragdgroene plantjes, die spoedig nieuwe wortels vormden ! Zodra 
dus de droogteperiode begint verliezen deze planten snel hun water bij gebrek aan 
beschermingsmiddelen, zij drogen uit en kunnen tot stof verkruimeld worden, maar 
hun plasma blijft latent leven om zodra zij bevochtigd worden tot uiterlijk zichtbaar 
leven gewekt te worden.

*  *
*

De tweede groep, de xeromorphen (sclerophyten), omvat alle andere niet succu
lente xerophyten. Deze bezitten dus geen waterreserve zoals de succulenten, doch zijn 
meestal uitgerust met harde, leerachtige, soms dichtbehaarde bladeren. Xeromorphen 
komen vooral voor in z.g. halfwoestijnen; in het Middellandse-zeeklimaat komen er 
veel voor b.v. de olijf, de cypres etc. Sommigen kweken we wel in onze tuinen b.v. 
lavendel en rozemarijn. Hoewel de anatomische bouw der bladeren ingericht is om 
sterke verdamping tegen te gaan; dikke opperhuid, diep gelegen huidmondjes, meest 
aan de onderzijde, dichte beharing, enz., is gebleken dat de verdamping slechts beperkt 
wordt zolang de huidmondjes dicht zijn. Het grote aantal huidmondjes werkt een sterke 
verdamping juist in de hand. Aangezien echter het wortelgestel van zygomorphen zeer 
sterk vertakt en diep in de grond dringt, gepaard gaande aan een enorme zuigkracht, 
wordt het vochtverlies direct weer aangevuld. Deze hoge zuigkracht komt vooral de 
xeromorphen van pas die in de z.g. zoutwoestijnen en zilte stranden groeien en daar
om ook wel halophyten of zoutplanten genoemd worden. De bodem heeft daar door 
het hoge zoutgehalte een zuigkracht van wel 100 atmosfeer en meer osmotische waar
de. Slechts die planten die een nog hogere zuigkracht bezitten kunnen dus hier be
staan. Halophyten hebben dikwijls een succulente habitus, zoals de zeekraal (Salicor- 
nia) en Sarcocaulonsoorten.

Hoe vreemd het ook klinkt, vele zygomorphen zijn beter bestand tegen droogte 
en hitte dan succulenten. Hoewel succulenten lichaamstemperaturen kunnen verdra
gen van 60 graden, komen xeromorphen voor op plaatsen waar succulentengroei onmo
gelijk is, b.v. in de Sahara.

*  *
*

De derde groep, de „succulenten” , wordt dus gekenmerkt door het bezit van een 
waterreserve, het zijn dus planten die met een vaak tamelijk oppervlakkig groeiend 
wortelgestel in staat zijn veel water ineens, b.v. tijdens een regenperiode op te nemen. 
Volgt hierop een droogteperiode, dan zijn de succulenten als gevolg van hun anato
mische bouw in staat, dit vocht slechts zeer langzaam te verbruiken.

Dit vermogen wordt veroorzaakt door de structuur van de cellen die vrij groot 
zijn, slechts weinig protoplasma bevatten, maar wel een hoge celvochtconcentratie van 
organische zuren en minerale zouten, die een sterke osmotische aantrekkingskracht op 
het water uitoefenen. De huidmondjes van een succulent liggen diep in het weefsel 
verscholen, de opperhuid is bedekt met een wasachtig vliesje, met daaronder cellen 
die geen bladgroen maar calciumoxolaatkristallen bevatten. Bij droogte sluiten de
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huidmondjes zich, waardoor geen verdamping plaats heeft. Een succulent heeft dus 
zelfs in een droge periode weinig gewichtsverlies. Onderzoekingen hebben aangetoond 
dat een cactus van gelijk gewicht als een gewone bladplant, 8000 X minder water ver
dampt. Met een cactus werd een interessante proef genomen : droog weggelegd woog 
deze 37 kg. Na 6 jaar woog zij nog 26 kg. In al die jaren verloor deze dus slechts 
11 kg. aan gewicht.

Men kan de succulenten in twee groepen verdelen :
a. Stamsucculenten.
b. Bladsucculenten.
Tot de stamsucculenten behoren : de Cactussen, Euphorbia’s, Stapelia-achtigen, 

sommige Senecio’s.
De bladeren van de stamsucculenten zijn sterk gereduceerd of ontbreken geheel, 

de stam, die overigens in zeer gevarieerde vormen ontwikkeld is, neemt de noodzake
lijke levensfuncties over. Het is opmerkelijk hoe bepaalde vormen bij planten die tot 
verschillende families behoren en zelfs in verschillende werelddelen voorkomen, met 
elkaar overeenstemmen. Dit verschijnsel noemt men convergentie. Voorbeelden hier
van vinden wij tussen Cactussen en Euphorbia’s en bij de bladsucculenten tussen 
Aloë’s en Agaves.

Bladsucculenten vindt men vooral in de volgende families : Crassulaceeën, Ficoi- 
daceeën, Agavaceeën, Liliaceeën, enz.

Halophyten of zoutplanten hebben dikwijls een succulente habitus en kunnen 
voor zover dit karakter in de cultuur gehandhaafd blijft tot de succulenten gerekend 
worden; men vindt ze vooral in de Chenopodiaeeën.

Wanneer wij het huidige sortiment succulenten kritisch beschouwen, dan komt 
men tot de conclusie dat vele z.g. succulenten op deze naam geen aanspraak kunnen 
maken, al behoren zij dan meestal wel tot de xerophyten.

Overigens zijn er veel planten die wel een succulent uiterlijk hebben, maar niet 
tot de uitgesproken droogteplanten gerekend kunnen worden en dan ook onder totaal 
andere cultuurvoorwaarden gekweekt moeten worden.

Komen wij terug tot de vraag aan het begin van dit artikeltje gesteld : „W at zijn 
succulenten?” , dan kunnen wij dit als volgt definiëren.

„Succulenten zijn planten die snel vocht op kunnen nemen, dit vast houden in 
speciaal bij de planten voorkomend waterweefsel in stammen en /o f bladeren, om dit 
tijdens periodieke werkelijke of fysiologische droogte (veroorzaakt door klimaat of 
bodemgesteldheid), slechts zeer langzaam af te geven.”

Het is niet de bedoeling om op deze plaats uit te maken wat wel en wat niet 
tot de succulenten behoort. Daar zou in de vele twijfelgevallen een anatomisch onder
zoek aan vooraf moeten gaan, maar dit behoort tot de competentie van een botanicus.

Voor ons bestaat er geen enkel bezwaar om ook andere xerophyten —  zoals dit 
trouwens bij de meeste succulentenliefhebbers het geval is — te kweken, mits hun 
cultuureisen maar met die van de succulenten overeenstemmen.

In dit verband is het misschien wel nuttig om de reeds vele malen opgeworpen, 
dus oude vraag, nog eens te herhalen, waarop tot heden nog steeds geen antwoord is 
verkregen.

Is er geen betere Nederlandse naam voor onze „vetplanten” , waarin niets van 
het karakteristieke van deze planten tot uiting komt en die bovendien onjuist is? Want 
vetplanten zijn niet vet, zij mogen dus nie te vet gekweekt worden, zij leven ook niet 
van vet, derhalve geven wij ze ook nooit een vette grond !

Naar onze mening is de naam „droogteplanten” veel toepasselijker want zij om
vat ook de xeromorfe planten die wij kweken.

Wat denkt U van „Xerophyta” , vereniging van droogteplanten-liefhebbers ?
Of vindt U dit te droog ?
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UIT DE AFDELINGEN
EINDHOVEN— TILBU RG

Samen met de afd. Eindhoven maakten 
de leden een excursie naar de kassen 
van de heren Rubingh en Buining. In 
stralend zomerweer ontving de heer 
Rubingh ons, die met wijds gebaar ons 
de weg (door zijn fraaie tuin) naar zijn 
kas wees. Bedrijvig als altijd toonde hij 
de gasten zijn verzameling en voorzag 
de liefhebbers van een overvloed van 
stekkenmateriaal, dat steeds dankbaar 
aanvaard werd en met de genoteerde 
namen in bezit van de gasten overging. 
Dat het diverse leden gesmaakt heeft, 
evenals de koffie, was af te leiden uit 
het feit dat verschillende bezoekers de 
dorens uit hun lippen moesten peute
ren. Met een en ander waren zijn nog 
bezig toen we de reis vervolgden naar 
de heer Buining.
Ook hier werden wij, zoals we ook wel 
verwachtten, allervriendelijkst ontvan
gen en toonde de gastheer zijn collec
ties. In en rondom de kas was het een 
lust voor het oog. Evenals bij de heer 
Rubingh was het ook hier een vragen
stellen van belang. De heer Buining 
ontbloemde enige planten en gaf aan
schouwelijk onderwijs over geopende 
en gesloten nectarkamers. Diverse kop
jes thee en koekjes werden gul geser
veerd en onder hartelijk dankzeggen 
ook aan de gastvrouw zetten wij ons 
in beweging huiswaarts, alleszins tevre
den over een prachtige dag.
Bijna alle leden zaten ’s avonds weer 
druk in hun liefhebberij om de nieuwe 
aanwinsten een goed plekje te geven.

L. H. v. d. LAAR, secretaris, 
Drijfspachtpad 28, Tilburg.

G O O I- EN EEM LAND

In samenwerking met de afd. Utrecht 
werd op 25 mei 1.1. met niet minder dan 
32 leden een excursie gemaakt naar het 
Westland. Via Honselersdijk, waar de 
kwekerij van de heer Y. G. van der 
Meer werd bezocht, ging de reis naar 
Maasdijk. Hier werden bezoeken afge
legd bij de heren N. v. d. Marei en F. 
Hoogvliet. Er werd gesnuffeld en ge
vonden, gezien de volle tassen en kist
jes met planten die naar huis werden 
medegenomen.
Op 4 juni werd de maandelijkse bijeen
komst in de Karseboom te Hilversum 
gehouden. Pinksteren 3 bleek hier een 
concurrent, want de opkomst was on
dermaats. Niettemin verliepen de dis
cussies geanimeerd en na de verloting

zonder nieten zette de voorzitter zijn 
inleiding tot de geslachten voort met 
een beschrijving van het genus Echinop- 
sis, gedemonstreerd met een aantal plan
ten uit zijn collectie.
Vier dagen later werden belangstellen
den en leden uitgenodigd tot de wel
haast traditionele bezichtiging van de 
kas van de heer Rubingh te Soestdijk. 
Dank zij de gulle hand van de gastheer 
en de imponerende bloei van zijn plan
ten konden weer enkele nieuwe leden 
worden geboekt.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris,
Diepenbroickpark 48 — Weesp.

N O O R D -LIM B U R G
Na in februari van een interessante 
lezing en dia-voordracht, hoofdzakelijk 
over Phyllocactussen door de heer van 
Arkel uit Den Haag genoten te hebben, 
hadden wij op 14 mei j.1. een dia-avond, 
verzorgd door de heer G. Königs uit 
Krefeld (Dld.) voornamelijk over Paro- 
dia’s en Notocactus.
De heer Königs, die zijn planten eerst 
in blikken bussen nu in de z.g. kunst- 
stofpotten kweekt, kon aan de hand van 
zijn dia’s de prachtige resultaten laten 
zien.
Deze avond werd gehouden ten huize 
van ons medelid, de heer W. Hagen
doren, die wij voor de genoten gastvrij
heid dank zeggen.

G. J. BROERSE, secretaris,
Burg. Petersstraat 7, Blerick.

OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA
Succulenta jaargang 1952 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1953 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1954 — 6 nummers 
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 
Succulenta jaargang 1961 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1962 — 12 nummers 

Prijs per jaargang f. 3.00.
Aanvragen te richten aan:
Mevrouw J. Grullemans van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse — Postrek. 551220.
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Figuur 48 foto: I.V.T.

M am m illaria  schwarzii (zie het artikel op pagina 120 e.v.)
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Van de Redactie
Augustus is voor de meeste liefhebbers van cactussen een rustige 

maand; de bloei is vrijwel tot een einde gekomen, de meeste entingen zijn 
verricht en velen menen, dat zij nu de collectie wel eens aan een ander 
kunnen overlaten; men moet er toch ook eens uit.

Maar er zijn toch allerlei gevaren, die de gezondheid van onze plan
ten bedreigen; zeer warme en zonnige perioden en natte, druilerige, don
kere dagen kunnen elkaar snel afwisselen en men dient de ongemakken 
daarvan op te vangen door luchtingsramen te openen of te sluiten. Boven
dien hebben vele cactussen later in de maand de neiging weer te gaan 
groeien, hetgeen door veel watergeven in de hand wordt gewerkt. Men 
moet trachten deze groei wat te beperken, omdat vooral zij, die koud over
winteren, hun planten goed moeten laten afrijpen.

Bij vetplanten zijn er ook verscheidene zaken, waarop men dient te 
letten. Zo zijn er vele (vooral de Zuid-Afrikaanse), die in de winter groeien 
en ’s zomers (althans schijnbaar) rusten, zo b.v. vele Crassula’s en talrijke 
Mesems. Zo b.v. de Conophyten, die in tegenstelling tot Lithops ’s zomers 
geen water mogen hebben. Toch moet men oppassen, want evenmin als 
Crassula’s verdragen Conophyten een te grote indroging in de zomer.

In de natuur hebben deze gewassen zeer lange wortels, waardoor zij 
ook in de droogste maanden nog wel voldoende water kunnen bemachti
gen om hun lichamen voor algehele indroging te vrijwaren. In de bloem
pot kunnen zij nooit een reserve-voorraad bereiken en daarom mislukken 
er juist in de zomer zovele van deze planten. Het is dan voldoende, dat 
jnen de grond iets vochtig houdt. Vermoedelijk zal blikkultuur hier ook 
wel een gunstige uitwerking hebben.

Ook de bestrijding van ziekten en plagen mag niet vergeten worden; 
de rode spinnen liggen altijd op de loer en in een periode, waarin de baas 
geen tijd heeft te sproeien of te roken, grijpen ze hun kans.

Zo is dus ook in augustus oppassen de boodschap.

Wageningen B . K. Boom.
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). C. VAN KEPPEL

Pachyveria cv. Clavifolia’
(Pachyphytum bracteosum X  Echeveria rosea)

Echeveria  X clavifolia Deleuil, Cat 1874; Morren in Belg. Hort. 24, 
329 (1874).
Sedum  - Cotyledon - Echeveria  - Diotostemon clavifolia Berger in Gar- 
tenflora : 53, 205, afb. 28, 1904.
Echeveria clavifolia Hort. ex Berger in Engl. & Prantl., Nat. Pfl. fam., 
heft 18 : (1930).
Pachyrantia clavifolia (Berger) E. Walth. in C. and S. J. of America : 
3, 11 (1931).
Pachyveria clavifolia (Berger) E. Walth. l.c. : 6, 55, (1934).
Pachyrantia echeveriodes Jacobsen, Handb. Sukk. Pfl. 22, 902 (1954) 
pro syn.
Pachyveria clavifolia (Berger) Jacobsen l.c. 903.

Beschrijving volgens Morren l.c. —  X Echeveria clavifolia (Deleuil), hybride van 
E. bracteosa (Pachyphytum bracteosum  KL), bevrucht door E. rosea (Courantia eche- 
verioides Lem.).

Plant met een zeer aardig voorkomen, gemakkelijk en mooi groeiend; bladen wat 
minder groot dan van Pachyphytum, zeer talrijk, blauwgroen (glauque), aan de ran
den roodachtig, aan beide zijden gewelfd, knotsvormig opgeblazen, rechtop, later uit
staand, nog later teruggebogen; bloemen talrijk in een samengestelde tros; kelkbladen

Figuur 49 foto: I.V .T
Pachyveria cv. 'Clavifolia’

Deze plant draagt zijn naam „met knotsvormige bladen” met ere.
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ontwikkeld; kroonbladen aan de buitenzijde bedekt met een zilverwit poeder, binnen
zijde karmijnrood; cat. Deleuil, 1874.

Deze beschrijving kunnen wij door waarnemingen aan bij ons in cultuur 
zijnde exemplaren als volgt aanvullen ; Stamvormend, oudere planten 25 
cm hoog, rechtop groeiend, stam 2 cm dik, aan de basis spruitend, bladen 
in een verlengd rozet, langwerpig, grootste breedte boven het midden, ge
kield, stomp, ±  5 cm lang, IV2 cm breed, aan de basis samengedrukt-steel- 
rond; bloemstengel 25—30 cm lang, recht, meest gevorkt, rood gekleurd; 
schutbladen 1 Vi cm lang, spoedig afvallend; bloemtros met 5—25 bloemen; 
deze zijn Vi— 1 cm lang en breed, fijn rood gestippeld, zonder schubvor- 
mige aanhangsels aan de voet van de kroonbladeren; kelkbladen korter dan 
de bloemkroon. Vruchtbeginsel roodachtig.

Er is in de literatuur van de cultuurhybriden tussen Pachyphytum en 
Echeveria nauwelijks een tweede geval aan te wijzen, waarin een naam 
zo vaak verkeerd wordt toegepast. Zo b.v. in de Nederlandse literatuur 
(o.a. A. J. v. Laren, Vetplanten), waar onder de naam ’clavifolia’ Pachyve
ria cv. ’Clavata’ (zie Succulenta 1962, 88) wordt afgebeeld. Ook in liefheb- 
berscollecties vindt men ’Clavata meest onder de naam ’C lavifolia.

Volgen wij de geschiedenis dan blijkt dat Deleuil deze plant gewon
nen en beschreven heeft en haar in 1874 in de handel bracht. In hetzelfde 
jaar publiceerde Morren (l.c.) deze beschrijving waaruit o.m. blijkt dat dit 
een hybride is tussen Pachyphytum bracteosum  en Echeveria rosea (syn. 
Courantia echeverioides).

De eerste geldige beschrijving is dus van Deleuil en we moeten dus 
van die beschrijving uitgaan. Berger (l.c.) deed dit kennelijk niet, want 
hoewel hij de soortnaam ”clavifolia” gebruikte, repte hij met geen enkel 
woord over Deleuil. Bovendien is de naam van Berger ongeldig door het 
gebruik van vier geslachtsnamen. In Crassulaceae (1930) vermeldt hij de 
naam E. clavifolia Hort., zonder beschrijving, maar verwijst behalve naar 
zijn eigen beschrijving van 1904, ook naar Deleuil (1874).

Walther l.c. kende E. clavifolia niet en baseerde zijn namen Pachyran- 
tia en Pachyveria clavifolia op Bergers beschrijving, waardoor deze namen 
dus ook ongeldig zijn. Jacobsen in zijn Handbuch der Sukk. Pfl. citeert 
Walther met „Pachyrantia echeverioides” onjuist en kennelijk ziet hij Wal- 
thers combinatie „Pachyveria clavifolia” over het hoofd door deze plant 
opnieuw te combineren met Berger als haakjesauteur. Ook deze namen van 
Jacobsen zijn dus onjuist.

Daar het duidelijk is dat we met een Pachyveria te maken hebben en 
het ons verstandig voorkomt de bijna 90 jaar oude, en algemeen bekende 
naam te handhaven, stellen wij voor de soortaanduiding van Deleuil op de 
cultivarnaam over te dragen als volgt: Pachyveria cv. ’Clavifolia’.

Hoewel het dus mogelijk is hybriden soortnamen te geven, menen wij 
dit hier niet te moeten doen, omdat dan de meeste, oudere, namen door de 
vaak summiere beschrijvingen zouden moeten verdwijnen. Zowel voor de 
meer als minder bekende planten leek ons dit niet wenselijk, omdat naams
veranderingen bij de praktijkmensen weinig populair zijn en slechts lang-
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zaam inburgeren. Voor de weinig gekweekte hybriden is het van nog min
der belang nieuwe namen te creëren.

Wij hebben redenen om aan te nemen dat behalve de plant die Deleuil 
beschreef, nog verscheidene hybriden, die in habitus met deze plant 
overeenstemden in omloop zijn gebracht, hetzij zonder naam, hetzij zelfs

Figuur 50 Plant collectie van Keppel.

Pachyveria cv. ’Clavifolia’. Opvallend zijn de fraaie, aan de binnenzijde karmijn
rode bloemen van deze cultivar. Kenmerkend is de waslaag op de buitenzijde van 
de bloembladen waardoor deze wit bepoederd lijken. Bloeiwijze sterk vergroot.

onder dezelfde naam. Legt men de beschrijvingen van Morren en Berger 
naast elkaar, dan vindt men veel punten van overeenkomst, naast enkele 
kleine verschillen. De bouw van de bloem van onze planten komt over
een met de tekening van Berger. Van deze hybride hebben wij, ondanks 
alle vermeldingen in de literatuur, nog geen cristaatvorm aangetroffen.

Pachyveria ’Clavifolia’ komt in cultuur vaak voor onder de naam P. cv. 
’Glossoides’, een cultivar die een oppervlakkige overeenkomst vertoont, 
maar in de bloeiwijze sterk afwijkt. Deze plant zullen wij in een volgend 
artikeltje behandelen.
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G. FRANCK — Weenen

De zeldzame bloem bij het geslacht 
Discocactus

Ongeveer twee jaren geleden kreeg ik van de Tiroler Franciskaner 
pater L. J. H am m ersch m id  uit Oost Bolivië een foto van een Indiaans 
meisje, dat een grote, plat bloeiende cactus in de hand had. Hij identifi
ceerde de plant in overleg met Prof. C ardenas voorlopig als een Malaco- 
carpus. De eigenaardige bloemvorm, die de foto duidelijk toonde, en de

Figuur 51 foto: G. Franck.
Discocactus alteolens Lem., een importplant uit San Cyrilo, Bolivië

opgave van pater H am m ersch m id  over de sterk riekende witte nachtelijke 
bloei, wezen evenwel sterk in de richting van Discocactus.

Soorten van het geslacht Discocactus zijn tot dusver uit O. Bolivië 
niet bekend, wel uit N.W. Paraguay, de Braziliaanse kust en het uitge
strekte gebied van de hete Matto Grosso in West Brazilië. Het is dus zeer 
goed mogelijk, dat er ook vindplaatsen in het aangrenzende Bolivië zouden 
kunnen zijn, waar het klimaat ongeveer gelijk is.

Pater H am m ersch m id  zond mij op mijn verzoek een artikel over vind
plaatsen van cactussen in Oost Bolivië, dat onder de titel : „Cactussen op 
ertsgebergten en rode bodem”, in de nummers 8 en 9, 1962 van: „Kakteen 
und andere Sukkulenten” , gepubliceerd werd. Daarin geeft hij een nadere
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beschrijving van de door hem in O. Bolivië gevonden twee soorten Disco- 
cactus.

In de afgelopen herfst kreeg ik van pater H am m ersch m id  een oud 
exemplaar, met een doorsnede van 20 cm en dichte viltmassa in de kruin, 
evenals enkele jonge planten van de bij San Cyrilo gevonden soort. Verder 
kreeg ik nog een bloeiend exemplaar van de duidelijk te onderscheiden 
soort van de ertsberg Mutun.

De laatste soort, die blijkbaar niet zo groot wordt, zou identiek kun
nen zijn aan D. heptacanthus, terwijl de groter wordende soort met de 
drie sterke, zijdelings en naar beneden gerichte dorens best D. alteolens 
kan zijn. D. alteolens soorten moeten nog met de typen uit Brazilië ver
geleken worden. Mogelijk zijn het standplaatsvariaties of variëteiten van 
de hierboven genoemde soorten.

Wat moet men nu met zulke zeldzame tropische exemplaren uit het

Figuur 52 foto: G. Franck.
Discocaetus heptacanthus (Rode.) Br. & R., een importplant uit 
Mutum Bolivië; door de witwollige kruin groeien bruine dorens.

heetste gebied van Zuid-Amerika, die in de late herfst bij ons binnenkomen, 
doen ? Een cactusvriend, die een grote Orchideeën-verzameling verzorgt, 
was zo vriendelijk ze op te kweken in een schaal van schuimplastic. Hij 
plaatste ze dicht onder het glas op een verwarmingsbuis; zij begonnen daar 
spoedig op te zwellen en zij maakten reeds in de winter krachtige wortels. 
Begin mei nam ik de nu goed geacclimatiseerde Disco’s over en plaatste 
ze in de kas. Toen ik op het einde van de derde week van mei na 2 zeer 
warme dagen ’s avonds de kas betrad, kwam mij een bedwelmende, zoete 
geur tegemoet, die aan pioenrozen herinnerde. Ik kon mijn ogen niet ge
loven, toen ik aan de grote Discocaetus twee bijna geheel geopende, 7 cm 
lange, witte bloemen zag, terwijl twee dagen tevoren daarvan nog niets 
te zien was. Deze snelle bloemontwikkeling doet denken aan die van
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Figuur 53 foto: G. Franck.
Discocactus alteolens Lem., 

de wollige kruin met witte bloemen.

