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TEN

GELEIDE

Alweer is een jaar voorbijgesneld en het derde vijftal is voor ons
maandblad afgesloten.
Wij zijn dankbaar maar niet voldaan.
Dankbaar, omdat ,,Succulenta” zich in de rij der maandbladen
heeft kunnen handhaven, ondanks den zwaren tijd, welke ook aan
ons orgaan niet geheel onmerkbaar bleef. Vergeleken met den vorigen jaargang toch hebben wij den omvang meer moeten beperken
dan wij wel gewenscht hadden.
En daarom zijn wij niet geheel voldaan!
De schuld ligt niet bij de vele getrouwen, die hun contributie naar
behooren hebben betaald, doch wel bij hen, die het niet de moeite
waard hebben geacht voor het begin van den nieuwen jaargang hun
lidmaatschap op te zeggen, zooals ze volgens het Huish. Reglement
verplicht waren. Voor ons, als bestuur, is dit niet prettig, want zoo
gaarne hadden wij, indien niet meer, dan toch hetzelfde aantal pagina’s willen geven als het vorige jaar. Door de weigering van de
postkwitantie waren wij midden in het jaar genoodzaakt wijziging
te brengen in onze uitgave.
Evenwel gaan wij vol moed den nieuwen jaargang weer beginnen, gesteund als wij ons weten door den vasten kern onzer getrouwe leden.
Wij hebben ons best gedaan den inhoud van ,,Succulenta” zoo
veelzijdig mogelijk te doen zijn. En dank zij de vele belangrijke bij-

--
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dragen, van verschillende zijden ontvangen, gelooven wij daarin
ook weI geslaagd te zijn.
Mogen wij ook voor dezen nieuwen jaargang een beroep doen op
aller medewerking?
In de eerste plaats is dan ons verzoek het ledental zooveel mogelijk uit te breiden. Van de toename van het ledental, die versterking
der geldmiddelen beteekent, zal afhangen of wij den omvang
van ,,Succulenta” op peil kunnen houden. Laat ieder in eigen omgeving daadwerkelijke propaganda maken! Laat ieder lid zoo mogelijk minstens één nieuw lid aanbrengen!
In de tweede plaats hopen en vertrouwen wij, dat ieder, die iets
belangrijks heeft mede te deelen, dit in ons orgaan zal willen publiceeren.
En nu ten slotte, laten wij allen, kleine persoonlijke feiten ter zijde
stellend, eendrachtig samenwerken, met één vasten wil bezield: de
succulenten-liefhebberij
bevorderen
en
,,Succulenta”
mooier
en
grooter maken!
Uw bestuur, dat belangloos zijn vele werkzaamheden met liefde
verricht, vraagt daarvoor geen dank, maar zal zich dankbaar gevoelen wanneer het weet, dat het achter zich heeft staan één in
alle opzichten medewerkend ledental. Opbouwende critiek, die bevorderlijk is voor den bloei van de Vereeniging, zullen wij gaarne
aanv aarden. Daarentegen verzoeken wij verschoond te blijven van
allerlei verdachtmakingen, die in wezen geen ander effect hebben
dan dat ze het welzijn der Vereeniging ondermijnen, haar groei belemmeren en ten slotte haar voortbestaan in gevaar brengen.
Laat
Laat
Laat
Met

de splijtzwam toch geen wigge slaan,
geen afbraakpoging verder gaan,
een ieder, vol vertrouwen,
ons samenwerken, bouwen!
Namens het Bestuur:
Chr. de Ringh, Voorzitter.
M. C. Karsten, Secretaresse.
HET

Correspondentie, op
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seeren aan: van Ostadelaan 2 3 . Hilversum.
Blikken

wij even terug dan kan het niet ontkend worden, dat de
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kasbezitters in de afgeloopen maand zware offers hebben moeten
brengen. De koude heeft ons deze opgelegd, ze vormen een extra
belasting op onze liefhebberij, doch laten wij niet morren en er ons
over verblijden, dat de wetgevende macht ons dit buitenkansje niet
heeft bezorgd en in deze aangelegenheid niet regelend kan optreden.
Veilig kunnen zij zich voelen die over een goed functionneerende
verwarmingsinstallatie beschikken. Het is niet doenlijk een opgaaf
te verstrekken hoe warm onze planten moeten staan. Met een verzameling gaat het als met een groot gezelschap: waar de een het
behagelijk vindt, klaagt de tweede over koude en de derde noemt het
om te smoren. Met een gemengd gezelschap in onze kas kunnen wij
hiermede geen rekening houden als wij ons doel maar bereiken en
dat is onze planten levend door den winter brengen. Met enkele gevoeligheden kunnen wij rekening houden, wij plaatsen b.v. geen
Stapelia’s vlak bij de verwarmingsbuizen maar geven hen een koel
plaatsje, dit geldt ook voor Echinocereussen. Winterbloeiers en
witbehaarde planten kunnen wel wat warmte verdragen.
Vroolijk gaan wij het licht weder tegemoet, de kortste dagen liggen achter ons, de zon krijgt weer meer kracht kortom een periode
van gunstige vooruitzichten ligt in het verschiet. Dit wil niet zeggen,
dat wij nu weer roekeloos kunnen worden. Laat U niet verschalken
door een zachten dag, zoo’n dag maakt nog geen lente, maar is wel
geschikt om onze planten eens heerlijk met lauw water te bestuiven.
Na de besproeiing heeft onze verzameling een geheel ander aanzien
en bekruipt ons den lust dit werkje spoedig te herhalen. Wij moeten
echter geen slapende planten wakker maken. Het is tijds genoeg als
de planten ons zelf te kennen geven, dat de rusttijd voorbij is om
dan onze medewerking te verleenen bij de verdere herleving. Iemand, die zijn planten goed observeert, ziet de voorteekenen maar
al te spoedig. Hier vertoont zich een knop, daar wordt de doffe huid
van een plant glimmend, slaphangende bladeren stijven op, dicht
opeen gepakte blaadjes spreiden zich uit, zoodat het hart van de
plant zichtbaar wordt.
Zooals wij reeds de vorige maand schreven, en wij herhalen dit
gaarne voor de nieuwe leden, kunnen Epiphyllums, Rhipsalissen,
slangcactussen, klimmende Cereussen, bebladerde Euphorbia’s,
Aloe’s, Mesems, Crassula’s en Echinocereussen iets meer vocht verdragen, doch geeft U niet te veel van het goede, want dit bekomt ze
slecht. De Phyllio’s krijgen, nà de in het vorige nummer voorgeschreven zesweeksche droogteperiode, meer water.

Heerlijk kunnen wij nu genieten van den bloei van Epiphyllums
e n Rhipsalissen.
Krijgen wij zacht maar vochtig weer, dan is watergeven overbodig, als er niet te hard gestookt wordt; de atmosfeer bij vochtig
weer is zeer verraderlijk. Het zachte weer brengt ons in de verleiding om meer water te geven, terwijl het vochtige weer zorgt dat
de bevochtigde planten nat blijven. Het is dan ook niets te verwonderen, dat bij een weersgesteldheid, als hierboven omschreven, dikwijls rotting ontstaat wanneer wij zeer vrijgevig zijn met water.
Heeft men het éénmaal zoover gebracht, door onzen raad in den
wind te slaan, dat de noodige planten staan te rotten dan is alleen
redding mogelijk door er het mes in te zetten. De gezonde deelen
worden als stekken behandeld, waarmede bedoeld wordt, dat wij de
snijwonden laten drogen, hetgeen in dit jaargetijde natuurlijk langer
duurt dan in den zomer, waarna wij de stukken oppotten in scherp
zand waar doorheen cen weinig turfmolm is gemengd.
Het is nu geen tijd om stekken te snijden, hoe gaarne men misschien een bezoeker, die niet al te dikwijls komt, een stek zou willen
medegeven. Het snijden van een stek veroorzaakt aan de plant een
wond, wordt deze vochtig dan heeft Uw bezoeker een stek, die door
een goede behandeling in het voorjaar aan den groei gaat en U kunt
zeggen, dat U de plant ,,gehad” hebt, want, zonder dat U er erg in
hebt, begint de plant bij den snijwond in te rotten en op een goeden
of liever kwaden dag is Uw plant niets meer dan slijm, U voor het
raadsel plaatsend hoe dat mogelijk is. Misschien heeft dit waterballet U wel verveeld en daarom willen wij U even de gevolgen aantoonen van het te droog houden van planten. Dit is speciaal een
raadgeving voor hen, die aangewezen zijn op kamercultuur.
Het is wel eens noodzakelijk, dat een kamerkasje in de onmiddellijke nabijheid van een kachel staat. Welig tiert in zoo’n kasje het
ongedierte vooral roode spin en wolluis omdat frissche lucht en voldoende vochtigheid mankeeren. Reeds meerdere malen hebben wij
erop gewezen, dat het watergeven afhangt van de omstandigheden
en in het bovenomschreven geval is de omstandigheid wel dusdanig,
dat het noodzakelijk is dat meer vocht wordt toegediend. Maar wij
meenen dat de luchtverversching bij kamercultuur wel eens veel te
wenschen overlaat. Hoe vaak worden ons kasjes getoond waarvan
de ruiten aan alle kanten flink beslagen zijn, ja het water met
straaltjes van de ruiten loopt. Zeer zeker een bewijs, dat er vocht genoeg aanwezig is, maar ook een bewijs, dat het kasje hermetisch ge-
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sloten is en in de meeste gevallen gesloten blijft zoolang de kachel
brandt. Het bovengenoemde ongedierte heeft een hekel aan frissche
lucht dus hiermede dient rekening gehouden te worden. Middelen
ter bestrijding van het ongedierte zult U in de advertentie’s kunnen
vinden.
Voor menig verzamelaar(ster) zou het afgebeelde een hartewensch kunnen zijn, wij bedoelen natuurlijk de kas met planten.
EEN PRAATJE OVER LITHOPS.
Het is mij bij het bezichtigen van - soms zeer uitgebreide en
mooie - verzamelingen opgevallen, dat daarbij geen Lithops soorten
worden aangetroffen.
Een enkele maal ziet men een pseudotruncatella, soms ook nog
een Lesliei, doch andere soorten Lithops ziet men zelden of niet.
De oorzaak, dat zoo weinigen zich met de cultuur van deze mooie
planten bezig houden, meen ik te moeten zoeken in de omstandigheid, dat de Lithops minder bekend en juist daarom minder geliefd
zijn.
Met het ter kennis brengen van waarnemingen in eigen collectie,
waag ik een poging om belangstelling voor genoemd geslacht te
wekken.
De plaatsruimte in Succulenta noopt mij dat in beknopten vorm
te doen.
De tijd, dat de Lithops hier te lande vrijwel onbekend waren, ligt
nog niet zoo ver achter ons.
Voor zoover ik heb kunnen nagaan, wordt daarover voor de
eerste maal geschreven in Succulenta van Maart 1925, dus ruim 8
jaar geleden.
In een bijdrage van de hand van den Heer M a a s s te Hamburg
wordt melding gemaakt van de in 1922 door den Duitschen regeeringsbotanicus K u r t D i n t e r nieuw ontdekte Mesembrianthemums, onder welke zich een groot aantal soorten uit de groep
,,Cymbiformae” bevinden.
(,,Cymbiformis” = bekervormig, afgeleid van het grieksche Kymbos = beker.)
De door D i n t e r ontdekte soorten worden beschreven in zijn
boek ,,Succulentenforschungen in Sud West-Afrika''.
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D i n t e r, die deze soorten aantrof tusschen kiezelsteenen,
noemde ze ..bloeiende steenen”.
Tot goed begrip zij medegedeeld, dat ,,,,Lithops”, letterlijk vertaald ,,steentje” is, en afgeleid van het grieksch ,,lith” = steen,
en ,,ops” = gezicht of voorkomen”.
De botanicus B r o w n rekende deze planten, dat zijn de ,,bloeiende steenen”, dan ook als te behooren tot de groep Lithops.

Lithops pseudotruncatellum
Foto J. Louwe, Rotterdam.

Zooals uit het voorgaande blijkt, worden de Lithops soorten gevonden in Zuid West-Afrika.
In zijn reisbeschrijving vermeldt Prof. D i n t e r, dat het middelste en zuidelijkste deel van S. W. A. waarschijnlijk het ontstaanscentrum van deze hoogst interessante planten is.
Aan de toen bekende soorten n.l. L. pseudotruncatella, L. fulviceps, L. optica, L. bella, werden na de expeditie in Mei 1925 zes
andere soorten toegevoegd n.1.: Lithops karasmontana, L. opalina,
L. summitatum. L. Julii. L. Francisci, L. Lericheana.
Bovendien werden ontdekt:
Lithops Vallis Mariae door Mw. B e e t z: L. Eberlanzii, L. Schickiana door E b e r 1 a n s; L. Ruschiorum, L. alpina door R u s c h.
Tot einde Mei 1925 waren dus 15 soorten gevonden.
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Merkwaardig mag het worden genoemd, dat, voor zoover mij bekend is, nog geen roodbloeiende exemplaren zijn gevonden.
De bloemen zijn steeds geel en wit.
Er zijn thans Om 15 soorten bekend, waarvan ik 20 soorten in cultuur heb n.1.:
L. Vallis Mariae, L. summitata, L. Floris albis, L. Schwantesii,
Zaailingen 1932. L. mickbergensis, L. Aucampii, L. Elisabethae,
Zaailingen 1933. L. bella, L. Eberlanzii, L. Francisci, L. Julii , L.
optica, L. pseudo truncatella, L. turbiniformis, L. inornata, L. marmorata, L. Fulleri, L. Lesliei, L. rugosa, L. contractum?
Deels verkreeg ik deze planten door import Zuid Afrika, deels
door aankoop en door zaaien, en eenige als geschenk van een bevriend Lithops kweeker.
Indien men lust gevoelt een collectie Lithops aan te leggen, zou
ik aanraden om indien men volwassen planten wil aanschaffen, deze
te betrekken van een betrouwbaar adres, wil men verzekerd zijn de
gewenschte soorten te ontvangen.
Met een firma in Duitschland, waarvan ik tweemaal jonge planten liet komen heb ik, wat de benaming betreft, op dat punt zoodanige ervaring opgedaan, dat ik niet kan adviseeren daar te betrekken.
Om mogelijke veronderstellingen daaromtrent weg te nemen, verk1aar ik nadrukkelijk , dat dit advies geenerlei verband houdt met het
boycotten van Duitsche artikelen, doch uitsluitend om onjuiste tenaamstelling te voorkomen.
Ik bestelde verleden jaar b.v. de nieuw aangeboden soort L.
Marthae. De plantjes, kerngezonde zaailingen ter grootte van een
gezwollen erwt kosten toen 4 Mark per stuk.
Omdat omtrent dien naam twijfel bestond, werden inlichtingen
ingewonnen bij den Heer R u s c h in Windhoek, wiens autoriteit
op Lithops gebied niet aan twijfel onderhevig is.
Deze berichtte, dat de naam niet juist was, en dat de door mij
bedoelde plant een Lithops inornata was.
Enkele maanden geleden bestelde ik in Duitschland een Lithops
oIivacea. Bij ontvangst werd deze plant herkend als een Lithops
marmorata.
Wie planten uit Zuid Afrika wil laten komen - zij zijn in Afrika
niet duurder dan in Duitschland-, raad ik aan met het onderstaande rekening te houden.
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De beste tijd voor het bestellen van planten is het vroege voorjaar, b.v. zoodanig dat de planten in Maart hier aankomen.
Men dient er rekening mede te houden, dat de reis ongeveer 28
dagen duurt. Een goede tijd voor bestellen valt dus tegen Januari.
De prijzen van behoorlijke planten varieeren van 1 tot 2 Mark
per kop.
Wil men echter met zaaien probeeren, dan kan ik dat zeer wel
aanbevelen. Ook deze wijze van kweeken is bijzonder interessant,
doch eischt groote nauwlettendheid.
Op het onderwerp ,,zaaien” van Lithops kom ik nader terug.
W. H. Noteboom.
(Wordt vervolgd).
VORST JOSEPH SALM-REIFFERSCHEID-DYCK
(Vereenv. spelling.)
Afgekort tot Salm of S. D. vinden we zijn naam achter de Latijnse
naam van verschillende sukkulenten, b.v. Cereus macrogonus S. D.,
Phyllocactus Ackermannii S. D., Agave filifera S. D., Agave stricta
Salm.
Over de vorst zelf vinden we zeer weinig. Rother zegt van hem.
dat hij kaktussen en andere vetplanten verzamelde, kweekte en bestudeerde; v. d. H o u t e n zegt in Succulenta van 1926 op bldz. 10,
,,dat de vorst van Salm-Dyck op zijn slot de uitgebreidste sukku,,lentenverzameling bezeten heeft, welke ooit is bijeengebracht.
,,Zijn groot werk over de Aloë’s legt getuigenis af van zijn onver,,moeide verzamel- en studielust.”
Wat hier volgt - ook het portret - vonden we in het Monasschrift für Kakteenkunde ( le jrg. No. 12. Maart 1892 ).
Het slot Dyck ligt twee uur ten O. van Rheydt en twee uur ten W.
van de Rijn aan de weg van Düsseldorf naar Aken. Het is door
vlak akkerland omgeven, waar in het begin der 19e eeuw nog veel
bos was.
Alleen in de nabijheid van het slot is hiervan nog veel overgebleven.
Hier leefde en werkte vorst Joseph.
Bij het slot had hij een tuin en een park met alle mogelike planten
en bomen. Nergens vond men zoveel soorten, ook niet in botaniese

10

tuinen. Men zag er Japanse bomen, zoals de aan de oerwereld herinnerende pijnboom, de heilige boom der Boeddisten, de Gingko
biloba, de prachtige, witbloeiende Sophora japonica, die de gele verf
levert voor kleding der Mandarijnen. Verder verschillende soorten
Calliforniese Hickory-bomen. b.v. Juglans alba, olivaeformis, nigra,
de statige tulpenboom. e.a.
Na het einde der Napoleontiese oorlogen kon de vorst zich geheel
aan zijn planten wijden. Dageliks studeerde hij zes a zeven uur in

zijn tuin en bij de boeken, dit hij schreef, waren er van heel grote,
wetenschappelike waarde.
Na het uitbreken van de Koalitie-oorlog veroverden de Fransen
de linker Rijnoever. De Keurvorst van Keulen, die zich bij de Geallieerden aangesloten had, werd hiervoor zwaar gestraft. Zijn bezittingen bij Brühl en bij Bonn liepen gevaar verwoest te worden.
Daar waren heel wat Aloë’s, die verloren zouden geweest zijn, als
vorst Salm er zich niet over ontfermd had. Een betere plaats hadden
ze nooit kunnen krijgen!

Toen geregeld verkeer weer mogelijk werd, stelde de vorst zich
in verbinding met de botaniese tuinen van Kew, Parijs, Berlijn,
Hamburg, Brussel, Gent, Weenen, Halle a/d. S., Munster, Bonn,
Karlsruhe en Leiden. Met Haworth, Aiton, Wildenow, Jacquin.
Otto, Link, Boose en Antoine (de tuinbaas van Napoleon) voerde
hij een drukke briefwisseling.
In 1817 bezat de vorst 550 soorten en varieteiten van vetplanten.
Daarbij waren 114 aloë’s. In 1822 was die verzameling gestegen tot
900 soorten en varieteiten. In 1829 was het getal geklommen tot
1150 en het kwam zelfs op 1500, waarbij dan 239 kaktussoorten.
Dit rijke materiaal leerde de vorst spoedig, dat de namen heel
dikwijls foutief waren. Hij verbeterde ze zoveel hij kon. Het eerst
kwamen de Aloë’s aan de beurt.

Gezicht o p het oude stamslot Dyck.
Reproductie uit ..Hortus Dyckensis”.

In 1817 verscheen: ,,Opgave der verschillende soorten en basterdsoorten van het geslacht Aloë, die door Wildenow, Haworth, de
Candolle en Jacquin beschreven zijn en nog onbeschreven te vinden
zijn in Duitse, Franse en Nederlandse tuinen.” Dit werk verscheen
ook in ‘t Frans.
In 1816 was al uitgekomen: Plantae succulentae Horti Dyckensis.
In 1820 kwamen: een nieuwe Plantae succulentae Horti Dyckensis en Observationes botanicae in Horto Dyckensi notae.
In 1823 gaf hij: nieuwe Observationes botanicae in Horto
Dyckensi. Verder nog: Index plantarum succulentarum in Horto
Dyckensi cultarum.
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In 1834 verscheen: Hortus Dyckensis ou Cataloque plantes cultuvées dans les jardins de Dyck. In dit merkwaardige boek waren
7468 meest overblijvende planten genoemd. Bij deze katalogus vond
men: Adnotationes botanicae. waarin de vorst 24 soorten Agave’s
beschrijft. Ook geeft hij een Tabula synoptica van de aloë’s met
overzichten en beschrijving der soorten. Hij noemt de kenmerken
van 54 soorten kaktussen en geeft een Tabula synoptica sectionum
generis Opuntiae. Ook de Mesembryanthemums waren in groepen
verdeeld en de Euphorbia’s, Fourcroya’s, Paeonia’s, Sedums, Sempervivum's, Stapelia's en Yucca‘s werden nader besproken.

R e p r o d u c t i e u i t ,,Hortus

Dyckensis”.

In 1845 verscheen In Parijs: Cacteae in Horto Dickensi cultae
anno 1844 additis tribuum generumque characteribus emendatis.
In dat werk zien we het Salmse systeem van de indeling der Kaktussen volledig uitgewerkt. Er komen in voor: 202 Mamillaria’s, 1 Pelecyphora, 2 Anhaloniums, 10 Melokaktussen, 104 Echinokaktussen,
1 Discokaktus, 7 Pilocereussen, 2 1 Echinopsissen, 1 18 Cereussen
en 9 Pereskia’s, samen 704 soorten en varieteiten. Alles was streng
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volgens zijn systeem ingedeeld, in scherp onderscheiden families en
soorten. In de ,,Algemeine Gartenzeitung” van 1840 had de vorst
de hoofdtrekken van zijn systeem a l uiteengezet.
Zijn beste werk over de Kaktussen was echter: Cactae in Horto
Dyckensi cultae 1849 secundum tribus et genera digestae additis
adnotationibus botanicis characteribusque specierum in enumiratione
diagnostica Cactearum doct. Pfeiffer non descriptarum, (Bonn,
Henry G Cohen 1850).
Deze Adnotationes beslaan 178 bladzijden. Er worden 409 soorten volledig beschreven of verklaard. Ook de indeling in groepen en
families wordt in de hoofdkatologus volledig gegeven. We mogen
daarom dit werk het beste noemen, dat over de algemene Kaktuskunde verschenen was. Volgens de katalogus was de Dyckse Kaktusverzameling tot bijna 800 soorten en varieteiten gestegen. We
mogen wel aannemen, dat er toen in Duitschland geen kaktussoort
was, die ook niet in één of meer eksemplaren bij Salm-Dyck voorhanden was.
Maar bij al zijn studie der Kaktussen vergat de vorst toch zijn
eerste lievelingen, de aloë’s, niet. Zeven en twintig jaar lang had
hij een kunstenaar in dienst, die aloë’s en mesems tekende en schilderde en zo ontstond:
Monographie des Aloë et Mesembryanthemum. Dit werk bestond
uit 5 delen met 285 gedeeltelik gekleurde platen. Het verscheen
van 1836 tot 1849. Toen het werk klaar was, was de vorst 76 jaar.
Hoe hoog hij bij de geleerden van zijn tijd aangeschreven stond,
zegt Pfeiffer in zijn .,Enumeratio”, dat zo veel opgang maakte. Hij
droeg dit werk aan de vorst op en verklaarde, dat hij zonder de hulp
en de raad van Salm-Dyck zijn werk niet had kunnen schrijven.
Onbegrijpelik is het, hoe de vorst naast al dit wetenschappelike
werk nog tijd vond om ook in het openbare leven belangrijke dingen te doen. En toch heeft het Rijnland aan zijn optreden de instandhouding van de oude wetgeving te danken. Toen in 1801 de
Franse Republiek de Linker Rijnoever geannexeerd had, moesten
er afgevaardigden naar Parijs gestuurd worden. In 1805 werd vorst
Salm-Dyck tot lid van het wetgevend lichaam gekozen. Hij kreeg
zo’n invloed, dat hij tot kanselier van het erelegioen werd verheven
en toen Napoleon een nieuwe adel stichtte, werd hij in 1809 ,,combe
de l’empire”. Na de val van Napoleon werd Salm-ReifferscheidDyck als comes antiquus tot vorst verheven en hoewel hij de oorlog
niet meegemaakt had, benoemde de Koning van Pruisen hem toch
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tot Generaal-Majoor en Chef van het 17e regiment landweertroepen.
Salm-Dyck werd geboren op 4 September 1773. In 1792 trouwde
hij met Maria Theresia, gravin von Hatzfeld. Dit huwelik werd later
ontbonden en 13 September 1801 hertrouwde hij met Constanze
Marie de Thuis, een dame uit een adellike familie uit Picardië. Zij
was geboren de 7e November 1767 en weduwe van de Franse geneesheer Pipelet. Zij was als schrijfster bekend door haar ,.Mes
soixante années ou mes souvenirs poëtiques et littéraires‘. Zij stierf
13 April 1835 te Parijs. Vorst Joseph stierf 21 Maart 1861 te Nizza.
Het vorstendom met het slot werd geërfd door zijn neef, vorst
Albert Salm-Reifferscheid-Dyck. Deze stierf 4 December 1888 en
werd opgevolgd door vorst Leopold Salm-Reifferscheid-Krantheim
und Dyck.
In 1892 was de tuin bij het slot nog als vroeger.
De opvolgers hadden er goed voorgezorgd. Voor het instandhouden van dit Palladium (heiligdom) der Kaktuskennis komt hun een
woord van hulde zeker toe.
Is er iemand onder onze leden, die weet, hoe het nu op het slot
van Salm-Dyck gesteld is, dan zal hij mij en naar ik hoop ook anderen groot genoegen doen dit te vertellen.
D. b. T.

B. Th. K.

UMBILICUS

CHRYSANTHUS.

Boiss.

In het laatste Decembernummer van ons maandblad, vindt men
een heel mooie photo van een aardig plantje uit de Sedumgroep,
officieel genaamd: Orostachys spinosus, doch bij den eenvoudigen
liefhebber bekend als Umbilicus spinosus.
Bij het zien van deze levendige afbeelding, kwam mij een ander
lid van diezelfde groep in de gedachte n.l. Umbilicus chrysanthus,
Boiss, synoniem Sedum chrysanthum, R. Hamet, officieel Rosularia
pallida, Stapf. Deze plant behoort tot het geslacht Rosularia, nauw
verwant aan Sedum, uiterlijk sterk gelijkend op een Sempervivum.
Er zijn een twintigtal soorten van het geslacht Rosularia bekend.
voor het meerendeel afkomstig uit Klein-Azië.
De voornaamste schoonheid van Umbilicus chrysanthus bestaat
uit de smalle spatelvormige, zeer dicht behaarde bladeren, fluweelig
grijsgroen van kleur, welke tot een sierlijke rozet gerangschikt zijn.
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Het Latijnsche woord chrysanthes, van Griekschen oorsprong,
beteekent goudsbloem, een bewijs, dat de mooie rozetvorm aan deze
bloem doet denken.
De bloemkroonslippen hebben een bleek geelachtig rose tint, en
zijn bruinrood gekleurd aan de basis.
Het plantje vormt meerdere rozetten, dicht bij elkander groeiend,
tot een flinken pol.

Evenals Umbilicus spinosus kan Umbilicus chrysanthus onze
wintertemperatuur goed verdragen. B e r g e r zegt: ,.Zij is volkomen winterhard”. Mijn ondervinding leerde mij, dat men haar tegen
koude regenbuien en natte sneeuw beschermen moet. Ze kan dus in
een koude kas overwinteren. Voor hen, die een kasje bezitten, zonder verwarming, zijn dergelijke planten bijzonder geschikt.
J. J. E. v. d. Th.
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TPLANTENVERZAMELMRS

EEN PRAATJE OVER LITHOPS.
/ Vcrrdg J.
Door de jarenlang voortgezette onderzoekingsreizen van B r o w n
heeft het geslacht Lithops groote uitbreiding ondergaan, en wie met
deze planten nog geen kennis maakte. kan ik niet nalaten ze aan te
bevelen. a1 s zijnd? p l a n t e n v o r m e n , w a a r v a n e e n zoo g r o o t e bekoring en aantrekkingskracht uitgaat. dat we er telkens weer opnieuw door geboeid worden.
Volgens de laatste berichten van R 11 s c h te Windhoek zijn bij
hem 28 soorten verkrijgbaar, dus is er keuze genoeg.
Evenals bij andere planten is het zaak o m de planten die een
lange reis achter den rug hebben. na te zien, en gekneusde wortels
met een scherp mes af te snijden. Lithops kunnen na het oppotten
direct word en begoten.
Bij het oppotten moet er op worden gelet. dat de planten niet dicper komen te staan dan den wortelhals.
Voorts dient men er voor te zorgen, dat geen gietwater achterblijft in de spleet. daar dit tot rotting aanleiding kan geven. Heter
is het dus het plantenlichaam niet te besproeien met een spuit.
Als grondmengsel neemt men bladaarde met wat scherp zand. een
u,einig M a l t a klei of gewone klei met toevoeging van wat kalk.
Een kalktoevoeging moet echter vermeden worden bij Lithops
pseudo truncatella, omdat gebleken is. dat deze soort dit minder
goed verdraagt.
Verder moet ik waarschuwen voor begieten tegen den tijd dat de
rustperiode aanbreekt.

1x

Ik had het vorige jaar een zaaitest met mooie zaailingen van L.
pscuclo tl-uncCttella. en omdat ik bemerkte. dat deze plantjes dankI,,I~II. \\.aren \.oor cen rijkelijke watergift. ben ik daar een beetje t e
l a n g mec doorgegaan.
Toen het bulten te koud werd en de planten naar binnen werden
g&<lcht. hlecf d e g.
roei van dc volgezogen planten doorgaan, zelfs
110~1 langen tijd. nadat de aarde volkomen droog was.
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minstens 2 jaar zal duren, voordat de nieuwe plant een diameter
heeft, gelijk aan de plant waaruit zij ontsproot.
M e n regelc de watergift dus zóó. dat de planten tegen half October zijn uitgegroeid en den rusttijd ingaan.
Voor v,rat schrompelen make men zich niet ongerust.
Verder merkte ik op, dat de lichtgekleurde Lithops gevoelige1
zijn voor een te veel aan water dan de donker getinte soorten als
Lesliei e n turbiniformis.
Dc Lithops en ook de overige Mescms verlangen in den winter
geen warme. doch een koude temperatuur. Te veel warmte doodt,
\,ersche lucht en koude (natuurlijk geen vorst) is hun gezondheid.
De speciale litteratuur op dit gebied, het boekwerk van B r o w n.
T 1 s c h e r en K a r s t c n. samengesteld door L a h a r r e is in de
Bibliotheek van de Vereeniging aanwezig.
Die een collrctle v,ril aanleggen door middel van zaaien kan ik
dat ook zeer aanbevelen, al duurt dat proces wat langer.
Voor sommigen heeft het iets aantrekkelijks de planten uit zaad
zelf te kweeken.
Het kurerken van Lithops uit zaad vereischt echter een bijzonder
naux~keurige verzorging. Allereerst komt dan aan de orde de vraag,
hoe kom ik aan betrouwrhaar zaad.
Een antwoord op deze vraag is gemakkelijk. In Succulenta toch
komen aanbiedingen voor van handelaars, die tc goeder naam en
faam bekend staan. en -raarvan men mag en ook kan verwachten
dat zij zaden leveren van soortechte planten.
In de allereerste plaats mag Ik hier wijzen op de aanbieding van
R 11 s c h in Windhoek.
Van de door mij in Maart 1933 ontvangen zaden van L. mickbergensis. L . Aucampii. L. Elisabethae, kiemden resp. 94 ‘;, 97 ‘;
en 94 (I,
I>eze zaden varieerden in prijs van 1 tot 2 Mark per 25 zaden.

Dc trc~ectfe

rlraa;/

is. mranneer

is de beste tijd voor het zaaien van

l.ithops.
Proefondervindelijk is gebleken. dat vroege zaaiïng. waarmede ik
hcdoel het uitzaaien in Januari of Februari op xxrarmtc, niet van nocmens\xraard belang is voor de verdere ontwikkeling van de zaailing.
Het zaaien op \x,armte heeft veelal het nadeel. dat de kiemplanten
tc veel rekken, omdat zij er als het ware uit gestoomd worden.
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Ik geef dan ook dc voorkeur aan het zaaien in Maart.
IC. Omdat men 111 dien tijd van het jaar nog wernig last heeft van
;ilgengroci;
2~. omdC1t men meer daglicht heeft en
3~. omdat de temperatuur wat milder wordt. waardoor men kunstmatlgc w,armtc kan ontberen.
HIP p u n t 1 ..algengroei“ b e h o e f i k g e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g t e
qcven. Wij u.cten daar allen van mec te praten.
Wat p u n t 2 ..mccr daglicht” betreft, kan ik mededeelen. dat hij
procfnem~ng is gchleken. dat de zaden in vol licht eerder kiemen
J,in dic. w.clkc ten opzichte van het licht een minder gunstige standpl,i;its Innemen.
En \\.at punt 3 ..hct zaaien op warmte” betreft, zal het geen nader
lxtoog bchocven. dat niet opgejaagde planten sterker zijn dan gestoomde.
IIc dcrdc v r a a g ..hoc zaait men Lifhops”.
Ik gchwik dnarvoor goede oude bladaarde, gezeefd door horreng;icis. met toevoeging van ongeveer 1,:; fijn gewasschen zand.
Dit goed \.ochtigc a a r d m e n g s e l w o r d t -1 15 minuten verhit op
cen tcmpcratuur van 50 graden Celsius. dus tot een temperatuur
wclkc de rug dan dc hand nog juist verdraagt.
Men lette er vooral op, dat de aarde niet brandt. doch stoomt.
Hij dczc temperatuur gaan jonge wormpjes. pissebedden en onkrttldxden onherroepelijk ten gronde.
Na&t dczc aarde is afgekoeld kan de zaaipan gelijkmatig worden
gc\~uld en de zaden xrorden ingebracht.
Sommige zC~den zijn uiterst klein en het is dus een heele toer om
dlc op dc juiste wijze ter plaatse te deponteren.
200~11s U bekend zal zijn is het van belang, dat vooral deze zaden. dit vrij kostbaar zijn, op de juiste wrijze. dat is met de kiemplClats naar beneden. wrorden uitgezaaid.
1311 djt ufcrk IS dus het gebruik van een loupe noodig.
Voor het gtmakkelijk uitzaaien gebruik ik een suikerlepeltje, zood,it uk dc zaadjes o p cen onderlinge afstand van b.v. x c.M. kan
1,c ilvn.
Zooals Ik reeds opmerkte is het een heele toer om ze met de kiem
naar b e n e d e n t e l e g g e n , m a a r d e g o e d e zaaier i s e e n g e d u l d i g
niensch.
lcts gcmakkelilker gaat dat na afloop van 24 uur. als de zaden

zich hebben volgezogen en dus zijn gezwollen, waardoor de kiem
beter zichtbaar is.
H e t keuen moet dan met nog meer nauwkeurigheid geschieden.
omdat begrijpelijkerwijs de kiem zeer kwetsbaar is. Wordt die beschadigd dan is verdere ontwikkeling uitgesloten.
Van een bijzonder belang is het om het zaaisel tot aan het kiemen
1:oortdurend nat te houden.
Indien door een lichte uitdroging van de aarde de kiem droog
nrordt. gaat deze schrompelen en kan geen verdere ontwikkeling
plaats hebben.
Indien na enkele dagen de zaden zijn opgeslagen, kan men de
zaaipan minder drijfnat houden. Na I+ 14 dagen moeten de jonge
plantjes worden verspeend.
Het ragfijne worteltje. eigenlijk meer een haarworteltje, mag natuurlijk bij het overzetten niet beschadigd worden. Het plantje moet
daarom met een kluitje worden uitgenomen en overgepoot in het
verspeenbakje, waarin vooraf in de aarde een gaatje wordt geprikt.
De overgezette plantjes komen nu op een warm plaatsje in de kas,
beschut voor directe zon. Om cen snellere groei te bevorderen is
het noodig. dat men een dekglaasje gebruikt. doch dit mag het bakje
weer niet geheel afsluiten, omdat anders een gespannen lucht ontstaat, en gespannen lucht verdragen dc Lithops niet. noch als kiemplant. noch als oudere plant.
Indien in het zaaibakjc nog niet gekicmdc zaden aanwezig zijn,
kunnen deze daarin verblijven, zoolang de bovenaarde door het constant nathouden niet slijmerig wordt. Is dat het geval. dan motten
dc zaden zeer voorzichtig in verschen grond worden overgebracht.
Het is mij meerdere malen gebleken, dat bij velen de meening
heeft postgevat, dat men na het verspenen voorloopig van dit karweitje af is, en dat men de jonge zaailingen nu verder aan hun lot
kan overlaten.
Geheel juist is dat niet. De zaailingen toch verlangen vrij veel
xtater en de aarde zal door herhaaldelijk gieten spoedig dichtslaan.
Mij is dan ook gebleken, dat herhaald verspenen in versche aarde
de plantjes zeer ten goede komt.
Zij worden sterker. forscher en het wortelgestel zwaarder.

i
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Zooals reeds in den aanhef werd medegedeeld berust het bovenstaandc op wraarnetningen
in eigen collectie.
Tot het doen van deze waarnemingen kreeg ik belangrijke aanu ijzingen \‘an ons geacht medelid F. S w u s t e
Voor dezc annw,ijzingen en inlichtingen zij den primus inter pares
\.an hicrllit dank gebracht.
W. H. Noteboom.

HET
Corrc.s:,ondcntie

LEEKENHOEKJE

op deze rilhriek hctrckkin~ hebbende fe zenden
aan: [‘at7 Ostadciaan 27. Hilr~ersrfn7.