Melocactus. Discocactus bezit 
zeker geen echt cephalium zo
als Melocactus, maar evenals 
Malacocarpus een wollige kruin, 
waaruit de bloemen te voor
schijn komen. Ik geloof daarom, 
dat de tot dusver gevolgde in
deling van Discocactus bij de 
Cephalocerei foutief is, en dat 
hij veel meer tot de Notocacti- 
neae zou moeten behoren.

De naar verhouding smal
le en lange bloembuis is vol
komen wit en draagt sterk-om- 
gebogen, witte bloembladen. 
Dit geeft aan de bloem een op
vallend karakter, dat binnen de 
cactusfamilie zeer zeldzaam is. 
Helaas bloeit deze mooie, heer
lijk geurende bloem slechts één 
enkele nacht.

Mammillaria schwarzii Shuriy

Tegenwoordig houden we van dicht en wit gedoomde cactussen en 
Mammillaria schwarzii is daarvan een van de mooiste soorten. In de na
tuur groeit hij in rotsspleten en is zeldzaam, zo zelfs, dat hij pas betrekke
lijk kort geleden is ontdekt. De lichamen worden in het wild niet groter 
dan 4 cm in doorsnede, maar doordat ze zich sterk vertakken lijkt het toch 
heel wat. In cultuur en vooral geënt worden ze belangrijk groter.

Er zit geen melksap in; aan- of afwezigheid van dit melksap is een 
belangrijk kenmerk bij Mammillaria’s, maar de opgaven in de literatuur 
zijn daaromtrent nogal eens onnauwkeurig; ik kom daar binnenkort op 
terug.

De knobbels zijn gerangschikt in 8 en 13 spiralen; men bepaalt dit 
aantal door de spiralen te tellen, gezien op de top van de plant; het beste 
doet men een bepaalde knobbel te merken, anders komt men in de war. 
Men kan nu twee spiralen onderscheiden, één naar links gericht en één 
naar rechts, de ene staat meer vertikaal dan de andere. Er is een zekere 
regelmaat in het aantal spiralen, dat bij cactussen met knobbels voorkomt 
n], 3— 5, 5— 8, 8— 13, 13— 21, 21— 34; de volgende combinatie wordt 
steeds gevormd door bij het laatste getal de som der beide getallen op te 
tellen. Deze reeksen komen niet alleen bij cactussen voor, maar bij alle 
planten met verspreide bladstand.

Dit kenmerk ziet er ogenschijnlijk goed hanteerbaar uit, maar het is
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het niet; Craig heeft er in zijn Mammillaria-handboek veel mee gewerkt, 
zijn determinatietabel is er voor een deel op gebaseerd, doordat hij meen
de, dat voor iedere soort het aantal spiralen constant was. Dit is evenwel 
helaas niet het geval; ten hoogste is karakteristiek het grootste aantal, dat 
een soort kan bereiken. Daar zit hem de moeilijkheid : zaailingen hebben 
aanvankelijk een laag aantal spiralen, maar naarmate zij groeien wordt dit 
groter en komen zij dus terecht in een hoger aantal en men moet dus ge
heel volwassen planten hebben om het aantal te kunnen vaststellen. In 
cultuur wordt deze volwassen staat lang niet altijd bereikt. Bovendien 
heeft Craig ongetwijfeld veel niet-volwassen materiaal onderzocht; in

Figuur 54  foto: Wouters

Mammillaria scfawar zii ~D1Tl»T> v

ieder geval kloppen zijn tabellen in dit opzicht in het geheel niet; slechts 
hier en daar is het kenmerk betrouwbaar, er zijn b.v. Mammillaria’s die 
nooit hoger komen dan 3—5 b.v. Mammillaria elongata.

Het aantal dorens is groot, er zijn nl. 6— 10 middendorens en meer 
dan 30 randdorens; ze zijn alle wit, of de middendorens zijn wel eens iets 
donker gekleurd; deze middendorens zijn recht, maar Backeberg (Cacta- 
ceae, 5, 3433) schrijft, dat hij aan geïmporteerde exemplaren ook haak- 
dorens heeft aangetroffen. Dit is een kwestie, waarop ik ook binnenkort 
uitvoeriger terug hoop te komen.

De bloemen zijn weinig opvallend, ze zijn wit en steken nauwelijks 
af tegen de witte dorens; toch staan ze mooi als witte sterren op het wit-

121



gedoomde lichaam, waarvan de dorens zo dichtopeen staan, dat het 
lichaam niet zichtbaar is.

Met de benaming is er ook iets aan de hand geweest, maar gelukkig 
heeft dit geen invloed gehad op de naam. B u x b a u m  heeft namelijk abu
sievelijk gemeend, dat de naam Mammillaria schwarzii ongeldig was tegen
over Porfira schwartzii, die hij nu tot Mammillaria rekent en die dus 
eigenlijk ook Mammillaria schwartzii moet heten; hij noemt onze plant 
daarom M. shurlyi. Maar de naam M. schwarzii voor onze plant is ouder 
en B u x b a u m ’s soort moet dus nu anders heten en wel M. coahuilensis 
(Boed.) Moran.

De cultuur lijkt me eenvoudig, de plant die wij hebben, en die afge- 
beeld is op de voorpagina (fig. 48), staat op Eriocereus jiisbertii.

B. K. BOOM.

De afdeling „Z aan streek” jubileerde

Figuur 55

Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan heeft de afdeling „Zaanstreek” van 22 tot 
en met 30 juni j.1. een tentoonstelling van cactussen en andere vetplanten gehouden 
in de stadskwekerij te Zaandam. Bij de opening door de heer Mol uit Amsterdam 
bestond reeds een ruime belangstelling, die ook in de daarop volgende dagen voort
duurde. De tentoonstelling was geheel samengesteld uit liefhebbersplanten. Elke 
bezoeker ontving een gratis plantje of stekje, wat vooral voor de jeugdige belang
stellenden een trekpleister was.

Dan is er nog te vermelden dat de tentoonstelling door 650 bezoekers werd 
bezocht, een 5-tal van hen gaf zich op als lid van Succulenta. Al met al een ge
slaagde tentoonstelling waarop onze afdeling met genoegen kan terugzien. Op de foto 
zien we een aardig groepje keurig opgestelde planten.

Mevrouw A. Hoekstra-Tuyn, secretaresse.
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN
Cactus and Succulent Journal of America, vol. 35, delen 1, 2 en 3 (1963).

Dit tijdschrift heeft het karakter van een vakblad, het is door de grote publica
ties meer een wetenschappelijk periodiek dan de overige ons bekende tijdschriften. De 
artikelen gaan merendeels over cactussen en vetplanten inheems in de U.S.A. of Mexico. 
In de bovenvermelde nummers staan artikelen over Agave, Opuntia, Pereskia en 
Echinocereus. Interessant is, dat R. Moran op p. 35 aantoont, dat hetgeen wij in cul
tuur hebben als Pachyphytum brevifolium nu P. glutinicaule moet heten. *) Het geheel 
is verlucht met uitstekende foto’s.
*) Hieraan hopen wij binnenkort een artikel te wijden. — v. K.

Kakteen und andere Sukkulenten, vol. 14, no. 1—6 (1963).

Onder de Nederlandse liefhebbers is dit buitenlandse tijdschrift wel het meest 
verspreid. Het ziet er uitstekend verzorgd uit en de inhoud is interessant, maar voor 
de beginnende liefhebber wat moeilijk. Dr. Buxbaum vervolgt nog steeds zijn bijdra
gen tot de kennis van de bloemen van cactussen; dit is steeds interessante lectuur met 
prachtige tekeningen. Dr Rauh zet zijn serie over de succulenten van Madagaskar 
voort, waarbij in deze nummers het geslacht Pachypodium (Euphorbiaceae) aan de 
beurt komt; de soorten van dit geslacht komen in onze collecties nog weinig voor. 
Verder kan men er allerlei artikelen in vinden, die lezenswaard zijn.

F. Ritter, Diagnosen von neuen Kakteen, in Taxon, 12; 28-34, 123-125 (1962).

Sedert ±  1955 zendt de heer F. Ritter een stroom van door hem in helt wild ver
zamelde zaden de wereld in onder veldnummers en allerlei nieuwe namen; veel van 
die namen zijn reeds ingeburgerd alhoewel daarvan een aantal nog niet beschreven 
is. Aanvankelijk publiceerde hij deze namen in allerlei tijdschriften, maar dat ging 
één voor één en daardoor schoot het maar niet op.

Daarom zijn we de auteur dankbaar, dat hij er toe besloot de resterende namen 
ineens in Taxon te publiceren, waardoor deze nu alle geldig zijn. De gewone liefheb
ber heeft er niet veel aan, want de beschrijvingen staan in het latijn. Het is te 
hopen, dat over vele van deze belangrijke nieuwigheden meer uitvoerige publicaties 
zullen volgen. Tot nog toe zijn 50 namen zo behandeld en er zal nog een aantal 
volgen. Thans kan men vinden ; 6 Rebutia’s, 14 Copiapoa’s (waaronder de prachtige 
C. krainziana), 11 Pyrrhocactus, 6 Neoporteria’s (waaronder de bekende N. multico
lor), 3 Chileorebutia’s, 6 Lobivia’s en 4 Matucana’s.

National Cactus and Succulent Journal, vol. 18, no. 1 en 2 (1963).

Dit tijdschrift is wel een van de beste die we hebben; de artikelen zijn van een 
gehalte, dat overeenkomt met de wensen van alle leden, sommige zijn wat weten
schappelijk, andere zeer simpel, maar alle zijn belangwekkend.

In het juni-nummer vindt men een mooi artikel van H. Hall over de succulen
ten in de botanische tuin in Kirstenbosch bij Kaapstad; deze tuin, meer dan 300 ha 
groot, gelegen aan de voet van de beroemde Tafelberg herbergt veel succulenten, 
merendeels buiten in de volle grond en het moet een belevenis zijn, daar eens enige 
tijd rond te neuzen. Instructief zijn ook de praatjes van G. D. Rowley over allerlei 
vraagstukken, waarbij vaak de draak wordt gestoken met toestanden op ons ge
bied; vermakelijk is zijn verhaal over de Plasticactaceae, de cactussen van plastic, 
die geen last hebben van ziekten, niet verpot behoeven te worden en waarvan het 
nog maar ontbreekt, dat ze zich kunnen voortplanten. Een zeer lezenswaardig tijd
schrift. B. K. BOOM.
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Verslag van de Algemene Vergadering
gehouden op 18 mei 1963 in de Grasheuvel te Amersfoort.

De voorzitter van de vereniging, de heer A. F. H. B u i n i n g, opent 
om 10 uur des morgens de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
In zijn openingswoord herdacht hij het overlijden van de heer A. J. A. 
U i t e w a a l  op 29 maart 1963, waarna twee minuten stilte in acht werd 
genomen. Van de heer A. v a n  d e r  H o u v e n  (afd. ’s-Gravenhage) 
was bericht binnengekomen, dat hij wegens gezondheidsredenen niet aan
wezig kon zijn. Op voorstel van de v o o r z i t t e r  werd besloten een 
telegram te zenden met de beste wensen voor zijn herstel. Voorts was een 
verzoek ingekomen van de afdeling Utrecht, deze vergadering in de mid
daguren te houden in plaats van in de morgenuren. Echter was door de 
Grasheuvel-Commissie de dagindeling reeds tevoren vastgesteld, zodat 
geen wijziging meer kon plaatsvinden. Bovendien was de Commissie van 
mening, dat iedereen over de vrije zaterdag kon beschikken, waardoor 
men als proef had besloten, de Algemene Vergadering in de morgenuren 
te houden.

Punt 2. De notulen van de vorige Algemene Vergadering worden 
onveranderd goedgekeurd. In de vergadering wordt verzocht, het verslag 
eerder in het maandblad te publiceren dan vorig jaar.

Punt 3. Het jaarverslag wordt door de secretaresse voorgelezen en 
goedgekeurd.

Punt 4, De rekening en verantwoording over 1961 en 1962 van de 
Algemeen Penningmeester is door de afdeling Gooi- en Eemland gecon
troleerd en accoord bevonden. De v o o r z i t t e r  vraagt of hierbij ook 
de controle van het Clichéfonds is betrokken, wat niet het geval blijkt 
te zijn. De heer B o n e f a a s  (afd. ’s-Gravenhage) maakt bezwaar tegen 
het opzenden der boeken en bescheiden. Bij de vorige controle door de 
afdeling Rotterdam zijn de bescheiden vier maanden weggeweest. Er 
werd geen décharge verleend over 1960 aan het Clichéfonds. De heer d e 
SI eg  te  (afd. Rotterdam) deelt mede, dat het de afdeling Rotterdam 
moeite had gekost de boeken en bescheiden in bezit te krijgen. Een rap
port over de controle was gezonden naar het Hoofdbestuur. De v o o r 
z i t t e r  zegt, dat het rapport van de afdeling Rotterdam van dien aard 
was, dat het tot onaangenaamheden zou leiden tussen de afdeling Rot
terdam en het Clichéfonds. De afd. Rotterdam vond, dat zij onvoldoende 
inzage had gekregen van bepaalde stukken. Het Hoofdbestuur is ervan 
overtuigd, dat het Clichéfonds voortreffelijk werk doet en er volkomen 
in slaagt haar doel te bereiken. Aan bepaalde commerciële handelingen 
moet vrijheid worden gegeven. Controle der boeken is echter noodzake
lijk, zodat hij alsnog de afdeling Gooi- en Eemland verzoekt over 1962 
controle te verrichten, terwijl het Clichéfonds wordt verzocht zich voor 
controle in verbinding te stellen met deze afdeling. De heer de S l e g t e  
(afd. Rotterdam) stelt het op prijs, mede te delen, dat hij de hoogste waar
dering heeft voor het werk van het Clichéfonds. De heer B r a v e n b o e r ,  
als voorzitter van de afd. Rotterdam, verleent staande de vergadering, 
het Clichéfonds décharge over het jaar 1960. De heer B o n e f a a s  (afd. 
’s-Gravenhage) kan op verzoek van de vergadering zeggen dat het bezit 
van het Clichéfonds momenteel meer dan ƒ 5000,— bedraagt.
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Punt 5. De periodiek aftredende hoofdbestuursleden : mevrouw J . 
Grullem ans van Berghem  en de heren C. Bom m eljé, Dr. H. van Beek, Dr. 
H. W. de Boer, worden bij acclam atie herkozen. De v o o r z i t t e r  stelt 
de vergadering voor de vraag of het Huishoudelijk Reglem ent van de v er
eniging niet zodanig zou m oeten worden gewijzigd, dat een hoofdbestuurs
lid slechts éénm aal voor drie ja a r  wordt benoemd en daarna niet meer 
kan worden herkozen. De heer M o l  (afd. A m sterdam ) zegt, dat er w ei
nig animo bestaat voor waarnem ing van bestuursfuncties. In de afdeling 
Amsterdam geeft vervanging van bestuursfuncties veel m oeilijkheden. 
V o o r z i t t e r  zegt, dat deze wijziging alleen betrekking zou hebben op 
de benoeming van hoofdbestuursleden. Het Hoofdbestuur zal zich nog 
nader over een wijziging beraden.

Punt 6. Ten aanzien van de begroting vindt de heer d e  S  1 e g t e 
(afd. Rotterdam ) de drukkosten van het tijd schrift te hoog. S e c r e t a 
r e s s e  licht toe, dat dit in verband staat met de vervaardiging van het 
novem ber-num m er 1962, tevens handleiding voor beginnende liefhebbers, 
met een ex tra  oplage van 500 num mers voor toekom stige nieuwe leden. 
De heer M a s m a n (verspreid wonend lid) vraagt naar het financieel 
beleid. V o o r z i t t e r  zegt, dat er steeds overloopposten zijn.

Punt 7. V o o r z i t t e r  deelt mede, dat het Hoofdbestuur voorstelt 
de contributie voor 1964 te handhaven op ƒ 7,50, waarm ede de vergade
ring accoord gaat. Verder zegt hij, dat in de hoofdbestuursvergadering en 
ook op de gehouden bijeenkom st van afdelingsbesturen te U trecht, is ge
sproken over een contributieverhoging tot ƒ 10,—  per jaar. Deze contri
butie zou een gunstige situatie scheppen, om m eer activ iteit te ontplooien. 
Het voor en tegen van een contributieverhoging wordt uitvoerig bespro
ken. De heer W o l t e r s e n  (afd. U trecht) vindt dat activiteiten  uit 
de afdelingen moeten komen. De afdelingen Am sterdam  en U trecht heb
ben bezwaar tegen de contributieverhoging. V o o r z i t t e r  zegt, op een 
vraag uit de vergadering, dat het bezit van het Clichéfonds moet worden 
behouden voor speciale uitgaven, als bijvoorbeeld het vervaardigen van 
kleurenfoto’s in het maandblad. De heer B o n e f a a s  (afd. ’s-G raven- 
hage) verw acht dat een kleurenfoto ongeveer ƒ 300,—  a ƒ 400,—  zou 
moeten kosten. De heer W o l t e r s e n  (afd. U trecht) vraagt of het niet 
m ogelijk is, k leurenfoto’s met de Duitse vereniging te ruilen. De heer 
R u b i n g h  (afd. Gooi- en Eem land) zou toch liever eigen m ateriaal 
w illen gebruiken. De vergadering is van mening niet te kunnen ingaan 
op het beschikbaar stellen van fotom ateriaal aan leden van de vereni
ging. Dr. B o o m  zegt dat zwarte en gekleurde foto’s aan bepaalde eisen 
m oeten voldoen en dat foto’s, die worden geplaatst in het tijd sch iift, kun
nen worden vergoed.

Punt 8. Tot het nazien van de rekening en verantwoording over 
1963 van de vereniging, tevens van het Clichéfonds, wordt de afdeling 
Am sterdam  aangezocht.

Punt 9. Voor vaststelling van de plaats w aar de volgende Algemene 
Vergadering wordt gehouden, vindt de heer M o l  (afd. A m stedam ), dat 
de Algemene Vergaderingen zoals vroeger verzorgd door de afdelingen 
prettiger waren. De afdeling Am sterdam  wordt in principe aangezocht de 
Algemene Vergadering in 1964 te organiseren. Mocht de afdeling A m ster
dam hiertoe niet kunnen besluiten, dan zal het Hoofdbestuur een andere 
afdeling de organisatie toevertrouwen.
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Punt 10. De heer M o l (afdeling Amsterdam) doet het voorstel, 
aan één persoon per afdeling, een retour 2de klasse te vergoeden naar de 
Algemene Vergadering. De meeste afdelingen hebben te weinig middelen 
om op de Algemene Vergadering aanwezig te kunnen zijn. In de verga
dering komt de vraag naar voren, of dit tegenover de verspreid wonende 
leden wel juist is. De heer M o 1 (afd. Amsterdam) zegt dat één afgevaar
digde van elke afdeling, de stemmen van de afdeling uitbrengt. Het voor
stel wordt aangenomen. Het probleem van de verspreid wonende leden 
zal nog in het Hoofdbestuur worden bezien.

Punt 11. In de rondvraag vraagt de heer v a n  A r k e l  (afdeling 
’s-Gravenhage) aandacht voor de omslag van het tijdschrift. Het maand
blad komt soms in slechte conditie bij de leden in de brievenbus. De vraag 
kan worden beantwoord met de mededeling, dat zeer binnenkort een 
steviger omslag te verwachten is. De heer M o l (afdeling Amsterdam) 
vraagt naar het verloop van de verkoop propagandanummers door de 
afdelingen. Secretaresse deelt mede, dat tot op dit ogenblik nog weinig 
is verkocht. De heer M o l vraagt zich af, of de prijs van ƒ 1.00 per stuk 
niet te hoog is. We zouden dit nummer als voorlichting aan nieuwe leden 
gratis moeten verstrekken. De vergadering gaat hiermede accoord, met 
dien verstande, dat alleen die liefhebbers het bedoelde propagandanum
mer zullen ontvangen, die lid zijn geworden van de vereniging. De heer 
B o m m e l  j é  (afd. ’s-Gravenhage) vraagt naar de bibliotheek, waarop 
de heer B r a v e n b o e r  (afd. Rotterdam) kan mededelen, dat in het 
a.s. nummer van het maandblad, de adreswijziging van de bibliotheek 
wordt opgenomen. De heer R u b i n g h  (afd. Gooi- en Eemland) en de 
heer v a n  A r k e l  (afdeling ’s-Gravenhage) vinden dat de kosten tot 
bijwoning aan de Grasheuvelbijeenkomst duurder zijn geworden. De heer 
v a n  V l i e t  (Grasheuvel-Commissie) zegt dat de jeugdherbergkosten 
zijn gestegen. Verder treft de heer R u b i n g h  geen plantenkeuring aan, 
zoals verleden jaar. De heer v a n  V l i e t  zegt, dat hij voor de organisa
tie van deze bijeenkomst alleen stond en de overige leden van de Gras
heuvel-Commissie niets van zich hebben laten horen.

V o o r z i t t e r  zegt toe in het Hoofdbestuur te bespreken, de Gras- 
heuvel-commissie mogelijk per afdeling te benoemen, zodat besprekin
gen onderling kunnen plaatsvinden. De heer B o n e f a a s  (afd. ’s-Gra- 
venhage) maakt het Hoofdbestuur erop attent, dat in de publicatie van 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in het tijdschrift, niet zijn 
opgenomen, het besluit indertijd in Antwerpen genomen, dat een afde
ling, tellende meer dan 100 leden, een tweede vertegenwoordiger in het 
Hoofdbestuur kan benoemen. V o o r z i t t e r  zegt in het Hoofdbestuur 
nog nader te zullen bezien, hoe deze bepaling alsnog kan worden aange
vuld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter ongeveer 12.45 uur 
de vergadering, waaraan 23 leden deelnamen.

J. GRULLEMANS VAN BERGHEM 
Secretaresse „Succulenta” .

RECTIFICATIE. — In het julinummer pag. 109 zijn tot onze spijt op de 26e en 35e 
regel zetfouten gemaakt. Er staat nl. „zygomorphen” , dit had, zoals de aandachtige 
lezer wel begrepen zal hebben, moeten zijn: „ x e r o m o r f e n ” .
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UIT DE AFDELINGEN
GOOI- EN EEM LAND
Reeds spoedig na de opening waren de 
op 2 juli 1.1. aan de bijeenkomst deel
nemende 19 leden in geanimeerde dis
cussie betreffende cultuurproblemen in 
de zomer en de daarbij op tafel geko
men raadgevingen zullen onze bescher
melingen zeker ten goede komen. De in 
mei in het Westland aangekochte plan
ten blijken zich goed aangepast te heb
ben, want w e noteerden slechts tevre
denheid van de kopers.
Ook over de zaairesultaten dit jaar kon
den we reeds positieve resultaten ver
nemen, hetgeen aanleiding gaf in no
vember a.s. een zaailingen-wedstrijd te 
organiseren.
Na het hoera-geroep tijdens de verlo
ting, tevens pauze, vervolgde de heer 
Rubingh z’n serie praatjes m et een be
schrijving van het geslacht Lobivia, dat 
hij wederom demonstreerde met plan
ten uit zijn collectie. De begrenzing van 
de geslachten kwam ook nu ter sprake 
en was directe aanleiding tot discussie, 
waarbij interessante opmerkingen kon
den worden beluisterd. Tegen half elf 
sloot de vergadering en konden we 
thuis de nieuw opgestoken kennis solo 
gaan repeteren.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris, 
Diepenbroickpark 48, Weesp.

IJMOND
Vergadering op donderdag 27 juni j.1. in 
het Culturele Centrum te IJmuiden. De 
Heer Bravenboer uit Vlaardingen heeft 
ons met zijn dia’s en lezing weer een 
bijzonder mooie en leerzame avond be
zorgd. Ook de verkoop van de planten 
die de Heer Bravenboer medebracht had 
een zeer goed verloop, zodat alle leden 
voldaan huiswaarts keerden.
In de maand juli is er geen vergadering. 
De eerstvolgende vergadering is op 22 
aug., dan hopen wij het winterprogram- 
ma te bespreken, tevens zal de Heer 
Hasselmeijer een entdemonstratie geven. 
Het bestuur wenst de leden een plezie
rige vakantie. Secretaris.

NIEUWE LEDEN :
H. J. Nijenhuis, Hobbemalaan 78, 

Alkmaar.
F. D. Bastet, Sportlaan 329, Den Haag. 
J. van Oorschot, Toulouselaan 88, 

Dordrecht.
J. van Zon, Pr. Irenestraat 52, Drunen. 
F. Versluis, Margrietplein 10, Gouda.
J. H. Klemens, Paterswoldseweg 670, 

Groningen.

Mevr. Kluytmans, Gelderstraat 24, 
Hilvarenbeek.

Mevr. van Aert, Papenstraat 25, Hilva
renbeek.

Pater J. van Oers, M issiehuis St. Anto
nius, Kaatsheuvel.

Andr. Kramer, Machinistenstraat 70, 
Koog aan de Zaan.

Mevr. W. M. Terol-Lith, Huize den 
Treek, Leusden.

J. G. van den Hoek, Vlotlaan 28, Mon
ster.

W. Ganzevoort, Stijntjesduinstraat 24, 
Noordwijk aan Zee.

A. F. Elaarts, Antiloopstraat 83, Nij
megen.

A. van der Pol, Heidebloemstraat 155, 
Nijmegen.

H. Oldeman, Hammerweg 26, Ommen 
(Ov.).

M. de Heus, Esdoornstraat 32, Tiel.
J. G. Vrenken, Koestraat 72, Tilburg.
P. C. Ruitenburg, Huis te Vlietlaan 14,

Utrecht.
H. Wolterbeek, Boekelaarstraat 20, 

Waalwijk.
G. du Caju, J. J. Allanstraat 278, West- 

zaan.
P. Veenstra, V alendrieseweg 56, 

Wijchen. Gld.
F. S. Abels, Jan Eijdenbergstraat 31, 

Zaandam.
K. Stelling, Zuiddijk 241, Zaandam.
G. Jordens, Smidslaan 3, Zaandijk.

BELGIE :

Jos. Laureys, Legrellestraat 24, Berlaar, 
Lier.

André De Smet, Overzet 4, Gent.

V R A A G -  E N  A A N B O D
TE KOOP : een kasje gemaakt van gre
nenhout, lang 1,75 m, breed 0,83 m, hoog 
achter 0,75 m, voor 0,45 m, geheel voor
zien van glas. Prijs ƒ 25,—. L. VAN NIG- 
TEVEGT, Tulpenburg 23, Amstelveen. 
IN RUIL GEVRAAGD: Stekken of zaai
lingen van de geslachten Lobivia, Me- 
diolobivia, Pygm aeolobivia en Pseudo- 
echinopsis tegen idem stekken of zaai
lingen, o.m. Lob. stilowiana, tigeliana, 
deezsiana var. vatteri, churinensis. Br. 
aan E. J. HELDERMAN, Eschdoornlaan 
52, Wormerveer.
TE KOOP of in ruil gevraagd: alle 
soorten Mesems, ultra-succulente Cras- 
sula’s, Adromischus, Ceropegia en Pe- 
largonium. In ruil aangeboden: diverse 
soorten Mesems o.a. Lithops, Gibbaeum, 
Cheiridopsis, Stomatium, Pleiospilos en 
struikvormige Mesems. Brieven aan F. 
K. A. NOLTEE, Voorstr. 47, Dordrecht.
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B ELAN G R IJK E  NIEUW IGHEID

ZAAITEST
met ingebouwde verwarming

Ideaal voor Cactussen, Orchideeën en andere gevoelige planten.

33 X 50 X  6 cm 25 W/220 V  Prijs DM 17,80
26 X 36 X  6 cm 16 W/220 V  Prijs DM 13,25

Verder leveren wij nog :
Cactuszaden —  Plastic bloempotten —  Plantenschalen, enz.

H. E. BORN - 581 Witten - Pestalozziplatz 13 d -  Duitsland

ALLES VOOR DE CACTUSLIEFHEBBER

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 01740-5410 BIJ GEEN GEHOOR 01740-5480
Privé-adres: GEESTWEG 84 B, Telefoon 01740-5051



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 56 foto: Wouters

Neoporteria napina var. spinosior, onder deze naam vrij 
algemeen in cultuur, maar die nu vermoedelijk Neopor
teria microsperma zal moeten heten (zie art. op pag. 131).
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Van de Redactie
Literatuur is voor elkeen een belangrijk bezit; ook de liefhebber van 

cactussen en vetplanten kijkt gaarne uit naar geschriften, waarvan hij wat 
wijzer kan worden.

De meer gevorderde komt hier evenwel voor grote moeilijkheden te 
staan, omdat de oudere werken zo schaars en dus slechts met moeite te 
bemachtigen zijn. Dit is jammer, want juist op ons gebied bestaan werken, 
die de liefhebber kunnen doen watertanden.

In openbare bibliotheken zijn deze werken maar schaars vertegen
woordigd en vaak worden ze vanwege hun zeldzaamheid niet uitgeleend; 
zij, die de boeken in hun bezit wensen, kunnen lang wachten, want anti
quarisch worden hoge prijzen bedongen.

Maar ook hier is licht aan de horizon te bespeuren; men is namelijk 
bezig met het vervaardigen van facsimiles, reproducties, die weinig afwij
ken van het oorspronkelijk, althans wat betreft de inhoud; de band is 
natuurlijk modern. De echte bibliofiel haalt er natuurlijk zijn neus voor 
op, bij hem gaat het om de boeken en hij staat er net zo voor als een 
liefhebber van antiek, die niets moet hebben van nagemaakte bullen.

Voor de plantenliefhebber ligt de zaak wel wat anders, hij heeft te 
kiezen tussen een nagemaakt boek of niets, bij hem komt het op de 
inhoud aan.

Deze liefhebbers zullen dan ook verheugd zijn te vernemen, dat van 
het bekende werk Britton & Rosé, The Cactaceae, 4 delen (1922-1923) 
een facsimile-uitgave op stapel staat; alleen de gekleurde planten zijn 
daarbij helaas vervangen door zwarte. Maar daartegenover staat dat de 
prijs ±  ƒ 75,— zal zijn tegen een antiquarische waarde van enkele dui
zenden guldens. Verder verschijnt er in de loop van dit jaar een derge
lijke uitgave, waarin alle bekende werken van Haworth zijn verzameld, 
waardoor ook de meest zeldzame geschriften van deze Engelse liefheb
ber voor iedereen toegankelijk worden.

Zodra deze boeken zijn verschenen zullen hieromtrent nadere mede
delingen worden gedaan.
Wageningen B. K. Boom.

Voorzitter : A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) -  Telefoon 03496-226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse Tel. 02530 3439. 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur : B. K. BOOM, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370-3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie : C. BOMMELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELDE. 
Bibliothecaresse : Mevrouw H. VRIESENDORP-VAN AALDEREN, Ligusterweg 2 -  Oostvoorne. 

Kopij moet u i t e r 1 ij k de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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B. K. BOOM en 
A. M. W OUTERS

Neoporteria
napina

(Phil). Back.

Met de bespreking 
van deze soort zijn we er 
ons wel bewust van onze 
hand in een wespennest te 
steken; want om de plant 
een naam te geven, die
nen we kleur te bekennen 
ten aanzien van het ge
slacht, waartoe de soort 
zou moeten behoren.

Er is groot verschil 
van mening over de zelf
standigheid van een aan
tal geslachten en over de 
omgrenzing daarvan. Hoe 
gecompliceerd de zaak 
ligt blijkt wel uit de vol
gende, zeer kort weerge
geven geschiedenis van de 
benaming van de plant, 
waarom het hier gaat.

De soort werd in 1872 voor het eerst beschreven als Echinocactus 
napinus; in 1922, dus aan het begin van de opsplitsingsperiode werd het 
Malacocarpus napinus; in 1929 : Notocactus napinus; in 1935 : Neoporteria 
napina; in 1939 : Chilenia napina; in 1941 : Hildmania napina; in 1942: 
Neochilenia napina; in 1960 : Chileorebutia napina.

Zolang de hemel niet is opgeklaard rangschikken wij alle soorten be
horende tot deze groep van geslachten tot Neoporteria; de verschillen tus
sen Neoporteria, Neochilenia, Chileorebutia enz. zijn namelijk niet van 
die aard, dat combinatie niet verantwoord is; het wachten is nu nog 
alleen maar naar een gedegen taxonomisch onderzoek, dat deze kwestie 
opheldert.

Figuur 57

N eoporteria napina (Phil.)
foto:

Back.
Wouters

Neoporteria napina is een opvallende plant, waarvan de habitus nogal 
afhankelijk is van de wijze van kweken. Als zaailing groeit zij vrij lang
zaam, met een peenvormige wortel; geënt daarentegen heeft men na 3 jaar 
al een rijkbloeiende plant, die reeds vrij vlug tot stekvorming overgaat. 
Het lichaam is kogelrond tot afgeplat (zaailingen) of langgerekt (geënt). 
De epidermis van deze bij goede bestuiving constant blijvende plant (al-
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thans het type zoals dit door Sch um an n  werd beschreven) varieert van 
donkergroen naar diep bruin, vaak met een grijze weerschijn. De ribben 
zijn vertikaal of iets spiraalvormig gedraaid; het aantal hiervan is 10—15 
en ze zijn verdeeld in grote, stompe, aan de onderzijde kinvormig verlengde 
knobbels; op de top van deze knobbels zit een vrij groot areool met een 
klein aantal (3—9) korte, zwarte dorens, die spinachtig tegen de knobbels 
aangedrukt zijn. De lengte van de dorens varieert in cultuur, er zijn exem
plaren, waarvan deze wat langer zijn en zelfs afstaan, maar dit zijn wel
haast zeker cultuur- of natuurhybriden.

Vaak zullen het kruisingen zijn met N. odieri, N. hankeana of N. jussieui. 
De hier afgebeelde N. napina var. spinosior (fig. 56), die in vele Neder
landse, Duitse en Belgische verzamelingen voorkomt, heeft zeker niets te 
maken met N. napina, deze naam is dus geheel foutief.

Nu N eoporteria microsperma (FR 535) bij ons gebloeid heeft, zien wij 
geen enkel verschil met de „vooroorlogse” N. napina var. spinosior, zoals 
deze hier is afgebeeld en zo zullen we deze plant dus wel N. microsperma 
moeten noemen.

Ook de var. spinosior, die B ackeberg  afbeeldt (Abb. 1746 en 1747) 
zijn zeker geen zuivere planten; vele soorten van dit geslacht hybridiseren 
nu eenmaal zeer gemakkelijk.

De bloemen zijn opvallend groot, tenminste vergeleken bij de omvang 
van de cactus, ze staan nabij de top, zijn trechtervormig en tot 5 cm lang. 
De kleur van de bloembladen is meestal lichtgeel, bruinachtig aan de bui
tenzijde, maar er zijn ook exemplaren, waarvan deze kleur meer bruin
achtig en zelfs iets rosé is.

N. napina, zoals deze voor ons typisch is, dus met de korte spinachtige 
dorens, is zeer constant en komt zuiver uit zaad terug.

Naverwant, zo niet echte varianten, zijn N. glabrescens (FR 710) en 
de nieuwe N. tenebrica (FR 1092).

Fig. 58 foto: v. Buuren

Neoporteria napina in 
bloei; als de bloem 
bijna is uitgebloeid, 
is de „trechtervorm” 
niet meer te herken
nen.
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C. VAN KEPPEL

x  Pachyveria cv. Glossoides'
Pachyveria (?) glossoides Gossot in Notre Vallée 
24/25 : 36 ( 1938) .

Toen wij op een gegeven moment planten, die bij ons als Pachyveria 
glossoides in cultuur waren, identificeerden als P. ’Clavifolia’, vermoedden 
wij nog niet, dat ook de oplossing van dit vraagstuk zo spoedig tot het ver
leden zou behoren. Door een toeval ontdekten wij verleden jaar in het 
Succulentarium te Wageningen, dat een plant, daar ontvangen als Cotyle
don glossoides, bij grondige vergelijking met P. ’Clavifolia’, dermate van

Figuur 59 foto: I.V.T.
X Pachyveria cv. ’Glossoides’

deze afweek, dat bleek dat wij met een geheel andere plant te doen had
den. De grote vraag was echter of dit inderdaad de door G ossot beschreven 
Pachyveria (?) glossoides was. Eerst dit jaar waren wij in staat deze plant 
met de originele beschrijving te vergelijken, daar wij door de vriendelijke 
bemiddeling van Dr. B. K. B oom  alle beschrijvingen van G ossot uit bo
vengenoemd tijdschrift in handen kregen. Hierbij bleek dat deze plant 
volkomen aan G ossot’s beschrijving beantwoordde.

G ossot, die deze plant van een zekere C orbf.il  (een kweker ?) ver
kreeg, vermeldt dat deze plant toevallig ontstaan is. Hij twijfelde of dit 
een geslachtshybride was, vandaar het vraagteken achter de geslachtsnaam.
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Figuur 60 foto: I.V .T.

Bloemstengel van Pachyveria cv. 
’Glossoides’

Korte beschrijving :
Rozetten 30 cm of meer lang, 

aanvankelijk rechtop groeiend, later 
liggend, spruitend aan de basis van 
de plant.

Bladen kaal, iets opgebogen, 
blauw-groen berijpt, 4— 6 cm lang, 
aan de top en basis geleidelijk smal
ler wordend; toegespitst, met scherp 
licht gekleurd spitsje; bovenzijde der 
bladen vlak, onderzijde bol, niet ge
kield.

Naar onze mening is dit 
inderdaad een Pachyveria, daar 
de bloeiwijze typisch Pachyphy- 
tumachtig is en de habitus veel 
overeenkomst vertoont met P. 
’Clavifolia’, die volgens opgave 
ook ontstaan is door een ge- 
slachtskraising. Ongetwijfeld 
was een der ouders Pachyphy- 
tum hookeri, de ander een 
Echeveria sp. Ondanks de op
pervlakkige overeenkomst met 
Pachyveria ’Clavifolia’ verschilt 
zij toch duidelijk van deze, het
geen wij in een vergelijkingsta- 
bel nog even verduidelijken.

Bloeiwijze een 20 cm lange, onvertakte, eenzijdige tros, met ongeveer 15 bloemen; 
bloemkleur geel- tot roodachtig van buiten, geel van binnen; bloemkroon ± 14 mm 
lang en breed, kort gesteeld, bloembladen dik, aan de top weinig teruggebogen, aan 
de voet der meeldraden met twee schubjes (kenmerk Pachyphytum). Vruchtbeginsel geel.

Kelkbladen groot, aanliggend, ongelijkvormig, weinig korter dan de bloemkroon, 
groen of iets roodachtig. Schutbladen tussen de bloemen groot (12— 15 mm), in twee 
rijen geplaatst, lagere schutbladen klein en verdrogend.

Hier volgt een overzicht van de voornaamste verschillen :
P. ’GLOSSOIDES’ P. ’CLAVIFOLIA’

Rozet; sterk verlengd, ±  30 cm lang
Stengel : liggend
Bladvorm : langwerpig-tongvormig, 

spits, ongekield
Bladstand : zeer dicht opeen, stengel 

onzichtbaar
Bloeiwijze ; enkelvoudige, eenzijdige 

tros
Bloem ; roodachtig geel, ±  15 bloemen
Schutbladen ; (hogere) groot 

(lagere) klein

kort, ±  15 cm lang 
rechtopstaand
knotsvormig, stomp, gekield

wijder, stengel zichtbaar

samengestelde, alzijdige tros

karmijnrood, ±  25 bloemen
klein
groot
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Eigenaardig is het dat ondanks de vele verschillen, die uiteraard voor
al bij oudere planten naar voren treden, jonge planten van deze twee cul- 
tivars zoveel op elkaar gelijken dat zij gemakkelijk voor één soort aange
zien worden.

Andere door G o s s o t  beschreven Pachyveria hybriden zijn in Neder
land niet, in Zuid-Frankrijk waarschijnlijk wel in cultuur. Wie kan ons 
aan materiaal helpen ?

B. K. BOOM  en A. M. W O U TERS

Pyrrhocactus bulbocalyx (Werd.) Back.

Dit is een bijzonder mooie soort, niet te groot van stuk, blauwgroen 
van kleur, regelmatig van vorm, dicht en wit bedoornd. Het lichaam is 
kogelrond tot eivormig en bestaat uit 10—14 ribben, die verdeeld zijn in 
grote knobbels, ieder met 10—15 vrij lange (tot 2 cm) harde, stekende, iets 
gekromde dorens; ze zijn wit tot grijs, soms ook roodachtig.

De bloemen verschijnen in de zomer nabij de top; ze zitten op de 
areolen vlak boven de inplantingsplaats der dorens en ze hebben het typi
sche umvormige uiterlijk van Pyrrhocactus; de buitenste bloembladen 
zijn zodanig naar buiten gebogen, dat de bloemvorm uitstekend beant
woordt aan de naam „bulbocalyx” (met bolvormige kelk). Het vruchtbegin-

Figuur 61 fo‘° : Wouters

Pyrrhocactus bulbocalyx (W erd.) Back., in bloei. Deze foto werd 
ook gepubliceerd in Backeberg, Cact. 6. p. 3744.
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sel is dicht geschubd en vol witte, wollige haren; de bloembladen zijn 
lichtgeel, de keel van de bloem is rood.

Deze soort kwam tot voor kort nog maar sporadisch in onze verzame
lingen voor en het waren vrijwel uitsluitend exemplaren afkomstig van 
de cactuskweker J a nsen  te Loosduinen. Deze vorm groeit zeer compact 
en heeft mooie rose-paarse dorens. Van de firma de L a e t  te Contich bij 
Antwerpen ontvingen wij (W o u t er s) indertijd onder de naam Echinocac- 
tus straussianus een plant, die bij nadere studie ook P. bulbocalyx bleek 
te zijn; dit exemplaar heeft iets rechtere dorens, terwijl hij veel donkerder 
groen van kleur is; de bloemen zijn ook geelachtig wit en minder duidelijk 
urnvormig.

Sinds enkele jaren brengt F. R it t e r  ook zaden van P. bulbocalyx aan 
de markt; deze planten hebben bij ons nog niet gebloeid, maar qua habi
tus (ze zijn ongeveer 6 cm breed) tenderen ze naar het type van J a n sen .

Zelfs op Trichocereus spachianus geënt groeien ze vrij langzaam. Het 
zijn prachtige planten voor liefhebbers, omdat ze weinig ruimte innemen.

K. P. VAN ARKEL

Phyllocactussen III
Aangezien Epiphyllum anguliger en E. darrahii in niet bloeiende toe

stand zeer veel op elkaar gelijken (verschillen in het plantenlichaam zijn 
alleen bij zeer nauwkeurige beschouwing op te merken), beide soorten in 
catalogi worden aangeboden en in Nederland in cultuur zijn, worden hier
onder, ten behoeve van een juiste opnaamstelling, ook de kenmerken van 
E. darrahii vermeld.

Epiphyllum darrahii Br. & R. 1913, syn. Phyllocactus darrahii K. 
Sch. 1903. Planten sterk vertakt, dikwijls aan de basis rond en houtig; 
leden tamelijk dik, ca 30 cm lang en 5 cm breed, diep zaagvormig inge
sneden, tanden in verschillende gestalten d.w.z. meer rond of meer spits; 
bloem met 9 cm lange buis, deze een weinig gebogen, met kleine aan
liggende, groene schubjes; sepalen citroengeel, uitgespreid of teruggebo
gen, met spitse punt, 4 cm lang; petalen zuiver wit, ca 4 cm lang; stijl 
uitstekend tot buiten de bloembladen. Groeiplaats : Mexico.

Epiphyllum darrahii bloeit gemakkelijker dan de moeilijk in bloei 
te krijgen E. anguliger.

Epiphyllum crenatum  G. Don. 1855, syn. Phyllocactus crenatus Lem. 
Oude stammen verhout, met gebladderde geelgrauwe korst, rond, dik; 
leden blauwgroen, dikwijls van onder driekantig, van boven altijd vlak, 
tamelijk dik, dikwijls met wortels aan de spits, tamelijk stijf, tot 60 cm 
lang, 2-3 cm breed (volgens Schumann 6 cm), aan de basis dikwijls steel- 
rond, opgericht, eerst weinig gekerfd, later met diepere inkervingen, rand 
tussen de inkervingen een weinig rond uitgebogen, middennerf dik, zij
nerven nauwelijks waarneembaar; areolen in de inkervingen, cirkelrond, 
met groene of roodachtige schubjes bedekt, dikwijls met borstels of
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haren; bloem sterk geurend, tamelijk groot, 20-22 cm lang, 20 cm 0 ,  
crèmekleurig tot groengeel, bloemzoom 12 cm breed; bloembuis 10-12 cm 
lang, dun, met rechte, tot 3 cm lange schubben; vruchtbeginsel groen, zwak 
5-kantig, met 2 cm lange schubben, zonder borstels of haren; petalen tot 
6 cm lang; meeldraden geel; stijl wit; lobben 8, wit. Groeiplaats: Hondu
ras en Guatemala.

Epiphyllum crenatum  bloeit overdag waardoor zij onderscheiden is 
van verwante botanische soorten, die ’s nachts bloeien. Het is een aanbeve
lenswaardige soort.

N opdxochia phyllanthoides Br. et R. 1923, syn. Phyllocactus phyl-

Figuur 62 foto: van Arkel

Een prachtige rosé bloem van een Phyllocactus-hybride

lanthoides Lk. Planten met vlakke loten; stammen steelrond, iets verhout; 
takken aan de basis rond, van boven dikwijls met vlakke loten verlengd, 
tamelijk dun, lancetvormig, toegespitst, trapvormig niet diep gekerfd, 
groen, dikwijls enigszins rood gekleurd; midden en zijnerven duidelijk zicht
baar; bloemen 10 cm lang, talrijk, rosé, zich bijna klokvormig ontsluitend, 
reukeloos; bloembuis menigmaal slechts 2 cm lang; buisschubben smal, 
afstaand, zonder borstels of dorens; vruchtbeginsel een weinig gekant, met 
rode schubben; sepalen lancetvormig, afstaand; petalen smal spatelvormig, 
stomp; meeldraden wit; stijl wit; lobben 5-8, wit; vrucht ellipsvormig, 
gekant, 3-4 cm lang, tot 3 cm 0 ,  groen, rijpe vruchten rood.

Groeiplaats : Mexico (niet met zekerheid vastgesteld).

H y b r i d i s a t i e .  Het verantwoord kruisen van Phyllocactussen is 
een interessant werk maar het is niet eenvoudig. Interessant is het van
wege de resultaten die men er mede kan bereiken; ingewikkeld is het door 
het vele werk dat er aan is verbonden, althans, als men met enige ver
antwoordelijkheid te werk gaat. Nauwkeurig moet alles worden geno-
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teerd, zoals de geslachten en soorten die men kruist, met vermelding van 
de moeder- en vadernaam, het aantal gezaaide zaden, het aantal ontkiem
de zaden en het aantal levensvatbare kiemplantjes, d.w.z. die niet spoedig 
na het ontkiemen sterven. Daarna komt het verspenen, dat enkele malen 
moet geschieden, later het oppotten of uitplanten in tabletten, de selectie 
op niet groeikrachtige plantjes gedurende de wasdom en uiteindelijk de 
selectie op bloemvorm en bloemkleur. Omvangrijker wordt het werk nog 
doordat niet alle nieuwgewonnen, levensvatbare hybriden in hetzelfde jaar 
voor het eerst zullen bloeien. Dit alles zal de kruiser moeten vastleggen 
met het oog op verdere onderzoekingen.

De resultaten kunnen verbluffend zijn, hetgeen o.a. blijkt uit het groot 
aantal hybriden dat in de loop der jaren is tot stand gebracht, waarbij er 
vele zijn met grote, zelfs zeer grote bloemen tot ca 28 cm 0 ,  in vele kleu
ren, kleurvariaties en kleurcombinaties. (Dit met uitzondering van de kleur 
„blauw” die tot nog toe, voor de specialisten op dit gebied, onbereikbaar 
is gebleven). Ook blijkt het uit de vorm van de bloemen; er zijn hybriden 
met komvormige-, klokvormige-, trechtervormige bloemen en de overgan- 
gen daartussen; met pijpvormige, geplooide, gegolfde, gerafelde en ge
krulde bloembladen. Bovendien worden verschillende vormen en kleuren 
bij de vruchten aangetroffen, zo zijn er vruchten in kogelvorm of meer 
langwerpig, hetzij naakt, beschubd en/of bedoornd en wat de kleur aan
gaat in diverse kleuren of kleurcombinaties b.v. als een perzik.

De bloeitijd van de hybriden is van midden maart tot juli met de piek 
in begin mei. Vele hebben een tweede bloeitijd in september, wanneer de 
Epiphyllumsoorten - de grote exotische nachtbloeiers - het meest hun 
best doen. Ook zijn er enkele hybriden die de gehele zomer hun bloemen 
laten zien.

Belangrijk voor de etagebewoners in de grote steden is, dat de spe
cialisten er in zijn geslaagd kleine planten te kweken, waardoor deze men
sen, die bij het ontbreken van een tuintje toch al zoveel missen, enige 
Phyllo’s op hun vensterbank kunnen kweken. Enkele van deze zogenaamde 
„dwergplanten zijn in Engeland ontstaan, maar ook in Duitsland woidt 
thans ijverig gewerkt aan het tot stand brengen van deze nieuwe hybri
den, die ongetwijfeld hun weg naar de verzamelingen wel zullen vinden.