Vcrgclijken xrij deze rubriek met die van het vorige jaar dan zal
het U opvallen dat ook dit jaar dezelfde afbeelding geplaatst is.
VeroIldcrstclt U niet. dat wij geen fotomateriaal meer hebben, neen,
-,<,ar deze afbeelding is geplaatst naar aanleiding van de vele hrie\.cn dit \-,rij ontvangen hebben over deze plant. De schrijvers kunnen
zien hoc mooi zoo’n plant kan zijn, als ze maar goed behandeld
u.ordt.
Zij. dit met Hemelvaartsdag de tentoonstelling te Groningen bezocht hchhen. zullen zich zeker het prachtexemplaar. dat daar tentoongcstcld \vas. \vel h e r i n n e r e n . Het was een mooi staaltje van
kx\.cckkunst en daarom hebben Qrij ons (via Mej. v. d. T h o o r n)
tot den clgcnaar gewend die de volgende kweekwijze aangeeft. De
Heer S c h a 1 c m a te Hoogkerk schrijft:
..D c plant staat in dc huiskamer. Deze kamer heeft een raam op
het oosten en op het zuiden. Voor het raam op het zuiden staan
eerst Dhyllo’s en daarachter staat de Epiphyllum. Tot goed begrip
dienc. dat naast dit raam een uithouw is waarachter de zon om ongcvetr 1 LILI~ schuil gaat. De haard, die de kamer ‘s winters ver\, cl I’I>l t,
is ongel’cer 3 M. van de plaats, waar d e plant staat. verxx.iidtr-d. Dc gordijnen zijn steeds open.
De bchandcling is zoo eenvoudig mogelilk. Ik houd de plant matig vochtig en om de 2 à 3 lrreken geef ik wat vloeimest. waaronder
tc \crstaan I S oude gedroogdc koemest met water aangemaakt. Half
Septcmhcr houd ik met de bemesting op. anders groeit de plant te
hard en zet geen knop. Tot October krijgt de plant nog water. ik
laat dan de plant rusten. totdat de knoppen zichtbaar worden, dit
IS tegen tinde November. Zoodra de knoppen zichtbaar worden ga

\vect. dat verplaatsen niet alleen tot gevolg kan hebben dat de knoppen afvallen, neen zelfs geheels gclcdingen en ook stilstand in der.
groei kan veroorzaken. De plant prijkt thans met 250 knoppen en
30 bloemen”.
Ziet hicrmcdc zijn cen massa brieven door dc laatstc alinea bcant\\.oord. Het waren allemaal klachten over afvallen der knoppen. Wij
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kunnen ons voorstellen, dat iemand, die een plant in de kas in knop
heeft. deze plant gaarne in de huiskamer wil hebben. Al plaatst
men zoo’n plant in de kamer precies gelijk ten opzichte van de
:on. dan IS het door de andere omgeving niet uitgesloten, dat de
knoppen afvallen. Wij moeten niet te veel gaan sollen met onze
planten.
Deze maand zij men nog op zijn hoede voor vorst. Het zonnetje
doet haar best de planten te doen ontwaken en zoo hier en daar zijn
tcckenen van herleving te bespeuren. De planten krijgen langzamerhand \vccr cen ander aanzien, wat meer kleur in de doorns en wat
meer glans. alleen zien de planten er een beetje stoffig uit. Nu dat
IS geen bezuraar. Als op een middag de zon eens heerlijk schijnt dan
ncrnen
u,ij cen vcrstulver en sproeien de planten eens af. verrassend is het resultaat. Doet U dat niet alle dagen, want dan is de
cllendc niet te overzien. In minder dan geen tijd hebt U geen handen
genoeg om de rottende planten op te ruimen.
D c planten. dit gedurende de donkere maanden door plaatsgebrek een nog donkerder standplaats hebben gehad b.v. in een kast
of donkeren kelder, worden te voorschijn gehaald en wat lichter geplaatst. Zij u,orden behandeld als planten, die een maand of wat
onder ~x’eg zijn ge\\reest in cen postpakket. Ze moesten eerst \hreer
a;~n het licht a.cnnen en dit moet geleidelijk geschieden. Wij plaatsen
dus dt’zt’ planten beschaduwd en langzamerhand meer In de zon.
Het direct in dc zon plaatsen zou ten gevolge hebben, dat het teere
ccl\x.eefsel
beschadigd wordt (zonnebrand). Wil men deze planten
toch van dc zonnt\varmte laten genieten, dan dient men ze af te dekken rnct dun vloeipapier.
Voorbereidingen voor het verpotten kunnen deze maand getroffen
worden. zooals het schoonmaken van oude potten. maar denkt U
trom ze niet buiten te leggen ze konden net, voor dat U ze gebruiken \vilt. stukvriezen. Tevens zorgt U voor goeden grond, tuinaarde,
lccni. zand. kalk, houtskool en wat turfmolm.
Hcht U misschien idee ditJ‘I~II‘. ’ eens planten uit zaad op de kweeken? Beschikt U over voldoende vrijen tijd, zoo ja. schaft U zich
dan aan liefst een rechthoekige zaaiplan. het gewenschte zaad en
maakt U een aardmengsel klaar, bestaande uit tuinaarde en zand.
De zon krijgt nu al eenige kracht, de temperatuur kan in een besloten ruimte al aardig oploopen. verhoog deze temperatuur niet extr<l. \vant dan worden de planten tot groei aangezet hetgeen oogenschlinliik heel aardig is als men kan zeggen: .,mijn planten zijn nu
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( Februari) al aardig aan den groei”, maar in den regel draait een
dergelijk forceeren op een mislukking uit.
Het komt in den verpottijd wel eens voor. dat men, omdat men
dan de plant van onder tot boven bekijkt, tot de ontdekking komt
dat het ondergedeelte van een plant oppervlakkig gezien verrot of
1 ~’ cver verdroogd is. Dit verschijnsel komt nogal eens voor bij Mamillaria’s. De Heer S i e p e r d a te Harlingen schrijft hierover het volgende: Een drietal planten bleken van onderen voor een derde verrot of liever gezegd vermolmd. Het was afgestorven weefsel dus
niet slijmerig. Vanuit de basis der planten waren nieuwe wortels
door het afgestorven weefsel gegroeid. De Heer B a c k e b e r g, die
juist bij mij was. vertelde mij dat dit veelvuldig voorkwam en het
als een soort verjongingskuur beschouwd moet worden. Het verkurkte gedeelte wordt afgestooten en de plant is weer kern gezond.
Hieruit kunnen wij weer leeren, dat \xrij niet direct het mes in dergelijke planten moeten zetten. maar eerst eens moeten zien of zich
reeds nieuwe wortels hebben gevormd. Voorzichtigheidshalve verwijderen wij dus eerst het verdroogde gedeelte, zijn geen nieuwe
mrortels aanwezig, welnu dan potten wij de plant zoo op, zonder een
snijwonde te veroorzaken.
Genoemde heer sukkelde ook met de verwarming, hij meent in een
s o o r t blauwbrander m e r k ..Demon” prijs f 8.50. het middel gevonden te hebben. De petroleum vergast en brandt met een blauwe
vlam dus absoluut reukeloos. Olieverbruik 2% liter per etmaal. Voor
hen. die een klein vertrek hebben te verwarmen. is het te probeeren.
Tevens zijn door hem de planten afgedekt met wit cellophaanpapier. het dekt vorstvrij af en laat tevens de zon door.

EEN

NIEUW

VERWARMINGSSYSTEEM

Het verwarmen van zaaitesten e. d. langs electrischen weg is
sinds het in den handel komen van de electrische verwarmingskabeltjes, zooals die oorspronkelijk alleen voor aquaria werden gemaakt, de aangewezen en ook niet meer kostbare oplossing van een
lastig vraagstuk. Het heteekent het einde van al het gepruts met
petroleumlampen, warmwaterreservoirs e. d. De Hollandsche draaden kabelfabriek te Amsterdam leverde aan ondergeteekende een
kabeltje, dat bij directe aansluiting op het 130 Volt-net, een stroomverbruik van i 60 Watt heeft. Hiermede wordt een stuk tablet van

HOEKHESPKEKING
Gedoornde Vrienden. Handboekje voor het kweeken
L run C,lctussen uit zaad door T LI I’ k c n h u r g’s Zaadhandel.
t3odegra\,en (193-f). f 0 . 3 3 .
12~~~1s her ste\.igc b a n d j e m e t dc s c h e r p gedoorndc Opuntla o p
di% \-oorzijdc doet prettig aan. Het hoekje zelf is modern uitgevoerd.
011 dc cx\tfn pc~~~na’s zijn 22 fraaie foto’s van deels bloeiende. deels
Il~nk 1111 dc kluiten geschoten z;ì;liling-cactussen afgebeeld. \xrclke op
hcxt kunstdr~lkpapicr
goed uitkomen. Op de oneven pagina’s vindt
men zeer bchnopt heel duldelijk hcschrcven. h o e h e t aardmengscl
moet zijn. \.crder \xTorden behandeld: de potten. het zaaien. het verspenen het gitten. tic bestrijding van ziekte en ongedierte. Een
n1001c d,inu.inst i nor onze Vadcrlnndschc Cactuslitcratuur. die. naar
wij hopen, R.CCI‘ vclc niculvc liefhchbers zal \xrcten te vormen.
C. D. D.
Beknopte Cactus-botanie, speciaal samengesteld voor cactusI~cfh~~hbcrs dnnr F . C. J %c y 1 c m a k c r. Uitg. J. v a n
D I LI t i‘n. Utrecht (1033). f 0.40.
Dc C<~Ct~ls\.~~rz<~t~~Cla~lr. dit z’n planten niet alleen met het oog van
den Ilcfhtbbcr beschouurt. doch zc‘ tevens min of meer wetenschappc,lijk hcstudcert.
ondckt talloozc botanische bijzonderheden. Zelfs is
Jc cCict~~s~hotanic cen studie o p zichzclt. zóó omvangrijk. dat men er
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z‘n gcheele leven wel aan kan besteden en dan nog niet eens tot alle
geheimen is doorgedrongen.
In een .,heknopte” cactus-botanie zal de gevorderde cactus-hotanicus dan ook niet veel nieuws aantreffen. Maar voor den gewonen
liefhebher. die uit den aard der zaak nog niet veel aan wetenschappelijke cactus-studie heeft gedaan, zal het hoekje van den hctr
2 c y 1 c m a k t r allicht cen aansporing kunnen geven om ook eens
iets aan de bestudeering zijner planten te gaan doen. Vooral dc zeer
duidelijke, meerendecls schematische pentcckeningen kunnen hier
bij goedc diensten bewijzen.
De beschrijving van cie botanische bijzonderheden zijn overigens
wel iets te beknopt en voor den nlct-deskundige tc veel in telegram
stijl om een populair wetenschappelijkc geheel te vormen.
Wanneer het laatste hoofdstuk (De Nomenclatuur) was wcggt
laten, en deze 8 bladz. waren gebruikt om het eerste gedccltc uit
vocrigcr tc hehandclen. clan uras dit het hoekje beslist ten goede gckomen. Wij hopen, dat dc eerste druk spoedig zal zijn gc’ruimci. en
dat dan een veel rlitgebrcidcr herdruk zal volgen, w,aarin ook op dc
botanisch? bijzonderheden der ovcrigc succlllenten zal \xror-den 9~
\\rezen.
c. D . D.
Backeberg’s nieuwe Cactusbeschrijvingen.
Er blijft voor deze publicaties, xxrclke èn door de moole ultvocr~ng,
èn door dc prachtige afbeeldingen en de stricuse beschrijvingen.
zeer intcrtssant beloven te urorden. veel belangstelling tc zijn. Enkclc leden schreven mij cvenxrcl. dat zc het in Marken uitgedrukte
hcdrag niet op de Nedcrlandsche giro-rekening konden o\.crschrijven. In vcrhand hier-mcdt is het misschien gex+.en.scht mcdc I C tlcc
len. dat men door overschrijving van f 2.52 op postrekcnlng
‘s-Gr;+
\,enhagc 145880, ten name van C II r t H a c k c h c r g, op franco
over 1934 kan rckcnen.
toezending van dc puhlicatics
G D D
PRIJSCOURANTEN
Samen preisleiste : Kakteen und sukkulenten. 19 34.
C II r t B a c k c h c T g, Volksdorf Kezirk
Hamburg.

Kaktccn~plr-ten

Als eerste in het nieuwe jaar dient zich dczt rijk gesorttcrde zaaclprijscourant \ran den bekenden Cactusjager hij ons aan. Van ten
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dul:endtal hckendc en allerzeldzaamste soorten wordt zaad aangelxxlen. decls o p elgen rrizen verzameld. deels op eigen kweckerii
\ <in ‘Icdcllnldtlstcr-de
mocdcrplanten g e w o n n e n .
G . D. D.
AAN ONZE LEDEN IN NED.

OOST-INDIE.

Rc/ancqrQk!

In verband met het groote aantal personen, dat zich tijdens en na
dc tc‘r gclcgenheld der Pasar Gambir (26 Augustus-6 September
10 3 i / qchouden Cactustentoonstelling als lid onzer Vereeniging
hc~t~tt ,~;~ngcmcld. nog voor het jaar 2933, was het den Secretaris
on:c’~ Incilsctlc Afdccllng, den Heer v a n W o c’ r d e n. onmogelijk,
,111~ cl~.st~lds tocgetrcden nieum’e l e d e n v a n d e reeds \,erschenen afIc\~crtngen \‘arl jaarg. 1 9 3 3 v a n ..SLrcculenta” t e v o o r z i e n . A l d u s
nlr,cten CI- nog verscheidene leden zijn, die nog steeds op eenige
n1I111mc1.s \-,in het Maandblad zitten te wrachten. hetgeen door ons
ten eerste w.ordt betreurd. Evenwel hopen wij hen langs dezen weg
tc !xxrclken. Wij hebben nog alle afleveringen van jaargang 1933
r~~lnlschoots voorhanden. het is ons dan ook mogelijk aan alle aan\ r.igen tc \-oldoen. Mogen wrij nu dc Indische leden, die nog eenlge
aflc\~~rlngen
\.an jaargang 1933 missen, beleefd verzoeken. daarvan
orl\~~~r.\\-~~Jd
mcdcdcel~ng te doen aan het Secretariaat der HoofdvcrcenI~lng

(Mej. M . C .

KARSTEN.

Tcrhorg.

Gclderl..

Holland).

opd,lt u.11 hun de nog ontbrekende nummers alsnog kunnen doen
rockomen.
DANKBETUIGING.

Isllorll>

Een

\ CTW<,,,,,,ngS~stCr,,,.
111 Nrd Oo+lnd~e.

praatje over 1,ithops.
- Boekbcspïckq
- I>ankhetuiglng.

- Het Leekenhockjc. - Een nieuw
- I’rijscourantcn.
- Aan onze leden

16’ Jaargang.

M A A R T 1934.

No. 3

IETS OVER IMPORTEN
Na jarenlang verzamelaar en liefhebber te zijn gcwccst van SLICculenten en zoo nu en dan zelf gezaaid te hebben. met de bekende
nieuwelingensensatles op dit gebied. besloot ik in Maart van het

vorige jaar eens enkele importen te bestellen bij de Firma A. R.
D a v i s. M a r a t h o n , T e x a s . w e l k e i n o n s m a a n d b l a d a d v e r teert (zie achteromslag).
Ik ontving op mijn proeforder 2 postpakketten
inhoudendc 74

Wcl~su aar xvaren zij ineengeschompeld gedurende de reis. doch
cken~cjcn tlrd nadat Ik ze gepot had kwamen zij eerst recht tot hun
iil orli‘.
II: pottc deze Importen In cen grondmengsel van bladaarde, zand
1’11 \\ <ut kalkpuln.
Zoo gc~cgd. zoo gedaan. Het resultaat v,~as werkelijk verrassend.
plant II,I pl<int sloeg aan den wortel en na eenige maanden vertoonde
:~,~g~>nottg 14e1.e pl,int een ongekende bloemenweelde.
Hckl~~s ben Ik te laat op het idee gekomen om deze allen op dc
gct\ oi~11gc pla,lt ti’ doen vastleggen. doch enkele nakomers, \vaarc~niicl- zct’t- zckcr Arlocarpus fissuratus g e r e k e n d m a g w o r d e n . als
:L~cl’ moc111lke plant. getuigt van de prachtige gezondheid dezer planten. Ik hoop nu In het voorjaar mijn fotomateriaal te kunnen uithrclden en dit lukt ml1 bijna zeker, gezien den prachttoestand waarIII dc planten zich momenteel bevinden.
Dc h~crhii qelcproducccrde
foto moge eene sprekende getuigenis
<
ZI~II \;~n hetgeen Ik hlcrvoor geschreven heb en ik kan mijn medelegden aanhe\~elen.
indien zij iets voor importen voelen om zoodoendc
II~IIIIIC- collcctits LIII te breiden.
7’cn slottc ~.ll uk nog even opmerken, dat ik reeds jarenlang liefhchhc~- ben 1 an succulenten. doch eerst een paar jaar lid onzer Ver~‘t’n1g111~1 en Ik uit ons maandblad vele ~~aardevolle gegevens haalde.
II, k,~n d a n o o k n i e t a n d e r s d a n m i j n e h u l d e b e t u i g e n v o o r d e
131 ,lchtlgc en lwrzame voorlichtingen welke Succulenta ons geeft en
\l~~~t 11< nlij ten volle aan bij den oproep van ons hoog geacht hestulll
om ,Illen mede te Lverken aan den bloei onzer vereeniging, opdat het
h1,1d Succulente nog meer kan geven dan het nu reeds doet.
Helmond.
A. C. Ohermann.

\‘ORST

JOSEPH

SALM-REIFFERSCHEID-DYCK.

(Vereenvoudige

spelling.)

I>c \ rlendcllkc rentmeester van het slot Dijck heeft mijn brief om
1nllchtlngen
heel berridu,lllig beantwoord.
ll<,t s l o t \\,ordt nu he\xroond d o o r V o r s t Franz zu Salm-Rcifti~rsche~;i. In ;<e 2: g r a a d e e n afstammel~~g v a n d e g r o t e geleerdc
en k,lkrusvrlend
V o r s t Joseph Salm-Dyck. Dc, vader v a n dc tcgen-

u,oorctlge vorst is 9 jaar geleden in Frankrijk bij een ovcrwreg. waat
men \.crzuimd had dc bomen neer tc laten. met zijn auto door dc
trein gcgrcpen e n gedood.
V a n de /rakfr~.sr,er-,atlfclf~7~~ i s nicfs ~IIECI’ of’cï. I n d c stadstuin lf
N cuss a Rhcin. in dc Kalman-tuin IC Frankfurt a Main en in Essen
zijn nog kaktussen. afkomstig van het slot Dyck.
In dc blbliotheck zijn allt Lvcrken van vorst Joseph met nog heel
\\ at aanttkeningen.
IIc parken zijn nog in ~~itstckendc staat. Ook aan dc vruchtbomen
\\.ordt veel zorg brsteed.
In 1933 hield het Deutsche Dendrologischc Gcsellschaft zijn agemene vergadering in Keulen. Er \vcrden verschillende cscursics
gemaakt. o.a. ook naar het slot Dyck. Een uitgcbrcid verslag met
\ cel mooie illustraties toonde me. dat cr op slot Dyck voor dendrologen nog heel xvat te zien is.
In het Monatschrift f~r Kaktcenkundc (3~ Jrg. Jtilic 1893) vond
Ik cen medcdtling. dat dc oudc bcroemdc Snlm-Dycksc verzameling
\-crkocht moest Lvorden.
I n d e bibliotheek v a n d c Land170~~~~l~ogcs~h001
tc Wageningen
vond Ik maar turee werken van Salm-Dyck: nl.
I t . Hortus Dyckensis ( 1834) ;
2~. Cactac in Horto Dyckensis cultac ( 1850).
ook zo v,rcinig?
Hebben dc andere uni\~crsitcitsblbliothcken
D. b. T .

H. T h . K .

Pcrsoonlljk bezit ik. Hortus Dyckcnsis
Dyckensl cultac 1844.

PELECYPHORA

1834 cn cactca in Horto
v. d. H.

ASSELLIFORMIS

Reeds eerder ( Succulenta 1928 bladz. 82 ) gaven \xrij een mooic
afhcelding van d e .,hijltjcscactus”
zooals zc i n ..Vcrkadc’s Cacttlssen album” door A. J. v. L a r c n gcnocmd M’ordt.
W i j s c h r e v e n t o e n o.a. b i j d e a f b e e l d i n g der (niet blociendc)
plant: De Pelccyphora’s worden in onze verzamelingen nlct alge,meen aangetroffen en bijna zonder uitzondering als Importplant. Zij
g r o e i e n l a n g z a a m e n b l i j v e n 111 d e n rcgcl nlct l a n g i n leven. Het
thans afgebeelde exemplaar. uit de collectie van onzen gtachten
Voorzitter. ongctxxrijfcld cen i m p o r t . mag zich klaarhlijkclijk i n cen
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Pelecyphora

asselliformis.
[Foto De

n1~~ldcn ~k.11 nog dat deze plant volgens A 1 w I n B c r g e r door dc
Ind~~inen \.o<>i- gcnccskrachtlgc doeleinden wrordt gebruikt en onder
dc [lilmen poctc. pcyete of pcyotillo bekend is. Dit wijst er op. dat
di% pI;~nt cen narcotisch urcrkend sap bevat, evenals met Lophophora
\2’llll;illlsll

het

cpd

1s.

lAARVERSLAG

1933

W~-d~rom is cen jaar verstreken en staan wij xTeer voor de taak,
LI 111 herlnnerlng te brengen, wrat het afgeloopen jaar onze Vereenigong heeft gebracht en U tevens cen overzicht te geven van dc
11 cr-k:;lClmhcden \.;in het Hoofdhcstuur gedurende dit tijdvak.
Het IS ons cen genoegen LJ te kunnen mededeelen. dat nietregen-

staande de niet zeer gunstige tijdsomstandigheden de N. V. v. V.
..s ucculenta” op een goed jaar mag terugzien. Wij Lvillen dadrmcdc
niet zeggen, dat zij er gchcel zonder klcurschcuren is afgekomen,
a-ant de nog steeds huerschende malaise is zeer zeker van invloed
gcM,ecst o p d e n groei der Verceniglng. zooals uit onderstaande
cilfcrs duldelijk naar voren komt. Er is echter nog gcnocg reden tot
dankhaarhcid: het jaar 1933 bchocft in de annalen der Vcrcenigjng
zeker niet als ongeluksjaar aangemerkt te \nrorden. In 1933 hebben
\vij 111 ons maandblad in totaal 213 nieuwe leden kunnen bekend
maken, wraarondcr 34 voor het nicux\,c jaar. In 1932 waren deze cijfers resp. 301 en 32.
Tot en met 1 Januari 1934 hebben 193 personen den wensch te
kennen gegeven hun lidmaatschap met het nieuwe jaar te doen eindigen. Het Januari-nummer van .,Succulenta” werd aan 1102 adressen verzonden, waaronder 24 personen en instellingen. uraaraan het
maandblad geregeld gratis wordt verstrekt, zooals onze buitenlandschc Zustervereenigingen en personen, die zich op eenigerlei
\xrijzc jegens de Vereeniging vcrdienstelilk hebben gemaakt. Dank
zij de mooie p r o p a g a n d a i n Ned. Cl.-1n d je.
“ ’ -raarop v,,ij s t r a k s n o g
nader terugkomen, is het aantal buitenlandsche leden aanmerkeliik
hooger: o p 1 Januari telde de Vereeniging 100 buitenlanders. verspreid over de navolgendc landen: N. O.-Indië (371, N. W.-Indië.
Curacao (2 ), Duitschland ( 12 ) , Relglë ( 19)) (lostenrijk (2 ) Denemarken ( 1 ), Engeland (2), Tsjccho-Slovakije ( 1 ), Zwitserland ( I ),
Vereenigde htaten van Amerika, inzonderheid Californië ( 18). Z.Afrika (3) en Japan (2).
Verscheidene leden hebben zich lvcer zeer verdienstelijk gemaakt
met het uTerven van nieuwt leden, xraarvoor v,rij hun bij deze nog
eens cstra dankzeggen. Moge hun goed voorbeeld bij velen roemvolging vinden!
De Algemeene Vergadering had plaats op Zaterdag 28 Januari
tc Utrecht. Gebouw, voor Kunsten en Wetenschappen. Aanwezig
M’aren het bestuur met uitzondermg
van den heer v a n d e n H o ut e n. die door ongesteldheid verhinderd was. en 34 leden. In zijn
openingsrede bracht dc Voorzitter cen \\‘oord van hulde aan den
drukker van ons maandblad en een woord van dank aan den heer
D L I 1 f e r te Numansdorp, die de loffelijke gem,oontc heeft bibliotheekboeken, waaraan bladen ontbreken, ureer geheel bij te werken,
de illustraties incluis! Ter vervulling van een hcstuursfunctir wegens
periodiek aftreden van den heer D LI LI r s m a was door Kring Haarlem candidaat gesteld mevr. J. G r LI 11 e m a n s - v. B e r g h e m te
Lisse. In tegenstelling met andere jaarvergaderingen stond alzoo
Jaarvergadering 1933 in het tecken der verkiezing! Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 457, waarvan 423 schriftelijke machtigingen. Hiervan behaalde mevr. G r II 11 e m a n s 120 en de heer
D 11 LI r s m a 337 stemmen. Het aftredende bestuurslid werd aldus
herkozen.
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drachten van den heer G. W. B r o e k e m a over .,BOLIW en levensverrichtingen der plant”.
D o o r K r i n g U t r e c h t z u l l e n ongctwijfcld urcl ~xrccr d c noodlgc
excursies naar collecties en kweekeulen in en buiten de stad zijn
ondernomen. Maar aangezien deze afd. ons geen verslag heeft gcdaan van hare verrichtingen over het afgcloopen jaar en er ook in
htt maandblad niets dienaangaande is gepuhlicccrd, kunnen wij tot
onzen spijt over dczc afd. niets anders mcdcdcclen.
Gezien de verslagen in het maandblad, heeft Kring Haarlem nog
niet over gcbrck aan hclangstclling van de zijde zijner leden te kl+
gen. Er zit, wat men noemt. fut in de Haarlemsche afdecling, die
voor 1933 mag terugzien op 10 avondbijeenkomsten en een zomerexcursie naar den Haarlemmermeer en Amstelveen. Aan dc Fehruari-. April- en Mei-vergaderingen was een Cactusbeurs verbonden.
De bijeenkomst van 20 Octohcr droeg een feestelijk karakter in verband met het 3-jarig bestaan van den Kring.
Door mevr. G r II 11 e m a n s - v. K e r g h e m xrerd hij die gclegenhcid een door haar vervaardigde Cactusfilm vertoond.
Door Kring Groningen werden niet minder dan een dozijn vergadcringen en een zomcrcxcursic gehouden. Maar het spreekt wrel
vanzelf. dat de door den Kring georganiseerde onderlingc CactusZomervergadering de gcheurtetentoonstelling (23-25 Mti) e n
nissen van het jaar waren!
1 Januari 1934 telde de afdeeling 39 leden.
Kring Enschcdt en Omstreken heeft het afgcloopen jaar als afdeeling van de N. v’. v. V. ,,Succulenta“ 9 maal vergaderd. 10 Me1
Lvcrd een propaganda-avond gehouden, die rchtcr weinig vruchten
heeft afgeworpen. Gezien de berichten van den afdeelingssecretaris.
den heer S t r o h o e r. ging het Kring Enschede niet hijzonder voor
den Lvind, de vergaderingen werden in den rcgcl niet druk bezocht.
ter\vijl er maar weinige nieuwe leden geworven konden worden.
Donderdag 14 Novcmhcr gebeurde, \xrat de hctr S t r o b o c r reeds
lang had zien aankomen en wat hij helaas niet heeft kunnen tcgenhouden, n.1. de afscheiding van den Kring van de Hoofdvereeniging.
Aldus behoort Kring Enschede en Omstreken der N. V. v. V. ..SLICculenta” tot het verleden!
Onze Gooische afdeeling heeft het afgeloopen jaar een huitengcM’onc groeikracht a a n d e n d a g g e l e g d . I n éen j a a r tijds i s dc afd.
volkomen de kinderschoenen ontwassen. Dit is wel een prestatie, als
men weet, dat de afd. slechts twee jaar oud is! Er werden in het gcheel 11 ledenvergaderingen en niet minder dan 19 hcstuurs- en tentoonstellingscommissievcrgadcringen georganiseerd. Ook mag Kring
..Het Gooi” op eenige geslaagde excursies terugzien. zooals naaI
den Hortus Botanicus te Amsterdam, de kweckerij van den heer
T o n n e k r e e k te Amstelveen en de orchidecënk~~cckerij der Gcbroeders F e e n s t ra te Hilversum. Het hoogtepunt van het afgeloopen jaar lag wel in de groote Cactustentoonstelling, die door den

Om nu t o t de Lvcrkzaamheden
van het SccrctC~rinat OL’CI‘ te gaCln,
\\.crden door ondergetfckendc van 1 Januari-27 Jtlni en \ran 1 - 3 1
11ecember v e r z o n d e n : 1 9 5 brlcven (incl. 3 2 naar hcc buitenl,~nd)
( 4 h~liter~
58 briefkaarten (3 buitenland) e n 1 0 9 k;l;lrtf0rllllllieTen
land )
Het a a n t a l d!uk\verken, zooals p r o e f n u m m e r s \‘an het maandblad, propagandakaarten e n p r o e v e n . d a t gcdurendc d a t tijd\ a l .
lverd gc@spedieeerd. bedroeg 1 K 1, w~aaronder 24 naar licc l~riitenl,ind.
V a n eind Juni- 1 D~cmber Lxrcrden door mijn \\,aarnccmstcr dc voqendc stukken verzonden: 144 brieven ( 8 hcitenland ). 2 19 hr.icL
kaarten en 104 stuks drukwerk.
D e 15de j a a r g a n g van ons maandblad ..Succulent,r” vol-mt i‘c”Tl
bockderl van 232 hladz.. cl LIS. \vat m i n d e r lijxrig d n n ja;1rgar?q 1932
i 316 hladz.).
D e s t a n d v a n dc k a s m a a k t e het afgcloopen jaar cen zuinig !IC
heer noodzakelijk. zoodat a~ij ons niet do \xTcelde konden \croorlo\,elT
nummers van meer dan 20 hldz. het licht te doen zien. intcgendccl.
wij xvaren genoodzaakt bij enkclc nummers het xlntal hladz. nog u.at
terug te brengen. Tc beginnen met het Fehr~l;~ri-!l~!lllrn~l. \vcrden dc
nlutatlcs ledenlijst. dt dlversc hcsttlur-srllcdïdcclingrn en het .Kriny
I~ICLIU’S buiten het eigenlijke tckstgcdcelte gtpubliccer-d. \r.,lt n;tttlrlr
11lk extra kosten met zich mcdc bracht.
Jaarqang 193 3 IS verlucht met 107. r,hoto‘s en tcckcningtrn. ,\11!~1-1
n;1<1r eigen cliché’s. O v e r gebrek Ci~:~l dc noodiqc copy h a d dc rc!lac~
tle ook het afgeloopen jaar geenszins tc klagen. Tal \‘a11 hcl;:ngi-i~k~~
biidragen tiit binnen- en buitenland vindi m e n In dezen jaarqanp
qcpubliceerd. D e bultenlandschc beL~ngstclling v o o r ..Succulent;l”
is nog geenszins aan htt tanen; de 15de jaarpnnq hcvat o.a. ;Il.tikclen
van de hccren A 1 a i n W h i t c en H o y ti L. S I o 21 n c (hestutlrs~
leden onzer Amcrikaanschc Zrlstel.\,crcenigIn(l
) d e n Wïenschel:
!3r>tanicus
Dr H c r m a n n C: a m m c r 1 o h c r, C u Y t B ‘I c k c’13 e r g, P f a r r c r B c r t r d ni u i t Hinderslchen c.i!. I~ljzondcïc l’i‘,-~
mcldlng vprdlent v,~cl het royale gchaar van ons lid A 1 a I 11 W h 1 ! (-.
om ons dr clich6kostcn van dc door hem ingczondtn en in ..SLICC~~lenta” gcpuhliccerde photo’s t e vcrgocden.
Het lstc n u m m e r v a n d e n nieu\ven jaargang z;rl i n cen nlc‘uv
kleed \,trschijnen. Van dt op de door ons uitqcschre\~en ~,rljs\,r<~;lq
lngckomen onturerpen v o o r cen nicl!\ve omsl;lc-rtcïkcnirl~~ w~rtl ii,rt
yan mcvr G r ~1 ! 1 t m a n s - v. K e r 5: h e m tt I,issc gekozen. LX.;~;~I‘
mede \vij haar g;iitrne geluk\venschen.
Voor de bibliotheek bestond nog stc-ds o\.ergroote hcl~~nqs~cll~nq.
Gedurende 1933 werden door den hlbliothecarls niet nlindc*. dale 35,’
pakken. Inhoudend 533 bocken qc?spcdicerd. Het aantal vcrz(>:lc!e?
verzoeken o m t e r u g z e n d i n g b e d r o e g 9 5 . E r Lverden i n !9?3 !.~~xrn
nieuu,e nrrrken aangekocht. lire1 echter \vcrd ons door cen de!, l!:derl
cen serie h o e k e n c a d e a u gedaan, x\raardoor \x.ij van -en 12-(i)! l.x’cr!ien dupllcatcn h e b b e n \zerkregen.
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Een u.oord van dank aan de edelmoedige geefster is hier zeker
op zijn plaats.
C<>an xvij thans over tot een kort overzicht van hetgeen er het afgcloopen jaar ,11zoo o p succulentengebied het licht zag. De heer W.
W d e W o 1 f schreef in opdracht van de fa. A. 2 u’ a a n Jr., N.V.
tc E n k h u i z e n cen ..Handleiding v o o r A m a t e u r - k w e e k e r s ” . H e t
hockjr ..Cactussen e n h u n n e v e r z o r g i n g “ . u i t g a v e Z a a d n o o r d i j k
tc Groningen. beleefde in den loop van het jaar den 5den druk. Het
lx-kende weckblad ..Floralia” g a f w e e r e e n s p e c i a a l vetplantenn\lmmcr uit. dat ditmaal bijzonder geslaagd was.
Vcrdcr vcrschcen \ran de hand van F. C. J, 2 c ij 1 e m a k c r het
\\ cr-klc ..Bcknoptc Cactus-botanie” (uitg. J. v. D r II t e n. Utrecht).
IIc Dultschc succulentenliteratuur w e r d met verschcidcne belangI ijkc llliga\-en verrijkt. uraarvan v,rij wrillen noemen: H. J a c o h s e n.
I>I~, Sukkulenten” (Verlag P a II 1P a r e y, Hcrlin). E T i c h W c l=
( V e r l a g J.
cl c r m <i n n ..Hrasllien
und seinc Gulen-Kakteen”
N c II 111 a n n. Ncudamm ), Verder cenig? nieuwe mappen van het
onvolprezen
plaatwerk ..Bltihende
Kakteen und andere sukkulentc
PFl~~nzen”. s<lmengesteld door E. W e r d e r m a n n (Verlag N e II11, ;I II n. Nrudamm). In Amerika verscheen op het einde van het
jwr cen zeer belangrijk werk over de Stapeliagroep (,,The Stapelicac“‘. door A. W h i t c en B o y d S 1 o ;1 n e). Tot zoover ons liter‘ìttlurpraatjc.
Wat betreft onze betrekkingen tot onze huitenlandschr Zustcr\ cïcenigingen. zijn xril het afgeloopen jaar nogal eens in correspondentic gc\x.i,.
‘c’st met htstuurslcden elan de ..Cactus C; Succulent Soclct). ot Amerlca”. d e ,,Cactus e n Succ. Sec. o f Great Britain” e n
dc ..South African Sl:cculents S o c i e t y ” . V a n d e S e c r e t a r e s s e d e r
Brl~schc vereeniging vindt men cen Nieuwjaarswensch gepubhceerd
111 het Janllari-nummer 1933 van ..Succulenta”. M e t d e Secretarcssc
JCI- Z.-Afr,kaanschc vereeniging, mevr. v a n d e r B ij 1. heeft ondergetcekende n o g e e n kort onderhoud gehad op ‘t station van
Grcat Brak River (C. P.). Helaas liet het reisplan niet tot‘ een midd,~g d e g a s t te z i j n v a n m e v r . v a n d c r B ij 1 en de leden der
. C . A. S. S.”
E n hlcrmede xvillen \vij o n s v e r s l a g besluiten. D e Vcrceniging
xt‘irlt u’cer aan den aanvang van een nicu\xr jaar. Dat dit jaar mocilijkcr zal zijn dan zijn voorgangers. mogen wij niet verhelen. Toch
1s Cl.. zoo;~ls dc zaken thans staan, nog geen reden tot ernstigc bczorgdheld Maar wz@ is het noodig alle zeilen bij te spannen om de
Vereeniging. die o n s zoo n a a a n het hart ligt, ook door een moeilijken tijd heen te halen. Leden, wij rekenen op U aller samenwerkin:7 tot heil van ,.Succulenta”!
J‘lnllarl

1934.

DE

SECRETARESSE.

79

HET

LEEKENHOEKJE

40

den. d~c door het \\1-egsnijden ontstaan, moeten eerst een paar dagen
~~pd~-o~cn nlx.nrens de plant \veer opgepot kan worden.
\7c~c~~ hi,t oppotten gebruiken wij goed met water doortrokken potten cen mmt grooter dan dc o u d e p o t .
rh o~~dc <~arcIc beLvaren \xGj om ze later weer met nieuwe aarde
tL‘ kllnnen \.crmengen. Voorloopig stellen wij haar goed aan de btrirenlucht bloot. Heeft zc con hlaux~achtige grijs witte kicur dan kunt
LI L-I \~rz~kcrd \‘an zijn dat ze niet meer te gebruiken is.
Jlct \ crpotten is routinc\vcrk.
Den eersten keer zal het U niet han1.1 1:1 ,.I~‘~~I~II~ I~<I~IL- dclt leert xs,cl. Als men na een vcrpotdag cen gchecIC11
<I\ end IX%LI~
I S om
doorns uit de vingers te halen dan gaat men
\iIxI mlddclen \.cr-;lnnen om dit ongemak te voorkomen. Gebruikt U
n~<i<i~- gscn hi~ndschocnen
\\,ant d a n i s dc cllendc n i e t t e overzien.
I)l,lnten met haakdoorns blijven daar In hangen met het gevolg, dat
,i,cn den kostharcn tijd kan verprutsen om de planten v.recr l o s t c
krllgen.

Optlntia’s pakt men met een stuk grauw papier aan dan is men gc\.I.z~xI.<I;I~~ cl‘lt dc kleine doorns (glochiden) bij bosjes in Uxr vel hlij\ cn :~rten L\.~I;II’Y~II bij vcr\xrijdcring velt doorntjes afbreken. waarIJOOI U cen gr\ oc- krijgt of U langs cen brandnetel hebt gestreken.
J)l<ltltctl mot haakdoorns zottden op dezelfde manier behandeld kunntn n.orden
WII ~crphnten n;ltutlrlijk plant voor plant en zorgen er voor dat
II~-1 ~‘tljit‘t IIIL-~ \.crloren gaat, Slaan \\rij eerst alle te verpotten planten U I : t i e n p o t . dan motten ~vij ook zorgen dat ze dien dag weer in
f~en ,:ncicren p,)t komen. Een visite van cenige uren en daar ligt de
lx)~.l. L-I’ trest dan niets anders dan tot in het holst van den nacht aan
IIC,~ \t,crk tc blll\.en. of het o p p o t t e n u i t t e stellen tot een volgend?
I~~x~I m<~<lr t o t x.nnnccr. Daar usorden de planten niet beter van.
11 \crgcct nlct ondrr in den pot een potscherf te leggen met den
bollen I\,lnt n<~dr 130~ en. Dit is noodlg om het verstopt geraken van
IIL-~ >lc~<~tjc‘ 111 den pot tc xroorkomen en het is zoo gemakkelijk als xrij
i‘cn p1‘1nt uit den pot willen hebben. Met een pennetje drukken wil
titelen dc,:c scherf d~c o p h;lar beurt de potkluit omhoog drukt.
J>l,tnten dor i.erpot zijn houden \xrij voorloopig uit de zon en geven
\\ 1 \L I‘IIII~ L\ <I~cI-. :c moeten zich eerst weer herstellen.
\~‘oor \ crpotten k o m e n n u n i e t In a a n m e r k i n g dc zoogcnaamdc
\ ~oc~ghloc~crs. ~ooals: Echlnocactus minusculus. rankende Ccrcussen.
f>h>. 110’s c:n Echlnopsissen.
dit reeds knoppen h e b b e n .
‘vl1 I~~‘SI OII.~ noq dc hchandelrng v a n h e t z a a i e n . E l d e r s i n d i t
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blad zult LI een verslag van ctn Iczing aantrcffcn. veel is hieraan
niet toe te voegen.
Het zaaien in medicijnfleschjcs of weckglazen is tc probccren.
Vu!len met vochtige aarde. daarna zaad uitstrooien en dan hrrmctlsch afsluiten. Plaatst dan de fleschjes of glazen in de buurt van
etn vcr\varming e n i n k o r t e n tijd zult LI zich kunnen verheugen
over het bezit van kiemplantjes. zijn deze plantjes groot genoeg. dan
slaan \vij het flcschjc voorzichtig stuk en plaatsen dc planten in
potjes.
DC Heer f3 C~ 1 j c LI tc Honselcrsdijk schrijft dat men hij zaaling
\ <In c e n i g c korrels zaad. doch van meerdere soorten dc zaden het
I;cst kan uitzaaien in kleine potten, die dan in een kist met vochtig
xnd Lvorden geplaatst. De potjes zijn te nummeren, men houdt aantcckcning wat men in de potjes z a a i t . waardoor het nimmer kan
\.oorkomen
dat men niet v,rcet wat er opkomt.

HET ZAAIEN VAN SUCCULENTEN.
I n h e t vc’rslag van d e K r i n g v e r g a d e r i n g d . d . 162-‘34 van d e n
Kring ,.‘t Gooi”, treffen \vij het volgende aan o\er bovenstaand
OdWWp
De secretaris, de Heer W. C 11. H e c k m a n schrijft:
..De inleider begint dc clementie der aanwezigen in tt roepen, hij
maar allicht v,rordt er iets vergeten
hoopt hen niet teler~rtcsttllen.
\\.at men juist gaarne wil weten. Dan stelt hij de vraag:
Waarom zaaien \vij Succulenten ? Wij kunnen ze zon gemakkclijk uit stek k\xTccken. alleen di<: planten. die niet gemakkelijk stekken
\,oortbrengen. zouden v,~ij kunnen zaaien. Maar dit is toch werkelijk
tic reden nitt. W i j z a a i e n o m d a t z a a i l i n g e n bijna a l t i j d gczondcl.
zijn, vlugger groclen en van langeren levensduur zijn dan planten
\.erkregen door stekken.
Wat hebben urij noodig voor tlitzanien? Vet1 vrijen tijd. veel grduld. een zaaipan. aar d c. zna d en desgewenscht een bodcmvcru.armingslnrichting.
Iemand. die niet o\‘er voldoenden vrijen tijd heschlkt. raad ik hft
zaaien af. want teleurstellingen zullen zijn deel zijn. Komt het er nlït
op aan of er b.v. \‘an dc 100 La~
-. 1 en 2 planten goed terecht komen,
ga dan gerust U\xr gang, maar de methode is het niet. Men moet
eigenlijk elk uur van den dag het zaaisel kunnen controleeren. Het
is iemand, die veel af\\,czig is. niet mogelijk te zorgen, dat dc aardc

cen t\<.ecdc \Tcreischtc.

Er zijn zaden. die binnen 24

n-,;\ar cr zl,n er ook die hlervoor 3 maanden ja soms
hebben. M e t de laatste soorten wordt het geduld wel
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den van onderstuk
en deksel, kunnen dus geheel gesloten en op
verschillendc a f s t a n d e n geopend Lvorden. D e dckscl w o r d t uitgc\ oei d van gcuroon glas en van nlelkglas.
H e t aardmengsel bestaat uit tulnaardc vermengd met zand.
Het zaad is een k\vestie van vertrouwen. Het is niet zoo gemakkelijk zuiver zaad tc bekomen, vooral niet van Mamillaria’s. Rij Echinocnctussen. Aloe’s e n Stapelia‘s g a a t dit g e m a k k e l i j k e r . D o o r d a t
meerdere planten van een soort tegelijk blowen. komt zoo vaak kruisbestuiving voor Van zuiver zand btlecft men meer plcizicr dan van
zaad door kruising verkregen. Wil men zelf zuiver zaad winnen.
d<jn moet dc bloeiendc plant zoovt‘r mogelijk van dc anderc planten
\.crx\.ijdcrd gehouden worden. zoodat niet aan te nemen is. dat zij
door insecten bezocht is. die van verwante planten komen en sttiifmeel medebrengen. Het zekerste is, de plant. waarvan men zaad wil
\x,innen onder een fijn net\nfcrk te plaatsen, van dat de knoppen
opengaan tot het vcr\velken der bloemen. De bevruchting geschiedt
met een penseel. bij dagbloeiers op het heetst van den dag, bij nachtbloeiers lvannter de bloem haar hoogtepunt bereikt heeft, dus geheel
geopend is.
Een inrichting voor bodemverwarming is niet strikt noodzakelijk
maar gemakkelijk, vooral in een wisselvalhg klimaat als het onze en
ddn ligt het er claar aan, wanneer men denkt tc gaan zaaien. Als
het zaad in huis IS popelt men al om aan den slag te gaan, al is het
Februari. Nu zulke ongeduldige klanten zullen Qrij den weg wijzen.
Het is een feit. dat hoe vroeger men begint, hoc stcrkcr dc zaailingen
tegen den v,rinter zijn waardoor zekerheid bestaat. dat ze goed den
Lvinter doorkomen.
Een kashczitter k,ln desnoods het gehccle jaar zaaien, verwarming
is steeds bij de hand, maar nu binnenshuis. Tegenwoordig zijn dc
bezwaren niet zo0 erg groot, zonder gevaar en smwrboel is zoo’n
inrichting dag en nacht tc vcr\varmen (zie bldz. 25. Fehruari-nunmcr). G e s t e l d . d a t \xTij e e n rechthockigc za,iipan gekocht hebben.
W i j m a k e n d a a r o m h e e n cen kistje. \rraarln dc p a n nau\vsluitend
past om \\~armtcverlies
te voorkomen. Aan de bovenkant brengen wij
cen paar centimeter van den rand ten paar latjes aan. waarop dc pan
kan rusten en de ruimte onder tic zaaipan is ons vcr~~,armingslokaal.
In dit vcrxrarmingslokaal brengen \vij 4 kooldraadlampen aan, di<in serie geschakeld zijn. Dc toevoerleiding xvorclt voorzien van ren
4-wegschakelaar en zoo kunnen wij, naar gelang Qrij meer vefwrarming wenschen een of meerdere lampen uitschakelen.
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h,~h-jc met I;I\I\\, \\~ater en plaatsen daar de zaaipan in. Is het geheel
stoort wrokken nlct \vater, hetgeen aan de oppervlakte duidelijk zichth<i<il xi or dl. tien dekken \i~ij clc zaaipan rif met cen ruit. dit x’an t e
\ 0, Cl, u 11 g~~mC1:~kt is. Dc ruit moet dc zaaipan volkomen afdekken
~11 .~lsl~~~ten. CV mag d u s geen luchttocvoer
zijn. Nu wordt dc inricht i n g I-iccrl~jh \\<~rm. d o c h beschaduwd, opgcstcld.
J>OC,I llc,t ,>fgtsloten zijn van de zaaipan en de warme omgeving.
Y, ~I~II~I~I~ nog koelt de vochtige grond ontstaan er een vochtigwarme
1~1ch1 ondier- tic dckr-Lilt. hctgten het kiemen ZCCT bevordert. DCY aarde
Q c)idr goed \.ocht~g gehouden en nu wachten wij maar totdat de
i,I~~nlj>l~lntJcs
;jch \‘rrtoonen. W o r d e n d e kiemplantjes z~chthaar,
dCill c<‘Ist IC~tcn 1~ ij frisschc lucht tot. Laat men dit achteruregc dan
u orden tic klcmpl;lntjcs
spichtig. Het zal LI nu duidelijk zijn ~vaarom
111~11 :,iden moet ultzulen. die gclijktildig kiemen. Doet men dit niet,
d‘111 111oct \ OOI- dc cerstc kiemplantjes l u c h t torgevocrd m,orden, te\\-rll \»o,- tic later kicmendc zaden dc zaaipan gesloten moet blijven.
YlIl :;\,III~~ v,in \,ccl zaden van één soort, die dan uitgestrooid worden. L<II het voorkomen, dat men \,eel plantjes bij elkaar heeft staan.
IHcr IC, nu z,i;ik tot‘ te zien dat tusschen dczc plantjes geen plantjes
l<ings den grond liggen. Verwijder deze direct \vant ze zijn gedoemd
\\ C’$] ti’ rotten door- tic Lochtigheid
van den grond. Gedurende dit
ploic’s t‘rsten ;i’ dc ,lndcrc p l a n t j e s a a n . Het verdient aanbevehng,
d,it dc zClr\lpC~n
hellend \\,ordt geplaatst. Door het in den beginne
gc,sloten houden \a11 de zaalpan z e t zich waterdamp tegen de dekI 111t ,It en g;i;lt ‘ils druppels aan de ruit hangen om daarna op dc
C~C1~ C!C- t<’ 1 .Illen. llicr\.an is men gevrij\\raard door het gebruik van
sch<ial. daar de dekruit hiervan gebogen is. Dtzc
i’t’ll
..~:<~Illulol~”
~l~~ippc1s L croorzaken cen hardc hovenkorst met het gevolg dat het
Z<l‘\i 1 nlct k,ln opslaan omdat de jongc plantjes zich niet door deze
korst kunnen htenu.erken. Bij het ontsta;in van zoo’n korst moet deze
, c~I-\x.ijdcrd \\.orden. Haalt men deze korst er zonder meer af. dan kan
men u.cl op dc klemplantjes wachten. maar men zal ze niet zien verschl~nen. Venvlldert men deze korst dan gaat er ook nog eenige aardC nlcdt~ e n dangezien clc zaden aan de oppervlakte der aarde zitten,
1s 11~1 111yt uitgesloten. dat men met de korst ook de zaden verwijdert.
I>t- h,~rdc korst \\.ordt met een puntig houtje eerst verbrokkeld, hetgeen In den regel al voldoende is. In ieder geval heeft men nauwIcttend tot tc zien \vat men verwijdert desnoods met een vergrootill<lS.
KlcmpI,lnrj~~s \\.orden langzamerhand aan meer licht gewend en na

\.crloop van cenigerr tijd in dc volle zon geplaatst. Eerst laten m,ij de
~vit gemaakte ruit nog dienst doen. maal. toch niet tc lang. Vocht is
voor « C zaailingen. U dient er echter
natuurlijk een eerste verelschte
om tc denken, dat zaailingen ZM“I~ zijll, zoodat wij de plnntjcs niet
eerst lxgietcn en dan in dc zon plaatsen u.ant dan gaan zc verloren.
Na verloop van een week of zes k(lnnen de zaailingen verspeend
u.orden, M’I~ kunnen daar voor nog hetzelfde grondmengscl gebruken. Het verspenen kan dan in den loop van den zomer nog cenu
herhaald uTorden. \vaarhij dan gebruik gemaakt kan worden van cen
~~ocdzamcr grond,
Spr. wees er tenslotte nog op, dat men veel meer voldoening heeft
van enkele, door zichzelf uit zaad genTonnen planten. dan van een
groote collectie gekochte of op andere wijze verkregen planten.
\x,clke vaak nog zoo zijn opgesteld. dat men de planten nauu~elljks
kan onderscheiden.
‘Teneinde de liefhebberij van zaaien a a n te Lvakkeren. s t e l d e d e
spreker zaden voor de aanwezigen gratis beschikbaar. van welk aanbod dankb~~ar gebruik v,rcrd gemadkt. Het gesproken woord werd
door tecktningen ver-duidelijkt.
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Alain White ‘8 Boyd L. Sloane. THE STAPELIEAE
An Introductlon to thc Study of this Tr~bc of thc AsclcpiadaCC<IC. First cdition p’intcd i
n
Oc-tobcr-. 1933. Publishcd
A. W h 1 t e fi K o y d S 1 o a n e. 1421. Dominion Avenue.
Pasadcna. California, U . S . A . - Prins I; 3.00.
Het was ons reeds ccnlgcn tijd bekend. dat dc heeren W h 1 t e
en S 1 o a n c voornemens waren hun serie artikelen over de Stape11tac. gcpublicccrd In ,.Cactus a n d Succulent Jo~lrnal”. 1931 - 1933.
In boekvorm uit te geven. IHct boek\verk, dat thans voor ons ligt.
kan echter allerminst als een herdruk van btdoclde artikelenrccks
\x.orden beschouwrd: de oorspronkelijkc tekst is grondig herzien, ttrxvijl er verschillende hoofdstukken aan zijn toegevoegd. die eertijds
niet in ..C. and S. Journal” zijn verschenen. In velerlei opzichten is
dit v,,erk dan ook een verrassing voor ons.
Ge:ien het feit, dat Alwin Rerger’s monographie Stapelien

by
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1lnge.n. de vruchten en zaden (vruchtpluis:
), kortom alles. \vat den
I~cfhcbber en vakman maar belang kan inboezemen, c.c.a. vcrduidclijkt door photo’s en teekeningen. De ..Chronological Notcs”. een
hoofdstuk. dat hierop volgt, geeft een interessant overzicht van dc
plantkundigen, die op eenigerlci mrijze t o t d e kennis der Stapclicac
hebben bijgedragen. De rij opent met onzen landgenoot J II s t 11 s
H c LI r n i LI s, die in het jaar 1624 een uitstapje naar den Tafelberg
heeft gemaakt en aan wien mrij dc ccrstt afbeelding van cen S/a(>cli;r
te danken hebben. en eindigt met H c r b c T t L cl n g 1). dit in 1930
tezamen met Mr. A. S. V e r n a y een zeer succesvolle txpedltlc
naar de Kalahari heeft ondernomen, waarop o.a. een nieuwt Carn//uma-soort werd ontdekt( C. Langii) Naar aanleiding van dit hoofdstuk moeten wij er de schrijvers op wijzen. dat A 1 w i n R c r g c I
geen recht had op den professorstitcl.
Dan krijgen we een hoofdstuk over de cultuur. waarin de schrijvers tal van \vaardcvollc aal\vijzlngen
geven omtrent stekken, zaaien, enten en de bestrijding van
dierlijkc e n plantaardigc b e l a g e r s . W a t d e s t a n d p l a a t s b e t r e f t .
xvordt buitencultuur geprcfcrccrd. m e n verlieze d a a r b i j echter niet
uit het oog. dat dit enkel voor Californië en andere warme geLsresten
geldt. Op het beschrijvend gedeelte volgen niet minder dan zes aanhangscls. u’aarvan A en B voor den Nedcrlandschcn lezer van bijronder belang zijn. A geeft een levensbeschrijving van J LI s t II s
H e 11 r n i L I s, waarvan men de Neder]. vertaling in den vorigen
(zit April-no. 1933).
jaargang van ,,Succulenta” vindt geptlbliceerd
terwijl appendix K over de Stapelicae van N I c o I a a s W i t s e n en
P a LI 1 H e r 111 a n n handelt. geillustreerd met portretten van W 1 ts c n en J a n B II r m a n en rrproductics \‘an cen paar blndz. u i t
B u r m a n ‘s ,,Decades”
( 1738). Het werk wordt besloten met een
drietal handige registers. t.\v. van de botanische namen. de s y n o niemen en hybriden, en de in het hoek besproken of enkel gcnoemdt
plantkundigen. botanische instellingen e.d.. waarbij onze Verceniging niet is vergeten. Achterin een uitklapbare kaart van het vcxrbreidingsgehied d e r verschillende qcncra, xx,aaruit dczc pl,intengroc[>
bestaat. De bekende Amcrikaanschc deskundige op succulentengebied. J a m e s W e s t. schreef een vonruroord voor dit \vïrk en
schonk den schrijvers een heel merkwaardige antlckc Kerstkaart.
die men als frontispies vindt afgedrukt.
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BOEKBESPREKING

Aan onze leden in Oost- en West-Indië.
BELANGRIJK!
Door ons is besloten voor de in onze Koloniën Lxroonachtigc
Icdtn
de contributie weer op minim. f 3.- (zegge drie gulden1
per jaar
rerug te brengen. met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1934.
..F5U(~CUl~ENTA”
zal hun in den vervolge 1~” ~ccpos~ \vorden
gezonden. Voor het ovtr~gc b u i t e n l a n d b l i j f t dc contributie f 4.-

VOORLOOPIG
VERSLAG DER ALGEM. VERGADERING,
GEHOUDEN OP ZATERDAG 27 JANUARI 1934 TE
UTRECHT, GEBOUW VOOR K. EN W.
Daar gebrek aan de noodigc plaatsruimte ons nitt toelaat cen voledig verslag der laatstgehouden Jaarvergadering nog in dit nummer
op te nemen, willen W C voor heden met een kort uittreksel volstaan.
De notulen van jaarvergadering 1933, waarvan door de secretarc~~ voorltzing werd gedaan. o n t l o k t e n ZCCI Iangd~lrigc disciissics,
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t oorn.~m~.]“’IJK rnztkc do op dte vergadering tn het leven geroepen
~~~~~~r~~~tnts,ttrc-commisste,
1 tct ~ct‘lr\wliig der sccrctnrcssc
xverd b e h o u d e n s e e n bepaaldc
ILI,u~I~~~~.
LIJ,% 0,) \.crzock der Haarlemsche en Amsterdamsche afgc1 ,r;~rtt~gden ~\,crti geschrapt, door de vergadering goedgekeurd.
I>c \ctg‘tdcrtng hechtte haar goedkeuring aan de rekening en ver<ent\\ ooi~iling \an den Penningmeester plus begroeting 1934.
:jitttgczten cr geen o p g a v e n van candidaten ingekomen waren,
ho~~fd~* dc \.crklczing van tM,ee bestuursleden. v,Tegens periodiek afrrl~dcn \an de H.H. C: h r. de R i n g h en J. M. v a n den H o LI-

:115 iciien c 1 cl Kascommissie werden voorgedragen en benoemd
di> (1<1111c~s K e c h t. C o h e n en v a n d e n T h o o r n. alle te ‘s-Gra\ tYlll<uJc.

V,ln tic ingediende voorstellen werd dat van het Hoofdbestuur om
III tien \.cr~olgc geen Kringverslagen meer in het Maandblad op te
tt~~ttten ~IIL’T arrngcnomen, verder werd door de vergadering instemtttttt;j betuigd met het voorstel van Kring ..Ilet Gooi” om het jaar\ t.l.5 1 <i’J en het verslag der jaarvergadering uiterlijk in het Maart,1,11ttntct- tc pttbltcecren. Het v o o r s t e l v a n K r i n g ,.Haarlem e n Onit rixken’ om gelden hcschikbaar te stellen voor bovengenoemde reOI ~~,lnls,~tlc~comn~tsstc x~erd na gehouden stemming aan~cnonten.
W’at dc %<)rilc~c’cr~“de~in~ betreft. mferd besloten deze dit jaar te
,\-(;r ,r~,t~rt/t<l!lc tc houden ( Hemelvaartsdag).
Een meer gedetailleerd verslag der Jaarvergadering wordt in het
DE

SECRETARESSE

I\tiolil~
Iets O\‘El’
impotten.
- V o r s t Joscph S,llrn~Rcifferscheid-Dyck.
i~~~lc~-\phor~~
AS~III~CZ~IS. - ja~~rvcrslag 1 9 3 1 . - H e t L e e k e n h o e k j e . - H e t
zr~<,it’n x.lln Succulcntcn.
- Nwuwe L i t e r a t u u r - D e r d e N a t i o n a l e Cactustcnto()rl~rcII~rq -- I’rljscouranien
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d o l ’ grllsbrt~ln. ..aardkleurig”: o p dt hovenzijdc hcvlndt z i c h ;~an
\\,eerskanten cen onregelmatig o m l i j n d e . acts lngczonken donkcrbruine p l e k . dit i n tegenstelling niet cie rest van h e t hl;ldoppcrvl;lk
cen x\relnlg g l i m m e n d IS. v o o r t s r o n d o m dczc zonc e n gcdccltelijk
ook op het hovengedeeltc v,~n dc zijden van h t t corpusculum cenlgc
cvencens
ingedruktc v l e k k e n e n s t i p p e n vdn dczelfdc kleur.. Het
bladoppervlak
v,rordt d o o r dczc I n d e u k i n g e n Cenigszins hobbelig.
doch is voor de rest glad en onbehaard. Spleet 3 m.M. lang. f3locm
\\-it. overigens niet nader bekend.
Zuid-Afrika: Juiste vindplaats en ontdckkrr onbekend.
Ik kreeg deze plant ongevtcr cen jaar geleden tocgczonden \‘;in
den heer A. Lö s c h te Kirchzarten. die zc voor identiek hlcld met
c . ,rxllu~idr~r~~, Scha. Zc bleek echter i n den loop harcr ontv,,lkkcIIng absoluut verschillend van die plant te zijn.
Karakteristiek VOOI d e z e s o o r t i s d c glimmendc. donkerhruinc
p l e k o p de bovenzijde der corpusc~~la. zoomede de vcrderc inzinkin
gen. Helaas heeft de bloem. dit verleden herfst ( 1932) tc \,oorschijn
k\\,am, zich niet ten volle ontwikkeld. zoodat ik thans nog geen volledige hlocmbeschrijving
k a n geven.
De nieuv,,e soort behoort tot dc scctic Opl~flralrr~~~~~/~c~ll~f e n stdcrf
\{,el het dichtst hij Con. ~wllrlc.idu~n. Sch\v.
\roorhctlden van mlmC. ter-ricx>lor is wel een der opmerkelilkstc
cry in deze aan dcrgclijkc vormen zoo rijke plantengroep. Door hun
aardbruinc kleur en oneffen oppervlak hehhen de corpuscula hultengw’oon veel v.‘eg van hruinachtlge kiezelsteentjes. Ik houd het cr
dan ook voor. dat deze plant - zelfs in haar grocistadium - o p dt
natuurlijke standpldats
zeer mocllllk te ontdekken zal zijn.

2. Conophytum Johannes-Winkleri, Dtr. et Schw.
B l o e m b e s c h r i j v i n g : K e l k 4-sllpplg: k r o o n b u i s 2 - 3 m.M. lang,
Vruchtbeginsel net eiren In de splwt zichthaar. Kroonbladeren 4O5 0 In g e t a l . x m.M. b r e e d , goudgwl, 4 - 6 m.M. lang. iets stonq
meeldraden geel. talrijk. iets hoven dc kroonbt~ls uitstekend: a,rn1,11
stijlen 4. 2-3 n1.M. lang. tol onderaan tot vrij.

3. Conophytum Angelicae, Dtr, et Schw.
B l o e m b e s c h r i j v i n g : Kelkbuis 1 m.M h o v e n dc splwt tIltkomend,
grijsgroen met 5
.
lichtelilk hruinachtlg aangcloopen. evengrootc.
2 m.M. lange spitsc slipjes \‘an dezelfde grondklc~~r. d~c recht ovr~

\t c dc opmerking. dat dc v,ronderlijkc Echcr~r-ia car-llnc-rllata m i s sch:en een mutant zou zijn van dr x~oorgaande, doch is het ons niet
mogen gelukken stuifmeel van de metalica tc verkrijgen, daar o n z e
crgen
p1imten
al1 een vrouwelijkc
bloemen voortbrachten en niemand
o n s a a n een p l a n t mvt t\vecsl:lchtigc hlotmen k o n h e l p e n . zoodat
dezt kv.restle intusschen n o g g e e n s t a p vcrdcr i s gekomen. D o c h
hoc het zij, ook dc mutCjtiethcor-ie geeft ons geen verklaring van het
groote aantal vormen, \vaartusschen o n d e r l i n g e vcru,antschap niet
tc ontkennen valt. En hieromtrent kunnen de Mendelurettcn
uitkoelst gcvcn.
Deze zijn gthaswrd op de getalverhoudlngen. dlc men verkrijgt
door hastaardeering. Hierdoor ontstaan weliswaar geen nicriv,rc
clgenschappen, snaar- wor-cfer~ r-cc~Is hestaande k~~nm~rkcn o p anticrc
rc~Q:c gccqrocpcc~rd. We willen trachten dit op eenuoudlge urijzc uit
tc’ lqgen. al crkcnnen we onmiddellijk.
dat dit gebied cr ten is ~701
x an vottangels en klemmen.
Kruist men p l a n t e n , dit slechts in tién enkel kcnmcrk verschillen
bijv. de kleur der bloem. dan doen zich hij de hybride tww tnogcliikheden voor: de hloemkleur houdt het midden tusschen dc o~~dcrs.
dus r o o d x \n’ll gctçt rosc, o f d e kleur van wn der bcidc ouders
ovcrhccrscht en dc bastaard kan dus ook volkomen rood of wit zijn.
maar in icdcr geval zullen alle planten van dc ccrstc gcncratie (aangeduid door F. 1) dtzclfdc klCUI- hebben. Men zegt daarom: de F. 1
1s u n i f o r m . Bestclift m e n dczc p l a n t e n \x,cdirkcerig d a n zn1 cchtet
het volgend jaar een splitsing optreden. Was de bastaard intcrmcdla;r. dus stond zt In kenmerken precies tusschen dc helde ouders
i n . d a n zal d e getalvtrhouding der cxvccdt gcneratlc z i j n 1 : 2 : 1,
dus 111 het geval van de roede x dc witte \arietcit krijgcn wc I rooJ
tcgcn 3 rosc 1 wit. E,n v.‘as dc F
.
1 gelijk aan cen der ouder-s. o\‘crhccrschte dus het rood of htt wit. dan zal dc F. 2. oplcvcren 3 roodc
tegen 1 \vittt en otngckeerd. Hij het uitzaaien van het afzondcrlijkc
Ingcoogstc zaad zal nu blijken of het soorttcht LL’;IS of niet. En dan
blijkt bij dc verhouding 1 : 2 : 1, dat rood en \\,it zuiver zrjn en roschet Lolgend jaar weer splitsing vertoont volgens dczclfde gctalvcrhouding en in het getal 3 : 1(of 1 : 3 ) d c onzuiverheden aan dc kant
\ ‘in dt 3 zitten. Een populaire verklaring is dczc. Stel de kenmerken
\.oor met letters. Een raszuiverc plant heeft het kenmerk rood in zijn
mannelijke en in zijn vrouurelijkc voortplantingscellen. Rood is dus
\.oor te stellen door rr. Wit door w M’. en hij dc versmelting van cen
stu~fmcclkorrel
r niet cen eicel M’. ontstelt I‘v,‘. Zijn beidc ciyen-

h1
fIa,qt~/li/orv~is

met

sterk bcdoornde takken. De bastaard heeft gladde
\.icrkantc stengels. dit gaarne klimmen. D E hlocm is als dit van
P h . Eichlami. maar grootcr en de plant bloeit rijkelijk, alzooS cen
~~aardevolle verbetering. dit dc gocdc cigcnsc,hal,pcn der lwitlc afnnzorldtr.5 i n zi~,/z r>crct-nigtf hrcft. E n h i e r o p w i l l e n w e tenslotte n o g
c’cns uitdrukkelijk dc aandacht vestigen. Kruising moet t o t bepald
docl hebben iets nieuws tt verkrijgen. \xrat zich door bctcre cigensch,lppen van het reeds bestaande ondcrscheldt. Het heeft absolr~r~t
gïcn zin u.illekturig tL\,ce planten. die totvallig gclijktiidlg b l o e i e n
met elkander tt hcstui\Ten. Het geeft slechts noodcloozc ver\x,arring

e n m e n hcrclkt eigcnlljk niets. dan dat men jarenlang zijn zorgen
hestcedt aan planten. die als zc gaan bloeien, mcestal blijken tegen~~11lcrs te zijn. Bij de Al oc‘s i n d e tuinen v a n d c Riviera i s het al
haast o n m o g e l i j k gem.orden zulvc’re s o o r t e n terug tt v i n d e n . H e t
ctikct \zermcldt dan in den rcgcl M.CI de naam der Inocder, waarvan
het zaad afkomstig I S . doch over dc v:ìder lvordt niet gcsproken en
d~c heeft t o c h o o k zijn anndccl gelcvcrd i n dc kenmerken der na

MESEMS IN ALGIERS
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Ijc andcrc photo i s genomen v a n cen vrr-hoogde

spoorbaan. gc-

heel ovcrdrkt met Mesem edule. De sterke takken, voorzien van sabclvorm~g g e b o g e n . d r i e h o e k i g e b l a d e r e n . Lvoekerden d a a r wcl~g
x.oort. bloeiend m e t uilttc. r o s e . o f gclc. o p grootc schecrk\vasten
gelijkende bloemen.
Mesem edulc bloeit o o k i n Zuid-Fr;lnkrijk e n Krctagnc, a a n d e

ZuIdkust \.an Engcbnd e n o p het eiland Wlght, mCjar d o e t daal
toch altijd als sierplant dienst, tcr\h,ljl z e o p onze spoorbaan in
Noord-Afrika als onkruid groeit en alle andcrc vcgatic totaal vtrd r o n g e n heeft. Hocu,cl h e t v a d e r l a n d van dczc Mcscm 111 ZuidAftikn ligt. schijnt zc zich ook in Noord-Afrika goed thuis tc voelen.
J, J. E. v. d. T.

HET

LEEKENHOEKJE

Dt maand April, dc maand van vtrpotten en zaaien. dit laatstc
a l s h e t z a c h t weer IS. W a t dczc onderurerpen betreft k u n n e n u.il
naar dc \.origc maa;~ci vcr\vijzen. Wij zouden met dczr simpclc mcdcdccling kunnen v o l s t a a n ware het niet. d a t o n s cenigc h r i c v e n
btrukten. dit \x,ij nu mooi kunnen behandelen.
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011s lid 1.. dc D II n F( c n te Hcithuysen heeft de ervaring opgcti,i;ln. dat hl1 ‘s uïnters veel vetplanten. andere dan cactussen. kmrijt
lr<l<lkI. s Zonicrs stilan d c pl<lnten b u i t e n e n ‘s -FintrE i s genoemd
11d o p kclmcrcultuur aangex~czen. W i j v e r m o e d e n . d a t de meestc,
dczcr planten snctl\~clen omdat ze te xvarm en te droog staan. Hcrh,~,~lticl~~k hchhen Li-ij e r o p gc\vezen. d a t h e t w a t e r g e v e n v a n d e
<,lllst<llldlqllCCl~~l. \\.,I;irin dc planten verkceren, afhangt. Staan de
plClnten Illchtig en in een niet te hooge temperatuur dan behoeft men
<IC:c planten \veinlg Lvater te geven, doch t‘r dient rekening mede gcho~~cicr~ tc x\.orden met dit planten. wrelke vroeg moeten bloeien, deze
\ erlangen natuurlijk uel vocht. Dik\\rijls komt het voor, dat bedoelde
\ crpLlnteil opgeruimd u,oïden. als zc cr een bcctjc onoogelijk gaan
!r~t=~c-n. Oogenschijnlijk lijken zc dood. maar hetft men geduld tot
het voorjaar. dan ontdekt men dat ze weer geheel opknappen. Vetplanten zijn taai. laat U zc gerust staan en U zult er verbaasd van
staan. wat er in den loop van den tijd nog van terecht komt.
Ons lid d c W o 1 f f te Rotterdam zendt ons een monster grond.
Hij schrijft hierover: .,Wanneer ik mijn planten water geef, heeft
het x\.atciI- zckcr 5 minuten noodig om door den pot te loopen en geh-ur-t het soms. dat dc bovenste laag nat maar de rest van de aardt
kt1rkdroog blijf:“.
Gcnocntd lid leest zoo hier en daar. dat dc aarde goed doorlatend
IIIOCI zIjl en \.incit. dat ;11s hij 5 minuten moet uvachten. cr geen sprake
\ ,ln IS \.<III gotd doorlatend. Wil zijn dit met hem eens: onder goed
doorlatend verstaan \x,ij, als het water op den pot gegeven w o r d t .
het 11~1 cenigc tellen onder uit den pot loopt. Maar zooiets moet niet
qcprohccrd u.orden met aardc die gortdroog is. want dan lukt het
IIICI. Dit schijnt hij genoemd lid het ge\xal te zijn. Als de aarde uitqL-tlroogd IS. blijft het toegediende Lvater eerst op den pot staan.
nl<t<lkt de bovenstc laag vochtig en een klein gcdeclte werkt zich
JOOI- het ondcrstc gedeelte van den pot. omdat daar het meeste zand
,t,in\\.czig I S . \vat gemakkelijk het water doorlaat. Wij raden dit lid
Cl<\11 III het Iclatst \‘an dczc m a a n d eens cen teil met lau\v water klaar
(C maLen. Hierin plaatst hij dc potten en laat deze eens goed met
1~ ,itcr \-olzuigen. zoodat de gehecle inhoud van den pot goed nat is.
.91.< 111j dc potten daarna er uit haalt, dan zal hij zien, dat het kvater
Lx,- 1nCt cen straaltje uItloopt. want h e t gezonden aardmengscl LX’;IS
per-fcct. Grond. die te veel -.,xra(cr houdt. dus niet doorlatend is, vert o o n t dit \.erschijnscl niet. maar geeft druppclsgewnjs
het overtollige
?i <l t (‘1‘ ‘1 I

Nu nog iets over het vetplanten van zaailingen. Spring met deze
:i‘crc‘ piantjcs \.oorzichtig om. R/Ia;lk verst de aarde om een zaailing
los. voordat dczc uit de zaaipan ~\.orit gehaald. Vul daarna een potje
hcrlf met aarde. in het midden iets hoogcr dan aan de kanten, zoodat
cen heuveltje ontstaat en verspreidt de \xrorteltjes
langs de hellingen,
~x.ailrn:> de pot verder met aarde aangevuld u,ordt. Beschadiging van
het lvortelgestel \xTordt zoovecl mogelijk vcrmrden. Dc aarde wordt
goed aangedrukt.

OPUIV’i’IUt3ES’I’RIJDI~(;

iN AUS’TRALIE.

L)at de Opuntia’s in sommige deeien van Australie t o t cen ware
landplaag geworden zijn, mag als algemeen bekend worden verondersteld. Voornamelijk I S dit dc soort Opur~tia i77cr771is, die men
v,raarschljnlijk
indertijd met de bedoeling heeft aangeplant. er- cen
v,.aar-dcvolle votdsclplant voor het vcc van te maken, doch die in dit
opzicht tclcul- heeft grsteid. Intusschen heeft ze zich in Zuidelijk
CJucensland en het noorden van DJ. L. W&s zoo sterk uitgebreid.
dat er’ cen vrilwel aaneengesloten oppervlak mee bedekt is ter groot(e \.an hall Engeland. waar alle overige plantengroei volkomen VCI‘stikt wordt.
In het Kosmosnummer
van Dec. 1932 vonden we thans een artikel
01.~1‘ de bestrijding van dit lastige onkruid. De gcbruikelijkc middclen x’aren reeds lang toegepast. zooals weghakken, verbranden enz.
doch ze hadden ;+lle gefaald. Eindelijk kv,Tanl men op de gedacht?
naar een bestrildingsmiddcl tc zoeken. aan dc natuur zclvc ontleend,
zoo;lls men dit ook bij inscctcnplagen wel toepast en meende dit
gevonden tc hebben in een klcinc vlindersoort uit het geslacht der
motten, genaamd Cac~0blasfi.s
cac~forzirn.
De talrijke larven vreten zich spoedig een \veg tot het hart der
schijven en brengen dczc zoo tot afsterven. Sinds 1925 v,,erden de
Cactohlastismotjcs In proeftuInen aangekx,eekt e n d a n i n d e bedrcigdc streken uitgezet. De bij het artikel hchoorende foto’s laten
zien. hoc grondig ze hun wrcrk doen.
Na drlc jaar waren op een daartoe uitgezocht terrein, dat geheel
begroeid geweest was met een ondoordringhn-e wildernis, de cactuspl~lnten volkome; opgeruimd. Men hoopt nu op deze wijze binnen
nfzienbaren tijd van de plaag verlost te zijn. Als deze beestjes iic h
dan maar tot de cactussen blijven bepalen en niet vroeg af laat naal
een andere voedselbron gaan omzien.

v. d. H.

h,ind van d i t b o e k dc in E n g e l a n d g e v o l g d e cultuurmcthoden m e t
dc onze tc vergelijken.
D c grootste vcrdlenste van dit \xrcrk is cchtcr o.i.. dat het de
nomenclatuur van H r 1 t t o n C; R o s c ook ~‘oor den gewonen liefhebber toqankclijk maClkt. In het hoofdstuk over de nomenclat,liir
\.ind t men een opgave \‘;in dc vaak zeer gecompllcctrde galachtsnamen van K. t; R. en de namen der geslachten, dit door genoemdc
auteurs gehandhaafd zijn. met de verklaring ervan. vfrdtr een vcrWaarom Marnnlllklarende lijst van cen groot aantal soortn,lmen.
l,iria met ddh~it ,,III” moet u.orden gtschreven. vindt men in dit
hoofdstuk haarfijn uitgclcgd.
D e hcschrijvingen der divcrsr geslachten, waaraan e e n v o l g e n d
hoofdstuk IS gewijd. zijn beknopt en duidelijk. Soortbeschrijvingen
zal men echter vergeefs in dit v,,rrk zoeken. Wat de blbliographic
Ixtrcft. hehh en urij t o t onzc‘n spijt motten constatccren. dat daarin
met peen ~~~~~rd melding is gemaakt van renig Ncdcrlandsch werk
o p Cactusgehied: u,ij hopen. dat dc schrijfster dit hij een nieuwen
druk zal verbeteren. Het hoek is guillustrctrd met photo’s. beschikhaar gesteld door F r I c’ d r. R d. H a a g c jun. tc Erfurt, dit op
krlnstdrukpapicr
tusschen d e n ttkst ziln g e p l a a t s t . H t t i s j a m mer. dat de schrijfster niet ovt‘~. een collcctlc orlgincclc afbeeldingen
beschikte. \xrat dc \\raardc \.an het \vcr-k zeer zckcr zou hebben verhoogd.
Willen Sir W I 11 i a m La xx’ r c n c e. in leven President der
..(:actus C; Succulent Society of Great Hritaln” schreef cen geestig
voorwoord. \\raarin hij o.a. ge\xrag maakt van dc Hollanders. dit
hlscxlts eten om in het bezit tc komen x’an bons voor cen boek over
Cactl of vetplanten.
hebben w’ij niets
Voor dc uitvoering van dit nicuwc Cactllshoek
dan lof: het back z~ct er zeer sm<lakvoI en nclvcrzorgd uit.
Mevr. H i g g i n s. di? als sccr.ssc onzrr Hritsche Zustcrvereenig i n g e n redactrice van h e t d o o r haar uitgcgcven ..Cactus Journal”
;11 geen onbekend? mcrr M’PIS In dt wereld der ~~ctplantenliefhebbers,
heeft zich met de samenstelling van dit werk bijzonder verdlenstclijk gemaakt en niet alleen jegens dc Engclschc liefhebbers.
M . Knus I‘l:N.

PRI JXOURANTEN.

ALBERT

SCHENKEL,

Blankenesse-Hamburg.
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ct,it zt‘ :oo een\ outi~g is. Hoe is ZC dan? Als mijn pl<lnten de maand
M<~I hchhen hcreikt e n d e .,ijshciligen” voorbij zijn, gaan ze dc tuin
111 lJ,~,i~. gra‘lf ik dc p o t t e n geheel in de grond. Zc komen tusschen
dc sr~~,~lthoo~~e~~ e n daar blijven ze de gansche ZOITICI. H e t eenigc
\i,~t uk doc. 1s ,lf en toe cen dunne koegicr of kippengier geven. Dans
1,1,1t ik zc tot in October staan en dan komen zt binnen al met dc
hl(->cnlknoppen. O m d a t d e p l a n t e n t o t d e epiphytischc hehooren
geel 11\ ;c een lichte grond (Bladgrond).
Nog moge* ik \xr,lt anders opmerken.
(:,f~~frr.~(/rontl.
Hierover is al wat tc d o e n geLveest e n v o o r a l i n
OII;C
ri~!l~‘n~c,ooïtilye
t i j d (cvemlls m e t al d i e ..gocdkoopc” Cactusmc~\t!!!) Mijn bevinding is. dat men met ten ,,z\varc” grond -misschoen nlct luist. rrlm~- IS kleiachtige grond beter - u,el zoo wat al
z ‘11 Gtri:en, Vctplanlen e n Euphorbias kan believen. Het is mij
tenmlnstc goed bevallen in dc 23 jaar, dat ik Cactussen kweek.
( V o o r Epiph. - r e e d s g e z e g d - en Phyllo’s maak ik een ultzondcrlng 1. Een uitstekende grond vrind ik deze. Zet op een hoop lagen
kleIzoden afgturlsseld met koemest (Ik bedoel hiermede mest uit dt
q~-ocp ;rchtcr de koeien van dan. Excuseer mij deze termlnilogie.
I k h e n I,,ind- e n TulnhoLl\\.onde~-\~~ijz~~- e n dan k o m t m e n n o g al
i-cns op dit chapiter). Laat dit een jaar zitten en dan hch jc, \\rat jc
pl;~nten ht>gccrerl. Er wordt bij ‘t gc~Orr~ilr dezer grond uTat kalkpurn
doc~r gcci,~;~n.
Nlct Iedereen z<11 deze grond helaas kunnen ,,maken”.
NO~)II c~chtvr- doc ik cr turfstrooisel door!
In di% zaalpC~n
neem Ik liefst zeer humeuze grond. zuIverc blad!qronti. ( tjlllft gi-makkcll]k
\rochtig. b o v e n s t e l a a g j e stcriliseeren).
RI dg IA1. hicr,~an o o k noq tocvocgen. hoc ik mijn planten in dc
:OIII~~I‘ h~~l-,;lndcl? Tot 1933 had ik geen kas. Ik hield mijn planten in
di% u IIIICI- III dc school in een lokaal op het zuiden. In de loop del
nl,~,~nd Al,t-il ~~~1~1” d e laaggrociendc s o o r t e n naar cen b a k van CC’C
rr~rtcr.\. Ik gr;wl de potten in dc bodem van de bak tot de rand 111.
Onlcl,~r 11‘ dc gchcelc u,inttr i n ‘1 x.011~ l i c h t hebben gestaan i s tlc
o\ c\l g:tn)~ naar di, stand ondel, tic cenruitcrs feitelijk geen overgang.
NLI ~tu11 dc planten dus onder- glas en I’ 1 a li hij ‘t glas. Men krijgt
cI~I~ nooit gc‘en gercktc plClnten. Be h a k v a n cenruitcrs k a n m e n
Iuchti‘t1 tooals men u.11. aan dc ondcrknnt. aan dt bovenkant. om en
om dcs~~oocts een raam er af. Hierdoor heb ik de temperatuur in
III’II ~n,~cht en hchocf
noot! schaduw te geven. Ik heb dus warmtc.
zc>n en frlsschc l u c h t . ( N a t u u r l i j k v a l l e n o n d e r deze behandeling
nli*t C;,istcri:r’s. H;r\vorthia’s.
Aloë i~aricgata en dergvlijkcx). I n
dc
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z o m e r giet ik gc\veldig v e e l . I k doe d i t eenvoudig met e e n g i e t e r
met fijnc broes en doe dit gewoon over dc ,,kop”; zonder ultzondering. Misschien voor vele \\rel \xrat spartaansch, maar heusch ik zou
‘t niet doen als ik mijn planten er aan ZOO wagen. Dit gieten gebeurt
tegen ‘t sluiten der ramen, zoodat direct na ‘t gieten de bak wordt

gesloten en ik dc plant met cen ~varmc. vochtige atmosfeer bezorg.
\\~aarvoor zt zeer dankbaar zijn.
Ten slotte nog de bemesting. Ik gebruik nooit geen .,Pokon”
..Car;~cas” o f h o c dit pcpcrdurc s p u l m e e r m o g e h e c t e n ! ( M i j n
gocdc centen gebruik ik lie\Jer om \vat aan te koopen). In ten crrmcr doc ik cen paar flinkc scheppen koemest ( Alweer uit dit grocl2
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zoo vexch mogelijk. Ik haal cen kruiwagen vol hij een boer en
doc d~c In cen goed gesloten \Jat. Dan heb ik dc heele zomer gcnocg )
‘C
i rest \‘ilf> cl e emmer \‘il, 11 ‘1c c 3in
‘
met vaater. Alles goed omroerend
cn d,ln g~ct ik ‘t met een kleine gieter door de tuit op den grond der
putten CII tusschen de potten. Nagieten en klaar is het. Dit doe ik
,111<- xvcken cen ktcr. tc beginnen Mei en te eindigen in dc loop van
c 11

Scptïnlhcr.

Tenslotte nog iets over dc bijgevoegde foto. In hzt midden staat
dc ..dcugd”. H e t 1s cen C . flagclliformis. d i e momentcel z 1 5 0
. ..St.~,~r~ten” hc-rft. \\,aarbij er mccrderc zijn van meer dan 2’4 meter.
Zc 1s door- 1111~ geënt op een Opuntia. De plant is 22 jaar. Zt bloeit
]il<~l~lljks met hondcrdt bloemen. (Nu zit ze \veer vol knop) Van\\cgc dc hooge plaats die z e ..bekleedt” h e b i k z e i n geen 10 iaar.
zchcr. tiu~-\ en L’erpotten. Ik ,,vocr” ze dus in den zomer maar en na
niet \<ln dt k o t . maar van de kiii. Zoo ‘n oude tante kan wc1 wat
c\tr<1’s hebben. Deze plant staat altijd in mijn lokaal. Zr wordt gec\cortct’rd door txvee C. peruvianus monstruosus major. Links is de
mocdcr. rechts de dochter. De moeder is van 191 1, de dochter van
1921. Uit de pot meten ze ruim 1.25 meter. Ze staan sinds 1937 In
i’cn pot \iìn 49 c.M. wijdte.
P. 1-I.

El:N

NIEUWE

GROOTBLOEMIGE

Scyen.

CRISTATR

I-)c i-;lcttlsl‘lgcr C 11 r t B a c k b e r g bericht ons, dat hij na cen
\ ~crl~\~-~gc ktl!tuur thans cen nieu\ve cristata in den handel kan brengen, \\.+.%lkc In haar soort ~1,c-l eenig is en in liefhebberskringen het
grootstc op:len zal baren. Ieder xvcrt. dat de cristata’s van Ctrcrls
.S’ric-c.i;tr./i niet gemakkelijk bloeien en daarbij dc lastige gewoonte
hcbhcn spoedig meer tot het vormen van normale scheuten over te
$/<l<lll

Nu ont\\.ikkelde zich x’oor eenige j a r e n i n d e \,erzameling v a n
heer 13 ri c k c 1~ e r g éi-n plant wrelke geheel van de andere af\\ I,c%k. Er ontstonden n.1. scheuten ixrelke veel dikker waren, dan aan
dc IJOI-malc C. Silvcstrii. Deze scheuten maakten m’eer zijscheuten.
\x.clkc nog dikker \x’aren dan de voorgaande en tenslotte in cristata’s
o\.crglngen \an z e e r typtschcn \‘orm. s o m s i n d e n v o r m v a n e e n
hru~s. o f o p h e t gexs.ei v a n e e n hert gelijkend. Er had alzoo een
tcgenovcrgcstclde ont\xrikkcling plaats. als bij de tot nu toe bekende
c 1t‘n
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crlstata’s. \xrclkc van de handvorming tot den normalen vorm plegen
[crug te slaan. Verder hleck. dat deze geheel abnormaal gegroeidc
scheaten gemakkelijk zelf Lvortels maken en vrijwel onvatbaar zijn
Icgen roodc spin.
Het grootstc wondcr is cvenn~cl de blociwillightid dcztr planten.
Uc cristata’s
overdekken zich in het voorjaar letterlijk met knoppen.

IIï bloemen zijn over het geheel donkerder getint. dan bij de normalf planten. zij ontxrlkkelen ook meer rijen bloemkroonbladen als
dczc. ja. er zijn zelfs planten x\,elkc geen meeldraden meer vormen,
en zoo goed als geheel gevuldc bloemen hebben.
1 t’;I 1 minuscula e n Mammillarin Wildiana
Daar cr hchalvc bij RCXI
maar weinig goed bloeiende cristata’s zijn, en de grootc blotmen
dczcr nieuwe crlstata nog veel aanzienlijker zijn, als dit van Rcb.
minr~scula. is het niet t e veel g e z e g d , wanneer urij deze nicuwc Cr
rc~~s Silrvsfr-ii
r’ar. ~~rassic;~~~~is
c.risfatn a l s e e n d e r m e e s t v,rnardcI olie aanu~insten d e r l;iatste j a r e n beschouwen. zoowcl v o o r d e n
beginnenden als voor den ervaren vcrzamcla:lr,
nlct het minst \‘oor
den specialen liefhchber van cristnta’s.
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H. v. d. Hoek-Ostende, Amstelvein
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bcschouu,en en L o t z y meent dan ook. dat Opuntia lulgida zelf
een b~~stanrd is, dit zich vegctaticf heeft staClnde gehouden. Dit klopt
ook met wat B c r g c r omlrcnt dczc soort ztgt: ,.ZV gïocit mccst;ll
in groote mxsa’s bijten e n wcl gc\voonlijk i n twee v o r m e n . cen
sterk hedoo~ndc en ten zwak bedoorndc. De takken breken gemakkclijk af. x-J;lt dc vcrsprfiding i
n
dc h,lnd urcrkt”. 13ij vclc ~II~C’I-COpt~ntia’s komen c\‘cneens steriele vruchten voor. die doorgrocien
e n zich als stek l a t e n b e h a n d e l e n . W e d e n k e n bi~voorhccld aan
Oprltia Bcr-~~c~-ian,~.
\vrwrx.an m e n h e t \~adt’rlancl niet k e n t . d o c h
w’aarvan de verondcrstelilng niet al tc gcx~aagd is. dat zij ergens in
dc Rlvlera als bastaard zal zijn ontstaan. Waaruit is morllijk na te
qaan. o m d a t juist i n ZLlicl-E~~ropa zoo~ecl s o o r t e n hijeenst;tan. dit
in de natuur geografisch ver geschuden zijn en daar dus niet met
elkander bastaardwren kunnen. Nu zou men tegen kunnen werpen.
als bastaardeeren d a n íoo e e n v o u d i g g a a t , \vaarom i s het a a n t a l
\,crschcldenheden of soorten dan nog niet \~ccl en \~wl grooter? Dit
k o m t , d o o r d a t e e n g r o o t deel der ontstane v o r m e n M~C’CI van h e t
tooneel vcrdu.ijnt door natllurlijkc oorzaken. Zoo zijn het in Amerika vooral de knaagdieren. die er zeer talrijk zijn en die dol zijn op
de zaden en kiemplantjes. De \,crmerrdering geschiedt er dus voornamelijk door afgebroken stukken. Waar men, zooals in het reeds
nl<~i\rmalen genocrndc proefstation de knaagdieren huitcnsluit.
\‘c‘I‘loont de cactus\x~creld al gau~r een heel ander beeld. Nog cen anderc
<I~IIU ijzing \oor het optreden van bastaarden hebben M’? in de ZC’C’I
lok,llc verspreiding. dit sommige soorten kenmerkt en \\Jat \xrijst op
cen ontstaan ter plaatse. Zo0 qroPit Op11n~i;i f~ir~ipar;I Rosc slechts
o p écn enkelc plaats in de huurt van Tucson. Hij voortgezet onderzock zal blijken, dat heel v.rat Opuntia’s,
die nu als soort beschre\‘en staan, tot de hastaarden moeten gerekend \vordrn. Alleen d~c
planten, dlcr zi,h uit zaad constant laten voortk\\,eeken
hebben recht
op den naan van soorten. Dit sluit echter cen hepcrktc individucclc
\ ;Iïidl3iliteit n i e t u i t . daar deze d o o r uitwendige onlstandiilticticn
\\,oïdt veroorzaakt.
Ook op het gebied der vetplanten hccl’t Dr. L o t z y ondcrzockingen ~cpublicecrd. welke te \,lnden zijn in het 10de deel V:III ..Gcnciii J” ( den Haag - M a r i II s N y h o f f 1928). Dit betreft zijn reis
naar Zuid-Afrika. x~aarvan ons on het bijzonder intercssctren de
hastaarden \‘an de geslachten Col!ylctlon en Euphoïbia. Deze zullen
in cen volgend artikel worden besproken.
J .

h/I. \.:III den flollten.
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CACTUSTENTOONSTELLING
‘s-GRAVENHAGE.

TE

Ter- eert‘ van het derde lustrum onzcr Vereenlging z a l o p 15. 16
en 17 Juni tc ‘s-Gravenhage in Pulchri Studio, Lange Voor-hotst 15.
cen grootc C:actusttntoonstclling
worden gehouden. Reeds zijn een
groot aantal inschrijvingen binnengekomen, alle van liefhebbers en
slechts plan een tweetal heroepskweekers zal worden vergund een
st;ind in te richten. zoodnt men hier geen par:ìdcpaarden te zien zal
krijgen van vaklui. doch de tentoonstelling een beeld zal geven van
zu~\cr amateurisme. Planten, gekweekt onder de vaak zeer ongunst;Rc omst<lndighcden
der groote stad in eenvoudige kasjes voor het
r,iam. op een balkonnetje en zoo meer. en niettegenstaand? dat gcttllgcnls afleggend van de groote liefde, waarmede ze werden omrlngd.
Zij. die de tentoonstelling tc Amsterdam bezochten, moeten zich
hlerdoor niet laten weerhouden om ook eens in den Haag te gaan
kijken. \vant juist deze tentoonstelling gaat niet uit van het vooropgezet Lvetenschappelijk
doel, om een overzicht te geven \jan wat geodoch wil uitsluitend demonstreeren. wat men
grafisch bijeenhoort.
mei ccncw~~diq~
n7iddclcn cmn dc licfhrbhcrij I r a n maken. E n
d a t
kan \oor ons allen heel leerzaam zijn. We wenschen de Haagschr
afdeellng cen flink succes en we twijfelen er niet aan of deze tentoonstclling zal wederom stormenderhand alle harten veroveren, (en
Red.
Succulenta heel wat nieuwe leden bezorgen ).

1919 - 16 JUNI - 1934.
‘t Is feest vandaag, de herdenking van het vijftienjarig bestaan
onzcr Vcrceniging.
O p zoo’n feestdag z e t t e n urij de bloemetjes buiten! En wre \xrillen
op onze nationale jubileumtentoonstelling aan alle bloemenliefhehhcrs laten zien. hoeveel e d e l e s c h o o n h e i d e r b i j o n z e g e d o o r n d e
\ricnilen \-alt w’i~ilr te nemen.
Ook In d i t jubiltumnrimmer w i l l e n wij o n z e lievelingsplanten
lalen spreken. En naar wij hopen. zal die bloementaal zoo duidcl i j k zijn. d,rt \.clen. dlc nu nog geen lid onzer Vereeniging zijn. zich
dlentengc~\.olgc
bij ons z u l l e n a a n s l u i t e n .
Zckcr. ook als niet-lid kan men wel genieten van z’n planten.
III:I<I~- ic-cìcr- v,~cet. d,~t gedeelde vreugde dubbtl groot is!
1)~ ;Ifhccldlngen In dit jubileum-nummer zijn alle afkomstig van
door onze leden gekweekte planten. Die afbeeldingen spreken voor
rli-h LC‘I~ - \.clc licfhchhcrs hebben dc glorie hunner liefhebberij bcr-i~lk t n1i’t :t‘cr e e n v o u d i g e m i d d e l e n e n o n d e r d i k w i j l s n i e t d e
gunstlgstc omstandigheden. Laat dit een aansporing zijn voor anderen. om ook met ons de succulenten te gaan kwceken, liefhebben en
lwn onderen!

D E W A R E LIEFHEI3BERIJ.
I n her Inlcldend w o o r d v o o r d i t jubileum-numtner m e r k t e n \x,ij
~~~c~cis tc-r loops op, dat vele liefhebbers de glorie hunner licfhebbtrij
lwrclken met een\~oudlgc middelen.
Nlct Icdercen mag voor zijn liefhebberij eenige honderden g u l dens bcs~cden om ten naar de eischen des tijds IngerIchte succulen
tenk:ls tc laten hou\ven. En gelukkig is dit ook niet noodig, want
ontc gccioorndc \.rlenden gevoelen zich even goed thuis onder het
gC1st\,rilc glasdak \‘an e e n primitief z e l f g e t i m m e r d kasjc. Ja. misschoen w o r d t In dat eenvoudige kasje nog wel meer voldoening van
tic li~~fhcbberij gesmaakt. Want de bevrediging. zooals de Lvare liefhchhcr dit \‘;ln z’n planten geniet. is niet afhankelijk van dc meer
of mlndcr groott som gelds, welke aan de liefhebberij besteed kan
\, orden Ten onrcchtc meenen velen dit wel eens, en denken dan
d;lt het lIdmaatschap onzcr Vtreeniging voor hen niet bedoeld is.
I,;lten \\,il cr hier nog eens de aandacht op vestigen, dat het lidmaats c h a p \.an ..Succulenta” bedoeld is voor arm en rijk, jong en oud,
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onverschillig van welke rang of stand. mits men maar liefhebberij
tot de succulenten heeft. Kleinc liefhebbers. beginnende verzamclaars, met een tiental planten op de vensterbank.