F iguur 63

Phyllocactus „M ount 
F lu sh”, een zeldzam e 
hybride.
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Het Succulentarium te Wageningen in 1962
De groei van het Succulentarium is in 1962 enorm geweest, voorname

lijk door de genereuze geste van Mevrouw van Marle, die in overeenstem
ming met haar zoon de Heer G. Eerkens, Commewijne (Suriname), ons de 
gehele cactuscollectie van wijlen haar echtgenoot afstond.

Niet alleen werd hiermede een grote verzameling van de ondergang 
gered, wij kwamen hierdoor ineens in het bezit van veel belangrijk mate
riaal, waardoor we een paar jaar hebben ingehaald.

Gedurende een groot deel van het jaar zijn we bezig geweest de plan
ten te identificeren en te etiketteren, zodat we tegen het einde van 1962

Figuur 64 foto: I.V.T.

Overzicht van de cactuskas, in het midden vooraan Copiapoa’s, meer naar achter 
Coryphantha’s, Echinocactus, Echinocereus etc.

konden rangschikken, en het geheel toegankelijk werd. De definitieve de
terminatie zal evenwel nog geruime tijd in beslag nemen.

Alle planten zijn nu voorzien van aluminium-etiketten en alfabetisch 
gerangschikt. Bij de cactussen deed zich wel een moeilijkheid voor ten 
aanzien van het te volgen systeem, doordat hier een belangrijk verschil van 
mening heerst over de rangschikking der soorten binnen de geslachten. Wij 
hebben het systeem B u x b a u m  gekozen.

Er werd ook veel uit zaad opgekweekt, waarbij uitsluitend uitgegaan 
werd van geïmporteerd zaad; hieruit werden 258 zaailingen aan de col
lectie toegevoegd, de rest werd voor ruil gereserveerd; een lijst van be
schikbaar materiaal zal worden uitgegeven.
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Zaad werd er niet verzameld; hiertoe gaan we eerst over wanneer we 
zeker van een juiste benaming zijn en dat kruisbestuiving is voorkomen.

Duidelijk bleek dit jaar ook, dat een zekere specialisatie gewenst is; 
het zal noodzakelijk zijn dergelijke collecties te decentraliseren en het ligt

Figuur 65 foto: I.V .T.

Het achterste deel van de cactuskas met o.a. een gedeelte van de Mammillaria’s,
rechts Opuntia’s.

in de bedoeling door middel van de I.O.S. te trachten dit te bewerkstel
ligen.

De tijd van de opbouw der collectie is nu voorbij en de periode van 
consolidatie en doorvoering van het programma is aangebroken, waarbij 
de internationale samenwerking een belangrijke rol zal spelen.

W e mogen ons in een stijgende belangstelling verheugen; helaas heb
ben we over 1962 geen cijfers, maar sedert januari 1963 ligt een gasten
boek ter tekening klaar, zodat we later kunnen zien hoeveel bezoekers we 
gehad hebben en waar die vandaan kwamen.

Hier volgt een overzicht van de aanwinsten 
K. P. van Arkel, den Haag 15 
Dr. H. W. de Boer. Haren (Gr.) 12
C. Bommeljé, den Haag 7
A. F. Brederoo, Amsterdam 7
B. Carp, Houtbay bij Kaapstad 34
E. T. Claeys, Gent 13
Botanische Tuin, Gent 38
Dr. B. Kilby, Leeds 2

P. Lensselink, Goor 3
Wijlen P. van Marle, de Wilp 2084 
Dr. W. Bauh, Heidelberg 40 
H. Bubingh, Soestdijk 4
M. G. van der Steeg, Eindhoven 14 
verder kleine aantallen van talrijke 
buitenlandse relaties.

B. K. BOOM.
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B. K. BOOM en A. M. WOUTERS

Trichocereus macrogonus (Saim) Ricc.

Dit is een oude, alom bekende cultuurplant, waarvan de herkomst 
onbekend is; in 1850 duikt hij op in een catalogus van Salm en sedertdien 
is hij niet meer uit de cultuur verdwenen, ongetwijfeld doordat deze soort 
zich goed leent als onderstam.

De soort is gemakkelijk te herkennen aan de blauw berijpte, tot 8 cm

Figuur 66 foto; I.V.T.

Trichocereus macrogonus (Salm) Ricc. in bloei; door de berijping is de groei van 
ieder jaar duidelijk waar te nemen; op de achtergrond rechts : Orostachys iwa- 
renge, links : Echeveria gilva.

dikke stammen, die 6—7 stompe ribben hebben; de areolen zitten tamelijk 
dicht opeen en daarop zitten de doornen; daar zijn er niet veel van nl. 
maximaal 12 en ze zijn nogal verschillend van lengte, in cultuur tot 2 cm
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lang, in het wild worden ze veel langer. De middendorens (soms zijn er 
2—3) zijn vaak niet al te duidelijk van de randdorens gescheiden, ze zijn 
hoogstens iets langer.

De bloemen verschijnen op de top van de plant, soms ook wel eens 
wat lager en midden in de zomer; ze zijn wat plomp, veel minder elegant 
dan van andere soorten uit de Cereus-groep; de kleur is wit en ze zijn iets 
welriekend. Ze gaan in de nacht open en bloeien ook nog de daaropvol
gende dag. Eigenaardig is, dat de kroonbladen vóór het bloeien naar bin
nen gericht zijn. De bloembuis is groen en in tegenstelling tot vele andere 
Trichocereussoorten tamelijk kaal; de areolen hebben alleen maar enige 
gekroesde zwarte haren.

Een naverwante soort is T. pachanoi, ook vrij algemeen als onderstam 
in gebruik; deze soort is gemakkelijk van T. macrogonus te onderscheiden 
door de vrijwel groene en sappiger stammen, de zeer korte, vaak geheel 
ontbrekende dorens en de veel smallere bloembladen, die vóór de bloei 
recht zijn, dus niet naar binnen gebogen, waardoor de bloemknop spits is 
tegenover stomp bij T. macrogonus. Backeberg bericht, dat hij T. pachanoi 
in 1931 heeft ingevoerd.

Als onderstam hebben beide soorten het voordeel, dat ze lang gaaf 
blijven en niet bruin worden, zodat ze speciaal geschikt zijn voor hoge 
entingen; het zijn dus goede onderstammen voor cristaten. Hierbij is dan 
de voorkeur te geven aan T. macrogonus, omdat deze weinig zijscheuten 
maakt en er dus weinig af te snijden is. T. pachanoi maakt daarentegen 
rijkelijk zijscheuten en de stammen worden lelijk doordat de plaatsen, waar 
de scheuten zijn verwijderd, bruin worden.

B F. Bruinsma, hortulanus te Leiden
Tot opvolger van de Heer H. Veendorp als hortula

nus van de botanische tuin te Leiden is benoemd de 
Heer B. F. Bruinsma te Wageningen.

We kunnen alle vrienden van cactussen en vetplan- { 
ten met deze benoeming gelukwensen, want de Heer 1 
Bruinsma, die ruim 13 jaar verbonden is geweest aan 
de afdeling taxonomie der siergewassen van het I.V.T. 
te Wageningen heeft de ontwikkeling van de collectie 
succulenten aldaar van het begin af meegemaakt. Op dit 
gebied is hij dus door de wol geverfd en we mogen van 
hem daarom wel verwachten, dat hij vooral deze, in 
botanische tuinen zo vaak stiefmoederlijk bedeelde plan
tengroep, vakkundig zal beheren en ontwikkelen.

Wij wensen de Heer Bruinsma veel succes toe in zijn nieuwe betrekking en we 
hopen, dat hij in de gelegenheid zal zijn de collectie cactussen en vetplanten tot een 
waar sieraad van de Leidse Hortus te maken, waar zowel liefhebber als kweker zijn 
hart kan ophalen. B.
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Figuur 67 foto: Koppers
Neohenricia sibbettii (L. Bol.) L. Bol., zie artikel op pagina 151.
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Van de Redactie
De zomer is voorbij en daarmede ook het congres-seizoen. Congres- 

seren is een mode geworden en ook in Nederland, vooral te Scheveningen, 
kan men veel op dit gebied beleven; alles congresseert, van doktoren en 
industriëlen, tot vrijgezellen toe. Ook de succulenten-mensen hebben dit 
jaar hun congres gehad en wel te Wenen; een verslag zal binnenkort in dit 
tijdschrift worden gepubliceerd.

Velen vragen zich af, waarvoor dit congresseren toch wel nodig i s : 
het kost veel geld en de voordrachten zijn vaak zó specialistisch, dat 
slechts enkelen er wat aan hebben.

Tot op zekere hoogte is dit ook zo, maar de betekenis van congressen 
ligt heel ergens anders. Het is het persoonlijke contact, het zijn de gesprek
ken tijdens de maaltijden, die goede banden kweken en een juist begrip 
voor eikaars werk doen ontstaan.

De voorzitter van het Weense Congres Prof. Cardenas uit Bolivia, een 
naam bij alle cactusliefhebbers bekend, zei het zeer ju ist: „Het is de liefde 
voor de planten en de liefde van het kweken, dat ons bindt en dat een 
soort wereld-broederschap doet ontstaan van al diegenen, die van hun suc
culenten houden, op welk niveau ook”.

Ik zou er aan willen toevoegen, dat dit in nationaal opzicht ook zo 
moet zijn en het is daarom dat bijeenkomsten, zoals b.v. op de Grasheuvel, 
veel meer bezocht behoren te worden.
Wageningen B. K. Boom.

Het Clichéfonds
De heren Bonefaas, Van der Houven en Janssens, die namens de afd. 

’s-Gravenhage, sinds enkele jaren, de zaadverkoop voor het Clichéfonds 
verzorgden, hebben de wens te kennen gegeven hun werkzaamheden 
voor dit fonds te willen beëindigen.

Het Hoofdbestuur van Succulenta heeft dit verzoek geaccepteerd en 
de heren K. P. van Arkel en J. C. van Keppel bereid gevonden de werk
zaamheden voor het Clichéfonds voorlopig voort te zetten.

Leden van Succulenta, die zaden beschikbaar willen stellen voor het 
Clichéfonds worden gaarne verzocht dit te zenden naar de heer K. P. van 
Arkel, Ellekomstraat 12, Den Haag.

J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, 
Secretaresse.
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Penningmeester : G. D. DUU RSM A, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50.
Redacteur : B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, W ageningen, Telefoon 08370—3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie : C. BO M M ELJE , J . C. VAN K EPPEL en H. VAN D ER  V ELD E. 
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B. K. BOOM 
en A. M. WOUTERS

Denmozas
Een bekende cactus, 

die vooral in oudere col
lecties in prachtige exem
plaren aanwezig kan zijn, 
is Denmoza rhodacantha 
(Salm) Br. & R. Deze 
groeit mooi regelmatig op 
tot een eivormig lichaam, 
dat vermoedelijk alleen op 
oudere leeftijd wat lan
ger wordt. De opvallend 
roodbruine dorens con
trasteren fraai tegen de 
donkergroene kleur van 
de opperhuid. De planten 
spruiten vrijwel nooit, ze 
zijn dus alleenstaand. Ze 
hebben 15-20 ribben met 
grote areolen, waarop 8- 
12 iets gekromde, rood
bruine doornen staan. De 
bloemen verschijnen in de 
top van de plant, soms ook 

wel iets lager; ze zijn buisvormig, een weinig tweezijdig symmetrisch en 
geheel rood gekleurd. Het vruchtbeginsel is tamelijk lang en dicht met 
schubben bezet; de bloembladen zijn kort en staan rechtop; de meeldraden 
en stamper steken buiten de bloem uit.

Het is niet bekend, wie deze soort ingevoerd heeft, we weten slechts, 
dat S a l m  de plant in 1834 in zijn catalogus vermeldt en dat hij hem uit 
Engeland kreeg.

Er is nog een tweede soort n.1. D. erythrocephala (Schum.) Berger, 
die hier is afgebeeld. Evenals D. rhodacantha is het een zeer trage groeier. 
Op een dikke Trichocereus spachianus geënt gelukte het ons ( W o u t e r s )  in 
14 jaar een bloeiende plant te kweken, die vanaf einde juni tot in het late 
najaar bijna continu één of verscheidene bloemen gaf. Ongeënt zal het 
wel niet lukken deze prachtige plant tot een bloeibare grootte te krijgen.

Deze soort wijkt af van de vorige door de meer verlengde groeiwijze 
en het feit, dat zich op de bloeibare areolen witte borstelvormige haren 
ontwikkelen. In de jeugd zijn beide soorten moeilijk van elkaar te onder
scheiden.

Figuur 68 foto: Wouters

Denmoza ery th rocephala  (Schum .) B erger, 
een 16 ja a r  oude p lant.
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In hoeverre beide soorten als zodanig te handhaven zijn, kunnen wij 
niet beoordelen; er zijn auteurs bv. B erger en B ritton  & B ose, die menen, 
dat D. rhodacantha een jeugdstadium is van D. erythrocephala en zij ver
enigen beide soorten dan ook. Anderen o.a. B ackeberg zien er duidelijk 
twee gescheiden soorten in. Naar onze mening zal veldstudie dit alleen

Figuur 69 foto Wouters

Denmoza erythrocephala (Schum.) Berger, 
een close-up van de eerstafgebeelde plant.

kunnen uitmaken en omdat de planten in cultuur zo duidelijk verschillend 
zijn, handhaven wij voorlopig beide namen.

De bloemen wijzen op een nauwe verwantschap met Cleistocactus en 
Seticereus. Het gelukte ons (W outers) kiemkrachtig zaad te verkrijgen van 
een kruising van Denmoza erythrocephala met Seticereus icosagonus (S. 
aurivillus); beide planten gaven normaal vruchten. De zaailingen zijn mo
menteel 5—10 cm groot en erg variabel van vorm en kleur. Er zijn ook 
hybriden bekend van Cleistocactus strausii met Denmoza erythrocephala.
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ƒ. C. VAN KEPPEL

Echeveria gilva Waith.

In Cact. and Succ. Journal (America) 7 : 61 (1935); von Poellnitz in Fedde 
Rep., 39 ; 288 (1936).

In liefhebberscollecties en kwekerijen treft men vrij algemeen deze 
Echeveria aan, evenwel zonder naam öf met de aanduiding E. elegans X  
E. agavoides. Dat men deze plant voor een hybride van beide genoemde 
soorten aanziet, valt niet te verwonderen als men het intermediaire karak
ter van Echeveria gilva beschouwt.

Tijdens de groeiperiode, in de zomer lijkt zij het meest op Echeveria

Figuur 70 E ch everia  g ilv a

agavoides, de talrijke, onberijpte bladeren hebben dan min of meer dezelf
de kleur als deze, zij onderscheiden zich echter duidelijk door de vorm, 
terwijl ook de bloeiwijze meer overeenkomst met die van E. elegans ver
toont. In de winter, vooral als de planten droog staan en ook de luchtvoch
tigheidsgraad laag is, trekt de rozet van deze soort zich samen, de bladeren 
verkleuren sterk rosé of roodachtig, terwijl de doorschijnende bladrand 
sterker naar voren treedt. Kortom, de plant vertoont dan dermate overeen-
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komst met E. elegans, dat zij gemakkelijk met deze soort verwisseld kan 
worden. Evenals deze vormt zij op oudere leeftijd talrijke uitlopers met 
luchtwortels. Deze luchtwortels danken hun ontstaan aan het feit dat zeer 
veel Echeveria’s in feite schaduwplanten zijn, die op de natuurlijke groei
plaatsen dikwijls voorkomen op vrij vochtige, beschaduwde standplaatsen. 
De eigenschap tot het vormen van bovengrondse wortels kunnen wij ook 
aan verschillende A e o n i u m s  opmerken, die eveneens op schaduwrijke 
standplaatsen groeien.

W a lth er  l.c. gaf haar de soortnaam Echeveria gilva, vanwege de geel
groene bladeren, die deze plant duidelijk onderscheidt van E. elegans, etc. 
Hoewel deze soort alleen als cultuurplant bekend is, dus in de natuur nooit 
gevonden is, meent W a lth er  dat dit een natuurlijke soort en geen hybride 
is. Wij hopen de juistheid van deze stelling binnenkort door zaaiproeven 
te kunnen bevestigen.

Aanvankelijk hebben wij nog getwijfeld of deze soort synoniem is met 
de door R o sé  1905 beschreven E. simulans, welke door von P o elln itz  
beschouwd wordt als een variëteit van Echeveria elegans.

Zowel W a l t h e r  als von  P o e l l n it z  geven duidelijk aan dat zij van 
deze soort verschilt door de geelgroene bladeren; ook van de onvoldoend 
bekende E. corderoyi Morren, onder welke naam Echeveria gilva in 
Amerika soms aangetroffen wordt. In Exotica 2 : 437 (1959) onderscheidt 
G r a f , E. gilva en E. elegans simulans (’G ïlva) in vorm der rozetten en 
bladeren. In hoeverre andere, bij ons in cultuur zijnde planten identiek zijn 
aan laatstgenoemde, die dus tot de vormen van E. elegans behoren, wordt 
door ons nog onderzocht.

Typerend is, dat een door ons gekweekt exemplaar, in bladvorm op 
Echeveria gilva gelijkt, maar de blauwe bladkleur van E. elegans heeft.

De cultuur is eenvoudig, de grootste zorg is dat de planten niet al te 
sterk mogen groeien omdat zij dan vooral voor handelsdoeleinden minder 
geschikt worden. Een niet al te humusrijk grondmengsel houdt de planten 
meer gedrongen, ’s Zomers kan zij in de volle zon buiten gekweekt worden; 
in de kas verdient een lichte, koele standplaats de voorkeur. Bij een tame
lijk droge en koele cultuur in de winter, krijgt men de fraaie verkleuring 
der bladeren, reden waarom zij in de handel voor schaalbeplanting een aan 
te bevelen soort is.

Korte beschrijving : Dichte, stamloze rozetten, 15—20 cm in doorsnee; 
bladeren talrijk, dik en gezwollen, eivormig-langwerpig, spits, 5—8 cm 
lang, 2—2% cm breed, concaaf aan de bovenzijde, geelachtig groen, ran
den wit doorschijnend, opperhuid met een kristalachtige structuur. Bloei- 
wijze meest een enkelvoudige, naar één zijde gekeerde tros, met ±  12 rode 
geel gespitste, 1 cm lange kegel-urnvormige bloemen.

Echeveria gilva behoort volgens W a l t h e r ’s systeem van dit geslacht, 
tot de U r c e o 1 a t a e of Umbloemigen.
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FRANS K. A. NOLTEE

Neohenricia sibbettii (L. Bol.) l . Bol.

De plantjes gelijken op het eerste gezicht sprekend op een miniatuur 
Titanopsis. Neohenricia is echter niet verwant met dit geslacht. Het wordt 
samen met Rhinephyllum, Neorhine, Chasmatophyllum en Stomatium in 
de groep Stomatiinae geplaatst.

Uit de gelijkenis met Titanopsis blijkt al, dat we Neohenricia tot de 
mimicryplanten kunnen rekenen.

In januari 1935 ontdekte Ch . D. Roux een groeiplaats op de boerderij

Figuur 71
Neohenricia sibbettii, duidelijk ziet men de wratjes op de top van de bladen 

(vergroting ongeveer 2 maal)

Pampoenspoort, 40 mijl ten Noorden van Victoria West in Oranje Vrijstaat. 
De planten groeiden „tussen plekken rode steen”, overeenkomend met de 
roodbruine kleur van de bladtoppen en waren „zeer moeilijk te vinden”.

Het geslacht werd genoemd naar Dr. M. H en rici, die in oktober 1935 
een groeiplaats vond bij Fauresmith (eveneens Or. Vrijstaat) op de boer
derij Oorlogspoort, „op een klein zandsteen koppie (heuveltje), groeiend 
in holtes gevuld met zand”.

De originele groeiplaats van het type is onbekend; de plant groeide 
in de tuin van C. J. Sib b et t , van wiens naam het tweede gedeelte van de 
soortnaam is afgeleid. De soort werd door Mevr. Dr. B olus beschreven
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als Mesembryanthemum  (?) sibbettii. Uit het vraagteken kunnen we al 
afleiden, dat indeling bij het oude verzamelgeslacht maar een voorlopige 
oplossing was. Enige tijd later kreeg de plant dan ook een nieuwe naam, 
er werd een monotypisch geslacht opgesteld, Henricia (zie boven). Deze 
naam bleek echter niet houdbaar aangezien men tot de ontdekking kwam 
dat er al een mosgeslacht bestond dat zo heette. Vandaar dus de toevoe
ging neo- (nieuw). Het uiteindelijke resultaat was dus de naam waaronder 
we de plant thans kennen: Neohenricia sibbettii (L. Bol.) L. Bol.

Het plantje vormt door zijn zodevormende groeiwijze een welkome 
afwisseling in onze verzamelingen.

De rechtopstaande, ±  1 cm lange en min of meer knotsvormige blaad-

Figuur 72

Macro-opname van Neohenricia sibbettii (vergroting ±  4,5 maal)

jes zitten aan kruipende stengeltjes. Ze zijn driehoekig in doorsnee en aan 
de bovenkant van een bijzonder mooie lila-achtige kleur. Deze kleur zal 
des te intenser zijn naarmate de plant zonniger gekweekt wordt. Bij te 
weinig zon worden de blaadjes groenachtig. Enkele exemplaren zijn licht
bruin.

De top is bedekt met naar verhouding vrij grote wratjes, die het 
plantje een zeer bijzondere aantrekkelijkheid verlenen. Deze wratjes heb
ben een lichtere kleur dan de rest van de top en zijn onregelmatig van 
vorm, geheel anders dus dan bijv. de witte stippen op het blad van Rhine- 
phijllum broomii.

Om werkelijk ten volle van deze plantjes te genieten moet men ze 
eigenlijk met het vergrootglas bekijken. Eerst dan kan men de schoonheid 
zien die de natuur als het ware heeft verstopt in deze miniatuurplantjes.

De gesteelde bloemen zijn ±  1 cm in doorsnee en crème-wit. In de 
originele beschrijving worden ze rood genoemd. Het blijkt echter dat ze 
de eerste dag wit zijn met een rosé zweem aan de buitenkant en pas de 
tweede dag roodachtig. Een dergelijk verschijnsel treffen we bij meer plan-
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ten aan. De bloemen zijn ’s avonds geopend, gedurende slechts enkele uren. 
De bloemblaadjes zijn zeer smal en talrijk, geplaatst in twee rijen.

De kelkbladen zijn bedekt met kleine wratjes die weinig opvallen 
doordat ze slechts iets lichter gekleurd zijn dan de (bruine) kelkbladen zelf.

De vijfhokkige zaaddoos is van het Stomatium-type. De hokken heb
ben geen of zeer smalle (rudimentaire?) deksels. J acobsen, V olk en H erre 
zeggen het volgende: „Facherdecken saumartig oder gut entwickelt” (hok- 
deksels goed ontwikkeld of slechts als een smalle zoom aanwezig. Dr. de 
B oer, die ik al in 1961 over deze kwestie vroeg schreef m ij: „Bij Neohen- 
ricia sibbetti zie ik geen „Facherdecken” ook niet „saumartig” ”.

De zwellijsten zijn ±  parallel of in het midden iets van elkaar gebo
gen. De placentaknobbels die we bij bijv. Glottiphyllum aantreffen zijn 
hier afwezig. De kleppen hebben geen vleugels.

De behandeling van N. sibbettii is dóódsimpel, zodat ook de begin
ners er veel plezier aan kunnen hebben. De groeitijd is ’s zomers. Door de 
kruipende groeiwijze kan men de plantjes beter in een vlak schaaltje dan 
in een gewone pot kweken. Als aarde is een goed verteerde bladgrond

Figuur 73
Geopende zaaddoos van Neohenricia sibbettii

met ongeveer een derde scherp zand heel geschikt. Wanneer men ze de 
juiste hoeveelheid water geeft, ongeveer evenveel als de Faucaria’s en 
andere stamloze vormen, dan heeft men binnen vrij korte tijd een schaal
tje vol met deze aantrekkelijke plantjes. Men kan ze heel gemakkelijk 
stekken; wanneer men een stukje van zo’n kruipend stengeltje afsnijdt heeft 
dit meestal reeds wortels waardoor verder kweken geen problemen geeft. 
Zaaien geeft evenmin moeilijkheden.

Ook voor het venster zal N. sibbettii het goed doen, mits de plantjes 
zonnig genoeg staan, immers juist die zon is zo belangrijk om de blaad
jes hun mooie kleur te laten krijgen. Al met al werkelijk een soort die de 
moeite van het kweken waard is.
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B. K. BOOM en A. M. WOUTERS

Ancistrocactus megarhizus (Rosé) Br. & Rosé

Vooral door de zeer vroege bloei is dit een aanbevelenswaardige cac
tus; de lichamen zijn alleenstaand, kogelrond en vaak iets omgekeerd ei
vormig, vooral wanneer ze geënt zijn. De knobbels zijn in spiralen gerang
schikt en bezitten aan de bovenzijde, maar niet over de gehele lengte een 
groef. De dorens zijn opvallend straalsgewijs gerangschikt en althans nabij 
de top geelachtig, later worden ze mooi wit; er zijn er 20—25 en ze wor
den zo lang, dat ze de dorens van de naastliggende areolen juist niet 
raken. Er zijn 4 middendorens, die naar buiten gericht zijn en waarvan de 
onderste sterk haakvormig is en meestal naar beneden gericht.

De bloemen verschijnen vlak bij de top en wel uit de basis van de 
groef; daarin verschillen ze dus van Coryphantha, waarbij de bloemen 
geheel in de oksels staan. De bloemen kunnen tamelijk talrijk zijn; de 
knoppen verschijnen al in januari en in februari kan de plant reeds in volle

Figuur 74  foto: Wouters

Ancistrocactus megarhizus (Rosé) Br. & R., dit is een stek van een 
plant, die vóór de oorlog als Roseia castanedai van Fric werd betrokken.
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bloei staan en wel met ongeveer alle bloemen tegelijkertijd. Eigenlijk val
len de bloemen wat tegen, ze zijn maar 1,5—2 cm lang en hebben een 
vale, groenachtig bruine tint. Maar in die maand zijn we er blij mee. Bij 
proeven met een zestal planten genomen gelukte het door een korte-dag 
behandeling in mei een vervroegde bloei te krijgen tegen half augustus.

De bloemen schijnen niet geheel zelfsteriel te zijn, we kregen namelijk 
enkele goede vruchten; deze zijn groen en op enkele schubben na kaal.

Figuur 75 foto: Wouters
Ancistrocactus megarhizus (Rosé) Br. & R., de bloei gezien op de top van de plant

Op eigen wortel vormen de planten dikke, knolachtige wortels, maar 
hierop groeien ze moeilijk; de wortels zijn n.1. nogal koude-gevoelig. Geënt 
op Trichocereus spachianus of Eriocereus jushertii groeit de plant aanvan
kelijk goed; in verband met de vroege bloei is laatstgenoemde onderstam 
aan te bevelen.

De soort heeft, evenals vele Coryphantha’s en Ferocactussen veel last 
van een donkergrijze schimmel, die de dorens en de areolen ontsiert; een 
tijdige bespuiting met brassicol-super kan dit euvel voorkomen. De plan
ten zijn ook zeer bevattelijk voor spint.
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Een naverwante soort is A. scheerii (Salm) Br. & R., die voornamelijk 
verschilt door de meer bolvormige groeiwijze, de lichter groene kleur en 
het kleinere aantal (tot 18) ±  geel blijvende dorens.

Mogelijk zal later blijken, dat beide variëteiten van elkaar zijn.
Beide soorten groeien in Noord Mexico.

D. J. VAN v l i e t  Blikkultuur
In 1961 kwam ik tot besluit enige proeven te nemen met de blikkultuur. De eer

ste ervaringen die ik daarbij opdeed waren reeds vermeldenswaard, doch ik schrijf 
er pas na twee jaar over omdat ik over voldoende gegevens wilde beschikken. Hierbij 
is de strenge winter mij bijzonder welgevallig geweest, maar hierop kom ik verder 
terug.

In de eerste periode waarmee ik met de blikkultuur aanving bleek al dat de groei 
van de wortels buitengewoon werd gestimuleerd. Een al jaren wegkwijnende import 
van Thelocactus bicolor var. tricolor, waarvan de enting steeds mislukte, maakte in 
het blik wortels alsof hij zich weer in Mexico waande. Vanzelfsprekend neem je dan 
meer, maar ook andere proeven en gezien dezelfde resultaten, denk je, wat mag dan 
wel zo stimulerend werken.

Dit is de temperatuur van de aardkluit in het blik. De in de kas heersende tem
peratuur wordt door het ontbreken van de tabletgrond (turfmolm, zand of aarde) snel 
door het goed geleidende metaal van het blik opgenomen. Het verwarmt trouwens 
het gehele oppervlak van het blik. Maar nog een andere reden stelt de aarden pot 
in een kwaad daglicht. Deze poreuze potten laten water door. Dit water verdampt aan 
de buitenzijde van de pot. Voor verdampen is echter warmte nodig. Deze warmte 
wordt voor een gedeelte onttrokken aan de aardkluit in de pot. Dit principe past men 
in Spanje toe bij het koel houden van wijn in poreuze kruiken. In het blik wordt de 
aardkluit veel sneller verwarmd, maar staat bij afkoeling deze warmte ook weer ge
makkelijk af. De vraag was dus gewettigd of dit, juist tijdens de winter, een nadeel 
betekent. In het voorjaar van 1962 had ik al mijn cactussen en enkele vetplanten „in
geblikt” . Dit alles heeft nu een flinke winter achter de rug. Ik verzorg mijn planten 
deels in een balconkas en deels in een platte bak. De temperatuur in de balconkas is 
’s nachts niet beneden 5° C. geweest, maar in de platte bak enige malen beneden 0°. 
Éénmaal wees de thermometer ’s morgens -8° C. aan. Overdag liep de tempera
tuur door harder te stoken op tot ±  15° en al naar gelang de zon meehielp verwar
men tot zt 20°. Ik was verontrust, dat de wortels van de planten in de platte bak de 
barheid van de winter beslist niet overleefd zouden hebben. Maar het tegendeel bleek 
waar te zijn. De meeste planten zijn geënt op Eriocereus jusbertii, enige op Trichocereus 
bridgesii en T. spachianus. Alle zijn de winter prima doorgekomen. Bij onderzoek ble
ken de wortelgestellen in een goede konditie te verkeren; deze hadden zelfs nieuwe 
haarwortels gemaakt.

Wij kunnen nu het volgende vaststellen :
Een betere ontwikkeling van het wortelgestel. — Ik heb u al verteld over de import 

Thelocactus. De volgende planten, die ik niet geënt kreeg, groeien nu in het blik 
prima, doch het is bekend dat zij na enige jaren, meest tengevolge van verpotten, hun 
eigen wortels verliezen en geen nieuwe maken. Het zijn ; Pelecyphora aselliformis, 
Rebutia marsoneri en Reb. minuscula, Ariocarpus kotschoubeyanus, Leuchtenbergia 
principis, Notocactus scopa var. daenikeriana en glauseriana e.a.
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Een betere doorworteling van de aarde. — In aarden potten groeien de wortels altijd 
langs de potwand, er ontstaat als het ware een mandje van wortels. De aarde zelf ziet 
men dikwijls niet meer bij het uitnemen van de plant. Verbreekt men dit wortel-mandje 
dan blijkt dat niet één wortel in de aardkluit is gedrongen. Als proef had ik op het
zelfde moment dat Begonia zaailingen in potjes werden verspeend, 10 er van in blik
ken laten plaatsen. Na 3 weken waren ze dubbel zo groot en bloeiden zeer rijk. Éénmaal 
per week werden ze van wat water voorzien, de overige werden om de 2 dagen bego
ten. Een onderzoek naar het wortelgestel wees uit dat bij alle de wortels in de aard
kluit waren gegroeid en niet langs de potwand. Deze kluit werd dus goed benut. Een 
proef met Azalea-zaailingen werd echter een mislukking. Deze planten geven de voor
keur aan een „koele voet” . De warmte in het blik belemmerde hier de groei. Dit zou 
volgens sommigen ook het geval zijn met Orchideeën en de meer op ons gebied lig
gende Phyllocactus en Lidcactusachtigen. Over de Orchideeën kan ik nog niets mee
delen omdat de proef pas kortgeleden is begonnen. Phyllocactus en Lidcactus gedijen 
uitstekend in het blik, maar deze blikken staan niet in de zon. Hier is het niet-uitdro- 
gen van de aardkluit voor aansprakelijk. Ik kon bij dit door-wortelen nog het volgende 
opmerken : Bij het uitnemen van de plant uit het blik beschadigden de wortels niet. 
Hoogstens brak een wortelpunt af, dus niet zoals bij een pot waar de wortels dikwijls 
aan vastgegroeid zijn, waardoor zij worden stukgetrokken.

Een sterk gestimuleerde groei. — Dit is zonder meer het gevolg van een goede 
wortelontwikkeling.

Een langere groeiperiode. — Dit is zowel van toepassing op het jaar als op de 
dag. De blikken nemen in het voorjaar en ook ’s morgens vroeg de hogere temperatu
ren aan. De planten „slaan”  in twee betekenissen vroeger aan het groeien, waardoor 
de groeitijd aanmerkelijk wordt verlengd.

Minder enten. —  Als gevolg van de veel betere beworteling van de planten kan 
het enten voor een groot deel en misschien zelfs geheel achterwege worden gelaten. 
Wat eerst de entstam deed, doen nu de wortels van de plant zelf. Afgezien dus van de 
eerder genoemde planten, heb ik veel zaailingen opgeblikt maar ik beschik nog over 
onvoldoende ervaring om hier iets positiefs van te zeggen.

Doeltreffende mogelijkheden bij het bestrijden van het wortelaaltje. —  Het is be
kend, dat dit ongerief wordt bestreden door de planten gedurende 5 minuten in water 
van 55° C. te dompelen. In het blik kunnen deze temperaturen gemakkelijk bereikt 
worden. Men moet echter zeer voorzichtig zijn, anders kan het middel erger zijn dan 
de kwaal. Houdt men zijn kas op een zonnige warme dag gesloten teneinde deze tem
peratuur te halen dan bedenke men dat verbranding van planten niet meer denkbeeldig 
is. Men kan beter een klein kasje maken voor een beperkt aantal planten. De planten 
moeten met een papiertje beschermd worden, maar de blikken zo geplaatst dat zij de 
volle zon krijgen. Hoge temperaturen bereikt men het snelst in zo’n klein kasje. Eer
lijkheidshalve moet ik zeggen deze proef nog niet te hebben genomen.

Beperkter watergiften. —  In ons regenrijk landje is dit misschien geen voordeel, 
afgezien dan van minder werk. In een droge tijd en voor liefhebbers die over een 
kleine voorraad regenwater beschikken, kan ook hier van een praktisch voordeel wor
den gesproken.

Minder verpotten. —  Zij, die hun planten uitsluitend leidingwater geven, behoe
ven nu niet zo dikwijls te verpotten, omdat minder water minder chloor en kalk bete
kent en dus de pH van de aarde ook langzamer verandert.

Meer planten op een kleiner oppervlak. —  Een blik is recht van lijf en leden, 
een pot is daarentegen schuin. Een % liter blik heeft een doorsnee van 7,5 cm, maar 
bevat ruim 2 maal zoveel aarde als een potje van 8 cm (buitenwerks gemeten).
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G em akkelijk afzonderen van planten■ —  Mocht een lekkage zijn ontstaan dan kan 
met het weghalen van de plant die in de drup staat het leed geleden zijn. Tabletaarde 
wordt in zo’n geval over een grote plaats nat met alle gevolgen van dien, als het in 
de winter gebeurt. Ook bij aantasting door ongedierte en bij ziekten is gemakkelijk 
afzonderen belangrijk.

G een tabletaarde. — Een tablet met natte aarde vormt een aardig gewicht. De 
tabletten kunnen met blikkultuur van aanmerkelijk lichter materiaal gemaakt worden. 
Bovendien zullen zij nu niet rotten. Molm is bovendien een schuilplaats voor allerlei 
ongedierte o.a. pissebedden, mieren, wortel- en wolluizen, terwijl schimmels er welig 
in tieren.

Minder inschrompelen van d e entstammen. — Deze winter heb ik de planten lan
ger droog moeten houden. Een gevolg hiervan kan zijn, dat de entstammen van be
paalde soorten worden leeggezogen, o.a. Rebutia’s, Notocactussen, Neoporteria’s, Echi- 
nofossulocactussen, e.a. Dit inschrompelen treedt nu minder op, waarschijnlijk omdat 
de aardkluit langzamer uitdroogt. De entstam blijft hierdoor en ook door de stimu
lerende warmte beter in conditie. In ernstige gevallen kan men nu zonder de rest nat 
te maken, wat water geven.

Aesthetischer aanzien van het geheel. — De tabletaarde is nu vervangen door 
zwarte bussen waarmede de kleuren van onze planten goed contrasteren. Het begroeien 
van tabletaarde met algen en mos is altijd weer een ergernis, maar moeilijk te voor
komen want ook condenswater is aansprakelijk voor de algengroei op de ruiten.

Mocht U nu nog niet overtuigd zijn na opsomming van al deze voordelen dan 
moet U eens denken aan de kosten van de steeds te vervangen potten, turfmolm en 
tabletmateriaal. Ik hoor U al opmerken : „Maar verf voor de blikken kost toch ook 
geld ”. Jazeker, maar U zult heel wat minder aan de binnenkant van uw kas ver
smeren.

Het grootste nadeel van blikkultuur is het gereedmaken van en het in voldoende 
aantallen en gelijke grootte aanschaffen van de blikken. U kunt eens vragen bij restau
rants of banketbakkers, ook op kampeerplaatsen treft men grote hoeveelheden aan 
in diverse maten.

Ik gebruik conservenblikken van 1 en Vz I. Deze blikken hebben het voordeel 
behoorlijk lang te zijn, planten met penwortels hebben dan de ruimte. Het afwaterings- 
gat komt aan de zijkant op enkele mm’s van de bodem. Ik maakte eerst gaten in de 
bodem, maar moest ondervinden, dat waar deze blikken op een vlakke standplaats 
stonden, na enige tijd geen water meer kon weglopen door dichtslibbing van de bo- 
demrand, met alle gevolgen van dien.

De blikken (geen roestige gebruiken) worden eerst grondig gereinigd in een vet- 
oplossend afwasmiddel. Na droging worden binnen-, buiten- en onderkant in de ijzer- 
menie gezet. Geen loodmenie gebruiken, lood is zeer giftig voor de planten. Hierna 
wordt alleen de buitenzijde met z.g.n. muurverf op oliebasis, zwart geverfd. Deze verf 
heeft het voordeel naast goedkoop te zijn, mat op te drogen. Lak- en glansverf weer
kaatsen altijd enigszins de zonnestralen dus ook de warmte. Ook geen andere kleuren 
gebruiken. Naast het genoemde nadeel van minder warmte zullen zij op de duur niet 
harmoniëren met de planten.

Zoals eerder gezegd, het bodemgaatje ±  5 mm van de bodem af. Dit heeft het 
voordeel dat een klein laagje water na het gieten achterblijft en door een te droge 
aardkluit, waar het zo doorheen is gelopen, nadien kan worden opgenomen. Als dit 
laatste niet het geval is dan kan het toch geen schade doen omdat onderin een laagje 
grint wordt aangebracht. Dit draineerlaagje wordt een verzamelplaats van zouten enz., 
die door het gietwater worden meegevoerd en nadien door de wortels gemakkelijk kun-

158



nen worden opgenomen. Opmerkelijk is dat de wortels zich juist graag in dit laagje 
ophouden. Hierom moet dit laagje niet te dun zijn.

Op de aardkluit brengen wij een ±  1 cm dik laagje fijn grind of steenslag aan. 
Dit voorkomt algen- en mosgroei aan de oppervlakte, halswortelrot, dichtslibben, 
gemakkelijk opnemen van het gietwater en het te snel opdrogen van de aardkluit. 
Bovendien is het een netter gezicht. Gebruik voor dit laagje nimmer zwarte steenslag. 
Dit wordt te heet en brandt in op de hals van de planten of entstammen. Zaailingen en 
Eriocèreus jusbertii zijn hier bijzonder gevoelig voor.

Over de levensduur van de blikken kan ik niets zeggen, maar ik ken iemand die 
na 4 jaar nog geen doorgeroeste blikken bezit.

UIT DE AFDELINGEN :
TILBURG
De leden van onze afdeling troffen het 
tijdens de excursie naar Werkendam en 
Dordrecht op 7 september j.1. uitzon
derlijk goed met het aantal zonuren. 
Ons bezoek gold ditmaal de kwekerij 
van de heer Donkelaar en een bezoek 
aan de afdeling Dordrecht.
Na een welkom van voorzitter Filemon 
en de heer Donkelaar, vonden de kijk- 
lustigen na het genieten van een bakje 
troost hun weg door de sortering fraaie 
planten. Nadat iedereen gevonden had 
wat naar zijn gading was werden en
kele verzamelingen van Dordtse lief

hebbers bezocht. Als gids de heer File
mon, bijgestaan door enkele leden van 
zijn afdeling. Zo maakten we kennis 
met de troetelkinderen van de heren 
van Bree, Dentinger, Schelling en File
mon. Het was ons te doen kennis te 
maken met andere verzamelingen en de 
uitwisseling van gegevens te bevorde
ren en we geloven wel dat we daarin 
geslaagd zijn. Typische opmerkingen 
van „hoe doe jij het met de stook” enz. 
waren steeds te horen.
Al met al voor ons een prettige leer
zame dag en goed weer op de koop toe.

L. H. VAN DER LAAR, Secretaris, 
Drijf jachtpad 28 — Tilburg.

NIEUWE LEDEN :
J. H. Jansen, Irenelaan 16, Harskamp,

Gld.
Mevr. C. Koster-Ton, Meeweg 12, 

Schellinkhout N.H.
Sj. Buisman, Gasthuisstraat 32, Gorin- 

chem.
P. P. M. Bonsen, Wielingenplein 17, 

Utrecht.
H. J. van Ingen, Jan Haringstraat 17a I, 

Amsterdam-W est.
Mevr. B. Hahn-Sicherer, Schubertlaan 

34, Apeldoorn.
R. W. Oorlog Jr., Concertzaal Bioscoop, 

Doesburg.
G. Visser, Sleeuwijksedijk 32, Werken

dam.
W. de Jong, Rijsdijk 38, Krimpen aan 

de Lek.
C. Hider, Sandeveld 7, Rotterdam-23.
K. H. Prestle, Vijverweg 12, Veghel 

N.Br.

L. H. N. van der Hoeven, Oudecamps- 
weg 21, De Lier.

Mej. C. Veuger, Weverstraat 64, Krom
menie.

G. B. Blom, Stavenissestraat 277, 
Rotterdam-23.

B. F. Bruinsma, Hortulanus, Nonnen
steeg 3, Leiden.

Mevr. A. J. Bos, Orionweg 199, IJmui- 
den.

H. Haan, Hagelingerweg 178, Santpoort. 
P. Dertien, Huize De Merel, Losdorp

(Gron.)
BUITENLAND :
Helmut Oetken, Uferstrasse 22,

(29) Oldenburg, Oldb. Duitsland 
Kokkai Toshokan (Nat. Diet Libr.) 

Shusho-bu (Kagaku), Nagata-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (Kin.)

H. Peeters, Refugiestraat 6, Diest 
België.

F. Habacht, Löwengasse 14/21, Wien III, 
Oesterreich.

AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In het Huishoudelijk Reglement gepubliceerd in het maartnummer 1963 moet 

de navolgende regel worden toegevoegd onder Bestuur, Artikel 11, na de eerste 
alinea :

„Afdelingen, meer dan 100 leden tellende, kunnen een tweede vertegenwoor
diger in het hoofdbestuur aanwijzen” . Secretaresse.
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BELANGRIJKE NIEUWIGHEID

ZAAITEST
met ingebouwde verwarming

Ideaal voor Cactussen, Orchideeën en andere gevoelige planten.

33 X 50 X 6 cm 25 W /220 V P rijs  DM 17,80
26 X 36 X 6 cm 16 W /220 V P rijs  DM 13,25

V erder leveren  wij nog :
Cactuszaden — Plastic bloempotten — Plantenschalen, enz.

H. E. BORN - 581 Witten - Pestalozziplatz 13 d - Duitsland

ALLES VOOR DE CACTUSLIEFHEBBER

D. BOUWMAN E”npe"“ “ del
G rote sortering Cactussen en prima Vetplanten

Dijkweg 56a — NAALDWIJK — Telefoon 01740—5168

import
export Gadussen en andere Succulenten

telefoon 33 25 56 
postrekening 17 24 46

F. Jansen Leyweg 24  
’s-Gravenhage

Cactuskwekerij W. J. van Kempen
NIJMEGEN — DRIEHUIZERWEG 327

TELEFOONNUMMER IS THANS 08800-53377
Wilt U hiervan goede nota nemen.

Fa. VAN ZANTEN 8. 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

Kwekerij G eestweg 35 — Naaldwijk 
TELEFOON 01740-5410 BIJ GEEN GEHOOR 01740-5480

Privé-adres: GEESTWEG 84 B, Telefoon 01740-5051
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

F iguur 76 i° t° : W outers

M am m illaria coahuilensis (Boed.) M oran var. alb iflo ra  (Boed.), een op T richo- 
cereus spachianus geënte im port afkom stig u it de collectie G asser te  Zürich. 

(Lees h e t a rtik e l op pagina 163).

(Door een vergissing w erd  bovenstaande foto in  h e t augustusnum m er (zie fig. 54) 
gep laa tst als M am m illaria schw arzii. Wij b e treu ren  deze fou t ten  zeerste en h e r

p laatsen  h aa r d itm aal nog eens m aar nu  onder de ju is te  benam ing. — Red.)
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Van de Redactie
In het vorige nummer verscheen onder het redactionele praatje een 

mededeling omtrent het Clichéfonds; deze kwam te laat om mijn stuk nog 
te wijzigen, daarom wil ik heden enkele woorden aan het Clichéfonds 
wijden.

Dit fonds werd destijds gesticht door Mej. van den Thoorn met de 
bedoeling door middel van verkoop van zaden, die de leden van Succu
lenta gratis beschikbaar zouden stellen, bij te dragen in de kosten van de 
cliché’s voor ons tijdschrift; in die tijd was dit nodig vooral omdat men 
hierdoor in staat zou worden gesteld cliché’s op ruime schaal af te drukken 
Het fonds werd een succes en al spoedig bleek, dat nog een tweede doel 
werd bereikt, nl. dat de leden, op eenvoudige en goedkope wijze zaden 
konden kopen en het is wel zeker, dat het zaaien van succulenten onder 
de liefhebbers door deze verkoop aanmerkelijk is gestimuleerd.

Jarenlang heeft het fonds aldus gewerkt, totdat enkele jaren geleden na 
overdracht aan de afdeling Den Haag, het karakter enigszins veranderde. 
Het aantal soorten werd zeer groot, zo groot, dat een apart boekje moest 
worden uitgegeven om ze te kunnen aanbieden; de zaden werden grif 
verkocht, tot ver in het buitenland vonden ze aftrek. Het tegoed van het 
fonds steeg, kon niet meer bij honderden, maar moest bij duizenden gul
dens geteld worden. Onnoemlijk veel arbeid is hier door enkelen verricht 
en de vereniging kan deze leden slechts dankbaar zijn.

Het werd evenwel duidelijk, dat dit op deze wijze niet kon voortgaan, 
er rees verschil van mening over de zelfstandigheid van het fonds en de 
besteding der gelden en dit is oorzaak geweest, dat de beheerders van 
het fonds gemeend hebben hun activiteiten in het vervolg niet meer in 
dienst te moeten stellen van onze vereniging, maar van een stichting, die 
zij speciaal voor dit doel hebben opgericht.

Het beheer van het fonds is nu voorlopig overgenomen door de Heren 
K. P. van Arkel en J. C. van Keppel en ik wens hun beide veel succes toe 
bij hun arbeid. Deze heren hebben evenwel te kennen gegeven, dat zij dit 
alleen doen om de werkzaamheden van het fonds niet te laten stagneren 
en het is dus van belang, dat iedere afdeling van Succulenta eens nagaat 
of er onder hun leden personen zijn, die het fonds onder hun berusting 
kunnen en willen nemen.

Daarbij is het zaak, dat we het oorspronkelijke doel van het fonds 
niet uit het oog verliezen; we hebben voor de cliché’s heus geen duizenden 
guldens per jaar nodig en het is niet nodig een zaadverkoop te organiseren 
op een schaal zoals dit de laatste jaren is geschied. Men behoeft zich dus 
niet te laten afschrikken door een te grote arbeid.

Hoofdzaak is nu, dat zij, die zaad van hun planten winnen, hiervan 
iets naar het fonds opzenden; de namen van de voorlopige beheerders zijn 
goed bekend en men kan met goed vertrouwen zaad aan hen sturen.
Wageningen B. K. Boom.
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B. K. BOOM en B. A. W OUTERS.

Mammillaria coahuilensis (Boed.) Momn

Mammillaria coahuilensis behoort tot de omstreden planten, althans 
wat betreft het geslacht. De kenmerken zijn namelijk niet alle karakteris
tiek voor Mammillaria en dat is de oorzaak geweest, dat aanvankelijk hier
voor een afzonderlijk geslacht werd opgesteld, dat eerst H a a g e a heette, 
later (omdat de naam Haagea niet gebruikt kon worden) P o r f i r i a .  De 
soort heette toen Porfiria schwartzii. Voor hen, die de geschiedenis van 
de benaming willen weten, verwijs ik naar het losbladige boek „Die Kak- 
teen” van H. K r a in z , waar dit uitvoerig is behandeld.