Een kijkje in de Cactuskas van Mej. N. Haan, Hoofddorp.

Groepje bloeiende Echinopsissen uit de verzameling van Mej. N. Haan
te Hoofddorp.
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111 onze gtltderen thuis als de eigenaar van een kassencomplex vol
l,l,inten. Dc eerste zal. door het lezen van ons mooie Maandblad
opgex\.c~kt \\.or-den o m de k eine
l
c o l l e c t i e g e r e g e l d m e t e e n paal
IIICIIL~C soorten uit te breiden. hij zal contact zoeken met andere
licfhcbhcrs. en door onderling ruilen. groeien de verzamelingen
zlendcroogen.
Dan kunnen de planten al gauw niet meer in huis
l-,l~~ven. men gaat een kasje bou\xlen. En hierin weet men vaak op
ultrrst prCictische wijze partij te trekken van de plaatselijke omst,lnclighcden en de situatie ten opzichte van woning en omgeving.

11~ iiethehherskas

v a n d e n Heer W . Verwaal t e R i j s w i j k

In zoo’n kasje kan de amateur-kweeker zijn liefhebberij ten ~011~
Iiitlc\.en. Het k a s i n t e r i e u r v a n M e j . N. H a a n te Hoofddorp en van
den heer W. V e r w a a 1 te Rijswijk geven daarvan een goed beeld.
En de foto’s dan de bloeiende Echinopsissen bewijzen wel duidelijk.
hoc goed de planten hij haar verzorgers thuis gevoelen. De heer
V c r \v a a 1, schreef bij z’n foto, dat de Echinopsis naast de kachelpijp al 40 jaar oud is en de links daarvan staande plant reeds 20
zomers telt. Hoeveel hef en leed hebben die planten al niet mee
d o o r g e m a a k t . hoeveel liefde en trouwe verzorging moet haar br-

De bloeiende Echinopsissen
tc Kljswijk

uit de verzameling van den Heer W. Verwaal

ifoto door de ruiten genomen).

toond zijn. maar ook. hocveel rein genot hebben ze geschonken!
Geven en nemen. tnss,:hen plant en kweeker, dat is de ware liefhebberij!
G. D. D.

EUPHORBIA

SPLENDENS.

D e meeste Euphorbia’s w o r d e n n i e t g e k w e e k t o m h a a r mooic
bloemen. doch hoofdzakelijk om haar interessante
vormen, welke
veel overeenkomst met die der Cactussen vertoonen. Een soort,
maakt hierop echter een gunstige uitErtphorhin
splcndrns Hojei.
zondering. Omstreeks 1828 werd zc door den auteur van Madagaskar naar Europa overgebracht en sinds dien werd ze. vooral in
Duitschland, algemeen als kamerplant gekweekt. De laatste jaren
heeft zij zich ook in Nedcrand vele vrienden verworven. De kleine.
op zich zelf onaanzienlijke bloempjes, verschijnen het gei-eclc jaar
onafgebroken aan de toppen der jonge scheuten. De sierwaarde ligt
niet in deze kleine bloempjes, maar in de schitterend rood gekleurde
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schutbladen (bracteeën). welke de bloeiwijze omgeven, en tegen de
Arisch groene bladeren zoo heerlijk afsteken.
Euphorbia splendens is uiterst gemakkelijk te kweeken. doch
houdt van een regelmatig warme standplaats. Vandaar, dat ze zich

in dc zonnige kamer zoo op haar gemak gevoelt, Dit bewijst ook -rel
dc mooic afheeldlng ons door Mtvr. v. d. M o 1 e n-D i r k m a a t tc
‘s-Gravenhage bereidwilhg ter beschikking gesteld.
G. D. D.
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Konden wij cen maand geleden over heerlijke zomertemPeratutIr
spreken. thans zitten wij met de ijsheiligen opgescheept en dit is de
laatste dagen xrel merkbaar. Zij, die tenminste de planten reeds

buiten hadden qcbracht,
verleid door het zachtc Lveer, zullen met
<
weemoed aan hen gedacht hebben. ja er misschien niet van geslapen
hebben. Dekmateriaal bij de hand houden is in ons land steeds geboden.
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0~ CI gebrek aan zon hebben Mrij niet te klagen en allerwege
hoorcn \vij spreken over schermen. Wij schermen niet en nog maar
zelden hebben \vij onze planten zoo mooi van tint gezien. Aloc’s
cn Gastcrias licht tot roodbrum, werkelijk een lust om naar te kijken.
Anderc planten. xvaarl’an de buitenste bladeren rond gebogen staan
om het hart van dc plant te beschermen. Hierbij zien wij hoe moeder
nCltuur 1.001‘ een natuurlijke bescherming zorgt. Schitterend zijn de
Inct een ~.nslang bedekte planten, evenals de hlauwberijpte
en dit
allts bereiken xsij door niet te schermen. Zeker er zijn planten die
toonen. dat zc’ er niet tegen kunnen om te blakeren in de zon: welnu

zet zc u’cg in de schadu\sr van een grootc plant. Het volle licht be~ordc‘rt den gedrongen groei, hetgeen de plant ten goede komt.
Door het moo~c voorjaar genieten wrij nu reeds van een massa
hlociendc planten. het is alleen maar jammer. dat wij bij zonnig
~veer- er zoo kort plelzier van hebben. De levensduur der bloemen
kunnen \l.ij iets verlengen door de planten wat koelcr en meer bcschaduu,d tc plaatsen. Wij maken er U nog even op attent, dat niet
,111~ bloemen verdragen. dat men zc een schaduwrijk plekje geeft,

zooals Mesems en Echinocactus Ottonis. Deze bloemen sluiten zich
direct, wanneer ze uit de zon gehaald worden. Het verplaatsen der
planten. die knoppen vertoonen. laat U achterwege om te voorkomen, dat het mcerendcel der knoppen afvalt.
Met genoegen aanschouwen wij rozen waarop heel fijne wattrdruppels liggen, dit moet men hij cactusbloemen achterwege laten,
ivant deze bloemen zijn even teer als die van een Azalea; ze smetten direct en dan is het mooie er af, dus een bloeiende plant geven
uTij op den pot water.
Ware het niet, dat wij ons zoo slecht tegen ongedierte kunnen
wapenen, dan zouden wij iedereen, die er dc gelegenheid voor heeft.
aanraden de planten in de vrije natuur te plaatsen. Maar wat moet
iemand beginnen, die in een streek woont waar b.v. slakken hoogtij
vieren?
Het meest is een kas te prefereeren met losse ramen. Hierin
kunnen de planten als het ware in de vrije natuur geplaatst worden
en is er slecht weer in aantocht, dan is zoo’n kas in minimum van tijd
weer geheel gesloten.
Er wordt nu zooveel mogelijk gezorgd, dat de vertrekken of kassen, waarin de planten zijn opgesteld, behoorlijk gelucht worden
zonder tocht te veroorzaken.
Het is nu een mooie tijd om Uw geluk te beproeven met import.
planten. Wij plaatsen deze planten, na ze goed nagezien tc hchben
of er doodc wortels aanwezig zijn, die eerst verwijderd worden, niet
direct in de volle zon. Dit schaadt, want dan verdampen er vochtdeelen, die de plant hard noodig heeft om tot nieuwe wortelvorming
te komen. Eerst als nieuwgroei tc constatccren valt. plaatsen wij dc
plant geleidelijk meer in de zon.
’
De uitgebloeldc Phyllocactusscn geven MTij een rusttijd van een
dag of veertien, xraarna ze zoonoodig verpot worden, om ze daarna
een heerlijk warm schaduwrijk plekje te geven.

CEREUS

(CHAMAECEREUS)

SILVESTRII.

De het Maartnummer gaven wij een beknopt antwoord op de
x’raag. hoe het komt. dat C. Silvestrii vaak zoo moeilijk bloeit. Inmiddels kregen wij nog een drietal vragen over hetzelfde thema,
waarom wij een en ander iets uitvoeriger willen behandelen.
In de mooie prijscourant van K a k t e c n - H a a g e, Erfurt. vindt
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men achter elke aangeboden plant een aanduiding, of de plant veel.
matig of \velnig zon verlangt. Achter C. Silvestrii staat het teeken
dat \.olIc zon hctcekent. Mis. zegt een lid onzer Duitsche Zuster\ cr-ceniging het moet e, d.i. schaduw. zijn. Dat is dus lijnrecht met
elkaar on strijd.
In de praktijk ziet men zoo iets wel meer. De een heeft succes met
cen mcthodC \\.eIkc cen andtr niets d a n teleurstelling
hrncht. De
cen kureekt z’n planten precies zoo als hij in een handboek

\‘lz,, \.Indt - en x~‘a~rmce de schrijver ongetwijfeld veel succes had en het :lccft geen volle bevrediging. Een ander trekt zich van handlciciingen en \ oorschriften niets aan. hij k\veekt maar raak, volgens
-Ijn eigen gevoel en ondervinding - met de hestc resultaten. Zond~,r het ccrstc tt ~eroordeelen en het laatst? te prijzen, gelooven wij
toch L\-cl. d a t \-elc licfhehhcrs b i j h u n kwceken t e m e t h o d i s c h te
\x.c-rk gaan, in plaats van zich iets meer door hun gevoel en aan\ ,inkclllkc er\.;1rlng te laten leiden. Er zijn n.1. zooveel bijkomstige
f,lct:>rcn. xx.clkc hij het st~ccesvol k\xrceken van invloed zijn, dat men
h,~,~st Ieder ge\~al op zichzelf moet beschouwen en alleen algemeene.
zeer algcmeene \,oorschriften a l s l e i d d r a a d v o o r p a s b e g i n n e n d e n
kunnen dienen.

Wat onze onderhavige C. Silvestrii betreft, deze is van een eerste
rangs liefhebbersplant. de laatste jaren een derde rangs marktplant
geworden. Men ziet ze als massaproduct op de veilingen aangeboden, en zelfs de groentenkar biedt ze aan bij z’n klanten: 10 cent
een reuzepot!
Men kan het die planten aanzien, dat ze in de warme kas en in
den besloten broeibak zijn klaar gestoomd, - niet om in bloei te
komen, doch om in een minimum van tijd een plant van maximale
grootte te krijgen. Dat is een geheel verkeerde methode. wil men
van de werkelijk mooie bloemen genieten.
Cercrrs Silrlcstrii groeit in haar natuurstaat onder licht struikge\~las op de tamelijk hooge berghellingen van West-Argentinie. Het
is dus een plant die van de vrije frissche lucht en tamelijk veel zon
houdt, want het lichte struikgewas biedt maar weinig bescherming
tegen de felle bergzon, terwijl de sterke dauwafscheiding voor voldoendc bevochtiging zorgt.
In algemeene trekken moeten wij trachten de natuurlijke groeien levensvoorwaarden zooveel mogelijk na te volgen.
De winterstandplaats moet licht, doch vooral zoo koel mogelijk
zijn. Een juist vorstvrij gehouden vertrek is meer dan voldoende.
Dan behoeft men ook haast geen water te geven, zonder dat de
sponzige stammetjes te sterk inschrompelen. Want dit laatste moet
zoovecl mogelijk vermeden worden. Remerkt men een begin van inschrompelen, dan geve men af en toe een weinig water. In de warme
huiskamer met haar in-droge kachelatmosfeer zal men tamelijk veel
water motten geven om inschrompelen te voorkomen. En daardoor
wordt de plant tot ontijdigen groei geprikkeld. wat zich wreekt door
lange, slappe uit haar krachte gegroeide scheuten. In het tegenovergestelde geval, dus door wreinig water te geven, krijgt de plant
in dc warm-droge kamer spoedig last van roode spin, wat mede
tot gevolg heeft dat men geen bloemen krijgt.
In het voorjaar omstreeks half Maart zetten wij onze C. Silvestrii
in het onverwarmde zomerkasje, op de volle zon. Onze volle voorjaarszon, (afgewrisscld door zonlooze dagen!) is toch lang zoo sterk
niet dan de Argentijnsche tropenzon. Wij zorgen daarbij voor voldoende frissche lucht en houden de aarde geregeld matig vochtig.
Heel spoedig komen dan de kleine pluisjes te voorschijn, welke later
tot talrijke prachtig roode trechtervormige bloemen zullen uitgroeien.
Na de bloei graven wij de pot tot bijna aan den rand in den tuin
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o p een zonnige plaats. Hier blijft ze tot eind September staan. De
frisschc lucht en vooral de sterkt dauwafscheiding in den nazomer
\verken de vorming van gedrongen, stevige, volsappige scheuten in
dc hand. \vddrvan men een volgend voorjaar weer vele bloemen
k dn ~.er-~vac h ten.
Elk voorjaar direct na de bloei in voedzame aarde (bladaarde
met \vdt Limb. klei vermengd) opgepot, behoeft men geen bloemenniest te <qe\en, xvat de scheuten, vooral bij een hoog stikstofgehalte,
maar onnoodlg snel doet uitschieten. Want niet in de kwantiteit,
doch voornamelijk in dc kwaliteit der goed afgeharde stammetjes,
ligt de hloei\s,aarde der plant, waarvan de heer L o LI w e ons in zijn
foto cen mooi staaltje van kwcekkunst gaf.
CG. D. D.

MAMMILLARIA MEIACANTHA ENG
Mnmr17i~lar-ia
rneincantha Eng. is een reeds sedert 1859 bekende
t
soort. zij x\,crd i n ad laar
n.1. voor het eerst door G. E n g e 1 m a n rl
bcschrcvetl.
Door haar regelmatige groeiwijze en lieve, vrij grootc

Mamrnlllarin

meincanfhn

Eng

Foto 1. Louwe, Rotterdam.
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rose gekleurde bloemen, vormt ze altijd een sieraad voor elke collectie, groot of klein.
Zij behoort met M. Rocasana, M. Wildii, en dergelijke tot de
eenvoudige mooie Cactussen, zichzelf niet op den voorgrond plaatsend, doch door haar bescheiden optreden toch ieders hart veroverend. Deze bijzondere eigenschappen hebben ongetwijfeld ook
haar aantrekkingskracht op den heer L o LI w e uitgeoefend en hij is
er uitnemend ingcslaagd het adellijk karakter van M. meiacantha op
de gevoelige plaat vast te leggen.
G. D. D.

EEN MOOI GROEPJE

.,VETPLANTEN”.

Het behoeven niet altijd collecties dure succulenten te zijn, welke
het oog van den liefhebber streelen: ook een groepje gewone ,,vetplanten” heeft, als ze maar goed gekweekt worden, haar bijzondere

bckoring. Hoofdzaak is. dat de planten ‘s wrinters maar niet te warm,
doch ~rel zoo licht mogelijk worden geplaatst, zoodat de gedrongen
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\‘orrn behouden blijft. ‘s Zomers zet men ze liefst buiten op een zonnige plaats. waardoor de meeste soorten met een prachtig blauw
\vaas \\rorden ovtrtrokken.
G. D. D.

ALOE ARBORESCENS MILL.

Alk arhorescens
Mill., .,de boomvormige”, is een der meest bekende Aloë-soorten.
Als gewrone kamerplant ziet men ze algemeen
gek\x,cekt. soms in grootc exemplaren. doch in bloei hebben de

Alc+ i~~l>ol.csccv~s M111.
F o t o M e v r . A . Wullings,

Voorschoten

meesten zc nooit gehad. Zelfs zijn er wel, die beweren. dat ze niet
kan hlotlen! De afbeelding dezer plant uit de collectie van Mevr. A.

99

-=

W
11 i n g s te Voorschoten bewijst echter het tegendeel! En al
duurt het misschien jaren voor een plant zich tot bloeibaren ouderdom heeft ontwikkeld, en al wordt het geduld allicht op een zware
proef gesteld, de voldoening is dan ook des te groocer!
LI

G . D. D .
BLOEIENDE PHYLLOCACTUS IN DE HUISKAMER.
‘t Is wel eigenaardig, maar de Phyllocactussen schijnen in de gewone huiskamer beter te willen bloeien dan in de warme kas. Eigenlijk is dit een geluk, want niet iedereen heeft de gelegenheid z’n

planten in een kas onder te brengen. Maar een min of meer zonnige
standplaats op de vensterbank heeft haast iedereen. Tenzij men
geen andere kamers heeft dan vlak op ‘t noorden. Liefst zetten wij
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tic Phyllocactussen. zoo dit mogelijk is, voor een raam op ‘t Oosten
of Zuid-oosten. dicht bij het glas. Daar ontwikkelen zich reeds in
den herfst de knopjes en iaat men de planten gedurende des winIers rustig staan. zorgende dat de aarde niet geheel utdroogt, dan
kan men verzekerd zijn, dat de knoppen in het voorjaar gestadig
111 omvang toenemen. om eindelijk zich tot groote. kleurige kelken te
ontplooien.
Het nC~ntal Phyllocactus hybriden is enorm groot, men heeft ze in
.111c kleuren. hocx~el dc roodbloeiende verscheidenheden van Ph.
Ackermannii het metst worden aangetroffen.
G. D. D.

GELEGENHEID

MAAKT

GENEGENHEID.

In .lansluiting met ons artikeltje over de ware liefhebberij, geven
\\.il hier nog eenige afbeeldingen van verzamelingen uit vorige jaar-

Coilcctie

van Mevrouw M.

van der W i l t - v a n S t a m t e L l t r e c h t

gangen. Zij mogen den aandachtigen beschouwer overtuigen van de
\.cclzijcllge gelegenheden welke gemaakt worden om de planten een
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Collectie van den heer P. M. C.

Collectie

van

den

heer

F.

Hooftman

Mandemaker

te Lutterade.

te

Leiden.
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gastvrij home te scheppen. Dank zij haar goed aanpassingsvermogen, doch vooral dank zij de voorbeeldige zorg, gedijen de planten in deze liefhebberskasjes naar behooren. Het scheppen van een
goede woongelegenheid brengt wtderzijdsche genegenheid!
Een aansporing voor de vele kleine liefhebbers, die nu nog geen

Collectie van den heer Van der Lee te Maassluis.