Toch ziet de plant er precies als een Mammillaria uit en recente onder
zoekingen hebben uitgewezen, dat deze ook het best tot Mammillaria ge
rekend kan worden.

Typisch is de dikke knolvormige wortel (voor Mammillaria wat on
gewoon), maar in collecties staan vele geënte exemplaren en dan is er van 
dat kenmerk natuurlijk niets te zien. De lichamen zijn kogelrond, soms iets 
verlengd, ook wel afgeplat, en de knobbels zijn vrij lang en hoekig; de 
kleur van het lichaam is blauwachtig groen. De dorens zijn vrij talrijk n.1. 
16—20 en witachtig, ze staan straalsgewijs af; soms zijn ze kort, waardoor 
de knobbels duidelijk zichtbaar zijn, soms worden ze langer, zodat de plant 
meer door de dorens wordt omhuld; meestal is er een kleine, bruine mid
dendoren.

De bloemen zijn tamelijk groot, tot 3 cm lang, trechtervormig en heb
ben lichtrose bloembladen. De vruchten rijpen in één jaar, ook afwijkend 
binnen Mammillaria en dit is vooral voor B a c k e b e r g  aanleiding geweest 
het geslacht Porfiria te handhaven. Het komt ons voor, dat dit kenmerk 
niet van zulk een groot gewicht is en daarom rangschikken wij de soort 
onder Mammillaria.

Zoals reeds is opgemerkt heette de soort eerst H aagea schwartzii en 
eigenlijk zou deze dus nu Mammillaria schwartzii moeten heten, maar dat 
kan niet omdat er al een M. schwarzii bestaat.

Er is nog een var. albiflora ‘), die afwijkt door de langere dorens 
en de witte bloemen; deze variëteit komt constant uit zaad terug en daar
om handhaven wij hem; het is deze variëteit, die vooral in cultuur voor
komt en die hier is afgebeeld (fig. 76).

Onder de naam Porfiria schwartzii treft men in verzamelingen ook 
planten aan, die hiermede niets te maken hebben, onder andere Ferocactus 
schwartzii.

De planten laten zich gemakkelijk op Cereus peruvianus enten als 
zaailingen van enkele weken oud; op Pereskiopsis gaat het moeilijken Als 
men de knolvormige wortel tot aan de wortelhals in fijne kiezel houdt, 
ontwikkelen de importen zich op eigen wortel ook goed.

i) M am m illaria  coah u ilen sis  (Boed.) Moran var. a lb if lo r a  (Boed.) comb. nova (P or-  
f ir ia  sch w artz ii  var. a lb if lo r a  Boedeker in Zeitschr. f. Sukk.kunde 2 : 2 1 3  (1925).
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Figuur 77

De grote kas op de Dr. Alma tuin te Amsterdam

Succulenten en Schooltuinen
Gedurende de afgelopen langdurige en strenge winter, die in vele 

succulenten-collecties grote schade heeft aangericht, werd in de afdeling 
Amsterdam op initiatief van ons lid de heer F. Parreira en van onderge
tekende een zeer bijzondere zaailingenting tot stand gebracht.

Zoals bij alle entingen het geval is, bleek ook hierbij weer de keuze 
van een goede onderstam zeer belangrijk te zijn.

De zaailing een „Show collectie Succulenta Amsterdam” werd geënt 
op de onderstam „Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen”.

Daar reeds na korte tijd een opmerkelijk resultaat zichtbaar was, wil
len wij U de nadere bijzonderheden van onze zaailing op deze uitmuntende 
onderstam niet onthouden.

DE "ZAAILING”

Zoals elke goede liefhebber van succulente planten er naar streeft de 
genoegens van een verzameling niet alleen zelf te beleven maar ook samen 
met anderen, zo zal ook elke afdeling trachten deze liefhebberij zo veel 
mogelijk wereldkundig te maken.

De afdeling Amsterdam hoopt dit alles te kunnen bereiken door het 
opstellen van een blijvende show-collectie in één der kassen van de School
werktuinen.
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Hierbij stelt zij zich als doel te komen tot een afdelingscollectie van 
mooie planten, het opkweken van moeilijke planten en het aankweken van 
interesse voor succulente planten bij de schoolgaande jeugd.

De Schoolwerktuinen op hun beurt streven naar een zo groot moge
lijke verscheidenheid van planten voor lesmateriaal en zij trachten tevens 
liefde voor het plantenkweken op te wekken en het verzamelen aanschou
welijk te maken.

De samenwerking, die tot stand is gekomen, bestaat daarin dat de 
Schoolwerktuinen ons een leslokaal als vergaderzaal, een gedeelte van een

Figuur 78

Het begin van de collectie van de Kring Amsterdam

tablet in een verwarmde kas, enkele koude bakken en een stukje volle 
grond ter beschikking stellen en de afdeling Amsterdam daarvoor een 
collectie planten bijeenbrengt.

De opstelling en verzorging der planten geschiedt in overleg met de 
tuinbouwkundig ambtenaar van de betreffende tuin. In ons geval is dit 
de heer D. Kaas van de Dr. L. Alma-tuin aan de Karei Lotsylaan in 
Amsterdam-Zuid.

DE "ONDERSTAM”

De „Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen” vindt zijn oorsprong 
in de voedselschaarste gedurende de oorlog 1914—1918. De Nederlandse 
Heide Maatschappij ging in 1916 oorlogstuintjes aanleggen, waarbij reeds 
gewezen werd op het nut van schooltuinen.

165



De Amsterdamse Vereniging voor Schoolwerktuinen werd in 1918 op
gericht en kon reeds in 1920 over een tuin beschikken, waar 280 kinderen 
een stukje grond kregen van ca 20 m2. Gezien het behaalde succes en de 
stuwende leiding kwamen er steeds meer tuinen bij en omstreeks 1952 
genoten 2800 kinderen het voorrecht hierop te kunnen werken. In dat jaar 
werd de Vereniging een Gemeentelijke Stichting, wat zij tot op heden is 
gebleven.

De dagelijkse leiding der Schoolwerktuinen is in handen van de heer 
H. C. Vink.

Momenteel beschikt de Stichting over 8 tuinen waarvan 3 met kassen. 
Er zijn nog 4 tuinen in aanleg en er bestaan plannen voor verdere uit
breiding.

Elke tuin wordt beheerd door een tuinbouwkundig ambtenaar, die 
wordt geassisteerd door een tuinman en een tuinjongen.

Op de tuinen worden, afgezien van de planten op de kindertuinen, ook 
landbouw- en siergewassen gekweekt als leermateriaal. Ook stenen, schel
pen, vlindercollecties, aquaria, terraria en bijenkorven vindt men op deze 
schooltuinen.

De ca 420 kinderen, die nu een tuintje bezitten, kunnen dan ook met 
recht hun hart ophalen tijdens de wekelijkse lesuren die zij daar beste
den.

DE EERSTE RESULTATEN VAN DE "ENTING”

Het is moeilijk in woorden weer te geven welke goede resultaten reeds 
in korte tijd bereikt zijn. Alleen een bezoek aan de kas en een gesprek met 
de leider van de tuin kunnen U een goed beeld geven van de activiteit die 
als gevolg van deze "enting” ontplooid wordt. Laat ik mij dan ook beper
ken tot het geven van enkele foto’s en U vertellen dat er plannen zijn de 
komende jaarvergadering van Succulenta op de Dr. Alma tuin te doen 
plaats vinden.

Een bijzonder woord van dank willen wij richten aan de echtgenote 
van wijlen Dr. J. G. B. van Heek. Zij schonk ons namelijk de collectie cac
tussen die haar man tijdens de laatste jaren van zijn leven als actief lid 
van onze vereniging heeft opgekweekt. Wij hebben ook hiervoor een plaats 
ingeruimd in de kas van de Dr. Alma tuin en zullen trachten deze „Dr. 
van Heek collectie” als blijvend aandenken aan hem, in stand te houden.

Resumerend kan ik zeggen dat wij ons zeer verheugen over het nieuwe 
contact en de bijzonder prettige samenwerking die wij met de School
werktuinen hebben.

Alle afdelingen raden wij aan eens na te gaan of deze samenwerking 
ook in hun woonplaats tot stand te brengen is.

Verder wil ik mijn dank betuigen aan het bestuur van de Schoolwerk
tuinen die mij bij het schrijven van dit artikel uitvoerig over het wezen 
van deze Stichting heeft ingelicht.

H. DE VRIES,
Amsterdam (Tel. 020—79 69 61)

166



Verslag van het I. O. S.-Congres te Wenen, 
gehouden van 26—29 augustus 1963

Twintig leden en elf gasten waren aanwezig op het twee-jaarlijks con
gres dat dit jaar einde augustus in Wenen werd gehouden. Het congres 
begon in een Weens wijncafé in Grinzing (een voorstad van Wenen), waar 
al spoedig een opgewekte stemming heerste.

Maandagmorgen werd het congres geopend door de voorzitter van 
de I.O.S. de Heer Vatrican met een speech, waarin hij iets van de geschie
denis en de doelstellingen van de vereniging memoreerde. Daarop werd 
Prof. Cardenas uit Bolivia tot congres-voorzitter gekozen.

Op de huishoudelijke vergaderingen, die iedere voormiddag vóór de 
aanvang der lezingen werden gehouden werd het ontwerp voor de nieuwe 
statuten aan een uitvoerige discussie onderworpen; het resultaat is, dat 
geheel nieuwe statuten zijn aangenomen; de meest belangrijke wijziging 
is wel, dat nu iedereen, die zich op een of andere wijze voor de succulen
tenstudie verdienstelijk heeft gemaakt, of dit nu is door studie of door het 
maken van reizen om planten te importeren, lid kan worden.

De ballotage-procedure is sterk vereenvoudigd, in grote trekken is dit 
nu zo, dat iedereen, die twee I.O.S.-leden bereid vindt hem voor te dra
gen en die kan aantonen, dat hij voldoet aan bovenstaande eis, lid kan 
worden.

Ik geloof, dat we hierover zeer verheugd kunnen zijn. want alleen met 
veel leden kunnen we een hechte organisatie vormen en kunnen we wat 
doen.

Negentien leden werden aangenomen, waaronder twee Nederlanders 
(de heren J. C. van Keppel en A. M. Wouters). Er werden allerlei voor
drachten gehouden nl. over de verwantschap van Neoporteria, Pyrrhocac- 
tus etc. (de heren Buining, Dr. Buxbaum), over de geslachten Toumeya 
(Dr. Kladiwa), Pediocactus (Ing. Frank), Rebutia (Mr. Donald), over cac
tussen in Bolivia (de heren Prof. Cardenas en Rausch), over het opzetten 
van nationale collecties (Dr. Boom). Bovendien werd de avond gewoonlijk 
gevuld met het vertonen van opnamen van bijzondere succulente planten.

Mr. Rowley vertoonde 3 films, die veel indruk maakten, vooral de 
cactus-polonaise, waar cactussen en vetplanten dansten op de melodie van 
een polonaise van Tschaikowsky en die een volmaakte persiflage was op 
de zeer ernstige cactus-studie met zijn nooit eindigende verandering van 
meningen en namen.

Het congres bevatte verder nog een geslaagde receptie bij de burge
meester van Wenen, een excursie naar het paleis Schönbrunn, waar de 
nieuwe succulentenkas juist gereed gekomen was en met een rondrit door 
enige parken van Wenen.

Het geheel was zeer geslaagd; vele oude contacten werden hernieuwd, 
vele nieuwe relaties kwamen tot stand en daar gaat het bij congressen toch 
in de eerste plaats om. Het volgende congres zal worden gehouden in 
Catania (Sicilië) in april 1965. B.
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Kalanchoe rhombopilosa Mannoni & Boiteau

Een merkwaardige succulent is deze Kalanchoe; allerwegen ontmoet 
hij waardering, iedereen vindt het een mooi plantje en toch is hij beslist 
niet algemeen te noemen.

Het is een laag plantje met korte stengels, waaraan eigenaardig ge
vormde bladen zitten, ze zijn breed spatelvormig, met een sterk wigvor-

Figuur 79 Kalanchoe rhombopilosa foto I.V.T.

mige voet en naar de top sterk verbreed; de bovenrand is daarbij iets ge
tand. Mooi is de tekening van deze bladen : de oppervlakte is glad en 
bruinachtig en daarop ligt een onregelmatig verdeeld laagje witte, vlok
kige haartjes, hetgeen het blad een gevlekt aanzien geeft. Er zijn ook
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exemplaren, waarbij deze beharing in ruitvormige figuren is geplaatst (van
daar de naam) en er zijn er ook, die deze beharing helemaal missen, de 
bladen zijn dan bruinachtig van kleur.

Een onaangename eigenschap van het plantje is, dat de bladen bij een 
geringe aanraking reeds van de stengel breken, waardoor op de duur de 
plant er gehavend uit kan zien. Daarom is voorzichtigheid hier geboden. 
De afgevallen bladen wortelen spoedig, zodat men wel in staat is de plant 
te vermeerderen. Snel groeien doen ze evenwel niet. Maar liefhebbers 
hebben geen haast en dus is dit geen bezwaar.

Bloeien doet de plant bij ons vrijwel niet; enige jaren geleden heeft 
men in de botanische tuin te Brussel een exemplaar in bloei gehad, nadat 
deze geruime tijd in een tropische broeikas had gestaan. We behoeven het 
niet na te doen, want aan deze bloemen is niet veel te zien; uit het hart 
van de plant groeit namelijk een zeer lange bloeistengel met aan de top 
enige nietige geelachtig, 4-tallige bloemen, die een typische Kalanchoe- 
vorm hebben.

Mogelijk kan een van onze leden, die dit interessant vindt en die over 
een broeikas beschikt, het eens proberen.

Stekjes zijn bij ons te krijgen, maar het verdient aanbeveling hierom 
pas in het voorjaar te vragen, daar de tijd nu niet bijzonder geschikt is 
om te stekken.

De plant is, evenals zeer vele Kalanchoë’s inheems in Madagascar en 
werd kort voor de oorlog naar Frankrijk ingevoerd, vanwaar hij vrijwel 
over de gehele wereld werd verspreid.

De cultuur is niet moeilijk; het gehele jaar door iets vochtig houden, 
en op een plaats zetten, waar men niet gemakkelijk met de mouwen langs 
kan strijken in verband met het gemakkelijk loslaten der bladen.

B.

Aan de schrijvers van artikelen
Bij het verwerken van de kopij, die voor het tijdschrift Succulenta 

wordt ingezonden, blijkt nog al eens, dat nergens plaats is voor het aan
brengen van correcties. Soms heeft dit tot gevolg, dat we het gehele arti
kel moeten overtikken, hetgeen dan weer vertraging en extra werk met zich 
brengt.

Ik zou de artikelenschrijvers daarom vriendelijk willen verzoeken hun 
pennevruchten zo mogelijk met de schrijfmachine te schrijven en daarbij 
telkens een regel over te slaan, zodat er plaats vrij komt om er nog wat 
tussen te krabbelen.

Bovendien is het nodig, dat men op het artikel zelf ook zijn naam zet; 
het komt namelijk voor, dat men een kort briefje schrijft met de medede
ling dat men tegelijk daarmede een artikel zendt; op het korte briefje staat 
dan de naam van de schrijver, dit briefje verdwijnt in de prullemand en 
later weet ik niet meer wie het artikel heeft geschreven.

Ik hoop dat de schrijvers rekening willen houden met dit verzoek.
B.
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Enkele Gibbaeumsoorten
Gibbaeum’s treft men in de liefhebbersverzamelingen geregeld aan en 

het sortiment is daarbij tamelijk groot. Ze zijn wel dankbaar, want ze 
groeien bij goede behandeling goed en kunnen binnen enkele jaren een 
pot vullen. Ze zijn evenwel nogal karig met hun bloemen.

Hier zijn twee soorten afgebeeld, die de moeite waard zijn te kweken.
G ibbaeum  dispar is de meest algemene van de twee; de lichamen 

bestaan uit twee bladen, die aan de voet vergroeid zijn en iets uiteenwijken;

Figuur 80 Foto en plant coll. Koppers
G ib b a e u m  d isp ar N .E .B r.

de lobben zijn daarbij niet precies gelijk van vorm en grootte. In het najaar 
begint de nieuwe groei, hetgeen te zien is aan het nieuwe bladpaar, dat 
binnen het oude te voorschijn komt. Gedurende de winter verschrompelt 
het oude bladpaar en groeit het jonge tot normale grootte uit. De kleur van 
het lichaam is grijsgroen en de oppervlakte is fijn behaard. De bloemen zijn 
lilarose en verschijnen in het begin van de winter.

Gibbaeum  pilosulum  lijkt wel niet veel op G. dispar, maar toch komt 
hij er tamelijk goed mee overeen; hij groeit namelijk ook in de winter. 
Verreweg de meeste Gibbaeum’s groeien namelijk in de zomer en rusten 
in de winter. De bladparen zijn hier vrijwel geheel vergroeid tot een 
lichaam, dat aan de top slechts een spleet vertoont. Daaruit komt in het
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najaar het nieuwe lichaam te voorschijn. De kleur van het lichaam is meer 
geelachtig groen en de beharing is veel opvallender.

Beide soorten komen uit het district Ladismith van Zuid Afrika.
Het is voor de liefhebber moeilijk, wanneer binnen één geslacht soor

ten voorkomen met een verschillende groeiperiode. Men is immers geneigd 
soorten van één geslacht op dezelfde wijze te behandelen. Dat kan hier

Figuur 81 Foto en plant coll. Koppers
Gibbaeum  pilosulum N E .B r.

dus niet. Beide genoemde soorten alsmede G. album, groeien in de win
ter, alle andere soorten hebben hun vegetatieperiode in de zomer.

De cultuur is niet moeilijk, maar men moet weten hoe men moet doen.
Voor beide genoemde soorten : ’s zomers droog, ’s winters vochtig. 

Maar met de droogte moet men voorzichtig zijn, want de ervaring heeft 
geleerd, dat bloempotten klaarblijkelijk nog meer uitdrogen dan de grond 
in de natuur, en absolute droogte is voor ons dus niet aan te bevelen; iets 
vochtig houden lijkt dus wel gewenst. Waarschijnlijk zal cultuur in blik 
hier ook wat uitkomst brengen. Boom
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Nieuws van het Clichéfonds
Elders in dit nummer heeft men kunnen lezen dat de heer van Arkel 

en ondergetekende op verzoek van het Hoofdbestuur tijdelijk het beheer 
van het Clichéfonds op zich genomen hebben.

Daar er door een onjuiste voorstelling van zaken mogelijk enig mis
verstand kan ontstaan, stel ik er prijs op te verklaren dat wij dit slechts op 
ons genomen hebben om het voortbestaan van dit fonds te verzekeren, in 
het belang van onze vereniging „Succulenta”.

Onze werkzaamheden vangen aan op een tijdstip dat velen voor 
hun overtollige zaden reeds een andere bestemming gegeven hebben. 
Bovendien wordt door allerlei oorzaken een vlotte overdracht van het 
fonds gestagneerd, zodat wij alles weer van de grond af moeten ophou
wen.

Wij kunnen echter ook een positiever geluid laten horen.
Van Dr. H. W. de Boer en de afdeling Groningen ontvingen wij ruim 

20.000 cactuszaden. Bravo, Groningen, een prachtig voorbeeld ter navol
ging! Voorts werden reeds zaden ontvangen van de Hortus botanicus te 
Leiden, het I.V.T. te Wageningen, de heren Bommeljé, Bubingh en 
Schomper, terwijl de heren Edelman spontaan hun medewerking zullen 
verlenen. De heer Buining heeft ten bate van het fonds een prachtige 
collectie cactussen beschikbaar gesteld.

Van verschillende leden kregen wij toezegging dat wij op toezending 
van zaden kunnen rekenen.

Dankbaar zijn wij vooral voor de sympathiebetuigingen die wij van 
prominente leden van de afd. Den Haag kregen. Spontaan werden zaden 
en steun bij ons streven naar een aan de vereniging dienstbaar fonds toe
gezegd.

Laat een ieder die het fonds een goed hart toedraagt zich ernstig be
raden om mee te helpen ons doel te bereiken door zaden te zenden aan 
de heer K. P. van Arkel, Ellekomstraat 12, Den Haag. U bewijst niet alleen 
de vereniging maar vooral de nieuwere leden hiermede een grote dienst.

J. C. van Keppel.

Onze lezers schrijven —
De heer P. M. de Kleijn te Middelburg schrijft ons :
Omdat ik het plan had opgevat cactussen te gaan kweken kocht ik 

begin april van dit jaar een pakje cactuszaad waarop stond vermeld: „Vele 
soorten gemengd”. Namen waren er niet bij.

Na de aanwijzingen omtrent grondsamenstelling en de wijze hoe er 
gezaaid moest worden gelezen te hebben, werd een zaaipan aangeschaft 
en het zaaien kon beginnen.

De meest geschikte plaats voor de zaaipan was een raam op het zui
den. Regelmatig werd de grond met water van ±  40° C. behoorlijk vochtig
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gehouden en, de zaaipan werd afgedekt met glas om gespannen lucht te 
verkrijgen.

Na 14 dagen kwamen de eerste zaailingen boven en na een poosje had 
ik ongeveer 60 kleine plantjes.

Begin juni werden de plantjes voor het eerst verspeend in zwartgelakte 
conservenblikjes. Met glas afgedekt plaatste ik deze op een tamelijk zon
nige plaats. De groei was uitstekend. Omstreeks half augustus waren er 
plantjes bij, bolcactusmodel, van ruim 2 cm hoogte. Opnieuw ben ik aan 
het verspenen gegaan maar nu in eternieten bakken.

De namen van al deze plantjes zijn mij nog totaal onbekend. In feite 
was ik dus verkeerd begonnen. Maar gelukkig vond ik in mijn woonplaats 
een liefhebber die goed op de hoogte is; over enige tijd gaan wij samen 
proberen de plantjes te determineren. Een moeilijk, doch ook wel leerzaam 
werk.

Intussen kreeg ik van hem een aantal jonge planten die alle een juiste 
naam droegen en die alle door mij werden geboekstaaft. Bovendien werd 
mijn aandacht gevestigd op het Clichéfonds en hoewel te laat, werden er 
op mijn verzoek alsnog enige pakjes zaad toegezonden. Opnieuw kon ik 
gaan zaaien, maar de resultaten waren nu zeer slecht. Niet één plantje 
kwam op. Wat kon daarvan de oorzaak zijn ? Vermoedelijk is het mijn 
eigen fout geweest. De zaaibodem was goed. Het zaad werd in bloempot
ten gezaaid die in plasticzakken dicht gebonden, buiten gezet werden op 
een tamelijk zonnige plaats, onderwijl ging ik met vacantie. En dit heeft 
natuurlijk de zaak bedorven. Ik hoop het volgende jaar gelukkiger te zijn 
en meer aandacht te kunnen schenken aan de verzorging.

Uw tijdschrift gaf mij ook aanwijzingen omtrent een goede admini
stratie. Aan de hand daarvan ben ik als volgt te werk gegaan. Ik ben be
gonnen met nummer één doch daarvoor zet ik het jaar van zaaien, stekken, 
enten. Als voorbeeld geef ik U achtereenvolgens de nummering 631-632- 
633-enz. Na 639 komt dan 6310-6311-6312-enz. en het volgend jaar ver
schijnen dan de nummers te beginnen met 64- bijvoorbeeld: 6470-6471- 
6472-enz. Bij elke plant zet ik een klein zinken plaatje met het nummer. 
Daarnaast gebruik ik een schoolschrift over de gehele breedte, waar 
gegevens over de cultuur en waarnemingen over groei en bloei kunnen 
worden genoteerd.

Laten beginners en ook meergevorderden hun bevindingen via Uw 
tijdschrift kenbaar maken. Ongetwijfeld zullen er velen zijn die door ken
nisname van het geschrevene over een moeilijk begin hun cultuur tot een 
goed resultaat kunnen brengen.

MIEBENDOOD EN PLANTENGROEI

De heer W. de Vries uit Tilburg schrijft ons :
Mierenbestrijding. Enkele legioenen mieren, inclusief de eieren, had

den zich in een paar blikken genesteld en de planten omhoog geworpen. 
Na dit ongedierte en eieren verwijderd te hebben zijn de planten opnieuw
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gepot. Als verdelgingsmiddel werd gebruikt: vloeibaar nourycide, een pro
duct wat ze op de scholen gebruiken voor verdelging van luizen en neten.

Het resultaat was verbluffend: het middel doodt de mieren èn de 
eieren na één behandeling.