lid onze Vcrceniging zijn, om dit voorbeeld te lrolgen’ Dan volgt
van zelfsprckendheid aansluiting onze gelederen.
D c dool, ..Succulenta” e n h a a r k r i n g e n g e b o d e n gelcyenhtid
make ook in dezen genegenheid!
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KORT VERSLAG VAN DE ZOMERBIJEENKOMST OP
HEMELVAARTSDAG.
Ilo~~dcrcitig 1 0 R/Iei wraren WC d e g a s t e n v a n d e Haagsche afdee11ng. h,Ict zorg \vas een programma samengesteld, dat voldoende
tlld llct 0111 eens lrustig met elkander te babbelen over alles wat de
IicIhchbcr-ij bctr-cIt.
In een kcurlgc speech heette de voorzitter der afdeeling ons welkom. d,larna x~olgde een lekker kopje koffie en toen hield de heer
i. ct. H 0 LI t c n ons een poosje aangenaani hrzig n i e t cen c a u s e r i e
o\ ~-1 sti.rnn,lbootscrs
in het plantenrijk. De lunch, die onder ons ge:~>~>d hekel goed \vas. duurde eigenlijk te kort, omdat ~vc elkander
O\C~I‘ en MCCI- nog zo«vccl te vertellen hadden. Dan maakten \x’e ons
op 0n1 pcx~- trclm ïen bezoek te brengen aan het landgoed de Wilt:,~nqh onder Wassenaar. ~vaar we onder oud gehoomtc dc lelietjes
\ <In d<llen z,~sen bloclen. die ons eraan herinnerden, dat er behalve
~~~Ic‘I~Ics~z~~
en vetplanten ook nog andere ,,gewonc” planten hestondc,r. .41s nllrk~~.aardigheid v e r m e l d e n w e n o g e e n Bcxhorneria
i li<,i ~c‘<jt~/. chic dc vr-lendelijkhcid
had juist voor deze gelegenheid III
hio~~~ tcx staan. We Lvlllen niet doorgaan met eene opsomming te ge\ en \ <on ;il de genoegens en attracties, waarvoor onze Haagsche afdc~-l~n~l ~c‘~or~cl h,~d. zc h a d d e gchecle vcreeniging uitgenoodigd
ci, \\ li‘ dus \\.eggtblcven is. mort het zelf maar weten. Doch des
<~\ond.< LLL.;IIII dc klap op de vuurpijl: Een voordracht met lichtbeclden \ <In Mrj. K re r s t c n over haar Zuid-Afrikaansche reis. Goede
u IJII h~~hocl’t geen krans. dus we kunnen hier volstaan met dc enkele
c i-~ m~~ld~ng. Een b~jcenkomst met een dergelijke lezing tot slot lijkt
o n s c,chtcr \<IIT meer nut v o o r d e vcrceniging d a n t e n zoogenaamd
~,~hcl~;kc \.ergadcring met oneindig gerekte discussies.
U’c zeggen dc Hagenaars bij dezen nogmaals dank voor al hart
go~~i~~ zorgen en Lvenschen haar ook bij dc aanstaandc tcntoonste!
Iinsl zen \ an hartc tot weerziens toe.

1 6e Jaargang.

Het is niet voor niets dat brij deze ccm-plaats inruimen voor onze.
Sccrctartsse Mejuffrouw M. C. K a r s t e n.
Reeds langen tijd is het een hartelvensch van onze Secrctarcssz

~nl <ei1 xvtrkkring tc bcmachtigen. die haar voldoening ZOLI schenk e n e n dit t e v e n s loonend z o u z i j n , h e t g e e n n i e t s buitengc\~~C~OllS IS.
.-11s Sccretarcsse onzer Vereeniging had zij de voldoening, het
IXL ~cdc moest echter achterwege blijver,.
O p 22 dezer btrtiktc ons het bericht, dat zij ingaande 1 Juli a.s.
moest bedanken als Secretaresse onzer Vereeniging, in verband
met haar benoeming tot Redactrice bij de Koninklijke Nederlandsche
hI,t,l~schappij voor Tuinbouw- en Plantkunde. Van ganscher harte
1~ enschcn \vij haar geluk met deze welverdiende benoeming.
In de d.d. 28 Mei 1927 gehouden Algemeene Vergadering werd
-11 111 ons Bestuur geinstalleerd, en heeft zij vanaf dien datum dt:
tunctic \.an Secretaresse waargenomen.
Veel dank zijn xvij haar verschuldigd voor het vtle werk wat zij
gedurende de afgeloopen 7 jaren voor onze Vereeniging belangloos h e e f t verricht. W a r e n d e w e r k z a a m h e d e n b i j d e aanvaar31ng van haar functie niet zoo omvangrijk, door den gestadigen
groc~ \-an het ledental. breidden zich ook deze werkzaamheden uit,
doch nimmer heeft zij zich daarover beklaagd.
h!Ict de meeste accuratesse en toewijding heeft zij steeds de Ver.
~enlglngs;langel~~enheden behandeld, waarnaast zij nog gelegenhclcl \.ond waardevolle bijdragen voor ons maandblad te leveren.
WII hopen dan ook, dat zij van haar nieuwe functie de voldoening
moge smaken die zij ervan verwacht en wij twijfelen er niet aan, of
-11 zal zich in haar nieuwe functie weten in te werken tot volle
te\ rcdenheid van haar nieuwe Bestuur.
Met lcede oogen zien wij haar vertrekken, maar wij nemen niet
LOOI‘ goed afscheid van haar, daar wij ervan overtuigd zijn, dat ze
haar troetelkind ..Succulenta” niet in den steek zal laten. maar ons
:oo nu en dan zal verrassen met bijdragen voor ons blad.
Dat het haar goed moge gaan, is o n z e welgemeende wensch.
HET

BESTUUR.
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CACTUS-TENTOONSTELLING
15-16-17 JUNI 1934.

Het 15-jarig bestaan onzer Vereeniging had waarlijk niet op waardiger wijze herdacht kunnen worden dan door de Tentoonstelling,
die van 15 t m. 17 Juni j.l. door Kring Den Haag, de oudste onzer
afdetlingen. in Pulchri Studio werd gehouden. Deze tentoonstelling.
die 15 Juni des ochtends te 10% uur door den afdeelingsvoorzitter,
den Heer B o m m e 1 j é, werd geopend, legde wel een sprekende
getuigenis af van hetgeen door den gewonen liefhebber - dikwijls
met slechts gebrekkige hulpmiddelen - op het gebied der vetplantencultuur valt te bereiken. Men vertelde ons, dat een bezoekster
maar niet wilde gelooven, dat het grootste gedeelte der tentoongestelde planten werkelijk door liefhebbers mras gekweekt. We hoeven hier wel niet veel aan toe te voegen!
In een keurige herdenkingsrede. die aan de opening vooraf ging,
gaf de Heer B o m m e 1 j é in het kort de geschiedenis der N.V.v.V.
..Succulenta” xveer en wijdde hij nog eenige woorden aan wijlen den
Heer E d. K e c h t. aan wien Kring en Vereeniging zooveel te danken hebben.
De tentoonstelling was bijzonder uitgebreid, het aantal inzendingen bedroeg in totaal niet minder dan 30. waaronder 6 van handelaren. Het is dan ook niet mogelijk in het verslag, dat we zoo aanstonds zullen laten volgen, alle inzendingen te behandelen, we moeten ons bepalen tot een enkele greep uit het vele, dat hier te zien en
te hexvonderen viel.
De groote lichte zaal van Pulchri bood een fleurigen aanblik, niet
alleen door het ingezonden plantenmateriaal. dat tal van bloeiende
gu’assen omvatte, doch ook d oor de schilderijen en aquarellen met
\roorstellingen van Cactussen en succulenten, waarmede de wanden
xxraren behangen.
Tegenover den ingang was de collectieve inzending van Kring
Den Haag opgesteld, een zeer decoratieve groep, bestaande uit twee
afdeelingen, .,Afrika” e n ,,Amerika”. De Zuid-Afrikaansche plantengroep werd beheerscht door een prachtig exemplaar van den
..spekboom” der Afrikaners, Portulacaria afra, een stevige gedrongen plant met dikke succulente stam en vleezige, glimmendgroenc
bladeren. Hier omheen waren verscheidene mooie Gasteria’s gegrocpeerd. sommigen getooid met rood-met-groene huikvormig gezwollen bloempjes, sierlijk afhangend van lange, stevige stengels. Op
den voorgrond een paar aardige vensterplantjes, t.w. Fcnestraria
rhopalophyl/a,
een tot de ,.Mesems” behoorend gewas, waarvan de
knotsvormige blaadjes aan den top van een driehoekig venstertje
voorzien zijn, en Haworthia rctusa. waarbij de afgeknotte toppen
d e r i n een rozet geplaatste bladeren ock een lichtdoorlatende
celstructuur toonen. Noemen we, alvorens van Afrika af te stappen,
n o g e v e n Atonium tal~ulaeforme. beter bekend onder den ouderen
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naam Sernpcrr~irmr72
tab.. een huislooksoort van de Canarische tilanden, die bladrozetten vormt plat als een tafelblad!
1 n .,Amcrika” waren het in de eerste plaats eenigc bloeiende
<‘:iCtacPae,
,<
die de aandacht vroegen, zooals een slanke P~JJ//o met
room\\Gtte
bloemen. P. srzperlissin~~s, en de in liefhebberskringen
ovcrbckendc Echinocactzzs r~zirzz~scr~~zzs, met lieve vuurroode bloempjes, en E. 122icros~ern2m, met botergclc bloemen middenuit de kruin.
E en u’aar showstuk was het zware veelkoppige exemplaar (een
c<hte pclsterplant!) v a n Mammillaria pzzsilla; t u s s c h e n d e k o r t e
borstelige haren (eigenlijk doorns) prijkten tal van kleine gele
bloempjes en roodc vruchtjes. Verder viel hier o.a. een flink uit de
kllliten ge\vnssen
exemplaar v a n Ol>“nfia r72icrodasrys t e bewondcr<:l. Alvorens van deze groep, die met den Zden prijs werd bekroond, af te stappen, willen wc nog cveíl de zoo opmerkelijk geklcurdc ~t-~pfO~Ctdlli72
nir2cfhysfinrrti2
memoreeren. Deze tot de
Crassulaceae behoorende plant is gekenmerkt door dikke stompe,
hlauu~ig berijptc bladeren. \\raarovcr een roodachtige gloed ligt.
IIc inzending van Mej. 1’ cl n cl c n T h o o r n, die hierop volgde,
ILIIY ci’eneens een micldcngede~lte van de zaal in. We troffen hier
C-I? qrootc verscheidenheid Cact~~ssc~~ en andere vetplanten aan.
CJ.~I. i‘!co;t2iìt~2t~lil~~~riu Nal2rziana,
met lange urittc haren, uraarvan een
deel het plantenlichaam als cen stralenkrans omgeeft, .Arioc-arpus
jissllïatf~s, een vreemdsoortig gewas. bestaandc uit in een rozet gcplaatste knobbels, die ook wel wat van schubben hebben, dc giftige
iaphophora Willian2sii, d e ,,duivelswortel” der Indianen, Astroply11~17~ i~~c/riostigu2a, de bekende ,,bisschopsmuts”, cen paar Echinopsissoorten met hlocmknoppen. Noemen \~rc van de andere s~~cculenten
cotc~lccion 11ntl111ata.
een plant karakteristiek door haar allersierlijks’t gegolfden bladrand. Euphorhin meloformis. een holvormige
Wolfsmelk en evenals dc voorgaande een bewoonster van het Z.;ifrlkaansche
succulentengebied. een Pachyphytrzm sp. mtt blauwig
berijpte b l a d e r e n (een Mrxicaanschc
Crassulacce), Echcr>eria sci<>sil, getooid met oranje, geelgepunte bloempjes. Een groote p o l
van Scd~z~ brer~ifolium liet niet na de aandacht der bezoekers tc
trekken door haar hoogst eigenaardige kleur: de dicht opeenstaande
kleine dikke blaadjes zijn héél licht wltachtiggroen en min of meer
rose getint! De soort urerd destijds door de inzendster uit N.-Afrika
mccgehracht. Een monstrueuse Stapelia is iets, wat we niet elken
dag te zien krijgen. De inzending van Mej. v. d. T h o o r n bevatte
cen cristate Stay>c/ia rlaricgafa: de stammetjes uTaren dusdanig verbreed en vergroeid, dat de normale habitus er vrijwel niet uit te herkennen was! Mej. v. d. T ho o r n mocht haar inzending met een
3den prijs bekroond zien.
Aansluitend aan deze groep was de inzending van den Haagachen voorzitter, den Heer B o m m e 1j 6. opgesteld. In het hijzonder vielen hier eenige fraaie Alo@‘s en Gasteria’s te noteeren, o.a.
Gastcria disticha, met tongvormige bladeren. Alo@ aristata,
een bekende soort, gekenmerkt door haar smalle, in een haarvormige punt

uitloopende
blaadjes. Deze laatste was in bloei, evenals een zelf
gclvonnen k r u i s i n g tusschen Aloi; arisfafn e n (Tasfcria ohfcrsifo/in.
IIc oranjeroodc, groen gepunte bloempjes. waarmede dit kruisingsproduct zich had getooid, misten de buikige opzwelling. die de echte
(;;I.qtcri:l-bloem
k e n m e r k t . Kohustc. z u i l v o r m i g e Euphorbia’s, d i e
door den bcginntling makkelijk voor zuilccrei aangezien worden,
u’aren hier ook ultgestald. voorts een mooie plant van Pachyphytzlm
l~r‘f~~tco.~llIrl,
een plant uit Mexico met grijs bepoederdc, iets rood
getinte bladeren. Voor een kleurtje zorgden een struikvormige Meserlzl>r-~/,~r~tl~crl2rlrll met glanzende paarschc bloemen en Olirjeranthrrs
clc;l‘~n’s. een struikje. prijkend met helder scharlakenroode bloempjes.
Spccialc vermelding verdient verder een jong, uit zaad opgekweekt
c~iinlplaar vdn d e n ..Olifantspoot”.
Tcstudinaria clephnfipes. e e n
In Z.-Afrika thuishoorend gewas uit de familie der Dioscoreaceae.
Dc jonge plant bestond uit eenige rankende stengels mtt kleine hart\,ormige blaadjes. ontsproten uit een nog weinig ontwikkelden kurkachtigen voet. Dit is wel geen succulent. maar de Heer H o m m e 1 j é
heeft toch goed gedaan deze interessante plant eveneens a a n den
L-otke te L ertoonen.
Thans komen uTe aan de groote inzending van den Heer P. L a I1 c m Cl n te Honselersdijk. welke tegen een der zijuranden van de
za,11 u.as opgesteld. Hier viel speciaal op Cactusgebied zeer veel te
2 ien en tc be\vonderen. Tegen een achtergrond van hooge Ccrczzssoorten en O~~untin’s (o.a. de bekende Cererls pcr~~~~ianus en Op”“ti:, Ic~r<.ofric~ha. de laatste met grauwxrit behaarden stam) waren tal
\ ,111 klcinc laaggroeiende en bolvormige Cactaceae uitgeplant. We
hemcrkten hlcr onder rnepr h e t zoogenaamdc ..negerhandje”. Opunti,1 ~~l~~~~L~r-ioidc~,
bloeiendc exemplaar van Astrophytum mc~riosfigma.
1 crdcr dc \,eelal als hangplant gebruikte Ccrws f/agcllif;~rrnis
(met
dllnnt’. buigzame takken), Opunfia glorncruta. eigenaardig door de
sl<~ppc, breede prrkamentachtige ,,doorns” van een vuilwitte kleur.
Mc/oc.ac.ti
ontbraken niet op hrt appel en evenmin de beroemde
grIjsaard. Cel~haloc,cr-erzs scnilis. En zoowaar was ook hier een jongc
Tc.\trltiinnrin t e aanschou\xren,
n i e t d e e c h t e .,Olifantspoot”,
maar
7’. sil~~atic~;j. \x,rlke eveneens tot df Z.-Afr. flora behoort. Ze heeft
\ccl grootere en afxvijkend gevormde bladeren; de kurkachtige voet
u.as bil dit exemplaar bijzonder plat en in driehoekige segmenten
verdeeld. Aan deze inzending werd de Iste prijs, bestaande uit de

verguldzilveren medaille van de N. V. v. V. ,,Succulenta”

toe-

gckcnd. cen ondcrschciding. dit xrel v e r d i e n d xxras, gezien de groot’
\,cr-scheldenhcId
der tentoongcstcldc planten.
Alleen de lvijze van opstellen kon ons niet zeer bekoren. het gcheel \\‘<I.s te slak. te saai naar onzen smaak.
De Inzending van Mevr. B e c h t-v. 0 m m e n, die zich hier vlakhij bevond. bcvarte ook verschcidcne preciosa op succulentengebied.
hlcnlortcren u.e enkel de Sfapelia .s~J.. getooid met cen groote donkcrptlrpcren
bloem, die natuurlijk al vliegenbezoek had, en cen zec”r
fraaic Ei hin0c~ac~fu.s

Grusonii.
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Dc door de leden van Kring ‘t Westland samengestelde plantengroep nam ook heel wat ruimte in beslag. Hoe ongaarne ook, we
moeten. Lvillen \ve nog eenige aandacht wijden aan de zoogenaamdc
..hlocicnde steenen”, die ook op d czc tentoonstelling rijkelijk vertegenu.oordlgd Lvaren. er van afzien om bij de diverse Westlandsche
inzendingen nog fvcn tc blijven stilstaan. Volstaan we met de vermcldlng \an een merk\vaardig bloeiende plant, t.w. de tot de Stapelica<b hchoorendc Di~~loc~yat/7a
cilinta. ingezonden door de H.H. v a n
ti c I- S 1 LI y s en v u n d e r G a a g te Poeldijk, en het kunstig geconstruccrdc. des avonds electrisch verlichte ..Succulenta” huisjt,.
het\\-clk !?ct middelpunt v o r m d e \r;ìn d e plante-ilgroep v a n d e n Hcc~
H. 1. a n W e s t r i e n e n te Voorburg, grenzend aan de Wcst1<111dSC11C gro’p
Dc bloem. \vaarmede de zooeven genoemde plant zich had gesicrd. i s vuil\vit van kleur en aan den rand fijn gcxnmpcrd: i;l het
mldden cen eigenaardige walvormige ring. Het vaderland van dczc
plant is. evenals tal van andere soorten dezer groep, Z.-Afrika.
..Hlc.ciende steenen” en vensterplanten xxraren ingezonden door
dc H H N o t c h o o m en S v.7 u s t c, beiden te Den Haag. In afu.lji~ng \‘Cl.n de manier waarop op de Natuurhistorische Tentoonstelling te Amsterdam dc steenvormige Mcscrns waren geëtaleerd (ze
\x.aren daar zóózcer door kiezels omgeven, dat ze vrijwel niet op\,lclen i. lvaren ze hier in platte potten en wijde zaaitesten doodge
w.oon cp tafels geplaatst. Al was deze wijze van opstellen minde1
natuurlijk. zoo had dit tosh het voordeel, dat men hierdoor een goed
o\-crzicht had van alle aan\\rezige soorten en elke plant ten voeten
rilt ti‘ zten ~viis!
Dc inzending van den Heer N o t c h o o m bevatte o.a. een aantdl zeer fraaic Lit/io;->s-soorten,
zooals L. Elxrl;fr7zii, L. trzrl>ir7if«r-r?7i5
(cen der eerst ontdekte mimicries, een zeer beroemde plant uit de
Mcscrll-gtschicdcnls.) V o o r t s cenige vcrtegenmroordigcrs v a n het
gen. Cnnophyfum, o.a. c. ca(c~~lus. een vrijwel kogelrond .,stecntje”,
C. LVi~/~yc~fC~c. een soort met fijn gestippelde corpuscula ( ~~ de tot
op cen n;ltl\\.e splt’et of kleine mondopening
vcrgroeidc bladparen).
Zeer eigenaardig vonden w e ook Psamr77ophora Nisscnii, een MC.~c~~IO~. met een heel kleverig bladoppervlak, waarop het woestijnzand zich makkelijk vasthecht. met het gevolg, dat de bladeren vrij\v c1 onzichtbaar word en (cen aardig voorbeeld van mimicry!). DC
Heer N o t e 13 o o m had nog een andere Me.sc/u van cen bijzonder
vreemdsoortige grdaante ingezonden, t.w. Dac~tylopsis di,yitata, d i e
zooals dc naam al zegt. op een vinger lijkt. De vinger had zich echter- C~;~n den top 111 t\vccën vertakt, cen typisch gezicht!
De Inzending van den Heer S w u s te was nog omvangrijker.
Z i j n collcctic Lifhops, zaailingen zoov,,cl als volxxrassen planten, is
\\,;\arllj k tlnick. Noemen \x’e hiervan Lithops Mr7ndfii, met corpusv a n cen bruine h o o m v o r m i g vcrtaktr
<LI 1il. dit aan h u n hovenzijdc
tcckcning
zijn voorzien op cen groenachtig fonds. Dan Lithops I>ellt>.
dit geelachtig b r u i n v a n kleur ‘cI. met scherp afgebakende donker?

tetkening. e e n zeer opmerkelijkc s o o r t ! E e n grootc zaaitest s t o n d
vol L. Lesliei, een soort zeer variabel in kleur en teekening. Voor
d e n M e s e m v r i e n d uras t e n v,Tijde p a n , volgeplant m e t dc h o o g s t
eigenaardige platte C’onophyturn Wcftsteinii, werkelijk om jaloersch
van te worden!
De bctrckkclijk nieuwe P1ciuspi1o.s Nclii, \\relks bladparen er uit
zien als doormidden gebroken rolsteenen, maaktc eveneens dccl
uit van deze interessante inzending. Van Fcrlrs;r;s1-in rhopalophylla
en Frithia pu[chra. respectievelijk met knots- en staafvormige
venstersbladeren, xxraren een paar flinkc zoden ingezonden.
Door den Heer S 1x7 ti s t e wrorden hij zijn Mcscm~ulturcs
proeven
genomen met een geelachtige Limburgsche grondsoort, voor een
deel bestaandc uit leem. Van de door hem in Pulchri tentoongcstelde planten waren verscheidene in die grondsoort uitgeplant. Dc
planten en zaailingen zagen er kerngezond uit, schijnen er dus wel
in te gedijen.
De beide Mcsembr. inzenders werden door de Jury (de Heer
C h r. d e R i n g h, Hilversum. en dc H.H. H. G. d c S m i t en T h.
J a n s e n. beiden te ‘s-Gravenhage) afzonderlijk beoordeeld. De
Heer N o t e h o o m verwierf een door Kring Den Haag beschikbaar
gestelde beker, de Heer S v,’ ii s t e de zilveren medaille, uitgeloofd
door de Cactuskasfahriek ,,Engll” te Voorburg.
Van de schilderijen en aquarellen, die de wand sierden, verditnen
speciale vermelding de schilderstukken van wijlen den Heer E d.
B e c h t, eertijds lid van Kring Den Haag, en de origineele aquarel.
len van de H.H. R o 1 en V o c r m a n, waarnaar de plaatjes voor
Verkade’s Album ,,Vrtplanten” destijds xverden vervaardigd.
E n hicrmcdc urillen \vij o n z e b e s p r e k i n g van dt 3 d e Nationaic
Cactus-Tentoonstelling hesluIten. W C laten verder de hierbij gcreproduceerde photo’s spreken! W C brengen den Hagenaars gaarne
onze hulde voor hun v.rerkclijk keurige pracstatie. Dat deze tentoonstelling ook ten schitterende propaganda xx’as voor onze Vereeniging, bewijst de ongewoon lange lijst nicuure leden achter in dit
nummer.
Een bijzonder v,roord van dank aan dc Haagsche dames, dit zich
tijdens de tentoocstelling zooveel moeitc hebben gcgcven om nicuwt
leden te werven. is hier zeker op zijn plaats.
M . C . KARSTEN.

H E T G E S L A C H T LITHOPS.
D e Kulturrr-.
Het verspreidingsgebied in 2. Afrika omvat voornamelijk de
districten Damaraland, Groot en Klein Namaqualand, Griqualand,
West Transvaal, Karroo vanaf Laigusburg t o t Willomore D i s t r i c t .
Zuid-West Afrika.
Ontstaan centrum, Lvaarschijnlijk

114

Importplanten
kunnen we in ons klimaat het geheele jaar door
ont\.nngen. daartegen bestaat niet het minste bezwaar. Zijn de plangeen
ten met \vortel en al uitgegraven, dan levert het voortkweeken
nlocllllkheden op: vooral niet als aan de wortels de oorspronkelijke
<larde. Lvelke meestal een kleiformatie is, nog aanwezig is. Men zet
zc. n.nnneer ze in het voorjaar- of zomerseizoen ontvangen worden.
eenvoudig in hun definitief grondmengsel en behandelt ze als oude
kultuurplanten.
Zijn dc Lvortels vernield of beschadigd, dan worden deze k\Tortels
eerst verxrijdcrd. cn daarna de planten opgepot in fijn zand, dat
steeds matig vochtig gehouden wordt. en op een warme plaats necrgcztt. Goed licht is altijd een vereiszhte.
Zijn de planten geworteld,
dan vcrmindcrt men de v,ratertoevoer en behandelt ze verder als gcv,oon. Het overplanten kan in voorjaar en zomer altijd geschieden.
Hoc\s~cl cr dus geen bezwaar is, met het oog op verder voortkwrccken om op elk tijdstip van het jaar planten te ontvangen, is het van
den anderen kant van veel belang, alleen importstukken tc ont\‘;lnqeil.
dit in hun vaderlnad eerst volkomen zijn doorgerijpt, dus
In het stadium van rust verkeeren. Daarmede rekening houdende,
is dc meest gcschiktt tijd Maart cn April. Liever nitt vrocgcr rnct
hc: o o g op vorstgevaar. K r i j g e n ~‘e meerhoofdigc cscmplaren. d a n
houden \vc die bij voorkeur intact. Wil men toch stekken dan doen
\\c dat. nadat de planten zich eerst geheel hersteld hebben. Deze
stekken snijdt men zoo dicht mogelijk bij de hechtplaats af, omdat
x-:c‘ andtrs het \~cgctatiepunt,
dat zeer laag ligt, zouden vernielen.
Dc sn;j\\.ond van deze stekken laten are een paar dagen drogen en
cl<ln u.or-den ze In vochtig fijn zand opgepot. In najaar en winter
s(cl:kc~, \ve nooit. Hocxx~el deze planten in hun vaderland omstreeks
dicu tijd in volle x.rcgetatie zijn, het is daar dan immers zomtr. zou
Ilct stckkcn hier in den winter maar kans op mislukking geven.
Het aantal I,ithops soorten tot heden bekend, is m+ 50. Tot dc CCI
stc 1:lociers hchooren d e a l o m hekepdc L i t h o p s pseudotrunc;ltell;ì
bcnc\ens Lithops rugosa en Lithops al,pina. Deze vertoonen hun
knoppen omstreeks 20 Juni.
Dc ovcr~ge soorten bloeien later, meestal in de maanden Septembcr-No\~emhcr. Enkele, zooals Lithops marmorata en Lithops Val11s Mariac. beide 5 hoofdige exemplaren, hebben bij mij nog niet
qchlocid. Ik denk, dat ze in hun vaderland late bloeiers zijn en dnt
I!I \.Crbrlnd hiermede dc lichtverhoudingen in onze streken dus tc
ongunstig xvorden. Een bloeihare Lithops is gemiddeld 5 jaar oud,
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ofschoon ik een paar soorten heb (Lithops Herrei, Lithops floris a!bis. I,ithops Kiubisensis) die reeds in het derde jaar bloeiden. In verxhlllende hoeken op Succulentengebied van het vasteland staat aangegeven. dat Lithops p~eudotr~~~lcatell;1
pas blocibaar is, wanneer dc
spleet geheel doorloop!. Dat is een dlsraling. Ook hij niet doorloopende spleet. dus in het jeugdstadium. bloeien deze planten.
Ofschoon alle Lithopssoorten eenzelfde behandeling vcreischw.
is de eene toch sterker dan de andere.
Over het algemeen kan men zeggen. dat de lichtgekleurde soorten
gevochger zijn dan de donkere, ofschoon hierop enkele uitzonderingen zijn. Lithops Eherlanzii en Lithops Fransiscii zijn nogal lastig.
Lithops hclla en Lithops Ixsliei zijn bijv. sterke planten, die in den
zomer graag wat water hebben. De tijd van water geven regelen
vI’c als volgt: Bij Lithops moeten de oude hladparen geheel door dc
nieuwe bladparen opgeteerd worden, d.w.z. de jonge bladparen

grrwien op kosten van de oudc, totdat deze tot dunne huidjes ingcschrompeld zijn. Dan goed watcr geven. Niet eerder, omdat voor
dien tijd dc zuigwortels ontbreken, en de plant dus geen water opnemen kan. Het is onnatuurlijk wanneer een Lithops meer dan 2
nieuwgegroeide bladeren heeft. Hier in Europa wordt meestal aan
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puinkalk kan men ook gthruiken kalkmengsel of krijt, of geklopt
marmer.
Dit laatste is een der tamelijke zuivere vormen van koolzure kalk
(Ctr CO,,), Daarhij kunnen \ve voegen cen Lveinig kunstmest, bij
\,oorkeur nipt stikstofhoudend. Ovtrigens kan men ook dc kunstniesttocvocging achter\xTegc l a t e n . a l s het grondmengsel z e l f a l
\,.<~edzdi~l~~ is. Kalktoevwging is altijd nwdig. niet overdadig, de

grond moc‘t niet w i t v,wrden. Kalk voorkonlt htt zuur xvorden \‘an
don grond. kalkgehrek kan vc:-giftigingsvcrschijnselen tc voorschijn
roepen. Llthops pseudotrunc;ltell~l
e n Lithops hella groeien i n h u n
\.aclcrland h e i d e o p niet kalkhoudenden g r o n d , h c h h e n geen zoutstmaak e n Lvorden daar d o o r d e kinderen g e g e t e n . O o k d c andcrc
Lithopssoorten
zijn eetbaar.
Nadat ik langen tijd tc kampen had met vcrlics van Lithops zaalingen als gevolg van hovengcnocmde rotzickte, ging ik ertoe over
de planten over tc brengen in de r-ocx!c klei. Dus niet de grijze ztek l e i . M e n k a n clkc s o o r t van roodt k l e i gchruiken. M e n onderzoekc dczc klei op kalk door cr enkclc druppels zotltzuur o p t c lriten vallen. Heeft tr ophruising plaats. dan is kalk aan\xTezig. Anders

lnoct kalk toegevoegd worden. Verder voegen we er hij l/: a 1 :
$1 ro F zand en naar verkiezing al of niet kunstmest.
I-lct \\.,ltcr- gever] vinden de meeste van mijn Succulenten kennis
SC11 C?? CJroot hez\vnar. omdat vochtige klei na opdroging van de
c>ppcr\.laktc schemert. D i t b e z w a a r i s gemakkelijk te ondervangen:
\\ dnnccr m e n op eenigen afstand van het plantlichaam gaten in de
klei pi-ikt el] in clic gaten het bcnoodigde water giet. Van opper
\.laktcschcuren txhocft dan geen sprake te zijn en de plantlichamen
hl~l\en droog. De resultaten zijn verbluffend. Geen rotziekte meer:
ilr 1’1~lli11jc!i;ìr,ie,, xvorden veel steviger en de hloeibaarhcid wordt
hcd~~idcnd verhoogd. Het gieten behoeft niet zoo veelvuldig te get~~~h~cdcn. omdat klei langer vochtig blijft dan bladaarde.
Sommige Lithopssoorten
kunnen in den loop der jaren flinke zo<icn L’ormtn. A l s voorbeeld noem i k L . Fransicii, L . Vallis Mariae.
1.. ol~\.;lcc;! enz. Anderen, zooals bijv. L. alpina vormen als regel
--iet 1-1ccr clan turce hoofdjes. De normale vermeerdering geschiedt
c!oor splitsing. d.\l:.z. dat uit een oud bladpaar twee nieuwe bladI><iren komen Toch heeft in meerdere gevallen ook spruitvorming
<!il!l de Ixsis plaats. als voorbeelden noem ik L. Ftillerii en L. Herrei.
IZ het la;\tstc gc~:al kan men zeggen dat de vegetatieve vermeerde
r~nq l>li cenzclfde p l a n t o p twee wijzen kan geschieden.
A!lc 12ithopcs geven uit één hladpaar EEn bloem, een uitzondering
hlcrop maakt. voor ZDover tot heden hekend, Lithops Karasmontana
*l’ot slot zij medegedeeld dat van het geslacht Lithops alleen gele
~11 \\ !ttc l~locmen bekend zijn.
F.

SWUSTE.

L I I T V O E R VERHOD V A N Z U I D - A F R I K A A N S C H E
SUCCULENTEN.
hzlct ingang van 1 April 1934 is de uitvoer van, zoowrl als de
handcl In verschillende succulentensoorten in de Zuid-Afrikaanschc
st<ltcn \ cr-boden. Met name worden genoemd: Argyroderma-, Dintcrnnthus-. Gibbaeum-.
Lapidaria-, Lithops- en Rimaria-soorten. verscheidene species behoorende tot de geslachten Cheiridopsis, Didymaotus. Imitaria. Muiria, Pleiospilos en Argeta; verder Aloe variegata. HnLvorthia M a u g h a n i i . Haw. truncta, Euphorhia fasciculata.
E. horrida. E. mcloformis en E. ohesa.
Wij juIchen dezen maatregel toe, daar anders de oorspronkelijke

groeiplaatsen spoedig van deze zeldzaamheden beroofd zullen zijn.
H e t zou gewensi-ht zijn, wanneer onze Neder]. Regeering cenzelfden maatregel trof ten opzichte der Mclocactussen op onze WestIndische eilanden.
G. D. D

INVOERVERGUNNING VOOR SUCCULENTEN
NEDERLAND.

NAAR

De heer B a c k e b e r g schrijft ons:
Gezien de Crisismaatregelen omtrent de contingenteering van de
invoer van Cactussen en Vetplanten is ieder die uit het buitenland
deze planten bestellen wil, onverschillig, of het een monster zonder
MTaarde is van één plant. of wanneer het voor een grooter p o s t p a k ket is; verplicht een toewijzing voor invoervergunning aan te vragen bij het Crisis In- en Uitvoerbureau, Laan van Meerdervoort 84,
Den Haag. Drie foeu>~zing is gratis.
Er moet bij vermeld worden. de waarde en het geschatte gewicht
der planten en dc naam der Firma, waar de planten besteld -Torden
met volledig adres. Binnen 8 dagen na ontvangst moet deze toewijzing met 25 cent per toewijzing (minimumbedrag) bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken ter plaatse (of in de Provinciehoofdstad) ingewisseld worden voor een definitieve invoervergunning.
die een maand geldig is. Deze invoervergunning moet aan de buitenlandsche handelaar gezonden worden, die ze bij het te verzendtn
pakket doet en zoo wordt op het Hollandsche Grenskantoor de zending planten ingeklaard en de aanteekeningen door de douane op
de invoervergunning gemaakt.

HET

LEEKENHOEKJE.

Ideaal weer voor onze planten. Het is niet te beschrijven. hoe wij
in stilte kunnen genieten van dit bloemenpracht. wij zouden geneigd zijn iederen voorbijganger deelgenoot te laten worden van ons
genieten. Wij komen zoo nu en dan voor verrassingen, maar ook
voor teleurstellingen te staan. Met leede oogen staren wij naar een
plant. die maar niet opschiet. Laten wij er niet te lang naar kijken
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Voor een pl:mtsje in de volle zon is de plant zeer dankbaar.
zijn
Het is ons gebleken. dat sommige lcclen, die zeer nietl\vsglerlg
naar den inhoud van een vrucht van cen Phyllo, niet weten hoe ze
zoo’n vrucht moeten behandelen.

Als de vrucht goed rijp is. -rij zouden kunnen zeggen, heursch
\\.ordt of gaat rimpelen. dan snijden wij haar open. We krijgen dan
cen sh~mcrlye 111~35sa te zien, waarin de zaden verspreid liggen. Nu
q,~,~n n.ij dc v r u c h t uitxx,asschen. H i e r t o e s p a n n e n wij e e n neteidoeks doekje of iets dergelijks, over een vergiet. leggen de vrucht er
111 en laten dan de straal water op de vrucht loopen. De slijmerige
mx,s<~ \x.ordt dun en gaat door het doekje, waarna de zaden overhlil\.en.
In het Maart-nummer maakten wij melding van planten, die niet
1 oor \.crpotten in aanmerking komen in het voorjaar. De genoemde
soorten verpotten \vij na den bloei. als wij de planten eerst een paar
\\-cken rust gtg\lild hebben, trant de bloei put de planten tamelijk uit.

MOOIE

HAWORTHIA’S.

.

In jaargang 1932 publiceerden wij een serie artikels over ,,Moole
G,isteria’s”.
xvelke. blijkens de daaruit voortvloeiende correspondentie. ;Ilgcmeen b c1 angstelling ondervond. Wij hebben nu voor
laC1rg;lng 1935 een soortgelijke beschrijving der Haworthia’s op ons
proc~r;~mm~~
staan; en maken daarvan nu reeds melding, met het
vriendelijk verzoek ons ter illustreering der artikelen zooveel mogelijk goed fotomateriaal te urillen verschaffen. Er schuilen onder onze
Ictien voldoende eerste krachten op het gebied der fotografie. zoodat
LL ij mcenen xvrl op duidelijke afbeeldingen te mogen rekenen.
Is het mogelijk van elke soort twee foto’s te maken, n.1. van terzijde en in het hart gezien. dan komt dit de duidelijkheid ten goede.
Tevens nemen \xrij deze gelegenheid te baat ook voor foto’s van
ancicre mooie succulenten de medewerking onzer leden in te roepen.
G. D. D.
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1 6e Jaargang.

AUGUSTUS

MAMILLARIA

1934.

VIERECKII.

Höd.

1927

Evenals er onder de Echinocacteeen een groep rniniatuurplanten is.
~oo vinden \vc die pygmeeachtigc \rorrn ook onder de Mamillaria’s.
Om er cenige te noemen: Mamill. pusilla P. D. C. Mamill. Herrcrac

Werderm. M a m i l l . Schiedeana E h r . M a m i l l . mlcromeris E n g .
Mamill. pilispina Purp. e n z . T o t deze groep ZOLI i k o o k Mamillaria
Vitrcckii Böd. Lvillen rekenen. Eenigc jaren geleden heb ik me dczd
Mam. aangeschaft en nu dit jaar ongeveer half Februari zag ik cr

1 Zh

tr-ach ttc

cm

en

;lndrr van haar te weten te komen, bijv. hoe haar

ZC nog zoo betrekkelijk k o r t godoor Hödek e r , n.1. in 1927. Aan den anderen
k;irlt had dit natuurlijk het groote voordeel, dat ik niet behoefde te
zotken in hocken, die vóór dien tijd uitgekomen waren. In het boek:
..Ch?X ~ac~trl.~scn” door G. D. D LI LI f s nl a was niets te vinden,
E\~onn-rin in hot \*oor CPnige jaI+en uitgcgwen werk: ,,Ncir~ Kaktem”
dog C: 11 r t H ;I c k e b e r 9. In het Cacfrzs-V~rk‘~dc-Albzr777
ycschrewn cioor A. J, V. L a T e n, miste ik haar ook en in de verschillende

cel w as dat

gccfs gezocht

n a a r cenige b e s c h r i j v i n g v a n d i t t o c h ZOO aardige
eindelijk heb ik toch iets over h a a r gev onden. n.1. i n
Almrin
B e r g e r ,.,Kaktecn’
Heel s tiefmoederlijk
ween d;w- in t&gramstijl eenige regels aan haar besteed. Aangez i e n dit echter zoo onvolledig is, wilde ik U hierbij het een en ander
nlvdcdwlen. \\vant dit miniatuurplantje is werkelijk de moeite waard,
goed aangezien te worden. Het zich aanschaffen komt dan vanzelf.
Zonder dat het zich met bloemen getooid heeft, is het al bijzonder
nlooi door de prachtige, gekleurde bedoorning, die het vertoont en
circ
in 17crhouding tot de geringe afmetingen van het geheele plantje,
fur-sch is
Het gehecle plantje is ermee omhuld, (Zie F o t o
ik het bij 1 iefhebbers, die ik CP naar vroeg , niet
1.) A l s
de Amsterdamsche Hortus h a d e e n i g e exem;wqrtroffen.
pl;irrn. Door
illendheid van den Heer A. . v. L a r e n, werd
uk 117 dc gelegenheid gesteld, die verzameling in de kas te fotografwren. F o t o 11 geeft II het resultaat van die opname te zien. Al
printende owr die mooie exemplaren hoorde ik tevens van hem dat
het IJlantjw Leraren. die in den Hortus uit zaad waren gekweekt.
I+t zaad was afkomstig van den Heer B a LI m, een collega van den
HUY Y a n L a r e n, aan een Duitsche Botanische Tuin.
Nu de hrischrijving van het dwergcactusje.
Kogelvormig. som s iets in de lengte uitgeg roeid, enkeln d e n t o p i e t s ing ezonken, Lengte 3 c.M., breedte 35
CP& Lichaam geheel in de bedoorning verscholen.1)
Tcpcls: Deze zijn donker glanzend-groen van kleur. Aan den top
iets lichtu-. Ze hebben een mooie slanke iets conische vorm.

rechts nenlc~! zc i n grcmttc af. iIc l e n g t e crvan v.rissclt v a n 12 m.M.
t o t 8 m.M. Zc zlln honinggeel gekleurd aan den spits en verloopen
naar o n d e r e n toe t o t xit. Dc uivornlig \,crclikte voet i s oranjcgcel.
Hij de oudcrc is dczc mooie kleur verloren gegaan en heeft plaats
gemaakt voor cen vaalgrljz-. DIC Lvclke naar beneden gericht zijn.
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zijn horstelachtig en \vit van kleur. Ze zijn veel korter dan de gele.
Doordat het doornkussen iets onder den top is gelegen, wijzen alle
randdoorns van het lichaam af, zoodat het geheele plantje achter
doorns schuil gaat. De randdoorns der oudere tepels verliezen hun
helder mooie gele kleur. In plaats daarvan komt een grauwgrijze
tint.
Midtlcntioor-ns:
Deze zijn ook al wisselend in aantal. Sommige
planten vertoonen er twee, andere hebben slechts één en nog anderc
missen ze geheel. Kleur is ook honinggeel. maar donkerder dan de
randdoorns. Als er twee zijn staat er een naar boven gericht. de andere naar beneden. De onderste is beduidend korter en minder
forsch aan de bovenste.
Rloem: De bloemknop is in den beginne aan den top cacaobruin.
naar de basis toe lichter verloopend. Tegen den tijd dat de knop
x.olgroeid is. is het juist andersom. Dan is de knop onderaan het
donkerst en bovenaan heel licht. Op het midden van de bloembladschijf is echter een donkergekleurde rugstreep overgebleven. Als de
bloem zich geopend heeft, is die roomgeel van kleur, in de keel
groenachtig aangeloopen. Totaal lengte der bloem 14-16 m.M.
hrecdte 14 m.M. Bloem bestaat uit 16 bloemblaadjes, welke vooral
aan het basale einde van fijne franje zijn voorzien. De bloemen
staan in een krans aan den top der plant. Dit in tegenstelling met
hetgeen A 1 \v i n B e r g e r, v a n h a a r z e g t n.1. d a t d e b l o e m e n
nlleenstaand zijn. (Zie Foto 11, middelste plant). Bedoeld ZOLI door
hem nog kunnen zijn, dat iedere bloem alleen staat in een oksel.
maar ook dit is niet het geval. In meerdere oksels heb ik twee bloemknoppen kunnen vinden.
Helmdratfcn:
Deze zijn bijzonder groot in aantal. In de bloem, die
ik los geprepareerd heb, waren er 112 aanwezig. De kleur is zuiver
\vit. Lengte 4 m.M. Ze zijn alle naar den stijl toegebogen.
Helmknoppen: barnsteengeel.
Vmchtbeyinsel:
kaal.
StQl: lichtgeel 8 m.M. lang 0.4 m.M. diameter.
Sternpcls: lichtgeel meestal 4 in getal, soms echter ook 6 in aantal.
Vz-zrc.lzt: onbekend.
Znad: onbekend.
Zr~hecmsch:
Mexico.
Grond: liefst met een beetje extra kalk.
Zon: Tegen al te felle middagzon te beschermen.
A’dam Juni ‘34.

G. M.
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LITHOPS.

Het :aaien.
D C zacit*rl. O n d e r d e z a d e n v a n d e z e plantengrocp v i n d e n v,re
diverse afmetingen. Sommiyc zaden, zooals van Lithops Vanzlllll
zijn klein als die van Dinteranthus microspermus,
anderen zooals
die van Lithops Fergusonii hebben een afmeting als dit van de urel,
gekende cactus Gymnocalycium
dcnudatum. O v e r het a l g e m e e n
kiemen de kleinste zaden het moeilijkst, de zaden b.v. van bovengenoemde Lithops Vanzijlii zijn berucht, vanwege hun slechte kiem
baarheid. De kleinste zaden strooien we met een theelepeltje uit.
Waar meerdere zaden bij elkaar komen te liggen, verspreiden M’.:
die met een pincet of fijn penseel. Dergelijke zaden worden niet met
nardc bedekt. Bij de grootere zaadsoorten gaat het strooien gemakkelijker. omdat ze beter zichtbaar zijn. Deze zaden kunnen met een
is het niet. Het is
dun laagje aarde bedekt worden, noodzakelijk
altijd Lvenschelijk. indien men daarvoor den tijd heeft. de navel (hilum) van het zaadje in de aarde te drukken. Het allebeste is, dc
zaden een schuinen stand te geven.
Voor het zaaien dienen de zaden gcwasschen te zijn. Dat doen we
om de restjes van de funiculus (navelstreng) zoo goed mogelijk te
verwijderen. Blijven deze resten zitten, dan kunnen ze in de vochtige
zaaiaarde aanleiding tot rotting geven, wat het optreden van ,,Fadenpilz” in de hand werkt. Bovendien zijn vele zaadsoorten meestal besmet. Daarom is het wasschen goed.
Zaaiaarde. W a n n e e r Bre i n het voorjaar de bladaarde onder een
loupe
bekijken, dan zien wc meestal een beduidend aantal kleine
roodachtige diertjes, die bij aanraking wegspringen. Ook nog een
andere springer, wit en slank van lijf. Bcidc diersoorten zijn verdelgers van ons zaad. Ze voeden zich er mede. Daarom moet de aarde
steriel gemaakt worden. Dat doen we door de aarde te stoomen,
dus niet te branden.
Vochtige hladaa r de zetten we in een ijzeren pan op het gasstel,
we roeren de aarde voortdurend om. Wanneer de aarde zoo warm
is. dat ze met de bovenkant van de hand niet meer is aan te raken.
dan is al wat leeft, gedood. Ook de meeste bacteriën, zoowel de
goede als de slechte. Dat dc goede bacteriën gedood zijn, is zoo erg
niet, de zaaiaarde dient alleen maar als tijdelijke verblijfplaats. Ik
geef in overweging dit stoomen omstreeks November te doen, de
Deze zaaiaarde kan dan in de wintermaanden verder doorvrIezen.

aarde dient altijd gezeefd te zijn, bij voorkeur zoo klein mogelijk.
Het rivierzand. een grof soort zand, waarmede we de zaaiaarde
mengen. in ten verhouding van 2 op 1 (dus één deel zand) wordt
voor het gebruik gearasschen en gedroogd. Fijn zand of duinzand
is niet gcschlkt, omdat dit zand de aarde spoedig dichtslaat. Ik geloof dat een minder hotvtelhcid zand misschien wel wenschelijk is.
Het voornaamste bestanddeel van zand is n.1. kiezelzuur (SiO,)
\vat allicht het yroen worden van de zaaiaarde bevordert, vooral
~xranneer dit niet gcwasschen is. Zaaien doen we zoo mogelijk in
vlakke poreuze schalen. Wailncer de zaden uitgestrooid zijn, bevochtigen \ve de aarde door de zaaipan in een schotel te plaatsen,

Lithops

bella.
Foto De Laet.

e n daarin \\‘arm v,rattr t e gieten ( + 50’ (1.). H e t w a t e r l a t e n w e
optrekken tot dc oppcrvlaktc van de aarde goed vochtig is. Daarna
gaat er een glasplaat over heen.
Wanneer de zon op de glasplaat valt, dan afschermen met een
stuk papier. De aanhangende druppels aan de binnenzijde van de
glasplaat zoo nu en dan wegnemen. Wanneer deze druppels op de
aarde vallen, bevorderen ze de algengroei.
Tijdens het kiemproces mag de aarde nooit droog worden, ook

niet gedurende korten tijd, omdat dan de kiemen afsterven. Zoodra
een gedeelte der zaden is gekiemd, geven we wat lucht door de glasplaat te verschuiven. Bij het kiemen zien \x~e al spoedig kleine haar.
worteltjes aan de kiemplantjes verschijnen. dit de eerste dagen
dienst doen voor voedselopname. Deze fijne haarworteltjes sterven
later af. waarna het toekomstigc nTortelgestt1 zich begint te ontv,,ikkelen.
%anitUd. De meest geschikte zaaitijd is ongeveer 1 Maart.
Zij. die over een verwarmde kas beschikken, kunnen reeds in Februari zaaien. Men heeft dan nog ruim 1% maand speling voor de
algengroei (het groen worden der aarde) begint. Ik zaai altijd in
de huiskamer, overdag de zaaipannen voor het venster, ‘s avonds
achter de kachel. De temperatuur variëert per etmaal zoo tusschen
50 en 68“ Fht. Van groen worden der aarde heb ik niet veel last.
Velen sukkelen met ..Fadenpilz”. een draadzwam, die gepaard gaat
met glansverschijningen. Zoodra een plantje is aangetast, verspreiden zich glansdraden naar de andere plantjes. Het verloop is altijd
doodelijk. Het a a n g e t a s t e plantje en de omgeving direct wegnemen.
Oogenschijnlijk gezonde plantjes in de nabijheid zijn meestal ook
reeds aangetast. Het afsterven van zoo’n plantje geschiedt binnen
enkele uren. Geen chemische middelen gebruiken, die duur en slecht
zijn. Zaaipan eenige uren in de volle zon zonder glasplaat, dus buiten. Elet middel is radikaal en goed.
Hierboven schreef ik voor een geschikte zaaitijd ongeveer 1 Maart.
In de laatste jaren zaai ik altijd met opkomende maan, dus in het
IC kwartier. Een tijdlang heb ik gedacht hiermede een nieuwigheid
gevonden te hebben Doch nadien bleek me dat de landman in Z.
Amerika zijn granen reeds meerdere jaren zaait twee dagen voor
volle maan, dat een hcpaalde houtsoort in Centraal Afrika alleen
gekapt wordt bij opkomende maan, o m d a t dc sapcirculatic dan het
hcste is en het hout het meest geschikt om bewerkt te worden. Ook
in Duitschland heeft men ervaring in dien zin, wat zaaien betreft.
opgedaan, terwijl in Engeland kort geleden een drukwerk verscheen
over .,de invloed van maan- en planetenstralen op metaaloplossingen”. Ik geloof dan ook niet misgetast tc hebben.

Verspenen. Het eerste verplanten doe ik altijd als de plantjes 255
a 3 weken oud zijn. Daarna nog eenige malen in het zomerseizoen.
Na ongeveer half Augustus v,rordt niet meer verspeend. De jonge
zaailingen altijd binnen zekere grenzen zoo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen, zonder dat ze elkaar hinderen. Dit bevordert de groei
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Cwnmcr-l~clijki.
(Onderlinge mitogenttische straling van het levende
\\.CCfSïl. 1 * ) Nog steeds v,Jorden de verplante zaailingen matig voch~I:J gchoutlen. t o t d a t h e t eerste tockomslige bladpaar gaat verschijn e n . Dc bchuldchng 1s d a n v e r d e r a l s d i e v a n e e n v o l w a s s e n
I.ithops.
Ki<~r??/i~ac~1~t. Een Lithopszaaddoos is rijp omstreeks Mei, op onze
t~i-~~cdtc. Enkele. die vroeger bloeien, zooals L. pseudo truncatella.
12~~hops r-ugos:~ en Lithops alpina, rijpen wat vroeger. Een rijpe
z<~add~os moet altijd aan den buitenkant van het nieuw gevormde
I~l<ldJl<\<ll zltlcn. Niet alleen de zaaddoos, doch ook de bloembuis
IIIOCI hij \.olkomen rijpheid van het zaad een stroogelc kleur hebben.
Zoo’n z~~addoos knippen w’e nu van de bloemsteel af. Wanneer xic
(1: :,r,~dtioos bekijken, dan blijkt, dat ze uit eenigc vakken bestaat, die
~,l!; cloon cen dckstl zijn afgesloten. Deze hcvatten een stel hygroscop~schc lijsten. Doen \xre nu zoo’n zaaddoos in een kopje met I~uM~
\v,itc‘r. d,ln xrellen die hygroscopische lijsten op, de deksels openen
L~CII en \\ c zien cie zaden voor ons liggen. Zoo geschiedt het ook in
ti- naruur. als het rcgent en de zaaddoos door de slapheid van de
1%
blocmstcel met zijn opening op de aarde ligt. Om volledig
Joor tc riipen. hebben Lithops zaden, na gewasschen en gedroogd
t5> :11n. ce11 rusttijd \.nn minstens 3 maanden noodig. Men zou dus
o~:~~c\ccI. h;rlf A.ugustus k u n n e n znalen. W e d o e n d a t l i e v e r n i e t
I~I~‘I het o o g o p dc komendc Mrintcr. Deze zaden, in het daarop volgc~tic \.oorjnnr uitgezaaid, geven in doorsnede een kiemkans van
100 (I. Dit getal is niet overdreven.
F. SWUSTE.
i~,-iioïdC‘

* ) Mitc~qct,cti+c hc stc-nlcr,. Zeer Mraarschijnlijk hehooren ze tot de
ult~~~~-~~~olrttc stralen. o m d a t ze niet door glas gaan en wel door
k\\.‘ìl-ts.
Il~-;c s t r a l e n met een oneindig kleine golflengte, bevorderen
do kcrndccllng in dl, u.eefsels, w a a r o m z e d a n o o k mitogenetische
st rellen gcnocmd \x.orden. Het is dus de straling van het levende
\t.<.<-fs~l. M e n g;>at hicrhij uit van de onderstelling, dat alles wat
lccfr. straalt. Rwds j a r e n \nreet m e n d a t a l s b i j v . z a a i l i n g e n v a n
~>l,inten dicht hij elkaar staan, dit de groei bevordert. Het hoe en
\\.C~C~rom u,ist men niet. Meer dan tien jaren geleden nam een Rusu;sch geleerde. A 1 t x a n d e r G II r w i t s c h te Leningrad proeven
111cT t\\.cc ~~ixx~ortels. W e mreten. d a t a a n e l k e celdeeling e e n deeling
\‘;\n dc cclkcrn voorafgaat. Dczc ktrndwlingen noemen wc mitosen

(mito ~ klein). Hij plaatste nu eenigen tijd een andere uiwortel
zeer dicht bij een bepaalde plaats van de eerste uiwortel en zag nu
dat de celdeeling op deze beide plaatsen naar verhouding veel sterker toenam dan op andere plaatsen. Deze proef gaf hetzelfde resultaat als de wortels door buisjes van kwarts van elkaar werden
geïsoleerd.
Met buisjes van gewoon glas mislukte de proef en daarin vond
men de aanwijzing dat deze stralen tot de ultraviolette gerekend
moesten worden. Verdere proeven wezen uit, dat de weefsels niet
van denzelfden aard behoeven te zijn. Er is nog heel wat over deze
stralen te zeggen, maar we zullen het er hierbij laten, omdat alle
verschijnselen, die zich voor doen bij chemische omzettingen, bij de
bloedcirculatie van mensch en dier, bij zickclijkc aandoeningen, zooals kanker, nog niet zijn te overzien.

HOE BEHANDEL IK MIJN PHYLLO’S?
In het Juninummer van dit jaar trof mij de volgende zin: ,,‘t Is wel
eigenaardig, maar de Phyllocactussen schijnen in de gewone huiskamer beter te willen bloeien dan in de warme kas”. Daar ik een
t\xFintigtal verschillende Phyllocactussen bezit, gekweekt van stek of
uit zelfgewonnen zaad en ik niet te klagen heb over hun groei en
bloei, wil ik eens vertellen op welke wijze ik deze planten behandel.
U moet niet denken, dat ik ga beweren, dat mijn manier de beste
is. zelfs niet dat het de goede is: ik x.xril alleen spreken over mijn
methode en de resultaten, die ik bereik.
Toen ik pas een verwarmd kasje had, beschikten de Phyllo’s daar
over een flinke ruimte. doch langzaam maar zeker zijn de bolcactussen voortgedrongen en hebben de Epiphyllums, zooals men ze
eigenlijk noemen moet, verjaagd tot in de aiterste hoeken van de kas
om hen ten slotte geheel te verdrijven. Phyllo’s. worden voor eea
kleine kas meestal veel te snel groot. Nu kan men hen heel krap
houden en jaar in jaar uit in denzelfden pot laten staan, ze krijgen
dan ook wel enkele bloemen, doch echt mooi groeien en rijk bloeien
doen ze daarbij nooit, zoodat ik deze behandeling niet aanbevelen
kan. Ook is een succulentenkas voor bladcactussen des zomers
meestal te droog en te zonnig en des winters steeds iets te koud.
In de wintermaanden komt de thermometer in mijn kasje, wanneer
de zon niet schijnt, niet hooger dan 10” C. en staat des nachts dik-

u.ijls lager d a n 5 C . , een temperatuur, die voor EpiphyllL!ms steeds
5 te laag is. Ik breng daar0111 mijn Dhyllo’s des mrinters in huis en
plaats hm Lvegens het grootc aantal in een kamer v.‘aar wel, doch
ook 111 een vertrek. waar nooit gestookr wordt.

WlffC

Phylio

Collc2c1ie

(kcr-ts.
Photo

]. R. L.indcyw.

Verschil in bloei heeft dat niet tenycvolgc. De planten staan op
het Zuid-Westen. zoo dicht mogelijk hij het venster; schijnt de zon,
dan k u n n e n ;c dtlitl. vol<:p van gcnicten. G o r d i j n e n vormen g e e n
hindvrp;~al. ik houd n 1. meer \‘;I!I p!anten d a n van g o r d i j n e n .
Zoo laat nlogehjk. d u s o p h e t crnd \‘an October, komen de Phyl-
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10’s in huis. Tot Januari geef ik geen wrater, de aarde is altijd door
en door nat, als de planten binnen gebracht worden. want gedurende
dc maanden September en October hebben ZC menig regenbuitje
meegemaakt. In Januari ontdek ik meestal al eenige exemplaren,
die cen begin van knopvorming vertoonen. Een lange rusttijd hebben deze planten niet noodig, daarom is het niet goed hen lange1
dan tot Januari droog te houden. Wordt het wat later in het jaal
en beginnen de knoppen volop te voorschijn te komen, dan tracteer
ik mijn planten enkele malen op slappen gier of op den een of anderen modernen kunstmtst. welken ik in de advcrtentieruhrick van
Succulenta heb aangetroffen.
Zoodra de ijsheiligen den aftocht hebben geblazen, dat is dus
half Mei, gaan de planten weer naar buiten. Om den ovtrganq niet
tt sterk te maken en ons aan het sterkere licht te wennen. staan
zc e e r s t cen p o o s beschaduwd,
daarna worden ze gezet in een
groote ondicpc kist. gevuld met turfmolm, die ik geplaatst heb boven
OOI cen s:hullrtje. Ze staan daar hoog en droog, doch vooral droog.
Ik heb n 1 opgemerkt. gedurende de jaren, dat ik de Phyllo’s in den
tuin een plaats gaf, dat de planten daar in Augustus. September en
October vtel te nat staan. De grond droogt in deze maanden niet
meer op, tenzij men in de duinen of op de Hoogc Veluwe w o o n t :
in de k!ei of veenstreken van ons land blijft de grond steeds nat.
Dezt maandenlange natte standplaats veroorzaakt leelijkc bruinc
vlekken, vooral op de jonge takken. Nu de planten in dien goed gcdr,iincerden hak staan en ook in het najaar eens flink droog kunnen
x\rorden. komen die vlekken niet meer voor. Ze staan o p d a t
schuurtje van ‘s ochtends vroeg tot ongeveer twee of drie ULIT in cie
zon en ook lichter dan tusschtn de muren van een stadstuintje, ternaijl dc slakken hen niet vinden kunnen en dus geen verwoestingen
aanrichten.
Voordat ze hun verheven standplaats innemen. krijgen de planten,
\\raarvan de pot te klein is geworden een ruimere woning. Ik gebruik
voor het verpotten mijn cactusaarde, welke bestaat uit drie deelen
gezeefden bladgrond, t\vce dcelen scherp zand en samen een deel
kalk, klei en houtskool. waaraan ik een flinke portie ongezeefden
blndgrond of eigengemaakten compost (tuinafval met mest) heb
toegevoegd.
Gedurende den zomer geef ik een of tweemaal vloeimest. Het zo11
geen kwaad kunnen wat vaker te gieren. doch daar de planten niet
zoo gemakkelijk te bereiken zijn, ga ik daar niet tot over. Volgens

het hoekje moet gier eruit zien als slappe koffie: ik geef een enkelen
keer cafénoir en denk, dat dit op ‘t zelfde neerkomt.
Gieten doe ik in den zomer nooit, dat laat ik aan de natuur over.
En nu dc resultaten. welke ieder jaar voor iederen helangstellenden \‘an het einde Maart tot het begin van Juni tc zien zijn in de
Amalia v a n Solmsstraat te ‘s-Gravenhage. ,,waer den bloeienden
Caktus uithanght”. Mijn Phyllo’s groeien als kool en maken prachtige zware takken, soms wel 80 of 90 c.M. lang.
De takken zijn zéér sterk, zoodat ze zelden aangebonden behoev e n tc \\rorden: ZC staan uit eigen kracht fier overeind.

Photo A . Jarman.
Dc kleur is mooi donkergroen: in tegenstelling met Phyllo’s die
in een kas gekweekt. vaak bruine takken hebben, vormen Phyllo’s
clic l;~ng buiten gestaan hebben ook in den xrintcr een mooie kamer\.crslcrlng. Bloeien doen ze heel rijk. Ik heb allerlei soorten. De ge~\‘OIIC roocic zoogcnaamdt Ackermannli brengt jaarlijks wel 40 of
50 bloemen voort. Zc komen na elkaar tot bloei, zoodat de plant
lang een feestelijk aanzien heeft. E e n zeer g r o o t b l o e m i g e enkel\,oudigc oranje-roode had dit jaar 10 bloemen van ongeveer 15 c.m.
middclliin. Ook de teedcre soorten, zooals de sterkrickende witte.
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~‘aar veel nachtcactusbloed inzit of de bekende kruising met de
schijnen met mijn behandeling
paarsroode Cereus speciosushloemen.
zeer tevreden t e z i j n . E e n witbloeiende hybride m a a k t e d i t j a a r
14 knoppen, waarvan er 12 tot wasdom kwamen. Het is een betrekkelijk kleine plant, men zag meer bloem dan tak. De photo werd door
deze bloemen rijkdom onrustig en onduidelijk, daarom ziet II hierbij
een geleende photo van dezelfde soort, waarbij maar enkele bloemen
gekickt zijn. Beter slaagde de photo van een rose varitteit met blocmen. dit aan rozen doen denken.
Een nadeel van het kweeken voor het raam van een kamer is,
dat de bloemen naar de straat gekeerd zijn, zoodat de voorbijganger
er meer van geniet dan de eigenaar.
Toch behoeft men niet bang te zijn de planten, wanneer de hloci
lxgonnen is, te verzetten. Als de bloemknoppen eenmaal aan het
doorgroeien zijn, kan men de plant gerust een andere standplaats
geven. De ondervinding heeft mij dat geleerd, in tegenstelling met
hctgcen meestal bcxrwrd wordt. Er vallen hij Phyllo’s altijd ~7~1
en.kelc knoppen af, doch het verplaatsen heeft daaraan geen schuld.
Ook behoeft men de planten, die na half Mei nog knoppen hebben.
niet in huis te houden, de knoppen groeien buiten uitstekend verdel.
De ‘xritbloeiende Phyllo, waarbij dt bloemen dicht bij den grond
aan den stengel zitten, hlocit buiten zelfs beter dan binnen. Daar
deze plant laat, d.w.z. in Juni bloeit. geloof ik, dat het in de kamer
dan al te droog en te warm is.
Een voordeel van mijn behandeling is, dat men zonder kas en
zonder tuin op een halcon of op een plat Phyllo’s kan kweeken, dit
mooier groeien en beter bloeien, dan planten. di,- in een cactuskas
Lxrorden verzorgd, terwijl men langer dan vijf maanden van het jaal
niet naar de planten behoeft om te zien, iets wat bij het modcrnc
drukke leven een ,.groot” voordecl tc noemen is.
J. J. E. v. d. Th.

H E T LEEKENHOEKJE.

Het spreekt haast vanzelf, dat wij wreinig klachten van onze leden
krijgen; met zulk weer moeten onze planten wel groeien, alleen dienen xrij goed toe tt zien of onze planten soms bezocht worden door
roode spin, want voor deze vijanden is het ook bij uitstek pracht
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\x.ecr. Bestrijdingsmiddelen behoeven \rij U zeker niet a a n de hand
tc doen. raadpleegt U de advertenties maar. Wij bevinden ons nog
het bcstc bij ..Volck”. niettegenstaande de beweringen dat het niet
‘tfdoende helpt. Dtzt klachten komen in den regel van hen die zich
niet houden aan de gebruiksaanwijzigingen. U kent verder het parool: ..Zorgen voor frissche lucht” en voorkomen dat het tocht.
D c vcrznmelingen van vacantiegangers hebben met de temperatuur. die u.ij thans hebben, het meest te lijden. De verzorgers van
onze planten. gedurende onze afwezigheid, weten de eischen niet
en kunnen cr niet bij blijven zitten, daarom is het gewenscht te zorgen \.oor beschutting en vooral het besproeien der planten te verbieden. Laat men maar water geven op d e potten, dit is beter dan
dc planten door verbranden te vernielen.
Ex.en \\,ill en \xrij terugkomen op de mcdedeeling voorkomende in
‘t vervolg v;\n de Haagsche tentoonstelling (zie bldz. 107), waarin
i;tCICit dat cen hezoekstcr zich niet kan voorstellen, dat het tentoongcstcldc door liefhebbers is gekweekt.
Wnarom Lvordt daaraan getwijfeld. Het is toch vanzelfsprekend
dat cen particulier zich dik\xrijls b c t er kan installeeren dan een
ku.cckcr. hetgeen cen groot voordeel is. maar het grootste voordeel
is. dat cen particulier meer tijd beschikbaar heeft om de planten
stuk \.onr s t u k te behandelen. Een kweeker heeft geen tijd om te
\\.,lchtcn o p alle dingen, dit komen, hij moet de planten snel vooruit
:~en gxln. dat I S dc handel: een particulier heeft meer geduld, forcxrt den groei nlct. waardoor hij geniet van den juisten vorm en
cen rijken bloei.
Zij. die niet over de noodige ruimte en middelen beschikken, zien
c‘r meestal \‘an af om succulenten uit zaad te kweeken. En waarom?
Dc Heer H a r d e r s te den Haag doet ons een zeer gemakkelijke.
gocdkoope
en succes~~olle methode aan dc hand. Neem een schotcltjc. cen potje en cen drinkglas. Plaats het p o t j e met 2 à 3 zaden
op het schoteltje. het glas eroverheen en de zaak is in orde. Voordeelen: 1”. men kan van onder -Tater geven: 211. men kan zoo noodig
dc lucht \.crverschcn; 3 (‘. dc atmosfeer blijft, zoolang cr slechts zeei
\x-c~inig \\.atcr- o p h e t schottltje blijft staan, steeds gespannen.
Genoemd
lid maakt ons tevens attent op etiketten, zooals die door
1, ijlen ons geacht lid 0 v e r s 1 LI y s werden gebruikt. DoorscIzij~I<‘TTC~
celluloid tc beschrijven met een oplossing van nigrosinc in
70 ,l 80 ‘C azijnzuur. Het voordeel is. dat ze niet storend zijn in een
collcctic en na 5-jarig gebruik nog duidelijk leeshaar zijn.
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Het had tic aandacht van één onztr leden getrokken. dat de aEbccld~ngen
ln het Juni-nummer ons interieurs van kassen te zien
gc\.en. \\~aaruit blijkt, dat dc meeste kasbezitters
de planten in dc
potten laten staan en nirt in den vrijen grond in de tabletten uitpLinten. Hij had pas cen kas en nu alle planten in den vollen grond
g’plxltst.
Het plaatsen van onze planten in den vollen grond, heeft zijn
\titir en zijn tegen, doch ,.het vóór” weegt niet op tegen ,.het tegen”.
Liten \\,ij U op den voor grond zeggen, dat het plaatsen der planten
111 den vollen grond er toe bijdraagt dat men de planten veel aarci~ger- kan groepeeren. Zooals hedoeld lid reeds zelf had onderkonden. ontu.ikkelen de planten zich beter, ja te best soms, want ze
hebben betrckkclijk cen onbeperkt terrein om voedsel te zoeken met
het gevolg. dat ZIJ een sterk wortelgestel krijgen.
Onze planten zijn echter een dergelijke luxe niet gewend en kunnen op den duur dit wreelde niet verdragen. Zij zijn gewend armwdc te lilden. dit I S natuurlijk betrekkelijk, het moet geen honger
\\x>r-den, hetgeen invloed heeft op den bloei.
Gij zult ervaren. dat er planten bij zijn, zooals Aloe’s en Opun~I;I’s. dlc de \\,ortels door het geheele tablet urerken. Moet hij nu
zoo’n plant om één of anderen reden uit het tahlet halen, dan \\rerkt
hij allt planten. die boven het wortelgestel staan, los. Staan de
planten u,ortelvast dan is het hem niet mogelijk een plant, die besmt‘t is met \volluis of roode spin, behoorlijk te ontsmetten, hij loopt
zelfs dc kans. dat een plant aan de zijde. die voor hem onzichtbaar
is. aangetast is door ongedierte zonder dat hij er iets van bespeurt.
Het \x’ater geven xvordt ook een gevaarlijk experiment. Hij kan natuurlijk cen gcdceltc van zijn tablet, waar planten staan die eenigzins droog gehouden moeten verorden, minder water geven, maar hij
kan niet verhoeden. dat het vocht van een natter gehouden gedeelte
doortrekt naar het door hem droog gehouden deel. Bemerkt hij na
\,crloop van cenigen tijd, dat een plant, die reeds wortelvast staat,
geen goede standplaats heeft b.v. te zonnig, dan moet hij haar verplaatsen. Hij heeft dan de keus om alle planten in de directc omge\,ing los tc \x,oclen of het wortelgestel van de te verplaatsen plant
;II tc s n i j d e n .
Een Aloc variegata maakt heel goed stek als de plant in een kleinen pot staat. heeft ze echter gelegenheid om de wortels ver te verspreiden dan zal hij nimmer jonge planten krijgen.
In de natuur hebben dc meeste onzer planten geen gelegenheid

om het wortelgestel sterk te ontwikkelen. Een gedrongen groei is
voor de meeste onzer planten het mooist.
Het is direct merkbaar wanneer een plant haar wortel onder uit
den pot gewerkt heeft, want direct treedt een versnelde groei in met

Collectie S. loosen, Osscndrecht

het gevolg dat de plant een onuogelijk aanzien krijgt. Zoodra wij
het bcmerken. verwijderen wij het onder uit den pot groeiende gedeelte of wij gelTen de plant een pot één maat grooter, zoodat dc
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gc,lcgenhcid om zich abnormaal snel te ontwikkelen verdwenen is.
lndlcn dc planten gedurende den zomer gelegenheid krijgen zich
t o t h,lïstcns tot van sappen te voorzien, d.an o n dairvin den wij daar
‘s lvinters de narigheid van, want er is niets lastiger dan dergelijke
pl;rnten door den Lvinter te krijgen.
Wij gex’cn in overmeging de tabletten te vullen met zand en dan
dc planten in pot in tc graven. Wij kunnen toch den pot geheel
onder het zand plaatsen. zoodat er niets van te zien is.

DE VERSPREIDING DER CACTUSSEN IN VERHOUDING
TO’I‘

H A A R S Y S T E M A T I S C H E INDEELING.

Zoo noemde Prof. S c h II m a n n zijn urer-k, waarmedt’ hij voor de
cxcrstc maal probeerde de betrekkingen tusschen systematische rangschikking
en het voorkomen op btpaalde groeiplaatsen nader te
onder-ocken. S c h II m a n n hecEt daarbij de volgende betcekenisi.r~llc ~~~o»rden neergeschreven:
E\.enr~ls in mijn vroegere publicaties sta ik op het standpunt. dat
Itien i n het systeem e e n v e r r e g a a n d e ontleding i n geslachten z a l
\oorsta~~n. ter\vijl ik anderzijds dc meening hen toegedaan. dat men
clc soorten zoo mogelijk sterk moet samentrekken. Van geheel hijzonc 1 cl-c 1 x-t-,k
ii cnis u’o* d t evenwel de ontleding der groote gtslachten In mlndcr omvangrIjke voor de plantkundige aardrijkskunde. Hij
het vastho~~den aan het laatste gaan dc fijnere details in de versprc~ci~ng cirr soorten volkomen verloren. het geografische veld \‘erschijnt als een omvangrijk. ongerangschikt geheel. terwijl. rekening
houdende met de nau\x~cre omgrenzlng, dit bezettingsgehied in een
groot ;i;lnt;ll ingedeelde districten vervalt, die voor dc onderkcnning
der o n t w i k k e l i n g cenc‘r f a m i l i e dikv.Tijls v a n gcwichtingc heteckenis zijn.
I’rof. S c h II m a n n hexvandtlde naar zijn eigen woorden. deze
nog niet ;Ilgcmcen. Lvijl hem overzicht en materiaal daarvoor nog
nlct tocrelkend s c h e n e n .
Eerst Dr. R o s c hcwandeldt den door Dr. S c h
m a n n gelcckenden u.eg en schiep een systeem, dat een zuivere indruk van
dc bctrckklngen tusschen de ontwikkeling der familie en haar voorkomen mogelijk maakt.
M11n Publicaties voor Cactusstudle zullen het werk van R o s e
en S c h II m a n n in de nieuwe ontdekkingen aanvullen.
LI
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Mijn naaste arbeid zal zijn in verband met mijn lange onderzoekingen op de standplaatsen, aan te toonen. hoeveel meer de zoo
ingedeelde familie der Cactaecae over de geografische en klimatologische veranderingen harer groeigebieden vertellen kan. Om in
dezen geest een bescheiden bijdrage tot de werken van R o s e en
S c h LI m a n n te kunnen leveren. heb ik de indeeling van mijn Publicatie voor Cactusstudie naar het Amerikaansche systeem gekozen.
Moge nu de laatste eigenwillige spoedig volgen!
CURT BACKEBERG.

VAN DEN BOUWMEESTER.

Herleiding thermometerschalen.
,%lhoc\xTel
‘t gebruik van het tiendeelig stelsel meer en meer algemeen wordt toegepast. schijnt - in de ..SucculentencultL~L~r” - d e
oudc vcrdceling ..Fahrenheit” hoogtij te vieren. Daar er misschien
leden zijn die slechts o\‘er een gewoon tiendeelig thermometer beschikken. is ‘t denkelijk niet onnuttig hieronder de overeenkomst
tusschen beiden te vinden, Op een stevig carton overgenomen en
nevens den tiendeeligen thermometer gehangen, kan dit menigmaal
veel zoeken besparen.

FahrVIlh.
L 19.4
21.2
23.0
24.8
26.6
28.4
30.2
32.33.8
35.6
37.4
39.2
41 .o
42.8
44.6
46.4

ticndecl. (Celsius)
-

-t

7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fahrenh.
l-

55.4
57.2
59.0
60.8
62.6
64.4
66.2
68.0
69.8
71.6
73.4
75.2
77.0
78.8
80.6
82.4

tiendeel.
t

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fd 1 ren f7
48.7
50.0
51.5
53.6

Fohrenh.

ticndeel,

9.

84.2

29.

10.
11.
12.

86.0
87.8
89.6

30
31.
32.

ticxndeel.

-

/Celsius)

A-

4

i>\.cr- het algemeen \,olstaat het te wreten dat:
0 tiendeclig. t h e r m . = + 3 2 ’ F a h r e n h e i t .
1
*
1 .8’.,
h.\..:
li tiend. 112.
- 1 5 Y 1.8 ~ - 27 - 32 ~1
59’ Fafrr.
en 21
Fnhr. ~~ :- 2 1 - 32
- 11 : 1.8 ~ - 6.l’ ticncl. tli.
\ ‘CI yaar 112 11
i tc71 in as .[>c >..\t
Is ‘t ook kasbezitters bekend dat er. sinds kort. vergaarbakken in
..;lsbc~st” bcstxìn?
,J. I,‘icrlinntc: inhoud 100 tot 1000 l’t1 er: zijde der opening 450 tot
1000 mm.; hoogte 625 tot 1000 mm.: prijs Y+ 3 tot Fl. IS.l FF. 45 ri 240).
h. K~~ndc: zelfde inhouden: 450 tot 1150 mm.: hoogte 630 tot 970
mm.: prijs 2 3 tot Fl. 16.- (Frs. 40 tot 220.).
Ici~~:~~l. Plaatsbesparing (vergelijk met gemctste bak - minimutn
~!li\t~~ 0.18 0 . 0 2 m. b e z e t t i n g = 0.20 m. S 2 -7 0.40 m.). Waterdlchi.
\‘CII11<>C dcliik is samenvoering mogelijk en kan er eerst een kleine
9‘2stcld \\.or-den als filter. xvaarna eene reeks opeenvolgend. \.olgens
hehot~ftc. naar een bepaald punt.
RIocht zulks leden aanbelangen. zoo houd ik me ten dienste om
r-~~chtstrcek~ch hlcrover verdere inlichtingen aan de labriek te vragen.
Ramsdonck.
322 Lange Leemstraat - Ant\verpen.

I6e Jaargang.
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OVER DE CACTUSSEN VAN CURAÇAO, ARUBA EN
B O N A I R E . 1)
door
P . Wagenaar H u m m e l i n c k .
Er is zeker geen andere eilandengroep in West-Indië, op wier
landschapsbeeld de plantenwereld een sterker stempel van droogte
heeft gedrukt. dan de Benedenwindsche Eilanden - en nergens is
de overheersching van de cactussen treffender dan in deze streken.
Het kan ons dan ook niet al te zeer verwonderen, dat de eerste gegevens over deze merkwaardige plantengroep die tot de botanische
xvereld doordrongen, voor een groot deel uit Curaçao afkomstig waren: te meer mogen we ons echter verbazen over het feit, dat er in lalater jaren zoo weinig Nederlanders zijn geweest, die zich op wetenschappelijke wijze met de bestudeering van deze planten hebben
beziggehouden. Slechts de uitvoerige melocactusstudiën van W. F.
R. S L I r i n g a r, een der leiders van de .,Nederlandsch WestIndische Expeditie” 1884- ‘85. en zijn zoon J. V a 1 c k e n i e r S LIr i n g a r kunnen in dit verband met eere worden genoemd.
Naast de publicaties van de beide S LI r i n g a r s 2) is voor ons
1)
Dit artikel werd geschreven voor het Cur;iC~lO-Nilnilner vm .,Nntuur en
d o o r dt rcdactlc gewijzigdc vorm
Menach” - vcrschten hierin echter i
n
cen.
IJI-g. 54, 193-l. p. 37-11).
‘) Het ..Versiag e n
reisvcrhaai“ van W. F. R. S II r i n g a r verscheen in het
Tijdschr. v. h. Ned. A a r d r . Gen., 2e Scr. Vol. 3. Vcrsl Aardr. Med.. 1886. Zijn
hijdragen

tot dc kennis der nlcloc acti vinden

WC

in dc Vcrh,ind.

Kon. Ak‘id. Wc-

I‘lh

dc yrootc c;lcttlsmonogr-,iphie
v a n d e amcrikanen B r i t t o n e n
R o s c‘ 1 ) het meest van belang: hierin zijn de gegevens verwerkt
die dc schrijvers hij een bezoek aan Curaçao In 19 13 en 19 16 hebben
~c~;~III~c~~. Ook het x,erk van H o 1 d i n g h 2) en A m e 1~1 n N e n 1:)
heeft. hoe\x,el in mindere mate, tot vermeerdering van onze kennis
\<~II dc cactussen van Curacao, Aruba en Bonaire bijgedragen.
Ilct mccrendcel v;in deze geschriften bevat uitsluitend vormenkennis. Het is vooral W. F. R. S II r i n g a r geweest, die ook aan
\ crschlllendc le\,ensverrichtingen van zijn planten aandacht heeft
ycschonken.
die getracht heeft hun verspreiding te begrijpen. hun
\~ormenrijkdo~n t e dnalyseeren en hun onderlinge verwantschap in
cen soort morphologischc stamboom tot uitdrukking te brengen.
Een I-C\ISIC van de anatomie van het geslacht Melocactus werd door
c‘en zijner- leerlingen ondernomen.
Physlologische-. oecologische- en belangrijke genetische onderzoekingen ~1111 er met de cactussen van onze Benedenwindsche Eilanden nooit \.erricht. De reden hiervan is duidelijk. Het is voor
Finland. die deze eilanden met een of ander wetenschappelijk doel
b czoekt. meestal niet mogelijk om méér te doen dan ,,oppervlakkiq
~~cr;;\mel\\~erk?“. zelfs v,ranneer hij de noodige belangstelling en de
\ OOI- cen mc’e~- \vetenschappelijkt a r b e i d vereischte kennis b e z i t .
Alle andc‘re onderzoekingen. die verricht worden op cen wijze die
cenigszins met de moderne nerkmethoden der botanische RTetenschaak 111 o\c‘r~enslemliling IS. kosten tr veel tijd en zijn dikwijls zonuitrusting. of zelfs een klein laboder een durc v,,etenschappelijke
r,itorlum. niet mogelijk.
Dc oplossing van vraagstukken. waarbij de betrekking van de
pl;lnt t o t zijn omgeving en een onderzoek naar de erfstructuur en
dc eenheid \.;in zijn morphologischc kentcekenen op de voorgrond
staan. kan echter alleen v,,orden verkregen door waarnemingen aan
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de plant in zijn natuurlijke omgeving en door een proefondervindelijk onderzoek: - en zeker is dit een dwingende noodzakelijkheid,
lvaar het betreft de studie van de xeromorphe en uiterst gespecialisccrde planten van de droge streken der aarde. - Zoo werd door
den bouw van het Desert-Laboratory te Tucson, in Arizona, de mogelijkheid geschapen om met woestijnplanten in hun natuurlijke om~CL-III~
te experimenteeren. Ook bij ons moet het dien kant uit, want
zoo alleen kunnen \ve cenig dieper inzicht krijgen in de verwarrende
\.ormenrijkdom
van het geslacht iiielocactus en alleen op deze wijze
Wcrrl-iana
zullen
is cr kans. dat w-e de veelvormigheid van Opunfin
leer-en begrijpen.
De grootsche ontlvikkeling van het melocactusonderzoek der SLIr i n g a r s \vas slechts mogelijk door een studiereis, die zeer grondog v,‘as voorbereid, een groote toewijding van de betrokken geleerden en de ijverige medewerking van enkele eilandbewoners.
Maar dit onderzoek is thans op een dood punt gekomen. Het ZOLI
gemakkelijk zijn ons nog verder in feitenmateriaal te begraven: wat
w’c echter noodig hebben is het verband tusschen de feiten - en dit
verband kan slechts het veldurerk en het systematisch doorgevoerde
experiment van een geleerde van groote deskundigheid ons geven.
Buiten deze meer ingewikkelde problemen vindril we bij de bcstudeering \.an de inheemsche cactussoorten nog wel vraagstukken
;1;111
de oplossing waarvan ook door de eilandbewoners kan worden
mcdegc\verkt: b.v. het al of niet voorkomen van Neomanzillaria op
Antbn en Bonaire. het voorkomen van Opuntia cz~rassa~~icu op Aru_
terwijl verder alle geba en de verspreiding van ..Hqloccreus”.
gelens over bloem en vrucht van deze planten van waarde zijn.

t * *

C,ictusscn zijn planten. die - eveneens alle andere xerophyten tenge\-alge van hun bijzonderen bouw ook op zeer droge standplaatsen kunnen leven. Zij bereiken dit door inrichtingen die als waterreservoir dienst doen en die de verdamping doen afnemen.
Waterreservoirs doen zich voor als een zoogenaamd waterweefsel, dat meestal in een dikke laag onder de opperhuid is gelegen.
\,indt men groote cellen met weinig protoplasma en
In dit xvcefsel
CCII zeer grootc vacuole met m,aterig celvocht. In tijden van droogte
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Vn-rn~nd~~-lng L.NI v e r d a m p i n g mwrdt dikwijls verkregen d o o r