Ik kocht in september 1962 Gymnocalycium netrelianum ter grootte van 
een inmaakuitje; deze deed in het voorjaar niets, maar na half juni „ge- 
bust” te zijn, begon het plantje na een week tekenen van leven te geven, 
en nu bezit het een prachtig wortelgestel met gezonde mooie witte wortels; 
het had zelfs al een klein zijbolletje gevormd. Het grondmengsel was 
bladaarde uit een pak van V. & D., scherp zand, klei. Een in juni van de 
heer Rubingh ontvangen stekje van Mammillaria mazatlanensis is in de 
bus tot een pracht exemplaar uitgegroeid.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Leden van Succulenta, die hun lid
maatschap voor 1964 niet wensen 
te verlengen, worden er aan herin
nerd, dat het lidmaatschap moet 
worden opgezegd vóór 1 december 
1963, schriftelijk aan het secreta
riaat, Hereweg 19, Lisse of aan het 
bestuur van de afdeling waartoe zij 
behoren.

Secretaresse Succulenta.

NIEUWE LEDEN :
D. van der Velde, Fr. Hendriklaan 6, 

Den Haag.
F. H. Eicher-Vink, Ant. Duyckstraat 30, 

Den Haag.
W. van de Kemp, Karei Doormanstraat 

10, Nijkerk.

H. M. Drost, Grebberstraat 21, Haarlem.
J. Haring, Lingezoom 16, Leerdam.
G. Weitering, Kleine Kamp 1, Gieten. 
W. H. G. Severens, Tenelenweg 6, 

Voerendaal, Limburg.
P. Vos, Parkstraat 2, Utrecht.
J. J. den Haan, Willemsweg 28,

Schoondijke, Zeeland.
K. Bolleman, Klooienberglaan 36, Hol

tenbroek, Zwolle.
Mej. Zw. Cats, Mr. Bergsmastraat 3, 

Makkinga, Friesland 
A. Geesink, p/a Kastanjelaan 42 A, 

Arnhem
L. H. Peters, Diedenweg 163, Wagenin-

gen.
A. A. Leugs, Stootshorn, Verbindings

weg 2, Noordbroek, Gron.
A. Ververken, Wenigerstraat 54, Bors- 

beek, Antwerpen, België.

UIT DE AFDELINGEN :
GOOI- EN EEMLAND
Op 3 september 1.1. kwamen 29 liefheb
bers bijeen om te luisteren naar de 
heer C. Bommeljé, die als gastspreker 
in de afdeling een onderhoudend be
toog hield over het geslacht Astrophy- 
tum.
Deze planten heeft spreker reeds lange 
jaren met voorliefde gekweekt en be
studeerd, zodat zijn lezing zowel de be
ginner als de gevorderde liefhebber 
boeide. Na de gebruikelijke verloting 
besloot de heer Bommeljé met de ver
toning van enige mooie dia’s, die zelf 
reeds een sterk pleidooi vormden voor 
de besproken plantengroep en gaarne

herhalen wij hier onze oprechte dank 
voor deze leerzame avond.
— Met 33 aanwezige leden was de bij
eenkomst van 1 oktober 1.1. een nieuw 
hoogtepunt in het Gooise cactusleven, 
toen we de oren openzetten om de les
sen te vernemen, die de heer Bonefaas 
uit de Residentie had meegebracht. Op 
geestige wijze vertelde hij van z’n be
levenissen in de beroemde tuin „Les 
Cèdres” aan de Rivièra, waarna hij een 
groot aantal zeer mooie dia’s vertoon
de, waaronder verscheidene opnamen 
van species, die zelfs de „oude rotten” 
niet eerder hadden gezien. Onze gast 
had ook enkele kistjes planten meege
bracht, die als sneeuw voor de zon ver
dwenen. Een hartelijk applaus was de
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verd iende bekron ing  voor deze boeien
de avond.

H. L. A. HUGUENIN, secretaris, 
D iepenbroickpark  48 - Weesp.

ROTTERDAM
Onze bijeenkom st op zaterdag 14 sep
tem ber is een u itzonderlijk  mooie avond 
gew orden. Door de h eer J. R. P. Hoey 
Sm ith, lid  van onze afdeling, w erd  een 
lezing gehouden over „Een reis n aar de 
C anarische e ilanden” m et k leu ren d ia ’s. 
Wij hebben genoten, zowel van  de in 
teressan te  voordrach t als van de p rach 
tige natuuropnam en.
Spr. besteedde veel aandach t aan  he t 
geslacht E uphorb ia  w aarvan  hij ons vele 
mooie p lan ten  toonde en veel w etens
w aardige d ingen vertelde.
Na een verlo ting  van  vele m ooie p lan 
ten  en een ha rte lijk  w oord van  dank 
gesproken to t de h eer Hoey Sm ith  door 
de voorzitter w erd  de bijeenkom st ge
sloten.

Op de bijeenkom st van zaterdag 12 okto
ber, heeft de h eer C. Bom m eljé, u it Den 
Haag een lezing voor ons gehouden over 
„A strophytum s”. Deze leerzam e voor
drach t w erd  m et aandach t gevolgd en 
gaf aanleid ing to t gedachtenw isseling. 
Als dem onstratie  bij de lezing w as een 
groot aan ta l p lan ten  m eegebracht, stuk  
voor stuk  prachtige exem plaren.
Na de pauze verraste  de heer B om m eljé 
ons nog m et zeer mooie k leu ren d ia ’s.
Al m et a l is he t w eer een zeer mooie 
avond gew orden, w aarvoor onze h a rte 
lijke dank aan de heer Bomm eljé.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris.

IJMOND
De afdeling  IJm ond vergaderde op 26 
septem ber in  h e t C u ltu re le  C entrum  
IJm uiden.
De heer B onefaas u it den Haag heeft 
m et zijn d ia’s en lezing ons allen  een 
bijzonder mooie en leerzam e avond b e 
zorgd, alsm ede de anim o voor de p lan 
ten  die de h eer B onefaas voor de v e r
koop m edebrach t w as zeer groot zodat 
alle 40 aanw ezigen, leden en genodig
den, vo ldaan  en m et p lan ten  beladen 
hu isw aarts keerden.
De eerstvolgende vergadering  zal op 24 
ok tober a.s. w orden gehouden. H et p ro 
gram m a verm eld  o.m. k leurenfilm , v e r
lo ting  en verkoop planten .

J. v. DOESBURG, Secretaris,
W ardenaarstraa t 4 - Velsen-N.

OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA
Succulenta jaargang  1952 — 6 num m ers 
Succulenta jaargang  1953 — 6 num m ers 
Succulenta jaargang  1954 — 6 num m ers 
Succulenta jaa rgang  1955 — uitverkoch t 
Succulenta jaargang  1956 — 6 num m ers 
Succulenta jaargang  1957 — 12 num m ers 
Succulenta jaargang  1958 — 12 num m ers 
Succulenta jaargang  1959 — 12 num m ers 
Succulenta jaargang  1960 — 12 num m ers 
Succulenta jaa rgang  1961 — 12 num m ers 
Succulenta jaa rgang  1962 — 12 num m ers

Prijs per jaargang  f. 3.00. 
A anvragen te richten  aan :
M evrouw J. G rullem ans van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse — Postrek. 551220.

Medio DECEMBER 1963 verschijnt :

l/ i/at betekent die nam
door L. C. KOREVAAR

132 pagina’s met ongeveer 4000 verklaringen van de botanische 
namen van de succulente planten.

Nadere bijzonderheden over wijze van bestelling enz. volgen 
in het decembernummer.
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Van de Redactie
In dit nummer beginnen we wederom met een reeks publicaties van 

de bekende plantenzoeker F. R i t t e r , die reeds zo vele prachtige cactus
soorten onder de liefhebbers en kwekers heeft verspreid. Hij heeft een 
groot aantal nieuwe soorten en variëteiten ontdekt, voor het merendeel in 
Noord Chili, Zuid Peru en Bolivia, en hij heeft de zaden ervan onder num
mer en naam in de handel gebracht. Vele van deze namen zijn nog ongel
dig, omdat ze niet zijn beschreven.

Ik geloof dat we ons gelukkig kunnen prijzen, dat we aan de publi
caties van deze namen kunnen medewerken, zodat er over enige tijd geen 
cactussen meer kunnen worden gekocht onder namen, waarvan we ner
gens kunnen vinden bij welke planten ze behoren.

Het is natuurlijk geen spannende lectuur, maar de verder gevorderde 
liefhebber, die de Ritter zaailingen in zijn verzameling heeft, zal zijn mate
riaal met deze beschrijvingen kunnen verifiëren.

Velen vragen zich nog steeds af, waarom de beschrijvingen in het 
latijn dienen te staan, het lijkt hun nog al overbodig, omdat de Nederlandse 
vertaling er toch ook bij staat. Maar het latijn is nu eenmaal noodzakelijk, 
omdat internationaal is afgesproken, dat namen pas geldigheid hebben, 
wanneer er een latijnse diagnose aan toegevoegd is.

De eerste reeks geldt een aantal nieuwe Parodia’s, waarvan er reeds 
verscheidene in Nederland in cultuur zijn.

B.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) — Telefoon 03496—226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse -  Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur : B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370—3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie : C. BOM M ELJE, J. C. VAN K EPPEL en H. VAN DER VELDE. 
Bibliothecaresse : Mevrouw H. VRIESENDORP—VAN AALDEREN, Ligusterweg 2 — Oostvoorne.

Kopij moet u i t e r 1 ij k de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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FR . R IT T E R

Enkele nieuwe variëteiten van 
Parodia maassii (Heese) Berger

Op mijn vele omzwervingen in het gebied waar Parodia maassii in het 
wild groeit, zijn mij nog de volgende variëteiten bekend geworden :

var. intermedia Ritter var. nova, onderscheidt zich van var. m aassii: 
dorens bruin tot roodachtig bruin tot grijsachtig zwart, randdorens 11—16, 
2—4 cm lang, de onderste middendoren maar weinig haakvormig, later 
slechts gebogen, 4—6 cm lang; bloemen bloedrood. Deze variëteit benadert 
in doren- en bloemkleur Parodia suprema Ritter.

P. maassii var. intermedia Ritter var. nova, a var. maassii reced it: spinis 
brunneis vel rubente-brunneis vel griseo-nigris, radialibus 11—16, 2—4 
cm longis, spina centrali inferiore paulo curvata; floribus sanguineis.
Vindplaats: Cieneguillas, Prov. Mendez, Dep. Tarija, Bolivia. Verzamel- 
nummer 46e.

var. shaferi var. nova stemt overeen met de beschrijving van Malaco- 
carpus maassii Br. & Rosé, Cact. 3 : 202 (1923). De plant is door Sh a fer  
verzameld en ik noem deze variëteit naar hem. Verschilt van var. m aassii: 
ribben slechts 10—15; randdorens 8—12, 2—3 cm lang; onderste midden
doren 4—7 cm lang.

P. maassii var. shaferi Ritter var. nova, a var. maassii recedit: costis 10—15; 
spinis radialibus 8—12, 2—3 cm longis; spina centrali inferiore 4—7 cm 
longa.
Vindplaats: La Quiaca, Prov. Jujuy, Argentinië (grens met Bolivia). Ver- 
zamelnummer FR 46.

var. albescens Ritter var. nova onderscheidt zich van var. m aassii: 
dorens bleekbruin, spoedig alle grijs wordend, randdorens 10—14, 2—3 cm 
lang, onderste middendoren alleen bij jonge planten haakvormig gebogen 
tot bijna recht, 4—6 cm lang.

P. maassii var. albescens Ritter, var. nova, a var. maassii recedit: spinis 
pallide-brunneis, mox griseis; spinis radialibus 10—14, 2—3 cm longis; 
spina centrali inferiore 4—6 cm longa, in plantis juvenilibus hamata, in 
adultis curvata.
Vindplaats : halverwege tussen Puente San Pedro en Culpina, Prov. Zuid 
Cinti, Dep. Chuquisaca, Bolivia. Verzamelnummer FR 46d.

var. carminatiflora Ritter var. nova onderscheidt zich van var. maassii: 
areolen 4—7 mm breed, met bruinachtige wol bedekt; dorens geelbruin tot 
roodachtig bruin, zeer sterk afstaand; randdorens 15—18, 3—4 cm lang; 
bloemen donker karmijn.

P. maassii var. carminatiflora Ritter var. nova, a var. maassii reced it: areo
lis 4—7 mm diam., suffusco-lanatis; spinis patentissimis luteo-brunneis 
vel rubente-brunneis, radialibus 15—18, 3—4 cm longis; spina centrali
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inferiore 4—6 cm longa, in plantis juvenilibus hamata, in adultis curvata; 
floribus atro-carmineis.
Vindplaats: Zuidelijk van Tres Morros, Prov. Salta, Argentinië. Verzamel- 
nummer FR 46c.

De holotypen van deze 4 variëteiten bevinden zich in het herbarium 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Bovendien werden gedeponeerd de neotypen van :

var. maassii van Escayachi, Prov. Mendez, Dep. Tarija, Bolivia; ver- 
zamelnummer 46h, synoniem : Echinocactus escayachensis Vaupel in M.f.K. 
2 6 1 2 5  (1916).

var. rectispina Back. in C. and S. J. (US) 23 : 84 (1951) van Betanzos, 
Prov. Saavedra, Dep. Potosi, Bolivia; verzamelnummer FR 46g.

C. BOMMEL JÉ

Het kweken van succulenten uit zaad (1)
De meeste liefhebbers beginnen hun verzameling met het bijeenbren

gen van stekken van allerlei succulenten die men hier en daar te pakken 
kan krijgen en zo zonder enig plan verzameld worden. Nu zijn er heel wat 
soorten die door stekken vermenigvuldigd kunnen worden, vooral onder 
de vetplanten. Op de duur bevredigt zo’n verzameling echter niet, zeker 
planten bieden voor de meeste verzamelaars de beste kansen en dat be- 
niet wanneer de voorkeur uitgaat naar de cactussen. Voor het merendeel 
van de mooiste soorten is zaaien de aangewezen weg van voortkweken. 
Wie zijn verzameling levend wil houden en verfijnen, heeft dus gezaaide 
planten nodig en wat is er nu mooier dan deze soorten zelf te zaaien en 
op te kweken tot bloeiende planten.

Natuurlijk is het mogelijk importen aan te schaffen, maar wat blijft 
er van al die mooie planten in leven. Bij hen die op kamercultuur zijn aan
gewezen praktisch niets, alleen wie zeer goed ingericht is brengt er iets 
van terecht; zonder kas kan men er beter niet aan beginnen. De cultuur- 
hoeft geen verlies te zijn, een goed gekweekte zaailing is dikwijls niet te 
onderscheiden van een import. Bovendien groeien deze planten regelmati
ger op dan importen, waarbij de nieuwe groei — ook al door de slechte 
beworteling — bijna altijd lelijk afsteekt tegen het geïmporteerde deel.

De natuurlijke wijze van voortplanten is d.m.v. zaad, ofschoon er bij de 
cactussen wel soorten zijn, vooral onder de Opuntia’s, die zich in de natuur 
meestal vegetatief voortplanten. Deze betrekkelijk weinige soorten heb
ben sommige botanici er toe gebracht te schrijven dat cactussen zich zel
den door zaad voortplanten. Het is voor ons onbegrijpelijk hoe men kan 
beweren dat cactussen, hoewel ze zeer rijk bloeien, maar zeer weinig zaad
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voortbrengen. Wel is het in het algemeen juist dat, hoe meer een soort 
zich vegetatief voortplant, des te minder zaad voortgebracht wordt. Prof. 
F unke sneed 10 vruchten open van Opuntia fulgida en vond maar twee 
slecht ontwikkelde zaden. Amhaus vertelt dat op 50 vruchten van Opuntia 
bigelowii, 48 stuks geheel loos waren en 2 slechts 1 zaadkorrel bevatten. 
Wij kunnen hetzelfde constateren bij de in de cultuur gemakkelijk bloeien-

Ontwikkeling van een Opuntia : 1. twee zaadlobben; 2. areolen; 
3. het vruchtbeginsel en 4. de besvrucht.

de Opuntia salmiana, die zich voortplant door de proliferende (doorgroeien
de) vruchten, die geen zaad bevatten. Een bekend voorbeeld is ook Mam. 
prolifera, die zeer gemakkelijk de stekken loslaat (de naam zegt het al), 
maar in de talrijke mooie rode vruchtjes zitten maar een paar zaadjes.

Het overgrote deel van de cactussen brengt een overvloed van zaad 
voort en bij verschillende vetplanten zijn de zaden haast ontelbaar. De 
vruchten van Mammillaria’s bevatten 30—100 korrels, vele Echinocactus- 
sen brengen 100—200 zaden per vrucht, bij sommige Echinopsis-hybriden 
stijgt het aantal tot 1500 korrels. K u p f e r  vermeldt dat Selenicereus grandi- 
florus een vrucht voortbracht met 50.000 zaden !

Wanneer we bloeiende planten hebben, kunnen we gemakkelijk zelf 
zaad winnen. De meeste cactussen zijn zelfsteriel, daarom zijn in de regel 
twee planten van dezelfde soort nodig om zaad te verkrijgen. We bestui
ven deze planten met een apart penseeltje, of — om bastaardering te voor
komen — met een plukje watten. Het beste gelukt de bestuiving op het 
hoogtepunt van de bloei, in een droge atmosfeer. Het is goed de bestui
ving enige keren te herhalen, de rijpheid van helmknoppen en stamper 
valt n.1. niet bij alle planten op dezelfde tijd. Indien men een bijzon
dere plant in bloei heeft en een tweede exemplaar ontbreekt, kan men 
trachten bij een bevriende liefhebber wat stuifmeel te halen. In een glazen 
buisje, afgesloten met een kurk waarin een penseeltje bevestigd is, kan 
men het stuifmeel overbrengen. Ook voor het geval dat een tweede plant 
een paar dagen later bloeit, is zo’n buisje bruikbaar, het stuifmeel kan op 
een koele plaats enige dagen bewaard worden, in een koelkast wel een 
paar weken.

Onzuiver zaad ontstaat bijna altijd door onoordeelkundige bestuiving.
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Voor elke soort een apart penseeltje gebruiken, dus niet voor een ander 
soort het penseel aan de broekspijp afvegen, zoals maar al te dikwijls voor
komt. Bij cactussen komt een kruisbestuiving door insecten in onze cultuur 
hoogst zelden voort. Cultuurzaad is bij een zorgvuldige werkwijze volko
men betrouwbaar, de kiemkracht is zeer goed, vooral omdat we in tegen
stelling met het importzaad, precies weten hoe oud het is. De kiemkracht 
van cactuszaad blijft nog enige jaren bewaard.

J ö n s s o n  meldt in zijn geschrift „Die ersten Entwicklungsstadien der 
Keimpflanze bei den Succulenten” dat het zaad van Cereus en Mammillaria

Figuur 84

Een Opuntia m et proliferende vruchten in bloei.

na 7 jaar nog opsloeg. P f e i f e r  noemt zelfs 9 jaar. Een klassiek voorbeeld 
van langdurende kiemkracht is het zaad uit een herbarium-exemplaar van 
Ariocarpus, dat na ruim 30 jaar nog ontkiemde. Het schijnt dat het zaad 
de langste tijd kiemkrachtig blijft, wanneer het in de vruchten bewaard 
wordt op een droge plaats. Dit is echter bij slijmerige vruchten, bijv. van 
Echinopsis- en Cereussoorten niet mogelijk, daar deze vruchten na rijpheid 
in ons vochtig klimaat spoedig gaan schimmelen. Ook in de natuur blijft 
het zaad lang goed bij volkomen droogte, hetgeen in Afrika soms jaren 
achtereen voorkomt. De zaaddozen van Mesembryanthemum openen zich 
alleen wanneer de regen komt, zo blijft het zaad soms zeven jaar goed. 
Uit onze eigen ervaring weten we dat veel soorten, o.a. ook Lithops, na 
drie, vier jaar nog kiemkrachtig zijn, al is het dan ook in een steeds ge
ringer percentage.

De zaden op zich zelf zijn waard eens goed bekeken te worden, ze
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F iguur 85

Opuntia bigelowii, een 
zodenvormende plant die 
echter vrijwel geen zaden 
produceert.

zijn zeer verschillend van vorm, kleur en grootte. Bij de cactussen zijn in 
vele gevallen de geslachten, en met een loep soms zelfs de soorten aan 
het zaad te herkennen. Ook bij de vetplanten is de variatie van de zaden 
zeer groot. Terwijl de Crassula’s en Echeveria’s stoffijne zaden hebben, 
zijn de driekantige zaden van Aloë’s en aanverwanten betrekkelijk groot. 
Vooral bij cactuszaden is het gewenst vóór het zaaien alle resten van het 
vruchtvlees te verwijderen, daar dit aanleiding tot schimmelen en smeulen 
kan geven. Het beste kan men de zaden wassen en gelijktijdig ontsmetten 
in een slappe oplossing van superol of overmangaanzure kali.

De beste tijd voor het zaaien is het voorjaar, zij die beschikken over 
een kunstmatig verwarmd zaaibakje kunnen al vroeg beginnen, eind 
februari of begin maart. Soms wordt aanbevolen reeds in de herfst te 
zaaien. De ondervinding leert ons echter dat de verliezen nogal groot zijn, 
de kiemplantjes zijn zo klein dat ze alleen door voortdurend aan de groei 
houden en extra belichting, de donkere winter kunnen overleven. Boven
dien ontwikkelen in het najaar de algen zeer snel; alleen zij die zeer goed 
daarvoor ingericht zijn hebben kans op succes.

Indien men het met de warmte moet doen die de natuur geeft — het
geen zeer goed mogelijk is — dan kan bij gunstig weer vanaf half mei 
gezaaid worden. Zeer geschikt is een zaaibak van kunststof of etemiet, 
waarin desgewenst een electrische bodemverwarming aangebracht kan 
worden. In zo’n bak van 35—50 cm kunnen heel wat soorten gezaaid wor
den. Elke soort zaaien we apart in een potje, ten eerste omdat verwarring 
van de soorten dan minder voorkomt, ten tweede omdat de tijd van ont
kiemen voor vele soorten zeer uiteenloopt. We kunnen dan later elke soort 
afzonderlijk behandelen.

(Wordt vervolgd)
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Nieuws van het Clichéfonds
Het verheugt ons te kunnen mededelen, dat, gezien de zeer vele 

reacties die wij ontvingen, het Clichéfonds een aangelegenheid is waarvoor 
bij de leden van Succulenta een grote belangstelling bestaat. Velen betreur
den het dat zij te weinig aandacht aan de zaadwinning hadden geschonken, 
zodat zij dit jaar weinig of geen zaden konden afgeven. Aan de lijst van. 
schenkers van zaden kunnen de volgende namen toegevoegd worden : 
Mevr. Vriesendorp-van Aalderen, Mevr. Verduin en de heren Edelman, 
Hoogwerf Kroon, J. Kroon, Lenselink, Miner, Oskam. Smulders en van der 
Steeg.

Aan al deze gevers en adhaesiebetuigers onze hartelijke dank.
Dank zij de grote activiteit van de heer van Arkel, daarin bijgestaan 

door enkele Haagse leden, zijn wij in staat de eerste lijst van zaden, die 
ten bate van het Clichéfonds verkocht zullen worden, te publiceren. Deze 
lijst is nog lang niet volledig. In het januari-nummer van ons maandblad 
zal deze lijst worden vervolgd. Dan zullen ook de vetplanten opgenomen 
worden, daar wij juist een mooie collectie Lithopszaden e.d. ontvingen van 
dr. H. W. de Boer.

Voor de zaaiers hebben wij goed nieuws. Daar wij nu reeds een 
enorme hoeveelheid zaden ontvangen hebben en wij geen behoefte heb
ben om na afloop van de verkoop met grote overschotten te blijver? 
zitten, gevoegd bij het feit dat wij in de eerste plaats de belangen van 
onze leden voor ogen houden, hebben wij gemeend de prijs per pakje te 
moeten vaststellen op het luttele bedrag van 25 cent, ongeacht de soort. 
Ieder pakje bevat minstens 20, meestal echter 25 zaden. Slechts van enkele 
soorten — aangegeven in de lijst — worden kleinere hoeveelheden ver
strekt, om een zo eerlijk mogelijke verdeling te verkrijgen.

Wij zijn geen groothandel! Wij bieden de zaden dus uitsluitend per 
pakje aan. Daar onze prijs in vele gevallen beneden de groothandelsprijs 
ligt zal het voor een ieder duidelijk zijn, dat ongelimiteerde bestellingen 
van deze soorten niet mogelijk is. Voor zover de voorraad toereikend is, 
kan van de meeste andere soorten natuurlijk meer dan één pakje besteld 
worden.

B E L A N G R I J K !
Zend nog geen bestellingen! Tw ee maanden nadat wij het beheer van dit fonds op 
ons genomen hebben, kunnen w ij nog steeds niet over de girorekening van het 
fonds beschikken. In het januarinum m er van Succulenta hopen w ij de wijze van 
bestellen en betaling bekend te kunnen m aken. Stort dus in geen geval geld, daar 
bestellingen via deze girorekening betaald N IET uitgevoerd kunnen worden.

Zij die met het zaaien van succulenten weinig of geen ervaring hebben, 
raden wij dringend aan in de wintermaanden nog niet te zaaien en de arti
kelen van de heer Bommeljé over dit onderwerp nauwkeurig te lezen. Zijn 
grote ervaring op dit gebied staat er borg voor dat men het opvolgen van 
zijn raad goede resultaten te verwachten zijn. j .  c. VAN K E P P E L
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Zaadaanbieding Clichéfonds
25 C EN T P E R  PO R T IE

A N C ISTR O C A C TU S
130 scheerii

A R IO C A R PU S
131 fissuratus 15 zaden p er p akje
132 retu sus idem
133 trigonus idem

A ST R O P H Y T U M
D e b ek en d e Bisschopsmuts

1 m yriostigm a
2 m yriostigm a v ar. nudum , groene  

ongespikkelde vorm
3 m yriostigm a v a r. tam aulipense
4 m yriostigm a X orn atu m  
4a ornatum

A Z T EK IU M
134 ritteri, 15 zaden p er pakje.

B L O S S F E L D IA
H et liliputtertje onder d e  cactussen

5 liliputana, 15 zaden p er p akje

N EO B U X B A U M IA
6 euphorbioides

C E P H A L O C E R E U S
D e wolpruikcactus, vormt op oudere  

leeftijd een  wollige bloeitop
7 arrabid ae

135 senilis, de grijsaard cactus

C E R E U S
Zuilcactussen m et fraaie, blauw

achtig gek leu rd e stam m en
8 chalybaeus, een der m ooist g e 

kleurde soorten
9 jam acaru , geschikt voor tijd e

lijke onderstam
136 huilunchu, zeldz. toortscactu s

10 peruvianus

C LEIST O C A C T U S
Gemakkelijk groeiende dicht wit- 

bedoornde zuilcactus
11 strausii

C O R YPH A N TH A
G rootbloem ige knobbelcactussen m et 

gele  tot roodachtige bloem en
12 andreae

137 echinus
13 radians, gele bloem en

138 schw artziana

D O LIC H O T H ELE
14 cam ptotrich a, m eer bekend als 

M am m illaria cam ptotrich a

EC H IN O C A C T U S
E gelcactus m et sterk gek leu rd e dorens

15 grusonii, geel bedoornd
139 horizontalonius, sterk  gedoom de, 

b lau w ach tige bolcactus

E C H IN O C E R E U S

Dw ergtoortscactus m et grote bloem en
16 engelm annii, p urperrode b loe

men
17 subinerm is, zw akbedoornde bol

vorm
140 davisii, zeldzam e, gem akkelijk  

bloeiende plant.
141 p ectinatu s castaneus, fraa ie  don

k ere vorm .
142 pulchellus, kleinblijvende bol

vorm
143 reichenbachii, grootbloem ige, 

m ooi bedoornde soort.

EC H IN O P SIS
Schijnegelcactus m et grote bloem en en  

lange, slanke bloem buis, gemakkelijk  
groeiend  en  bloeiend

18 (Pseudolobivia) au rea , gele  
bloem en

20 cam pylacantha
21 (P seudolobivia) fiebrigii
22 hybriden, gem engd
23 leucan th a
24 m am illosa (syn. E . r itte ri)
25 (Pseu dolobivia) obrepanda
26 oxygon a
27 (Pseudolobivia) p olyancistra

144 rh odacantha
28 tubiflora
29 valida
29a sp. M exico

EC H IN O FO SS U LO C A C T U S
145 albatus
146 caespitosus
147 hastatus
148 k ellerianus
149 q uerraines (?)
150 vaupelianus
151 xip h acan th u s
152 zacatecasensis

EC H IN O M A STU S
153 durangensis
154 m acdow ellii

E SC O B A R IA
155 roseana

E P IT H E L A N T H A
156 m icrom eris v a r . greggii, zeldz.
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25 CENT PER PORTIE 

ERIOCEREUS
30 bonplandii, mooi bedoornde 

langgroeiende cactus
31 jusbertii, geschikt voor entstam

ESPOSTOA
157 lanata

FEROCACTUS
D it geslacht bevat soorten met sterk 

gekleurde en ontwikkelde dorens
32 melocactiformis
33 wislizenii

FRAILEA
Kleinblijvende planten, die hun bloemen 
slechts bil hoge temperatuur openen, 

of cleistogaam bloeien.
34 colombiana

158 knippeliana
35 pulcherrima

159 pumila
36 pygmaea
37 schilinzkyana

GRUSONIA
160 cereiformis

GYMNOCACTUS
161 beguinii

GYMNOCALYCIUM

Rijkbloeiende bolcactussen voor enigzins 
beschaduwde plaatsen

37a baldianum
38 fleischerianumi
39 gibbosum

162 hossei
40 leeanum var. netrelianum
41 megalothelos
42 mihanovichii, fraai gestreept

164 mihanovichii var. pirarettaense
163 mostii
,165 nigriareolatum
166 quehlianum
43 quehlianum var. rolfianum

167 sigelianum
168 sp. Blossfeld
44 stellatum

169 weissianum

HAMATOCACTUS
45 setispinus, gemakkelijk groeiend 

en bloeiend met satijnglanzende 
gele bloemen

HOM ALACEPHALA
170 texensis

LEUCHTENBERGIA
171 principis, 15 zaden per pakje

LOBIVIA

Dankbare bloeiers, met middelgrote gele 
tot rode bloemen

46 allegraiana
172 backebergii
173 binghamiana
47 caineana
48 densispina (famatimensis Hort.)
49 grandiflora (Helianthocereus), 

grote rode bloemen
50 jajoiana, bloemen tomatenrood 

met zwarte keel
51 scoparia
52 tegeleriana
53 wegheiana

MALACOCARPUS

Rijkbloeiende planten met 
wollige schedel

54 arechavaletai
55 erinaceus
56 gemengd

M AM M ILLARIA

Sterk gevarieerd geslacht, mooie
bedoorning en rijke bloei.

57 auriareolis
174 bachmannii
58 bocasana
59 bravoae

175 candida
60 chionocephala
61 discolor
62 hahniana, w itwollig behaard
63 hirsuta
64 hidalgensis
65 kelleriana

176 kewensis
66 kewensis var. craigiana
67 mazatlanensis
68 moellendorffiana
69 muehlenpfordtii (Mammillaria 

potosina)
70 neumanniana

177 nunezii
71 occidentalis

178 pottsii
179 rhodantha
72 saetigera

180 sheldonii
181 solisii
182 umbrina
73 verhaertiana
74 hamata (Mam. heeriana)

183 woodsii
75 zeilmanniana, prachtig paars

rood bloeiende, kleine soort
184 gemengd

NEOPORTERIA
76 polyraphis
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25 CENT PER PORTIE 

NOTOCACTUS
Goede beginnersplanten, gemakkelijk 

groeiend en rijk bloeiend
77 apricus, grote gele bloemen
78 (Brasilicactus) graessneri, fraai 

geel bedoornd, kleine bloemen
79 (Brasilicactus) haselbergii, 

oranjerode bloemen, vroeg in ’t 
voorjaar

80 (Eriocactus) leninghausii, 
prachtig gele, later zuilvormige 
planten met witachtige schedel

80a (Eriocactus) grossei
81 mammulosus

185 ottonis
186 ottonis var. linkii 10 zaden p. p. 
> 82 ottonis var. schuldtii, zeldzaam 
5.87 rutilans
188 schumannianus
83 scopa, witbedoornde soort

189 gemengd 
PARODIA
Rijke bloeiers met mooie bedoorning
84 aureihamata
85 aureispina
86 catamarcensis
87 comarapana
88 maassii, sterk bedoornde soort 

met rode bloemen
89 macrancistra
90 macrancistra (Fric, oranje 

bloemen)
91 microsperma
92 microthele
93 mutabilis
94 mutabilis var. ferruginea
95 nivosa, wit bedoornde soort met 

prachtige rode bloemen
96 rubriflora
97 sanguiniflora
98 setifera
99 specie v. d. Steeg, 33/24

PERESKIA
100 sacharosa, grootbladige loofcac- 

tus, mooie soort, 10 zaden per 
pakje

PELECYPHORA
190 aselliformis

PFEIFFERA
191 erecta
101 ianthothele, typische, zeldzame 

epiphyt
PHYLLOCACTUS
192 fraaie grootbloemige hybride

PYRRHOCACTUS
193 ebenacanthus (hankeanus?)

RE3UTIA
Speciaal aanbevolen voor beginners.
102 (Mediolobivia) aureiflora
103 carminea
104 chrysacantha
105 chrysacantha var. elegans
194 (Aylostera) deminuta
106 grandiflora
107 (Aylostera) kupperiana
195 marsoneri
108 minuscula
109 (Aylostera) pseudodeminuta
110 (Digitorebutia) pygmaea
111 (Digitorebutia) pygmaea var. 

haefneriana
112 (Digitorebutia) ritteri
113 senilis
196 senilis var. kesselringiana
114 senilis var. stuemeriana
115 sp. Donald
116 sp. Winter
117 violaciflora
118 xanthocarpa
119 xanthocarpa var. dasyphrissa
120 xanthocarpa var. salmonea
121 xanthocarpa var. violaciflora

SETIECHINOPSIS
Dwergzuilcactus met welriekende 

prachtige bloemen
122 mirabilis

SOEHRENSIA
122a bruchii

THELOCACTUS
Fraai bedoornde, kleurrijke planten

197 bicolor var. pailana
123 bicolor var. tricolor
124 flavidispinus
198 hastifer
199 uncinatus
200 wagnerianus

TOUMEYA
201 lophophorioides 15 zaden p. p.
202 klinkerianus idem

TRICHOCEREUS
125 spachianus, geschikte entstam
126 terscheckii
127 thelegonus, prachtige, niet ver- 

kurkende soort met grote witte 
bloemen

203 thelegonoides
128 hybr. X Echinopsis ancistra- 

phora, interessante hybride
WEINGARTIA

129 neocumingii

Let op de zaadaanbieding welke in het januarinummer geplaatst zal worden.
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DE BIBLIOTHEEKBESTUURSMEDEDELINGEN
VERENIGINGSINSIGNE
Het verenigingsinsigne van „Succulenta” 
wordt U toegezonden na ontvangst van 
een bedrag van ƒ 1.00 per postwissel of 
storting op postrekening no. 5512 20 
ten name van Mevrouw J. GRULLE- 
MANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, 
Lisse.
Verzoeke op het stortingsbiljet mede te 
delen of men een reversknoop of broche 
ontvangen wil. Steekspelden zijn uit
verkocht.

AAN DE PENNINGMEESTERS 
DER AFDELINGEN
De penningmeesters der afdelingen w or
den dringend verzocht de afdracht der 
contributies 1963, vóór 1 januari 1964 
te storten op postrekening no. 83 35 50 
t.n.v. Alg. Penningm eester Succulenta, 
de heer G. D. DUURSMA, Spoorstraat 
106, Leeuwarden.
Het is noodzakelijk een specificatie van 
het bedrag bij te voegen.

Alg. Penningmeester 
Succulenta.

NIEUWE AFDELING IN HOORN
Op initiatief van de heer J. J. Manni 
in Wognum N.H. werd in Hoorn op 19 
november 1963 een nieuw e afdeling van 
Succulenta opgericht.
Aan deze oprichting ging vooraf een 
door de afd. Hoorn van de Kon. Ned. 
Mij. v. Tuinb. en Plantk. georganiseerde 
lezing van de heer K. Edelman over 
„Cactussen en Vetplanten en hun ge
bruik”.
Na de voordracht verzamelden zich de 
verspreid wonende leden van Succulen
ta uit de omgeving van Hoorn en enkele 
belangstellenden. Met enthousiasme be
sloten de aanwezigen tot de oprichting 
van een afdeling over te gaan.
Op een volgende bijeenkomst zal een 
bestuur worden gevormd.
Wij wensen de jonge afdeling veel suc
ces ! secretaresse Succulenta.

Leden van Succulenta, die boeken uit 
de bibliotheek w illen lenen, kunnen zich 
wenden tot de Bibliothecaresse, Mevr. 
H. VRIESENDORP-VAN AALDEREN, 
Ligusterweg 2, Oostvoorne.
Een catalogus van de bibliotheek wordt 
tegen een vergoeding van ƒ 0.30 aan 
postzegels, toegezonden.
De boeken worden door de bibliotheca
resse de lezer (es) franco toegezonden. 
De terugzending is voor rekening van 
laatstgenoemde.

NIEUWE LEDEN
A. Lenders, Gouverneurlaan 92, Den 

Haag.
Mevr. H. Klaaijsen-Siebrand, Baronie- 

laan 300, Breda
Chr. van Burik, van Lijndenlaan 8, 

Hoevelaken (Gld.)
J. W. N. van Dooijeweert, Kerkstraat 

33, Tricht (Betuwe)
N. P. Molenaar, Provincialeweg 44, 

Krommenie.
Mevr. H. van Alphen, Dr. Lelylaan 9, 

Huizen N.H.
W. de Groot, Julianalaan 14, Naarden.
W. de Jong, Coehoornstraat 2, H ilver

sum.
Mevr. G. van der Kuil, Kastanjelaan 48, 

Hilversum.
P. J. M. Stuifzand, Hinderdam 6, Neder- 

horst den Berg.
Mevr. A. M. Lonkhuysen-Boes. Asser- 

laan 16, Utrecht.
W. L. Reus, Herenweg 171, Oudorp N.H., 

post Alkmaar.
Mevr. Thung Hway Nio, Lijsterbeslaan 

20, Wageningen.
A. B. Zandbergen, W. van Windenstraat 

6, Pijnacker Z.H.
P. J. Dijkstra, A. 92 i, Oostelbeer N.Br.
H. Eggenhuizen, de Vriesstraat 67, 

Eindhoven.

Dr. Albert Simo, Bad Sehallerbach, 
Ober-Osterreich.

Prachtcollectie M am m illaria's aan geboden
Het Clichéfonds biedt te koop aan een collectie Mammillaria’s (plm. 60 
stuks), waaronder veelkoppige exemplaren. Liefst in één koop. Te bezich
tigen zaterdag 21 december van 3-4 uur, Jonkerlaan 14, Wassenaar.
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UIT DE AFDELINGEN

GOOI- EN EEMLAND
Op onze verlate bijeenkomst van 12 
november was de deelname aan de uit
geschreven wedstrijd voor zaailingen en 
planten, in tegenstelling tot de opkomst: 
25 leden, vrij gering. Jammer, want het 
door 4 liefhebbers meegebrachte wed- 
strijdmateriaal was van goede kwaliteit. 
Daar vervoersmoeilijkheden vermoede
lijk de grootste handicap vormden, zal 
de wedstrijd volgend jaar in een andere 
vorm worden gehouden.
Na afwerking van de gebruikelijke pro
grammapunten, waarbij nog enkele in
teressante mededelingen werden ge
daan, volgde de verloting en vervolgens 
hield de heer Rubingh een voordracht 
over het geslacht Gymnocalycium.
In de rondvraag werden nog enkele 
seizoenproblemen gesteld, die naar we 
hopen afdoende konden worden beant
woord.

H. L. A. HUGUENIN, Secretaris,
Diepenbroickpark 48 — Weesp.

TILBURG
De afdeling Tilburg mocht op 30 sep
tember de heer Rubingh onder haar 
steeds groeiend aantal leden, die bijna 
allen vertegenwoordigd waren, begroe
ten. Met een praatje bij een plaatje en 
de beantwoording van diverse vragen 
wist hij ons tot aan het einde zeer aan
genaam en leerzaam te boeien. De 
fraaie planten die onze gastheer voor de 
verloting had meegebracht gaven een 
flinke stoot aan de kas en vonden hun 
bekende weg naar de nieuwe eigenaars. 
Een volgende keer komt hij graag eens 
terug om ons, die nog niet tot de 'rotten’ 
gerekend kunnen worden de weg te

wijzen naar het pad van onze liefheb
berij. Begrijpelijk dat hij hiervoor har
telijke dank ontving en hem een weer
ziens werd medegegeven.

Verslag gehouden bestuursverkiezing

Bij de onlangs gehouden bestuursver
kiezing werd het voorlopige bestuur 
definitief herkozen n.1. de heren F. Bon- 
neke, voorzitter; C. Paenen, penning
meester en L. v. d. Laar, secretaris. 
Eerstvolgende vergadering op 9 decem
ber. Ons lid de heer F. Derks zal dan 
spreken over de verzorging van onze 
planten in de winter.

L. VAN DER LAAR, Secretaris, 
Drijfjachtpad 28 — Tilburg.

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 
Succulenta jaargang 1961 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1962 — 12 nummers

Prijs per jaargang f. 3.00.

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

Firma K. E D E L M A N
Reeuwijk „Templo Nurseries I el. 01829-844

Wij bieden aan een rijk sortiment

CACTUSZADEN
waaronder vrij zeldzame soorten import-zaden.

Onze zaadprijscourant wordt U g r at i s  toegezonden.
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V E R S C H E N E N :

Wat betekent die naam
door L. C. KOREVAAR

132 pagina’s met ongeveer 4000 verklaringen van de botanische 
namen van de succulente planten.

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van een bedrag 
van ƒ 3.50 per postwissel of storting op postrekening 55 12 20 
ten name van Mevr. J. Grullemans-van Berghem, Hereweg 19, 
Lisse.

D. BO UW M AN Binnenl. Groothandel
E x p o r t

G ro te  so rte rin g  C actussen en p rim a  V e tp lan ten

Dijkweg 56a — NAALDWIJK — Telefoon 01740— 5168

export Qactussen en andere Succulenten

telefoon 33 25 56 F. Jansen Leyweg 2 4
postrekening 17 24 46 s-G ravenhage

Cactuskwekerij W. J. van Kempen
NIJMEGEN —  DRIEHUIZERWEG 327

TE L E F O O N N U M M E R  IS T H A N S  0 8 8 0 0 -5 3 3 7 7
Wilt U hiervan goede nota nemen.

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

Kwekerij Geestweg 35 —  Naaldwijk 
TELEFOON 01740-5410 BIJ GEEN GEHOOR 01740-5480

Privé-adres: GEESTWEG 84 B, Telefoon 01740-5051
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Kweken van succulenten uit zaad 183.

Onze lezers schrijven . . 14, 37, 59,
172, 173, 174.

Parodia maassii, Enkele nieuwe
variëteiten van . . . . 178.

Phyllocactussen 72, 89, 136, 62, 63.
Plantenkasjes, het verwarmen

van ......................... 57, 28, 29.

Redactie, van de 2, 18, 34, 50, 66,
82, 98, 114, 130, 146,

162, 178.
Reglement, huishoudelijk 45, 94, 159.

30.
Succulentarium................ 139, 64, 65.
Succulenten buiten . . . . 101, 41.
Succulenten en schooltuinen

164, 77, 78.
Succulenten op de vensterbank

103, 42, 43, 44, 45.
Succulenten, wat zijn ? . . 108.
Succulenten uit zaad, het

kweken van ........... 180, 83.
Succulentenkas, het bouwen

van een .................... 40, 41.
Thoorn, Mej. J. J. E. van den 74.

Uitewaal, A. J. A., in memoriam 50, 67.

Vraag en aanbod
47, 61, 79, 92, 127.

Mierendood en plantengroei............ 173.
Mierenplaag..................................14, 59.

Neoporteria’s, nieuwe ..................... 3.
Nieuwe leden . . . .  79, 93, 127, 143,

159, 187.

Werkgroep voor succulenten
studie ..................................  11, 75.

Zaadaanbieding Clichéfonds . . . .  184. 
Zaailingenbak, zelf maken van 26, 16.
Zaanstreek, jubileum afdeling 122, 55.

SCHRIJVERS-INDEX

Arkel, K. P. van 10, 26, 72, 89, 136. Hasselmeyer, F. . . . 26.

Beek, Dr. H. v a n ........... 101. Hoekstra-Tuyn, A. 122.

Beekenkamp, G. J ........... 12. Keppel, J. C. van 22, 86, 103, 108,
Boer, Dr. H. W. de . . . . 19, 85, 51. 115, 133, 149, 172, 183.
Bommeljé, C........................ 180.
Boom, Dr. B. K. 11, 18, 34, 50, Mans, P. H............. 40.

66, 71, 74 82 83, 91, 98,
99, 114, 120, 130, 131 139. Noltee, F. K. A. . 7, 151.

146, 147, 162, 167, 178. Ritter, F .................... • 3, 178.
Boom, Dr. B. K. en Rubingh, H............... 55, 69, 88.
Wouters, A. M. . . 185, 141, 154, 163. Ruysch, W. J. . . . 106.
Bosman jr., W ................. 24.
Buining, A. F. H. 1963 . . 2. Timmermans, A. J. 38.

Frank, G............................. 118. Vliet, D. J. van . . 102, 156.
Grullemans van Berghem, J. . . 74, 124 Vries, H. de ......... 186.



IN D EX VAN PLANTENNAMEN  

De cursief gedrukte namen zijn synoniemen.

Met een * aangegeven namen slaan op nieuwe soorten of variëteiten.

Aloë albiflora .............................. 49, 22.
Aneistrocaetus megarhizus

154, 74, 75.
----  scheerii ............ 156.

Cereus peruvianus ..................... 26, 15.
*Chamaelobivia Domino’ 38, 20, 21.
Chiliorebutia n a p in a ................ 131.
Crassula fa lca ta ......................... 44.

------  portulacea ’Blauwe Vogel’
83, 33, 34, 35.

------  brevifolia ................ 106, 47.
------  Klein Duimpje’ . . 106, 47.
----- marnieriana ................ 106, 47.
------  socialis .................... 99, 37.

/Denmoza erythrocephala 147, 68, 69.
------  rhodacantha ........... 147.

Discocactus alteolens 119, 51, 53.
------ - heptacanthus............ 119, 52.

Dolichothele aylostera ........... 55.
Echeveria gilva .................... 149, 70.
Epiphyllum anguliger ............. 90.

------  crenatum ................ 136.
------  darrahii ................ 136.
------  oxypetalum ............ 73, 90.

73.
FR 46 Parodia maassii shaferi 179.
FR 46c —  —  carminatiflora 179.
FR 46d —  —  albescens 179.
FR 46e —  —  intermedia 179.
FR 46g —  —  rectispina 180.
FR 46h —  —  maassii 180.
Casteria verrucosa...................... 43.
Gibbaeum dispar ................ 170, 80.

----- pilosuum ..................... 170, 81.
Glottiphyllum compressum . . 6.

9.
------  grandiflorum ............ 9.
------  jordaanianum............ 9.
------  oligocarpum ............ 177, -sa.

9, 5
------  parvifolium ............ 7.

Gymnocalycium bruchii . . . . 1.
1 .

Hereroa granulata ................ 74, 30.
Kalanchoe rhombopilosa . . . . 168, 79.
Lithops gracilidelineata . . .  . 19.

------  —  gracilidelineata
19, 11.

------  —  waldronae
20, 12, 13.

----- julii julii ..................... 25, 17.

*  ------  —  littlewoodii 35, 36, 19.
------  —  reticulata . . . .  35, 18.

“------  pseudotruncatella brand-
bergensis 51, 53, 23, 25.

------  pseudotruncatella
dendritica ................  54, 26.

------- pseudotruncatella
pseudotruncatella 52, 24.

------  streyi .............................. 19.
Malacocarpus sellowii ...........  13, 9.
Mammillaria eoahuilensis................  163.

*  -----  — albiflora 163, 54
(foutief als sehwarzii) . . . .  76.

------  geminispina ..................... 10.
------  sehwarzii . . . .  113, 120, 48^

Matucana mirabilis .................... 11.
Monilaria globosa . . 99 38, 39 40.
Neohenricia sibbettii

151, 67, 71, 72, 73.
Neoporteria microsperma . . . .  6, 3.

------  —  serenana ............... 6.
------  napina . . . .  131, 57, 58.
------  —  spinosior . . 132, 56.
------  sociabilis ............ 3, 2.
------  —  napina ..............  3.
------  wagenknechtii ............ 5.
------  —  napina ............... 5.

Nopalxochia phyllanthoides 73, 137.
Opuntia met proliferende vruchten 84

------  bigelowii.............................  85.
------  ontwikkeling ..................... 83.

*Pachyveria ’Clavifolia’
115, 134, 49, 50.

* ----- ’Glossoides’
117, 133, 59, 60.

*  ----- ’Pachyphytoides’ 86, 36.
Parodia m aassii......................... .. . . .  179.

------  —  albescens ............  179.
*  -----  —  carminatiflora . . 179.
*  -----  —  intermedia . . . .  179.
------  —  maassii ................. 180.
------  —  rectispina ............  180.

*  ----- - —  shaferi ................. 179.
~ ------  sanguiniflora . . . .  10, 8.
Phyllocactus ’Mount Flush’ ...........  63.
Porfiria schwartzii .........................  163.
Pyrrhocactus bulbocalyx . . . .  135, 61.
Schlumbergera gaertneri ................  42.
Senecio bulbinefolius................71, 31.
Setcreasia hirta ................  81, 91, 32,
Trichocereus macrogonus . . 141, 66.
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