~crklc~nlng \.an het v e r d a m p e n d e o p p e r v l a k . Deze k a n zoo s t e r k
z~ln. dat d e !>ladcren t o t kleine schubhen o f o o k ~vcl t o t doorner
:~jn gc~~d~~cec:~c! soms z i j n ze!fs hccle hchL~derde z i j t a k k e n (hypw
thctlsch! I tot kleine doomvclden ( :areolen) terllggehracht: ook kunnen dcrgclijkc schuhhen en doornen qehecl ontbreken. In al deze
~1~~~1llen heeft de stengel d e
functie vrln
het !~l;ìcl ovcrgcnomen.
Ver-dcxr \x.orclt dc s.erdamping vcrmindcrd door de ligging en den
I>OIILL. \.,~n dc huIdmondjes e n d o o r cen dikke cuticula.
NCillfZll
\\.i‘ ,I!S \.oorbccld
d e n bouw van e e n Mc~oca<~r~s:
H u n
11~h~~~~m 1s morphologisch
d e stain. \vaarvan dc zijtakken tot ribben
ZIJN \~cr\~ormd, dc b l a d e r e n t o t d o o r n e n . Z i j h e b b e n e e n r o n d e n
\o~-ni. cen dikke cuticula en Lvtinig. diep weggezonken huidmondjes:
tic hlocmen uorden cioor l u c h t h o u d e n d e h a r e n t e g e n e e n stçrkc
\.crdamp~ng hcschcrmd. Ze z i j n zuinig gebouwd: het grootste gedccltc \FIH d e n s t a m i s !,;lrenchyln~\,eefscl
met e e n grooten \vatcrL ~orra;~d: slijmcellen d i e n e n n o g a l s cstra rcscrvoirs.

De c~[>l/~?ficx
zijn sterk vcrtaktc planten. v,ricr stengel uit mecrdcre <lfgL’[7l<lltc leder! ic opc~cbo~~wd.
Verspreid
over deze stengelleden l i g g e n mcerderc klcinc d o o r n v e l d e n ( : arwlen ) : c!k doorn\-c-ld IIgt i n dc oksel v a n e e n klein s p i t s blaadje. d a t h i j het ouder
\\ o r d e n spocd~g afvalt, D e trreolen d r a g e n d o o r n e n , kltinc s t i j v e
loslaten en soms ook
hol-st~lharcn i : glochidiën) dit g cmakkelijk
l,~ngc \volligc haren: d? doornen zijn soms door een vliezige sc.hctdc
omga\-en. Dc arcolen zijn ook dc plaatsen wak de hlocmknop zich
ont\x.ikkclt.
TIc C:cr-cc,lc hebben nooit g l o c h i d i ë n . n o o i t e e n scheedc o m d e
doornen en (h-hal\ c op den h!o~mstc~l) ook nooit hladcren. Vcrdcr
I S dc liqglnq yan de arcolen hij hen aan zeer bepaalde
plaatsen ge‘, )nclen.

1 J I

Dc volgende O~x~r~ficne (schijfcactussen) komen op onze eilanden
\‘oor: Opnfin c12rass<ar~ic~a. Oplzntia Wentiana e n Opntia tlnfior.
O~~~~nfia (.~~rasscl[~ica
is een kleine, kruipende plant, opgebouwd
Illt L\ cinigc langx\~erpige
stengel!eden, die met kleine arealen zijn
l-,czct. xvclkc naast meerdere lange doornen ook nog wollige, op spinr:lg gelijkendc haren dragen. Oprintia Wcntiana daarentegen wordt
u.cl bijna t\\.ee meter hoog, is dicht vertakt en heeft forsche, lang~vcr-pigc tot bijna ronde stengelleden. Opntia elatior lijkt op de vor~gc plant. urordt echter wel twee maal zoo hoog en krijgt naar verhouding ook vet1 grootcre stengeiltden. Zij is te herkennen aan de
rt~imcrc \.crtakkings\vijze. de betrekkelijk dunvlcczige, donker-zeeqrocnc stcngclleden. aan de veruiteenstaande. veelal op een kleine
\ c%rhooglng gclcgen arcolen met forsche. naar alle kanten uitstaande.
donkcrbrulnc doornen, waaraan glochidiën veelal ontbreken en aan
tic streperigc. zalmkleurige bloem met diepen klokvormigen bloemlX)d~~lll.
Hij dc CCI.CC<IC
die op onze eilanden voorkomen kunnen we onderscheiden: kandelaber- of zuilcactussen. klimcactussen, tepelcactuss e n cn 1IIC’lOerlcilctllsSeII.
- T o t d e ccrstc twee groepen hchooren:
C:c(~halo~~ct-c~f.s
/anrfqino.sr~s,
Cfrcms repandirs, Lcnzaiwoc-ererfs gri.sci~.\ en ../&~loc-cl-CII.S
Naplcvr2i.s”.
De stengel van deze planten is uit
nlccr-derc l,lnggcstrckte leden opgebouwrd; de bloem ontwikkelt zich
il‘ln gc\\.ont d o o r n i g e arealen. + Tot de laatste twee groepen behooren: Ncomamillaria man7illari.s en de soorten van het geslacht
Il~cloc~ac.trls. De stengel van deze planten is kort en ongeleed. terwijl
dc hlocmen zich niet aan de gewone doornige areolen ontwikkelen,
doch (bii Ncomnrnillnria) aan de basis van de tepels weIke die arealen d r a g e n , òf ( h i j Mclocactus) a a n een s p e c i a l e eindstandigc
hlociu.ijzc.
cC(>~I;I(O(.CI.CII.S.
Ccrcus e n hmnircoccrcris ( d e kandelabercactussen 1 zijn kandelaber- tot boomvormig vertakte planten, welke in
sommige gc\.allen hoogten van onderscheidenlijk 8. 12 en 14 meter
k~lnnen herciken. Hoe\xrel hun luiterlijk in het landschap groote ovcrcenkomst vertoont. is een zuivere soortsbepaling
op grootcn afsl<~nd. n:lar kleine. kenmerkendc verschillen in de groeiwijze. toch
meestal ~vcl mogelijk. Van dichtbij zijn ze door vele min of meer
dulclclllk te omschrijven kenmerken gemakkelijk uit elkaar te houden. 1)~ vrucht vnn Lcmaireocercus is ror,d, dicht bezet met doornige
dc vrucht van Ccrer!s en Cq3haloccrer2s is kaal: die van
;l.ïcolen:
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Ccphaloctrerzs
is afgeplat bolvormig, gekroond met het verdroogde
bloemdek. die van Cereus is meer langwerpig, bezet met enkele ovale
schubben, tcrnrijl hier het bloemdek spoedig na de bevruchting af\ralt. Duidelijk verschillend van Ccreus repandzzs is Lcmaireoccrcus
:/riscus ook door zijn donkere, zeegroene kleur, zijn dikke stengel en
zijn korte, stevige doornen: dc jonge stengeldeelen zijn vLlrig rood
aangeloopen en geven het vrij stijve uiterlijk van de plant een beeld
\‘an felle levenskracht. In treffende tegenstelling hiermede is de
tccrc schoonheid van dc jonge stengeltoppen van Cephalocereus
lanuginosrrs: fraai blauwgroen tot licht zeegroen van kleur, met lange geelachtige doornen en een ijle pruik van golvend, witwollig haar.
,.Hyloccreus Napoleonis”
(de klimcactus) is een plant die uitgesproken klimneigingen vertoont en gemakkelijk luchtwortels vormt.
Dc arealen. met meestal é@n lange middendoorn en meerdere zijdoornen, liggen op drie ribben, waartusschen breede sleuven liggen.
Dc areolen van den hlocmstetl liggen in den oksel van kleine, vlcczjgc schubben: alleen op het vruchtbeginsel hebben zij hun doornen
behouden.
De doornige areolen van de kleine Neonzamillnria rnamillnris (dc
tepelcactus) liggen op lange tepelvormige verhevenheden die spiraalsgewijs zijn gerangschikt.
Bij mclocnctrrs (de meloencactus) liggen de areolen op duidelijkc
ribben. Deze planten zijn voor alles gekenmerkt door een cindstandigc hlociu,ijzt (: cephalium) waarin, tusschen een vaste massa van
hi:ren en kleine doornen, de bloemdragende areolen dicht opeengcpakt liggen.

Islot lJOl{]f.)

D E S P L I T S I N G S W E T V A N M E N D E L E N BASTAARDEERING RIJ HET GESLACHT LITHOPS.
Dit artikel is bestemd om in een buitenlandsch tijdschrift geplaatst te Lvorden, en v,‘as reeds geschreven voor het artikel van den
Heer v a n d c n H o ~1 t e n over erfelijkheid en bastaardecring in
Succulenta April 1934 verscheen. Door mij wordt ook hier de wet
van Mendel aangehaald, als passende in mijn betoog. Voor de leden van Succulenta schrijf ik dus. wat deze wet betreft, geen
nieu\vs, omdat door het zeer lezensxraardige en goed gefundeerde
t e n, deze wet voldoende belicht is.
artikel van den Heer v. d. H o
LI

Om mlln artikel niet uit zijn verband te halen, laat ik het dus int<tct. urtg~~andc \.an d e onderstelling d a t e e n nieutvc o p f r i s s c h i n g
\‘an dc:c \vct. \\.aar zon\~cel aan tast zit en die door de latere wetenschelp als punt \‘an uitgang !log steeds gebruikt wrordt, misschien zoo
k\i,lad nog niet is.
Zooals \vt \x.el \x,cten, heeft Mendel omstreeks 1865 cenige wetten
opgcstcld
hctrcffende dc erfelijkheid. waarvan we hier, in verband
mcl lb~lst~l;iïdccring bij het geslacht Llthops, enkele voorbeelden
l,lten \-algen. Kruisen u’c‘ als bekend voorhccld dc Urtica pilulifera.
L~IC n.c A n\wmen. en de Urtlca dodartii, dit we H noemen. en waar1~111 dc ccrstc gctnndc hladcren heeft e n d e t\xrtcdc gladrandig i s .
d;~n krijgen \\c x’an dit ouderpaar in dc eerste gcncratic alleen gt~.intic hladcrcn. Dczc eerste generatic. ofschoon een menging. is gchct~l A Dc geslachtscellen geven in dc twecdc generatie planten dit
hc.stCICln LII~ 25 A en 25 B en 50 AB. In de dcrdc generatie blijven
A cn H constant. tcxvijl de nakomelingen van de menging verder
mcndclen. Ander voorbeeld Een roodbloeiende plant gekruist met
(‘cn \x~tbloclendc van dczclfdc soort. geeft, indien W C met intcrmcctiairc hastaardccring te doen hebben, in de eerste generatie een
rosc hC\stCIClrd. I3ii daaropvolgendc k r u i s i n g v,~n dczc b a s t a a r d e n
krijgt men dan in de 2c gcncratic dc vcrhoudlngen 1 : 2 : 1, Kccren
\\.c n u wen t o t het ccrstc geval terug, M-aarhij wc twee p l a n t e n
krxl~stcn. clic III @t;n clgenschapspaar \.ctschillen. e n w a a r b i j cen
dc:cr eigenschappen dominant is. dan krijgen w’c dus in de eerstc
gcncratlc hastnnrden.
dlc op een der ouders lijken, n.1. op dic. urclke
di, domInantc eIgenschap heeft.
Hierbij z11 opgemerkt, dat lang niet bij alle kenmerken en bij alle
pl,lnten rn dieren de vcrhollclinqen
zon zijn als bij de objecten, die
Mendel h e e f t qcbrulkt. maar dik\x:ijls i s h e t w e ! zoo, e n M e n d e l
heeft d o o r zijn s t u d i ë n dc b a s i s v o o r dc algemeenc erfclijkhcids\\-ctten
gclqd.
Hij het bas!aaJ-dccren kunnen zich sprongsgcw,ijze
veranderingen
1 ,~n orgnnismen voordoen. dit soms schadelijk. soms nuttig kunnen
zijn. In het ccrstc geval h e e f t het organisme g e e n l e v e n s k r a c h t e n
\-i,rduiljnen LC‘. Dit kom( voc~r bij kiemen. dit de eigenschap verloren
hebben. chlorophyll te vormen. Mccrdcrc jaren hch ik proeven gcnomen met het hastaardceren van ~~erschillendc Lithopssoorten, wetendc dat Prof. K II I- t D i n t c I schrijft. dat in Z.-Afrika de Lithopcs niet neigen t o t b a s t a a r d v o r m e n .
Het eerst Lverden b e s t o v e n g e l e m e t \xritte bloemen. Hij e e n Li-
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thops. d~c gebloeid heeft, doch niet hcstoven is. vormt zich altijd
cen zaaddoos. maar dan zonder zaad.
Dczc zaaddoozen vcrschrompclen
v r o e g i n het dnaropvolgendt
‘, oorjaar. z~~addr-~q~rs z i j n hed~lldend latrr r!jp. O o k b i j d e bestui\.mg van gelc inct witte hlocmtn kreeg ik Icege zaaddoozen. soms
‘,x.;lrerI t’r zaadhuidjw aanurczig, dus zonder inhoud. Bestuiven van
gclc met gele. o f nrltíc met witte blotmen. g a v e n g e v u l d e zaaddoo-en. Dczc zaden ~‘arcn volgens mijn n:eening altijd iets lichter van
kleur d a n d c soortechtc. zoo goed a l s melku~it.

Foto: Dc Lacr.

Hij alle proc~.~en. ctlc Ik nam. kiemde het zaad spontaan. hoewel
dc klemtijd in dc mc~ste gevallen \xrat ianger u’as. dan bij soortecht
zaad. Rcsultant alle zaailingen zonder chlorophyll. op ten enkele
u~~zonderlng na. Hijv. van Llthops terricolor Y Lithops Leshei gaven
t 87 zaden 170 plantjes. u~aarvan 1 stuks met chlorophyll.
D i t plantje groeit voorspoedig en is zelfs oogenschijnlijk zuivcrder \an kleur e n tttkcning. don de L. terricolor, waarvan het afk o m s t i g i s . D a t n e e m t n i e t \xrcg, d a t d e eigenschappen v a n L .
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I,csl~ci. hocucl onzIchtbaar.
aanwezig zijn. Ze zijn recessief. Lithops
Ehcrlanzii e n L i t h o p s Ftillerii g a f 5 6 2 z a d e n , w a a r v a n 6 s t u k s m e t
chlorophyll. Van deze 6 plantjes zijn er tot heden (Mei) 4 stuks gesncu\~cld. De o\.crige 556 zaailingen (alle waren gekiemd) ware~l
zonder chlorophyll en stierven na ongeveer 1 maand.
De verkregen plantjes van L. Fiillcrii waren allen (ongeveer 500
stuks) zonder chlorophyll. Zoo zijn er meer.
L. Ebcrlanzii en L. Fransiscii 1 ) beschouwen we als echte soorten.
Hc~dc planten zijn niet zoo gemakkelijk in kultuur.

Waar het me nu bovendien tot heden niet gelukt is, van beide
soorten bastaardvormen te kweeken, dringt zich de vraag op, of
dczc planten lvellicht zelf geen bastaardvormen zijn.
Iets anders is het. lxranneer 2 Lithopes aan elkaar verwant zijn.
Hij\., L. Kulhisensls en L. Schwantesii. De laatste is een klein form,lat van de eerste. lijken overigens sprekend op elkaar. Of L. Karasmontama en L. Erniana. De Heer R LI s c h uit Windhoek schreef
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indertijd dat een Zwitser Erni ten onrechte zich den naam L. Erniana had toegeëigend en dat beide planten identiek waren. Doch
hij zou de bloem afwachten. Dit jaar evenwel biedt hij zaden aan
zoowel van L. Karasmontana als van L. Erniana. Ook de Heer v a n
d e n H o LI t e n ontving dit jaar zaden van L. Erniana van Dr.
L LI c k h o f f uit Z.-Afrika. Ik heb beide planten in kultuur. ze zijn
helde bijna bloeibaar, en kan tot heden geen onderscheid zien.
Ik kruiste L. Floris albis en L. btlla. De eerste is wat donkerder
en meer gebobbeld. de teekening is ook wat donkerder en meer opvallend, het plantlichaam is wat grooter. Maar de vindplaatsen zijn
verschillend en volgens bericht uit Z.-Afrika zijn het twee verschillende planten. De verkregen zaden, die ik dit jaar heb uitgezaaid.
gaven allen zonder onderscheid, plantjes met chlorophyll en groeien
goed. Zoo zal het waarschijnlijk ook gaan met L. pseudo truncatella en anderen (bijv. Lithops alpina) waaruit dan allicht de vormen L. mundtii. L. pulmonunctlla
en L. ps. truncatella var. farinosa
zijn ontstaan.
van bastaardvormen.
Er is wat voor, er is wat tegen het kwceken
Maar een echte Pleiospilos Bolusii is me meer \xFaard. dan een die
de allures aangenomen heeft van een Pleiospilos simulans of Punctillaria magnipuntctata en waar dan een fantasienaam, bijv. Pleiospilos
Dekenahi aangegeven wordt.
Het is best mogelijk, dat Pl. Dekenahi als soortecht uit Z.-Afrika
is ingevoerd. maar de natuur hybridiseert ook en liefst op
groote schaal.
Voor sommige leden is het misschien welkom, iets naders omtrcnt de werking van het chlorophyll te hooren. De planten nemen
uit de lucht koolzuur op en vormen daaruit met water onder den
invloed van het zonlicht door middel rlan hef bladgroen of chloroph’ill zetmeel ( koolhydraten).
Door de inwerking dus van het zonlicht op de chlorophyllkorrels
xrorden in de groene planten de koolhydraten omgezet in druivensuiker. enz. De groene plantendcelen kunnen alleen in licht bij de
assimilatie koolzuur verwerken en zuurstof afgeven. overigens ademen alle organen der hoogere planten, evenals de dieren, dag en
nacht zuurstof in en koolzuur uit. De koolzuurassimilatie met de
hulp van het chlorophyll of bladgroen is afhankelijk van de temperatuur. Ze heeft de grootste waarde bij ongeveer 37” C en stopt
bij ongeveer 45’. C. Deze kardinale punten zijn bij dezelfde planten
niet steeds constant. Maar het is wel zoo. dat bij helder warm weer

dc asslmllatle niet haal. \rolle v,Taarde bereikt. omdat dc totvocr van
koolcuu~- uit ciz lucht dan niet voldoende is. Door gebrek aan ijzcl
i llzcrchlorlde FcC:IZ o f ferrofosfaat FeSO, ) g r o e n e n d e p l a n t e n
nlct. Het chloroph~ll komt bijv. in de bladeren in een hocveelheid
\ cl11 O.G- 1.2 cC van hun gewicht in drogen toestand voor.
Het chlorophyll van alle planten is identiek en bestaat uit een
mengsel van 2 ver\vante verbindingen. waarvan de scheikundige formulcs nogC~l samengcstcld zijn en v,Taarin ook magnesium voorkomt.
I>lt nl;igncsium noem ik juist. omdat Lvanncer dit onder de inwrerkin$~ van bepaalde stoffen vervangen wordt. men een stof. aëtiporyphl-inc krijg, D o c h d eze zelfde verbinding is ook te verkrijgen
uit haëmine. En hieruit blijkt de ver\vantschap elan chlorophyll met
dc kleurstof der roode hloedhchaampjes van ons bloed. (Haëmoglobinc j.
F . SWÜSTE.

H E T LEEKENHOEKJE

Dt! ,lfgcloopen m a a n d b r a c h t o n s hitter \veinig corrcspondentle,
dc oorzC+ken
zullen \vel zijn mooi Lveer dus weinig thuis. vacantie en.
nlct het mooie xx’ctr. cen voorspoedige kw,eek, Lvij wachten dus ma~rr
op \.acantickieken. natuurlijk die geschikt zijn voor ons blad.
Roode spin schijnt voor vele verzamelingen een dooddoener te
zijn. W i j h e b b e n h e t a l m e e r gczqd: ..Voorkomen I S b e t e r d a n
gcncxzen “ . Inspcctecr
toch Uw planten scricus en verdelg dit gespuis;
Cl 1 ziet LI maar &n insect. Lvacht niet totdat de gchcele \Terzamcling
ÍIilngCtilSt IS.
Onze mcdcdecling in het vorige nummer dat \\rij ons het hcstc hij
..Volck” hcvinden, dient aangevuld tc xxrorden met de medcdceling.
d a t \XY~ n a k e n n i s m a k i n g m e t d i t m~ddcl geen andtr middel mcc~
prohcerden. D i t \\,il niet z e g g e n . d a t alle andcrC middelen f a l e n .
O o k o p h e t gchied van inscctenbcstrijding zit men niet stil.
Hicr\.oor behoeven v,rii slechts te \rerw,ilzen n,rar het artikel ,.Een
nlc’u\x. middel tegen u.olluis e n roodc s p i n ” i n janrg.lng 1 9 3 3 hldz.
2 3 1, \v;larln gen.czen wordt op de goede hoedanigheden van ..Poliflor”. Alx\.ccr kunnen \\,ij zonder b~-:xvaat. schrijven: ..Ondcrvinding
1s di- hcstc lcermccster”.
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Dczc maand brengt ons cen tamelijk sterken groei van sommige
planten. Het gevolg hitrvan is dat wij geneigd zijn deze planten nog
volop water te geven. Wees op Uu. hocdc, dc plantencellen worden
dan te sterk gevuld hetgeen moeilijkheden geeft bij het ovcrwinteren. Wij geven nu ‘s ,ivnnds geen Lvatcr meer. In den regel zijn dc
nachten a l t a m e l i j k frisch. Lvaardoor het v,rater ‘s nachts nlct m e e r

verdampt. Dxppels, d i e d a n ‘s m o r g e n s o p de p l a n t e n aanurezig
zijn en door de zon hcschcnen Lvorden \z,crken als brandglazen.
Planten, die buiten in den vollen grond gestaan hebben, worden
opgepot. Zijn er planten hij die htt \vortelgestcl sterk ontwikkeld
lhchhen. dnn kunt U met cen gerust geweten dc u,ortcls w a t inkor-
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ten. De snijmrond laat U natuurlijk eerst opdrogen alvorens tot opp o t t e n o\.er- te gaan.
UC met den pot in den grond geplaatste planten worden op den
grond geplaatst om te voorkomen dat ze al te vochtig in huis worden gebracht.
Wij inspecteeren de planten goed en overtuigen ons ervan dat
-1~11 geen nesten van ongedierte onderaan de planten of in de ope111ng onder In den pot bevinden.
Wij \,crmijden alles wat aanleiding kan worden, dat onze planten
door cen ot ander Lvorden aangetast. Zoo verwijderen wij de groen
gcu,orden bovenkorst der aarde, w a n t dikwrijls h u i s t d a a r ongedicrtc in. en zij houdt dc aarde vochtig.
TIC verxnidcrde laag wordt vervangen door verschen grond.
(;cscheurde potten worden vervangen door nieuwe, d.w.z. hecle
potten.
De planten. die van den zomer buiten gestaan hebben. worden
niet direct in huis gebracht. Overdag blijven ze buiten en als de
nachten te koel worden plaatsen wij ze ‘s avonds binnen.
Kasbezitters zonder verwarming. die de planten dus ‘s winters
11~ huis halen, voer de temperatuur de laatste maanden dat de planten in dc kas staan niet te hoog op. lucht de kas dag en nacht.
IJat men van zaailingen veel pleizier kan beleven bewijst bijga;~ndc
afbeelding.
13 c;c plant. Echinocereus pectinatus var. caespitosa werd geza;\ld In April 1930, wij hebben reeds 10 jaar tegen een importp 1a n t a a n zitten kijken, maar geen bloem kwam gedurende dien tijd
tc voorschijn. niettegenstaande de plant er prachtig bijstaat.
Draagt U er zorg voor materiaal bij de hand te hebben om buitenstaande planten te kunnen beschermen tegen al te groote vochtighcld!
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Opuntia ~~~~r-nssac~ic~a
(Linnaeus 1757) Miller 1768 i
s
cén \‘an dc
oi~dst bckentle soorten van haar geslacht: reeds bcscllrcven en afgclweld i n 1696. Later ISzijn e e n heetjc i n het \~crgwthock geraakt,
totdat H I- I t t o n hax v,,ccrvond h i j z i j n bezoek ;I;in Ctiraçao i n
1913. - De pl;lnt blocjt ltltcrst zelden: H ;I u o r t h schrijft in 1 8 1 2
dat hij haar slechts béns on bloc; heelt gezien en ook A 111 c 1 I n s c n
(111 liitrris) httf’t slechts @en keer hlocmen gevonden. K o 1d 1n g h
schrijft: ,,dc bloemen zijn met htt Ianggcrektc \~ruchtheginsel
samen
5 CM. lang”. ..De bloempjes zijn gecl van kleur” (A m c 1 u 11 x c n):
de vrucht IS nooit beschreven. - H o 1 d i n g h houdt Opr~ntia (‘~I~;I.sstff~ic.;f voor ,, Widely disperstd o n thc thrcc islands”. maal - VOOI
ZO<~VCI~ mij hekend is op Ar,~ba dc cenigc vindplaats dit hij dc Scroc
(:anashito. wclkc d o o r B o 1 d i n g h \vcrd gcnocmd. B u i t e n deze
cllanden is zij hij mijn wreten nimmer aangetroffen.
Oprrntia Wcnfiana Britton & R o s e 1919, d e meest algemeene
schilfcactus
van Curaçao. is volgens H r 1 t t o n en R o s e vrocgrr
steeds vCl-\\~dl.d m e t o[mrzli;l Tuna, een plant die all@tn in het laagland van Jamaica voorkomt. Zij stelden daarom een nicuv,rc soorts,.n
ftp
if
uwr7fi~~nc~“.
naar Prof.
beschrijving op en noemden haar zO
Dr. F. A. F. (:. W c n t. dit in 1902 cen door dcx bcv,~oncrs van dczc
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eilanden fel betwist ,,Rapport omtrent den toestand van land- en
tuinhouxv op de Ncdcrlandsche Antillen” uitbracht. - O~~urzfia
Wcntiann k o m t v o o r o p d e B e n e d e n w i n d s c h e E i l a n d e n e n i n
Venezuela. D e d o o r B o 1 d i n g h v e r m e l d e Of~u”tia tunoidcs
Hritton & Shafer i s synonym. - D e o m g r e n z i n g v a n Optlntia
Wcnfiana
tegenover Oprlntia
Trlna lijkt mij nogal vaag en de waarde van de aangegeven soortskenmerken nogal twijfelachtig, vooral
\vanneer x\‘cz de zeer groote variabiliteit van deze plant op de eilanden in aanmerking nemen. Vooral genetische onderzoekingen zijn
noodig om ons inzicht in de veelvormigheid van deze soort te verdiepen.
Optrntia clafior Miller 1768 schijnt reeds omstreeks 1793 in europeesche plantentuinen te zijn aangetroffen. De herkomst van de
plant die M i 11 e r voor zijn soortsbcschrijving gebruikte is niet
bekend. Volgens B r i t t o n en R o s e komt zij veelvuldig voor in
Curaçao Venezuela. Colombia en Panama, verwilderd ook in
Australie. - Het voorkomen van Opuntia elatior, zoowel op Curaqao als op Aruba en Bonaire. heeft op mij altijd sterk den indruk
gemaakt van verwildering; het lijkt me echter niet waarschijnlijk dat
er ooit eenlg zeker bewijs vóór of tegen een dergelijke vcronderstelling zal kunnen worden geleverd.
Lr,rr~‘,ircoc-crcczs
griscrzs ( Hanrorth 18 12 ) Britton ?< Rose 1909 is
cen zeer veel voorkomende plant. zoowcl op onze Bcnedenwindsche
Eilanden als in het kustgebergte van Venezuela.
Ctr-ergs rcpndus ( L i n n a e u s 1753) Miller 1768 komt echter- nbg
meer voor. Voor zoover mij bekend is haar voorkomen tot op heden
alleen nog maar op de Nederlandsche Benedenwindsche Eilanden
vnstgcsteld.
Ccpha/oc.ercrls
~anz~~y~nosz~s
( Linnaeus I 753) B r i t t o n c% R o s c
1990 is veel minder algemeen. Ook zij is alleen van Curaçao, Aruba
en Bonaire bekend.
H o 1d i n g h vtrmcldt ,.Ceïeus Ni~~1o1coni.s”
1 ) voor Aruba: ..only
sten and collected near Tankie Leenderf‘: zij komt op dit eiland
cchtcr nog op tientallen andere plaatsen voor. Een andcrt vindplaats. het eerst door A m c 1 II n x c n genoemd, is de zuidhelling
van de Serot Christoffel op Curaqao, waar .,Flr~loccrcus” (A m e111 n s e n noemt ze Cerws triangizlaris) op 250-300 meter hoogte
gllnstige levensvoorxraarden vindt. Te oordcelen naar een gecon-
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Afb. 4. Opuntia

-

--

elafior op den top van den Seroe Commandant.
(Curaçao: omgeving als bij Afb 3: April 1930).
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stengeltop van Cephalocereus larzugi~~osus.
(Curaçao: op koraalkalk: Porto Marie, April 1930).

lccttcs maakten en n;lar Leiden zonden: daardoor kwam een mooie
~crz~rmcl~ng \.an dc x.crschlllende
eilanden tot stand, die na mijns
\ <tdcrs cloott 111 1898 t o t 1910 toe nog door volqende
.
collecties werd
,~;lngc\.~~ltl. Al deze csemplaren zijn bewaard, beschreven en gefologrilfCC*-d.”
..Hct bleek dat de eilanden een z e e r g r o o t a a n t a l vormen bevatten. \x-clk~ \~oorloopig als soorten onderscheiden werden, omdat het
gcm~~kkcll~kkcr IS zulkc vormen later cventuccl te vtreenigen dan, hij
het annncnien van \xTiinige maar veelvormige soorten, deze te verdcclen.
S c h II m a n 11 erkendc in zijn Monographit van 1899 die nieuwe
soorten niet. zonder z e cchtcr gezien t e h e b b e n : ” .,Zoo d o e n
ook dc Amcrlkanen 13 r i t t o n e n R o s c” . . ,.zij erkennen VOOI
dc hcnctien\x,indschc
eilanden slechts t+énc soort na een zeer opper\ I<~hklg btzork a<ln dc eilanden en zonder de collectie voorwerpen
en foto’s \.an mijnen vader e n mij gezien. laat staan bestudeerd te
hchhen.
Merk\x~a;rrdig is bil dit opvatting dat de kenmerken, waarmede
;ii clc x ;lstcla~lc~ss[~~rtc~l onderscheiden, precies dezelfde zijn. waarmee ook de soorten der eilanden door mijnen vader en mij onderschelden
x\.orden. Wanneer men die niet als soortkenmerken erkent,
k,~n men x\.el u.ccr met L i n n a c u s’ soort Cactus Mclocactzzs (of
heter-: Mclocac.tus rw[;garis) volstaan. Maar hun index op de soorten
:ou. hij erkenning der nieu\xrc s o o r t e n , h e e l wat lngewikkcldcr g e \\ orden zijn.”
..l’enslottc
hebben zij den naam MclcJc,ac,trls
in Cac.tl<s veranderd,
\\;1,1rtoc 111 1geen n o o d z a k t l i j k h c i d hcstaat e n w a a r d o o r h e t grsl~lchr cen k,~rakterlsticken
naam verliezen en cen onzekeren naam
\.ixrkrijgen zoudf.
h/Iijn vader heeft veel zaailingproeven gedaan, welke door mij ver\.olgti \\.erden. Slechts in Italië en op Curaçao werden vol\x,assen
c\cmpl:lren vcrkrcgen, in t\x,ce gcncraties. Zij hevcstigden de juistl--ken; het moederexemplaar met dc
hcltl drr gcl”ïlikte soortkenn.,,
zijn he\vaard en gefotografeerd, zoodat
1~1ndcren
en lilkin k. ,nc1 cren
.
:c steeds. c\en;ils ‘111~ hcschrcMcn soorten, te controleer-en zijn.”

hekwerk voor de geitenkraal, ook gebruikt men ze voor het optrekken van kleine huisjes, waaraan de eisch van waterdichtheid niet ge-

steld behoeft te worden, Als grondstof voor de bekende kadoesjisoep, zoetig, glibberig en groen, weet zij ook meer directe
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den groei. Maar juist die heerlijke zonnestralen kunnen verderfelijk
zwin. Wij dienen onze planten hiertegen te beschermen, hetzij door
\\.ltgcmaakt gl”s of door het aanbrengen van oude takken, die cr
o\,crhcen gclcgd u,orden. B e n o e m d e b e s c h e r m i n g e n k u n n e n d a n
tc\ens dienen om de planten te vrijwaren van sneeuwwater.
Zijn d c rietmatten i n orde? Een nachtvorst kan U overvallen,
voordat U dc vcrxvarming
in orde hebt gemaakt.
Ten slottc nog een Import-tragedie. welke wij onze leden niet
\\.lllen onthouden. Levendig kunnen wij ons den gemoedstoestand
\‘<III den schrlj\,cr voorstellen.

Iets over het importeeren van cactussen.
I)c ad\,crtentic maandrlijks voorkomende in ons lijfblad Succw
lentci. dt import van cactussen betreffende, zal wel door niemand
onopgrnicrkt blijven.
I k ~x.11 deze annonce n o g even gedeeltelijk citeeren:
..Wij zijn ervaren exporteurs van Texas cactussen.
Op \.crzoek prijsopgave van kleine zendingen per pakketpost. Ook cactuszaden. Enz.
R. R D a v i s. P.O. KOL 167 Marathan Texas U. S. A.”
W IC \‘;III t i c Inden u.clkc e e n v e r z a m e l i n g cactceën v a n eenigc
hctcckcn~s heeft ZOII zèlf niet eens willen importeeren, om in het he:It tc komen \.an mooie. zeldzame en niet al te dure exemplaren?
l),lt lt.11 natuurlijk cen ieder. Welnu. dan kan hetgeen ik nu ga vcrtellen U als aanbeveling of wel als waarschuwing van dienst zijn.
Het zal zoo ongeveer ultimo Februari 1934 geweest zijn, toe:1 ik
hcgon met het aanvragen van Ten prijslijst van de door ons zoo zeer
hcgccrdc planten. immers, des te vroeger men in het voorjaar daart~~cdc begint. des tc eerder kan men bestellen en des te vlugger zal
men dc zendlng 111 zijn bezit hebben.
I>c prijsllist k\x,anl: het zal juist een maand ná den datum van aan\‘r,tgc gclvccst zijn, Wij rekenden uit (W C waren n.1. met een kleine
cc~mh~nat~c \.an den kring ,.Zaanstreek”) dat. als we in den loop van
April tc l’csas en daarna omstreeks half Mei in Nederland ZOLI
k u n n e n zijn.
DC practijk lerrdt echter heel wat anders.
Met zijn schrijven van 25 Mei hcrichttc de Heer Da v i s ons.
d<ir dc collectie o p @en soort na compleet verzonden was en dat de
kostc L <in verscheping, omdat deze nog niet betaald waren bij ont-
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vangst der bestelling mochten worden voldaan. De heer D a v i s
had alle reden om voor een paar dollar vertrouwen in ons te stellen,
ten eerste hadden wrij het grootste gedeelte bereids per cheque overgemaakt en ten tweede hadden wij reeds meermalen zaken gedaan.
In hetzelfde schrijven sprak de Heer D a v i s zijn leedmrezen er over
tuit, dat hij zoo laat met het verzenden -‘as, doch dat de kolossale
te vertragen,
droogte in die streken er toe geleid had de verscheping
cen motief overigens wat zeer gegrond kan zijn en waar per saldo
niets aan te doen is.
Het wachten was nu op bericht van een of andere scheepvaartonderneming om te weten met welke boot de zaak verzonden was.
Vanaf 9 Juni, den datum waarop wij het schrijven van 25 Mei ont\Jingen. hoorden wij het verdere gedeelte van dc maand Juni niets.
Gelukkig hadden wij nog een appeltje te schillen met het Crisis Inen Uitvoer Bureau te den Haag. waarvan men tegenwoordig een
bizondere tcewijzing moet hebben om de gcïmportcerde planten te
ontvangen. Men behoeft slechts één van de conrlossementen of
\ rachtbrltven. die men in triplo van Amerika ontvangt, naar bovengenoemd bureau te sturen om binnen tmrcc dagen de bizonderc toexvijzing bezorgd te krijgen. mits het geïmporteerde voor particuliere
doeleinden bestemd is. Het is ook mogelijk dat men een kleine
zending per post heeft te ontvangen. In dat geval stuurt men de
kennisgeving van P.T.T. aan het Crisis Bureau ter inzage.
Nu gaan v,rc weer verder met v.rachtcn. Dat is wel eentonig, maar
\ve zijn gedoemd een afwachtende houding aan te nemen.
Tot 10 Juli hoorden wij niets. Toen kwam het opeens. Als cen
donderslag bij helderen hemel. Een brief van de N.V. Oceaan te
Rotterdam. dat met het S . S . Oakwood, wrclk schip den 15den Juli
binnen verwacht werd, voor ons verladen waren 4 kisten cactussen. naar aanleiding waarvan men ons verzocht, onzen expediteur
opdracht te geven voor de in ontvangstname.
Hieraan voldeden wij natuurlijk gaarne. Op ons zou men geen
nlinuut behoeven te wachten. Wij gaven onzen expediteur te Zaandam opdracht, welke op zijn beurt de papieren doorzond aan cen
cspediteur te Rotterdam. Intusschen waren wij waakzaam op het
klappen van de brievenbus, des morgens en des avonds als de
krant bezorgd wrerd, voor het nazien van de scheepstijdingen. Maar
in dr ellenlange lijsten konden wij nimmer den naam ,.Oakwood“
ontw’aren, zelfs niet in twee verschillende groote dagbladen. Bijna
hadden wij alle hoop opgegeven, toen wij den 22sten Juli opnieuw
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‘s Vrijdags den loden Augustus des namiddags 5 11111‘ is het Lx’onder gebeurd. De cactusseri u’aren aangekomen! Na betaling van het
rcnlboursemcnt
a
d
f10.22 hadden
v.rij clc vrijc beschikking over dc
zenditlg. Deze i‘ 1 0 . 2 2 b e s t o n d i n een gcdccltc v r a c h t . e e n paal
gulden \‘<)<)r ondcrzock door den plantenziekt~kundlgen dienst, dow
,lnclcchrcn en niet tc vergeten 1. 2.50 staangeld. Nu bcgrcpen wij
u ,r,lrom cr geen haast gunaakt werd met de doorzending. Elke dag
langer opgeslagen btttekende meer staangeld. Dat urij niet accoord
ligt voor de hand. Er ncrd ovc~
gingen met zulk een handelwijze
geschreven. d o c h gezien d e n t i j d d i e bcdocldc cspcditCur noodlg
gehad heeft om onx belangen tc hehartigell. z,11 het nog MJCI cenigen tijd duren al~~orens \vij iets anders van hcnl tc hooren krijgen.
Wij gaan nog even \,ir-der mcl hel uilpakken van onzt cactussen.
DC p l a n t e n d i e e r uTaren z a g e n cr n o g zeer gopd uit, w a a r v o o r
de Heer D ‘1 v i s ti‘ Marathon. Texas. alle l o f tockonlt. D a t i s d11s
tic .,aanb~~\ cling” u.nC~r\an ik in het begin van mijn relaas gcv,~aagdc.
en dat is deze: Mocht LI tc
Ik sprak ook over cen ,.a,arlrschu\~,ing”
eenlgcr tijd ook eens cactussen inlportccren.
ziet tot wie Uwre zaken
behartigt en laat Uv,, goederen verzekeren. Van de X3 stuks die wij
bcstcld hadden, hebben wij er slechts 29 ontvangen.
Hij informatlc bij den Plantenzicktenk~lndigen Dienst bleken 1 11 5
p l a n t e n Lvegens r o t t i n g vcrwijdcrd. cr w a r e n dtrhalve niet mindci
gcdan 49 e x e m p l a r e n . awlrondcr zeer w;wrdcvoIIC, v~rmoçdclijk
stolen,
Het meest logischc l i j k t o n s . d a t d i t tC Rottcrd;im gebeurd i s .
Zckcrheld h e b b e n v,rij t o t onze s p i j t niet.
Zij. die eens te Zaandam komen en ,,durc exemplaren \L,illen aanschou\ven”. kunnen hij ons zulks zien.
W. POT Jr.
J . C. 1’. Wesscnisti..r<il 5 8 . Z;~;~ndam.

HOEKHESPREKING.

Blühende

Kakteen

und

andere

Sukkulenten

Pflanzen.

Hcraus gegehen von Prof. Dr. E r i c h W c r d e r m LI n n.
Verlag J. N e LI m a n n, Ncudamm.
Wij o n t v i n g e n eerst begin Stptcmbcr dt o p 1 Jllni verschenen
map N”. 20 met de platen 77- 8 0 . Achtercenl olgens uzordt afge-

174

Ecrstgcnoemd? drie zijn oude bekende, de laatste werd nu VOOI
ht,t eerst door Prof. W e r d e r m a n n beschreven naar een in den
bot~~nlschen tuin te San Marino (Californië) aangetroffen excmpl<~ren van onbekende herkomst.
0\.e1. dc uitvoering van dat plaatwerk behoeven wij niet verdel
111t tc \\,ciden. alleen memoreeren wij, dat voortaan vier mappen in
p1<1<1ts \<in 6 per sitar verschijnen. De ;ihonnemelitsprijs i s dici?tenilc\<>Igc o,, 16 M . ttruggcbracht.
G. D. D.
HET

GESLACHT

LITHOPS.

E e n nnpraatjc.

H i j het hcrlczen van mijn drietal artikelen over het geslacht
I,lthops blijkt het me, dat er nog wel enkele punten zijn, die voor de
p~-~lktlik \.iln het kweeken eenige aanvulling behoeven. Ik spring nu
n1<1<1r \.an de hak op den tak, zooals het bij me opkomt.
I1ct rc,;iter gervn. De juiste tijd van water geven 1s voor deze
pl,lntensoort
\‘an v i t a a l hclang. D a a r b i j k o m t n o g , d a t n i e t alle
soortc‘n op httzelfdc tijdstip om Drater vragen. Wel stemmen ze algcmcen overeen in den tijd dat gedurende den zomer de watergift
bcpcrkt moet \\rorden. dat is van -+ half Mei tot -i- 1 Augustus. Het
\vatcr geven na het verschrompelen der oude bladparen gaat niet
voor alle soorten op, omdat er meerderen zijn, waarbij het opteren
der oudc bladparen ettelijke maanden, soms wel meer dan een jaar
lxdr;~agt, Uitgaande van de onderstelling. dat tijdens het vormen
yan dc hlocm de planten meer uTater noodig hebben, verdeel ik het
~i;intal Llthopssoorten.
v o o r zoover m i j b e k e n d , i n d e v o l g e n d e
gI’“‘ptn:
1 c q”“cp. Knopvorming ~~ 15 juni.
121thops I,seudotruncatella met variëteiten
alpine.
rugosa.
2c ,qroc~~. Knopvorming i September en later.
Alle o\.trigen.
HIerbij d i e n t o p g e m e r k t dat m e n b i j Lith. Fransiscii, L i t h o p s
Ebcrlanzii. L i t h o p s Vallis Mariae, Lithops Ruschiorum en Lithops
Juttcrl altijd voorzichtig moet zijn met water geven.
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Andere indecling.
Sterke planten. Lith. ps. truncatella met variëteiten, Lithops Lcsbella, Aucampiae, Kuibisensls, Fullerii, floris albis, Herrei.
h e i ,
P eusii, Elisahcthae,
turhiniformis.
trrricolor, fulviceps,
Lydiae,
alpina
Deze kunnen dus wat minder voorzichtig behandeld worden. Allr
Lithopts \vaarschuwen trouwens wel op heetc dagen, omdat ze dan
gaan rimpelen
Mijn planten staan nu In de Limburgsche löss. Deze grondsoort
scheurt niet aan de oppervlakte of zoo goed als niet en blijft zacht.
Het is voor Lithopes een ideale grondsoort. Ik doe er geen zand
doorheen. zand cementeert. Ofschoon er meestal kalk in aanwezig
is. doc ik er altijd nog een extra hoeveelheid bij in den vorm van
kalkmergel. In dit grondmengsel \xTorden de planten hard en stevig
en bloeien veel wolliger. Zelfs de fijnste wortels dringen er doorheen. Van veel v,,aarde is, dat ik in deze löss nog niet eenmaal
\\.ortelluis
heb aangetroffen, terwijl men toch algemeen ureet, dat
alle mcscmhr-. door deze dieren bezocht worden.
Maltaklei is ZLILII-, voornamelijk door de resten van aardapelenwortels.
Spaansche klei (omstreken Malaga) heeft veel kalk en minerale
zouten, uitstekendc grondsoort, maar scheurt.
Fransche klei (Azuurkust) zuur- en mangaanhoudend. minder
geschikt.
Luxemburgschc klei, zuur en sterk mangaanhoudend, minder gcschikt.
Het mangaangehalte verraadt zich door de paars-violetachtige
kl cur.
Bastaardeering.
In mijn artikel over dit onderwerp schreef ik, dat
mij het bestuiven van gele met witte bloemen bij Lithopssoorttn
mislukt was. Ik wil natuurlijk hiermede niet zeggen, dat bij andere
plantengeslachtcn het bestuiven van geel en w,it mislukken zal.
Bijv. het bestuiven van Fenestraria aurantiaca (gele bloem) met
Fenestraria rhopalophylla (witte bloem) gaat heel goed. Ik heb
hiervan zelfs een aantal zaailingen, die goed groeien. Overigens zij
opgemerkt, dat bastaardvormen bij Lithopes steviger en vlugger
groeien dan de echte soorten, tenminste bij die soorten, waarmede
ik proeven nam.
Lithops zaailingen. Er zijn sommige Lithops zaailingen, die lang
klein blijven en moeitlijk hun ecrstc bladpaar vormen. Hierbij doet
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BORZICACTUS?

Haast in alle verzamehngen en kweekerscollecties vindt men de
..Bor:icactrzs Straussii”. welke tot een der meest geliefde zuilcactussen behoort. Hij wordt ook wel Cercrzs Straussii of Pilocereus
Straussii genoemd.
Merkwaardig genoeg is tot heden nog niemand op de gedachte
gekomen eens nader te onderzoeken, tot welk geslacht deze Cereus
eigenlijk behoort. Hoe komt dat? Het antwoord is eenvoudig: nog
niemand heeft tot dusver een werkelijke Borzicactus in cultuur zien
bloeien.
De geslachtsnaam ,,Borzicacfus”
komt van R i c c o b o n o, die
in 1906 den Borzicactrzs c~ntinzigliae beschreef. een synoniem van
Borzicactris scpium (H. 13. K.) B r. et R. zooals dezen schrijven. Ccreu.5 sepilm, icosagonus en Humholdfii (BinHlzat,zia-Cererzs
plagiostonza Vpl.) waren door W c b e r reeds eerder als Cleisfocacfrls
beschreven ( 1904).
In mijn nieuwe bewerking van het systeem Br. en R. (zie mijn
Publ. v. Cactusstudie Maart 1 9 3 4 ) heb ik een andere groep Loxanfhocerei ingesteld, deze omvat alle Zd. Amer. Cereussen met meer
of minder scheeve bloemen. Ik heb hieronder ook de geslachten
Matucana en Arequipa gerekend, wijl deze op lateren leeftijd eveneens zuilvormig en haar bloemen, evenals die van de Loxanthocerei
rood zijn (resp. roodachtig, in één geval groenrose, en wel bij Oreocereus fossulafus). Beschouwt men deze ondergroep, dan bemerkt
men een grooten samenhang van verschillende Zd. Am. Cereussen,
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uit

de

ondergroep Trichocerei Berger moesten worden

gchcht.
In dczc ondergroep nu bevinden zich Borzicactus en Cleistocactxs.
I>e ovPrcenkomst der bloemen van Borzicactus en C[eistocacfus
g‘ll Web c I aanleiding de juiste Borzicactussoorten als Cleistoc‘lcti~s te hctitclen, d.w.z. voor hem mraren het alle Clcistocactussoorten. \v;tnt hij kende het geslacht Borzicactus niet.
Als dc langbthaarde, resp. zachtbeborstelde Cercus Straussii optl,)ok. \\-crd hij als Cercrrs hetitcld, wijl men in Duitschland alleen dit
\ cl-xmclgcslacht
gebruikte. Later noemde men dezr plant, wegens
h‘lar \f itte behorsteling, .,Piloceïeus”
een geslachtsbetiteling welke
eens dc verzamelplaats voor alle behaarde en heborstelde ,,edele
Ccrcusscn“ u.as. en die zich daarmee als bijzonder waardevol

motstcn

aandienen.

Men ziet hier reeds de gevaren om bij oude verzamelgeslachten
tc hliix,en volharden. De vermeende noodzakelijkheid om de planten
III
cen bepaald geslacht te moeten inschakelen, onthief den auteur
~~111 de verplichting om de geslachtsverwantschap behoorlijk te toetsen. Zoo zeilde Cereus Straussii als Borzicacfzu of onbestemd als
d<l;tr<ian ver\vant.
door boek en catalogus!
En niemand schijnt het tot heden opgevallen te zijn. dat alle Bor:Ic~~ctussen van H r 1t t o n en R o s e in Peru thuis behooren, alleen
Cn s o o r t . Cfr-cus Sfr-aussii,
(welke R o s e op de een of ander?
m;\nler
~trkcerdclijk onder Oreocereus Celsianus stelde en in het
;~dnhangsel
als ,.Pilocereus” verbeterde) komt in Bolivia voor. Daar-tusschen ligt een uitgestrekt gebied. waarin geen Borzicactus wordt
,i,inyctroffen.
Dat moest reeds te denken geven.
Heschou\ven
\vij eerst eens het geslacht Pilocereus. Dit ondrrschclclt zich van Cephalocereus daardoor, dat Cephalocereus uit den
top altijd (volgens Prof. W c r d c r m a n n: bij enkele soorten
\r.ordt clezt ontu+kkehng soms echter onderbroken) een zuiver ceph~llltlm ontu.lkkelt. in hetwelk de vrucht gevormd en waaruit deze
I;ltcr n,lar buiten geschoven wordt. Pilocereus ontwikkelt alleen hLxren Ilit dc arcolen. vaak onget\x,ijfeld
zeer dicht (b.v. Piloc. Houll~tll), som5 evenu,el ook in ‘t geheel niet ( Piloc. pentaedrophorus).
Ver-der is dï vrucht plat en blijven de bloemresten behouden, W~C
c\ cnu cl ook niet altijd doorgaat, want Piloc. Russelianus en albispin,Ic: hclbhen langurcrpige vruchten zonder aanblijvende bloemresten.
lDc \orm der bloem hlljkt niet uit den sleutel van Prof. W e r d e r-
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m 3 n n in ..Brazilit und sijn Saulenkakteen”. Ik weet alleen, dat b.v.
Piloc. lanuginosus tulpvormige bloemen heeft, doch Piloc. pentaedrophorus zulke met iets slanker buis. In elk geval is de bouw der

vrucht een zoo gewichtig kenteeken. dat men deze zonder voorbehoud bij de indeeling er in moet betrekken.

F o t o Rackehrrg.

Volgens deze kenmerken alleen reeds is Cereus Straussii vanzelfsprekend geen Pilocereus. Bovendien komen uit het grensgebied
x’nn Argcntinie en Bolivia geen Pilocereussen. Dit feit mag wellicht
sommigen verrassen, bij bestudeering van mijn systeem moet men
toch erkennen, dat Pilocercus tot de .,noordelijke groep” behoort en
alleen nog aan de westrand van het voormalig groote Hraziliaansche
gebied gevonden wordt. (b.v. Cephaloc( ?) guentheri. in het dal der

P 1’ lcomcyo. ,ian de uitloopers der Chaco) en de Espostoa‘s. resp.
Pseudo-espostoa en Piloc. Tweedianus in Noord-Peru. waarheen zij
L.~III het vroeger nabijgelegen Braziliaansch gebied door de groote
Andes-insnijdingen
naar beneden kwamen. en welke voorheen ook
nog vlakker vx’aren )
In dc omgeving van Cereus Straussii bevindt zich evenwel de gehoortcgrond der Cleistocactussen.
E n Ccrtus Stt-aussii i s e e n . , Cleisfocacfris!
Als ik in de omgeving van Tupiza in Bolivia voor het eerst
Cicistoc-actr~s tz1pi:et~si.s zag, meende ik een vuurroode Straussii ge\ onden te hebben. Groeiwijze. hedoorning, .alles was gelijk als
bil Ccrcus Straussii. alleen bij de planten van de betieffende standpl;lats Lvaren de middendoorns blinkend rood en langer dan bij Ce
reus Straussii (in zijn harden, geelbedoornden Noord-Argentiinschcn \ arm )
En dt bloemen zijn eveneens gelijk: lang, dun, met naar buiten
tredenden
stempel,
echte
Cleistocactus-bloemen!
Oogenschijnlijk
hebben alleen de witte borsteldoorns alleen op Borzicactus gezinspceld. ,,ijl men daaronder wat ,, Pilocereus-achtigs
verstond.
Men krijgt in totaal de volgende soorten en verscheidenheden.
1 ) Clci.stocac.tris tripizerfsis, xritbedoornd tot bruinachtig. tot vuurrood, met iets hardere doorns als C. Straussii (Tupiza) :
2 ) C[cistnca<.tns Sfïarrssii ( Heese) B c k b g . t y p e , w i t a c h t i g e
borstcls tnct dunne. naaldfijne, geelachtige middendoorns (Argent.-Holrviaansche
grenzen. Noord-Argentinie bij Golgotha
( Cola dar zorro. vossestaart, inheemsche naam).
(“11’. juju~/ci~sis
Bckbg., bruinachtig tot roodachtig-bruine middendoorn ( Jujuy).
IQ~. rosaricnsis Bckbg., zeer zwak bedoornd, dun. evenals een
slecht beborstelde Straussii ( Rosario de Lerma).
Hij armoedigen stand krijgen zaailingen, evenals ginds, en wel in
den herfst. \xreer lange middendoorns. Bij sterk aandrijvende kweek
en mccrmaien afsnijden v.rorden ze van lieverlede witter. doch de
\,lricteltcn van Straussii hebben steeds donkere areolen. terwijl die
hij den type-vorm zuiver wit zijn!
II~crmce is de vcrv,rantschap van C. Straussii eindelijk opgehelderd. In zijn nabijheid groeien overigens (tot Centraal Bolivia als
o.m. de zeer snel groeiende Cleisfoc~ctns
noordcli~kstc
stdndplaats,
i3ii‘.lItictli Mckhg. n. sp. en CIeisfoc. Hcrzogianus Bckbg.n.sp.) o o k
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de overige Cleistocactusstn
(van Paraguay tot Noord-Argentinie.
tot
Centraal-Bolivia).
Wat is dan echter een Borzicactus?
Ik geef hierbij de afbeelding der bloem van Bar-:icacfm acafzthcir12s.

2”
11 ontstaat uit de jongere areolen als aanvankelijk zwak witbehaarde knop. Deze knop zelf groeit langzaam en komt geleidelijk
uit een eerst naar voren geschoven wit haarkwastje te voorschijn.
De bloembladen zijn snavelachtig gesloten en wijzen daarmee reeds
op de latere scheeve bloemvorm. De bloemhuis is eigenlijk kort.
langzamerhand
schijnt alleen maar lang door de zich eerst
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\ er-groetende bloem. Zij heeft niet veel schubben (in tegenstelling
met dc dicht hrschubde Cleistocactushloemen) en is matig behaard,
cx.en;lls de kers- tot walnoot groote vruchten.
I> c mccldrnden liggen met elkaar om den stempel. De bloem zelf
I S trechtervormig geopend en gelijkt op de kale Matucana bloemen.
Dc bloemen x,orden tot 10 cm. lang.
Vergelijkt m e n d e b i j g e v o e g d e a f b e e l d i n g m e t d i e eener rijkbloeiende (een kenmerk voor Cleistocactus, Borzicactus bloeit vee!
m~nclcr talrijk) Cleistoc. Straussii, dan ziet men direct het verschil.
Gelet op het bovenstaande is het geslacht Horzicactus in R r i tt o n ct R o s c als volgt zuiver te stellen:
N o . 1 Bar-z. scpirlrll
) dit zijn alle zuivere Borzicactussoorten.
.,
2
1.
r??orlc~/anzzs)
in elk geval B. morleyanus;
de andere
3
icosaiyonzzs )
t w e e w a n n e e r z e g e l i j k a l s R. acai-acanfhllms )
thurus bloeien.
I.
-l
.<
5
,,
decerrzDerz5
is een witte nachtbloeier en daarom een
Haageocereus. De door R o s e afg.:drukte tcekening naar ten van Soehrens
bij Tacna gevonden bloem is blijkbaar
voor het geslacht ..pasklaar” gemaakt
I
6
I7rlrllholtlfii
)
zijn een en dezelfde plant (zie Puhl.
[‘l”,</i<wfor7ln
)
v. Cactusstudie O c t . 1 9 3 4 ) . Z i j z i j n
7
maar prcook geen Borzicactussoorten.
cies a l s
nzzr-iz~illzzs.
Binghamia’s in den geest der geslachts8
beschrijving volgens R o s e, d.w.z. zij
vormen aan de bloeihare zijde der are
alen een losse borstelkuif. (R o s e’s geslacht is daardoor goed, alleen de vermelde soort klopt niet, want .,Hinqh,~mis” melanostelc i s e e n Haagcoccrc?ls
en witte nachtbloeier ( H~~~Foc~~-Fws
~sczzo~or~zelanostel~ ( W e r d. fi B a c k.)
De naam werd door R o s c ten onr e c h t e a a n d e Vaupelsche witwollige
CerCzzs (Psrtzdoesr>ostoa
Bckbg. n g ’
melanosfclc
ontleend.
Nictr\x,c- echte Horzicactussoorten
zijn verder:
(W er d. ?q Ba c k h.) Bckbg. n. sp. met
Bcr-zzc~dcfr~s eriotrrchris
witte wolharen aan den top en grootere,
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meer blauwachtigroode bloemen dan Hor7.
acanthurus.
Borzicactus
Faustianus
B c k g. n. sp. met vermiljoenroode bloemen
en dichter donker-goudbruine bedoorninq.
Deze beide soorten groeien, evenals Rorz. acanthurus, in het RImac-dal (Centr. Peru). Het merkwaardige bij de soorten uit Centr
Peru is, dat ze ranke, resp. laagblijvende groepen vormen, en planten van 25 cm. hoogte reeds bloeibaar zijn!
Hestudecring
van mijn artikel toont aan, hoe moeilijk het ovcrzicht over de Zuid-Amerikaansche Andes-Cereusscn is.
Gelijke moeilijkheden vinden wij bij de Lobivia’s, b.v. die der
Pentlandiigroep, eveneens bij de Parodia’s en Rebutia’s.
Ja, zelfs wat zonneklaar schijnt, moet nog verbeterd worden. Hijvoorbeeld, men meent. dat de penige soort van het geslacht Oroya
thans volkomen duidelijk is. Niets minder dan dat! De oude Oroya
ziet er geheel anders uit dan die welke R o s t bij Oroya verzameldc
en R i t t e r en ik vandaar meebrachten. Er zijn tenminste 3 karakteristieke, goed onderscheiden varicteiten, planten, welke zuiver naa:htt u i t e r l i j k hcelemnal geen overeenkomst meer met den ouden
Echinocactus peruvianus vertoonen. De bloemen zijn evenwel. zooals ik in de cultuur zag, gelijk.
Daar ik de eenigste was, die twee malen achtereen het gcheelc
gebied der Cordillera’s bereisde, had ik gelegenheid, niet alleen CEII
groot aantal nieuwe soorten te vinden, doch ook te bcmcrken. dat
het alleen met groote kennis der groeiplaatsen mogelijk is orde in dit
gebied te brengen. Deze ervaring v,‘as cen der oorzaken, dat ik mijn
Publicaties voor Cactusstudie uitgaf, waarin ik de grociplaatscn,
evenals de nau\n,kcurige
onderscheiding der gcslachtcn en soorten
vast leg. Het moet maar eens ronduit gezegd worden: een syst+
maticus met zuiver theoretische kennis kan \\‘egens gemis aan dSz
noodwendige kennis der Cactusgcbieden geen orde scheppen in den
chaos, welke zich om het reusachtig groot? aantal nieuwe soorten
en planten uit ureinig bekende gebieden, gaandcwcg n o g o p h o o p t .
Dit ligt in den aard der Cactusfamilie. Zoolang de chaos evenwel
nog bestaat. is de liefhebber de dupe. Wellicht weten ook velen in
‘t geheel niet, hoe groot het nog te belverken soorten-materiaal is.
Wisten zij het, dan zouden ze meteen de noodzakelijkheid van een
snelle, uniforme bewerking erkennen.
Het sterk toegenomen aantal abonnementen op de Puhlicatics
voor Cactusstudie geeft mij de hoop, dat steeds meer tot dc over-

tuiging komen, welke belangwekkende lectuur hier voor hen gclever-cl \\,ordt. Ook de beroepsbotanicus, die om concurrentie-redenen altijd met gemengde gevoelens hier tegenover staat, erkent,
d‘11 een practicus zich hier tot aanpakken verplicht gevoelde, wijl
dc thcorctici recds veel te veel tijd verloren hebben laten gaan,. ,.
omdat zij over deze meest interessante Cactusgcbieden geen ovcrzicht meer h e b b e n .
CURT RACKERERG.

HET

LEEKENHOEKJE.

a il n : r+-zn Ostadelaan 2 3 , Hilclersurn.
Dc irnl’o’t-trlg’die had. zooals dat meer bij een tragedie voorkomt. cen gelukkig tindc. De Heer Pot schrijft ons het volgendc:
In ,l;~nsluitlng op het geplaatste stllk in het Octobernummcr kan ik
nog mcdedeclen, dat na veel heen en weer geschrijf, de Heer P.
H r c d c r o d e en de N.V. Oceaan te Rotterdam bereid gevonden
zijn dc gclcden schade ad f 9.80 cn f 1.25 staangeld terug te betc\len.
Dit besluit. xsat veel goed maakt van de indertijd gekweckte onte\ r-ctlenhcld. 1~ crpt thans een heel ander licht op de zakelijke opvatting \‘an bovengenoemde tusschenpersonen.
Nu moet ons cchtcr nog iets van het hart wat het importeeren
~~1’1 planten hctrcft. Deze geschiedenis heeft ons geleerd dat er weer
cen str-ic planten verloren is gegaan, waaraan niemand iets gehad
heeft. Maar dit niet alleen Hoe groot ZCLI de oppervlakte zijn die
\oor het verzamelen der planten verwoest is. Wij hebben in ons
I-lad cr al meer op gewezen, dat men bezig is sommige soorten uit
te roeien en als het zoover is gekomen, dan gaat men het betreuren.
En \\‘lt \.oor genoegen beleven nu de meeste verzamelaars \ran inportplanten?
Wij durven gerusL te zeggen, dat het meerendeel er
mcc‘r \.crdrict dan plezier van heeft. Nu hooren wij de vraag al stellen. hoe komen wij anders aan die mooie soorten. Wel koopt U ten
pnkjc zaad en xvij garandeeren U veel meer genoegen van de kweekcrii. Hebt U geen grlcgenhtid om uit te zaaien wel dan koopt U
ta~~lllngen. Zaad is evenwel alleen te verkrijgen, als wij medehelpen
dat dc planten niet uitgeroeid worden. Zouden wij de exporteurs
niet zoo\.er kunnen brengen dat ze zich hoofdzakelijk toeleggen
op het verzamelen van goed zaad?
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Wij zijn afgedwaald; de kou is in aantocht, wij hopen dus maar
te zorgen voor een goed verblijf voor onze planten. De kasbezitters
houden de rietmatten bij de hand en zorgen, dat de verwarming
kl aar ligt. Daar in de meeste huisgezinnen tegenwoordig dag en
nacht gestookt wordt, is het voor kamercultuur niet zoo’n lastig propleem. Niet te dicht bij de warmtebron en, indien de planten in een
lcarncrltasjc staan, goed voor ventilatie zorgen. Hij het watergeven
dient men rckcning te houden met de rijkelijk vochtige atmosfeer. Zij
dlc op een donkeren kelder zijn aangewezen, zijn cr slechter aan toe.
Wij zouden willen adviseeren om ze zoo droog mogelijk weg te
zetten en vooral goed te luchten.

Het wordt tijd potten en zaaipannen, die nog steeds buiten liggen en nu wel door en door vochtig zijn, binnen te halen, opdat Z E
droog zijn als de vorst invalt. Vochtige potten vriezen spoedig stuk.
Hckijkt U nu bijgaande afbeelding eens. Gaarne zouden wij van
de lezers, die dezer plant bezitten, vernemen hoc zij over de cultuur
van deze planten denken. Wij hebben al hooren praten over lastig
wraar tegenover staat, dat sommige liefhebbers van zaailingen veel
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plcizicr bclt\-en. Z i j . die ons wenschen in te lichten, worden dan
tc\-cns \.er-zocht mededeelingen te doen over de kweekwijze.

DE

VERWARMING

VAN

EEN

BROEIBAK

Tot op heden bestond cr geen kachel welke geschikt was voor het
1 crwarmen van een cactus- of andere plantenkas, zooals deze door
het grootste gedeelte der liefhebbers erop na wordt gehouden. Een
gr<‘<‘tc kas \\,aarin men kan staan en met meerdere Meters lengte,
\\.ordt x.an cen \\aterver\varming
voorzien. doch wat gcbcurt er met
<xen Iagc kas. met enkele vierkante Meters glas? Deze moeten bij het
lntrcden \.an de vorstperiode verorden ontruimd en vaak moeten de
pl,lnten zich gcclurendc de wintermaanden met een minder gunstige
standplaats
behelpen. met het gevolg, dat al te vaak mooie exemplaren ten gronde gaan.
Het is cc htcr nu niet meer- noodig een dergelijke kas gedurende
dc xl.intir leeg te laten staan, er bestaat een kleine zeer handige
kachel voor het verwarmen van dit soort kassen en niet alleen voor
c<lctusscn of voor de licfhcbbtrs, doch ook voor de kweekers is deze
k,ichcl uiterst geschikt.
Dc;c kachels xt.01 den ongeveer in het midden van de bak gcI>1;\;1tst en bestaan in hoofdzaak uit een ronde bus, waarin een halfrondc bak u.ordt geschoven met dubbel afsluitdeksel en luchttoeL ocrrcgclroostcr. Het geheel wordt met een viertal houtschroeven op
dc \.oorkant
van de hak geschroefd, waarin vooraf een rond gat is
llitgc,<
x-,l,lgd.
<
Aan de achterzijde van de ronde bus zit de rookuitlaat,
\\.,1;1rin cen pilp geplaatst wordt. welke aan de achterkant de bak verIut en met een knie. staandc pijp van ca. $$ Meter, en de windkap,
dc schoorsteen \.ormt.
Als brandstof dienen de gewone bruinkolen-briketten, Lvelke voor
dit docl in stukken verorden geslagen en waarmede de binnenbak
wordt cJc\-Llld.
I1c regeling van de verbranding wordt al naar gelang van de huitentempcl-atllur geregeld met een rozet, waarin 6 gaten aanwezig
zijn. xx.~~nr\~an naar behoefte 1 tot 6 kunnen worden geopend.
Het ~crbruik is zeer gering en de resultaten zijn verrassend.
Ondcl-cjctcckende
heeft deze kachel reeds beproefd en ingebouwd
111 wn kas van ca. 1 .50 X l.- M. bij een hoogte van 1 Meter. Bij
een bultenteml,eratuur van lO- 15” Cels. bereikte hij in de kas een

temperatuur van 25-35’ Cels. waarbij 1 tot 3 graden in de rozet
open waren. Hij heeft 4 X 24 uur de kachel ononderbroken laten
branden resp. smeulen en in dczc tijd 5 briketten verstookt.
Deze kachels urorden in 2 verschillende grootten gemaakt:
Nr. 1 is hcstcmd voor mas. 6.- M-. glasoppervlakte en kan een
lage bak tot 10’ Cels. vorst, vorstvrij houden. indien de hak nog
\x,ordt afgedekt.
Nr. 2 als boven echter voor max. 12 Mz. glas.
Wie cchtcr de bak gedurende de hcclc \rintcrperiodc met succulenten wil houden en met bovenstaande kachel verwarmen. zoodanig, dat de temperatuur in de hak niet beneden 10’ Ccls. daalt,
gchruikc Nr 1 tot max. 4 Mz. en Nr. 2 tot max. 8 ML>. glas. Voor
kasjes m,elke hooger zijn gehou\vd en \vaarv?n ook de zijkanten van
glas zijn voorzien, is ondcrgctcekende gaarne hertid advies te geven
bij het bcpalen van de kachelgrootte. Voor bakken of kasjes welke
grooter zijn dan de opgegeven maten kunnen naar verkiezing mecrdere kachels worden geplaatst.
Dc prijs van dczc kachels is zeer laag, (voor Nr. 1 bedraagt hij
Fl. 9.30 en voor Nr. 2 Fl. 1 l.- ). zoodat zc onder ieders bereik
vallen.
DcsgcxTenscht
is ondcrgctcckendc gaarne bereid mccrdcrc inlichtingen te verstrekken. (Postzegel voor antwoord insluiten.)
A.

OBERHOLZER,

Gestelschcstraat

CRISTATE

122B.

Eindhoven.

ECHEVERIA’S.

In het Juninummer van 1933 verschenen van dc hand van den
Heer B o m m e 1 j é cenigc mcdcdcclingen over dit ondcr~~crp. Wc
k o n d e n h i e r r e e d s uit o p m e r k e n h o c gemakkelijk z i c h u i t kam\‘ormen van Echevcria’s weer normaal groeiendc planten ontwikkclen en dat ook omgckccrd. uit zulke schijnbaar normale uitloopcrs
\x’cer plotseling cristatc vormen ontstaan. Dc omstandigheden waardoor dit sluimerend vermogen van de plant, om van rosetvorm tot
kamvorm o v e r t e g a a n , Lvordt -rakker gcrocpen, kennen w e n i e t .
Door sommigen wordt tot deze omstandigheden gerekend een zeer
rijkelijke voedscltoevocr, terwijl anderen ook mechanische oorzaken
Lvillen doen gelden.

Ztkcr is het dat men goed doet de zoogenaamde teruggeloopen
scheuten van zulke kamvormen met zorg op te kweeken. Het result<iiit is soms een verrassing, want heeft zoo’n rosetvorm zich flink
ontu.lkkeld. dan kan ook de kamvorm die er plotseling uit ontstaat,

Cl;lntlenllikc afmetingen bcrciken. D i t bewijst ook de afbeelding van
cen \.ijf en dertig c.M. breed cxcmplaar van Urbinia agavoides crist.
Dczc plant x\,crd door Mej. P a r q LI i te Wassenaar uit een gel-ulmen tijd normaal gegroeide uitlooper van een kamvorm gekweekt.
C. L. H.

EEN

MERKWAARDIGE

SUCCULENT.

Van de heer J. E. J. C ‘1 11 e n f e 1 s te ‘s-Gravenhage ontvingen
wij bijgaande interessante foto met het volgende bijschrift: .,Toen
ik den botanischen tuin, gelegen onder de Union Building te Pretoria bezocht (Juni 1934). werd mij gexvezen op een merkwaardige

1. E . K:C.

klim-vetplant.
cen ongeveer drie m a a n d e n g e l e d e n dool d e n heer
v a n H a 1 e n onder Rustenburg gevonden exemplaar. Zij behoort
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tot het geslacht Ad~niunz e n k l e m t zit h m e t e e n groote. d i k k e ,
groenc schijf om een steen of rots. De schijf verdunt zich tot een
soort stcngcl. clic in een boom klimt en een lengte van ongeveer 5
mctcr krijgt. Dt schijf is, zooals men op de foto ziet, afgesneden
c’n heeft IILI cen m~ddcllijn vcin circa 30 c.M., en de stengel beneden
7 c.nI. De bloem is groen. de vrucht een roode bes. De plant is buitcngc\\ oon giftig.”
Wij zijn clc hecc C a 11 c n f e 1 s zeer dankbaar voor de foto en
het ti;wrhij medegedeelde. Ter aanvulling diene nog, dat het geslacht
A(it~r~/[r~~~ behoort tot de familie der Apo~~ynacc~~c.
\vaartoe o.a. dc
h~l~~ngdenpnlm i Vinca) e n Ole,~ncicr ( Nerium) b e h o o r e n .
Nur dc landstreek Ad en in Arabië (waarnaar ook de bekende
11,~~ enpl~wts Aden genoemd werd) en welke naam ,,park” hetcckent,
werd dit geslacht genoemd. De vertegenwoordigers van het geslacht
~lcicnil~l?~ bchoortn i n d e wocstijngehieden van A r a b i ë en OostRfr~kii thuis. Het meest bekend is Adcnium
Honghel
D.C. van Sencg~~mblë en de Delagoa-haai. Uit den knolvormigen vlcczigen wortclstok ont\\,ikkclen zich eenige vleezige stammen, welke zich in den
hloc~ti~d met prachtig rose- roode bloemen overdekken,
Vc1-dc1 noemen \vij n o g d e u i t e r s t g i f t i g e Atlcni~zm Ix,qnrtii
N. E. Hr. \\,elkc een dikken. \veckvltezigen knol bezit, Lvaaruit de
20 c . M . lanqe stenqcls t e v o o r s c h i j n k o m e n . D c heldergelc bloenoen zijn rood gcstrccpt. Deze soort v,rerd het eerst gevonden door
I- 11 g <I r ti in Kcetsjoeanaland en door N. E. l3 r o \v n in het Kew
Hullltin beschreven ( 1909).
Later \rerd ze ook in Namaland aangetroffen aan den voet v‘an
z,inddulnen
bil het spoorstation Narib (D i n t e r). Het gif uit deze
t,lant bcrud is volgens de nieuwste onderzoekingen 5000 maal stcrkcr dan v‘ln strychninr. Zelfs een hoeveelheid, welkc met het blooto
oog niet \.alt v,aar te nemen, is voor den mensch doodclijk.
Klotzch, welke zich tooit
Een andere soort is nog A. ~nrrlfifl«r.ur>l
met sic’l-lijkc zacht rose-rood gerande bloemen. Deze plant is af
komt~g uit Zoeloeland. Transvaal en het aangrenzende Portugeesch
Oost-Afrika. Dc beschrijving van deze plant vindt men in Dr. 1. H.
P o 1 c E 1 a n s ,.Flowering Plants of South-Africa ~701. 1 ( 1921 ).
Naal- dt beschrijving tc oordeelen is de hier afgebeelde, door
v ;I n Ha 1 c n gevonden plant, lvcer een anderc soort. Misschien
\\.or-den \\.ij later nog \vcl eens geLvaar onder welken naam ze werd
Ingcschrcven.
G. D. D.

STAPELIA

D E S M E T T I A N A (N.E.Br.).

De Stapelia’s mogen zich over het algemeen niet in een groote
vriendenkring verheugen. Doch het is voor hen. die het met deze
vetplanten eens proheeren. zeer vaak opmerkelijk, hoe dankbaar zij
zich toonen. Nadat de zaden van bovengen<xxnde plant, door mij
In het voorjaar 1932 gezaaid, ontkiemd v,Taren. M’~S het werkelijk

een lust te zien. hoe de planten zich ontwikkelden, en dezen zomer
reeds vertoonden zich verschillende bloemknoppen. Het doet mij clan
ook genoegen, dat de redactie van Succulenta mij instaat stelt, deze
varicteit onder de aandacht mijner medeleden te brengen.
De bloemen. welke bruinrood van kleur zijn. hthhen bij mij cen
doorsnee van ruim 22 c.M. en zijn met lange haren bezet, welke op
zijn. Ook de plant op zich zelf
de foto duidelijk mraarnccmbaar
is een sieraad voor de verzameling, met zijn zodevormig groeiende
20 tot 25 c.M. hooge en 3 tot 354 c.M. dikke frisch groene stammetjes.
Voor hen, die iets naders van deze soort wenschen te weten. kan
ik verwijzen naar het boek van A. B e r g e r ,,Stapelien und Kleinien”. waarin een uitvoerige beschrijving voorkomt.
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13ij dc cultuur
du Stapelia’s is mij gebleken, dat de planten niet
op cen te xvarmt standplaats gesteld ziln, tcrvbfijl men vooral moet
zorgen. dat de aarde waarin de planten staan. goed gedraineerd IS.
Overigens zijn zt absoluut niet moeilijk te kweeken, en ik kan
cc11 ~txier aanraden. eens een paar plant-en in zijn verzameling op
tc nemen.
P. VAN HOECKEL Jr.
.,Huize Theresia”,

Vught.

BOEKBESPREKING

Blühende Kakteen. und andere sukkulente Pflanzen. Herausgtgehen von Prof. Dr. E. W e r d er m a n n. Verlag
J. N e m a n n, Neudamm.
LI

Juist ~‘oor het afdrukken van dit nummer ontvingen wij de op
15 Sept. uitgegeven map 21 met pl. 81 Aloc mitriformis, pl. 22
Clpllf2tiil r-lll>ulata. p l . 8 3 Cerrus Nzrnfingfonianrrs e n p l . 8 4 Lc~nairo~~crc~~s crlphorbioides.

Alle platen zijn weer natuuropnamen, de bijgevoegde tekst i;.
gellik steeds. wel verzorgd en Interessant.
Zooals \\rij de \rorige maal reeds meldden, verschijnen thans 4
n~,~pprn
per j‘lar tegen den totaalprijs van 16 Mark.
G. D. D.
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DE PRINSES DER NACHT.
Kecds vier achtereenvolgende jaren heb ik de ,,Prinses der Nacht”
(Crr-cr1.s nqctica/i.s) in bloei gehad, steeds met meerdere bloemen.
doch deze o p e n d e n z i c h achtereenvolgens met eenige dagen tusschenruimte.

Ccrcus

rfycticnl,s.

Foto

Rcijnders.

Dit jaar had ik echter het geluk drie bloemen tegelijk open te zien
gaan. en nog wel heel dicht bij elkaar, zoodat er een mooie opname
\dn te maken was. De bloemen openden zich op 24 Juli, een kouden,
donkeren dag. Het opengaan der knoppen ging uiterst langzaam.
Tegen elf uur ‘s avonds heb ik de kachel nog aangestookt in de
serre. xraar de bloemen gauw op reageerden, ofschoon ze niet zoo
\.olkomen
geopend zijn geweest als vorige jaren. Of dit een gevolg
~.as van de lage temperatuur, of dat het kwam, omdat ze alle drie
tcgclijk opengingen? Toch was ‘t een schitterend gezicht. Jammer,
dat de kleurschakeering niet door de foto kan worden weergegeven.
Sittard.

L.

ROODE

H.

REIJNDERS.

SPIN.

Een cactuskennis van me, geen lid van Succulenta, komt op bezoek bij een dame, wel lid van Succulenta. Wel Mevrouw, U schijnt
ook last van roode spin te hebben. Ja, ik heb die vlekken zelf ook
\vel gezien, maar wat kan ik er aan doen, het is een inwendige ziekte,
ik ben jaren lang lid van Succulenta, maar je leest er nooit wat van.
Zoo ongeveer was het verhaal, dat ik te hooren kreeg,
Dat die dame de roode spin als een inwendige ziekte beschouwt,
IS haar goed recht. Alleen protesteer ik er tegen, dat ze tevens jokt.
Ik \\,il even haar geheugen opfrisschen door haar te wijzen op Succulenta. jaargang 1930 blz. 78 en 112. waarin 2 artikelen voorkomen
\.an Mej. J. J. E. v. d. T h o o r n, ,,De ongenoode gasten in onze
kas”. die heusch wel de moeite van aandachfig lezen waard zijn.
Maar die dame is de eenige niet. Als we diverse cactusverzamelingen eens critisch bekijken, staan we dikwijls verbaasd over het
groot aantal planten, die we ~1 op een afstand kunnen aanwijzen
als aangetast met roode spin. En dat behoeft toch niet. De ver\\.ocstingen
zijn duidelijk zichtbaar, ofschoon het ongedierte niet of
n,iu\velijks te zien is. Vooral zij, die hun planten gedurende den
\\.inter in de gestookte kas overwinteren, komen er, praktisch gesproken. nooit van af. Ik overwinter mijn planten altijd koud, in een
kamertje op het westen, waar niet gestookt kan worden.
Van bevriezen behoeft geen sprake te zijn, zelfs niet in onze
strengste v,vinters. als we de planten maar afdekken met krantenpapIer. Een beter en gemakkelijker isolatie middel bestaat niet. Het
groote voordeel is, dat de planten uitwendig volkomen rusten en

dat de roode spin in lage temperaturen niet leven kan. Voor ik mijn
planten omstreeks 16 October naar binnen breng, spoel ik ze voor
het laatst af onder de kraan. In warme omgeving kweekt roode spin
het heele jaar door.
Hierbij doet niets ter zake, of de lucht droog of vochtig en gespannen is. De roode spin tiert overal, en komt overal, ook in de
buitenlucht voor. Zij, die peulgewassen kweeken, bijv. lathyrus,
moeten deze in den zomer maar eens aandachtig bekijken. Zie verder
maar eens naar bijv. de geraniums (pelargoniums) ‘) of een balsamien of een rozenboom of de boomen in het bosch. Ik heb roode
spin zelfs op eikenloof aangetroffen. De besmetting is dus altijd bij
de hand.
In den handel zijn een groot aantal bestrijdingsmiddelen, met
fantastische namen, die veelal bestaan uit een petroleum emulsie of
afgeleid zijn van phenolen.2)
Een enkele bevat zwavelwaterstof, dat onaangenaam ruikt, en
xvaaraan men een lekker geurtje heeft toegevoegd. Weer anderen
zijn in hoofdzaak alkohol met een spoortje nicotine, misschien ook
nog pyridine, enz. Al deze middelen hebben één eigenschap gemeen,
en dat is dat ze duur zijn. Voor het overige beantwoordt geen enkele
aan het doel, terwijl vele daarenboven schadelijk voor de planten
zijn, omdat ze de huidmondjes als het ware met een dun filmlaagje
bedekken, of bij veelvuldig gebruik brandvlekken veroorzaken. Dit
dunne filmlaagje kan men later door naspuiten met water geheel of
grootendeels verwijderen. Daartoe in de gelegenheid gesteld, heb
ik vele jaren met een groot aantal van die verdelgingsmiddelen proeven kunnen nemen, en ik heb ze allen zonder onderscheid moeten
afwrijzen.
En dat ligt ook voor de hand.
Een oogenblik aannemende, dat de planten niet lijden onder de
behandeling en dat deze middelen werkelijk doeltreffend zijn, dan
krijgen we toch steeds nieuwe toevoer van roode spin uit de buitenlucht. Men bedenke bovendien, dat de eitjes van de roode spin, die
onder zeer kleine schildjes worden afgedekt, niet of nauwelijks door
het verdelgingsmiddel worden aangetast. Maar hoe komen we er
nu van af, tenminste in die mate, dat onze cactusplanten er zoo goed
als geen last van hebben.
Hiervoor kan men twee wegen volgen en wel:
‘)
Wunnccr zc als stekken in dc kassen in den winter voortgckwcekt
worden.
‘) I’hcnolen zijn verbindingen, die afgeleid worden van benzol of henzoldcriv,ltrn.
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1”. Door- middel van sterk geconcentreerde oliën. bijv. kajapoetolie.’ ) Deze olie w’ordt in ons Indië veel gebruikt voor in- en uit\\.endlge kwalen. Enkele watjes met deze olie gedrenkt, in onze goed
gesloten kas neergelegd, doodt roode spin. Maar.. . . . . één keer is
niet voldoende. Men moet dat periodiek herhalen. Deze olie is verkrijgbaar bij drogist of apotheker. Voor 25 cent kunnen we heel
icing toe. Zeer v+Jaarschijnlijk zullen ook andere oliën dienst kunnen
doen. bijv. anijsolie, lavendelolie, enz.
21’.
De planten, die er voor in aanmerking komen, in den zomer
gcrcgeld onder druk afspoelen onder de kraan. Een stukje gasslang
op de kraan, knijpen v,~e aan het einde wat bij elkaar, en de druk is
aan\vezig.
Als we dat elke week doen, onverschillig of de plant
roode spin heeft of niet, zullen we eens zien, hoe dankbaar onze
planten daarvoor zijn. Tijdens de bloei doen we het natuurlijk niet.
Tijdens de knopvorming kunnen we het wel doen, omdat roode spin
als regel het eerst aan de basis van de plant verschijnt, als deze tenminste niet Lrerkurkt is. Ik volg steeds deze methode met heel goede
resultaten.
Op onze Succulenten, vooral op Mesems komt een diertje voor,
clilt verkeerdelijk aangezien wordt voor roode spin. De vergissing is
te begrijpen. In groot aantal maken ze. evenals roode spin, spindraden. Ook de kleurverandering van het lichaam heeft evenals
bij roodc spin van jong tot oud plaats. Maar volwassen zijn deze
dicrtjrs beduidend grooter, meer rond van vorm en de kleur is dan
licht. tot clonkerbruin rood. Larf slank, klein, licht grijsgroen. Eens
of t\\.cctnanl afspoelen onder de kraan en men is ze volkomen kwijt.
F . SWÜSTE.
EEN

WEINIG

BEKEND

SUCCULENTENGESLACHT.

(Sansevieria.)
Zoo algcmt‘en bekend als de Agave’s en Aloe’s zijn, zoo weinig
bekend zijn tegenwoordig de succulenten, welke tot het geslacht
.Y,~rzscc~ieria
behooren.
De naam Sanserlieria (ook de benaming Sanscrliera treft men
xx cl eens aan ), werd door T h
n b e r g ter eere van den in 1771
gestorven Vorst van Sanseviero. Raimund Tongero, aan een groep
\.an planten gegeven, welke behooren tot de familie der Haerna&
LI
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doraceae, waartoe o.a. ook het geslacht Ophiopogon gerekend
wordt. Deze familie staat ongeveer tusschen de groote families der
Amaryllidaccae e n Liliaceae i n , doch wordt systematisch meestal
het naast verbij de Liliaceae ingedeeld, zoodat de Sanscvieria’s
want zijn aan de geslachten Aloë, Dracaena en Yucca. Vandaar
ook, dat sommige soorten wel bij het geslacht Aloë worden ingedeeld.
De Sansevieria’s zijn planten met korte, dikke, soms uitloopers
vormende wortels en vlakke of meer ronde, lederachtige of vleezige
bladeren, welke door grootte, vorm, kleur en teekening zoozeer verschillen, dat de kenmerken der verschillende soorten, ook niet bloeienden toestand, hieraan gemakkelijk zijn waar te nemen.
Het geslacht omvat ongeveer tien soorten, waarvan twee in OostIndië, en acht in tropisch Afrika voorkomen, één der laatste soorten,
‘5’. zelylanica Willd, komt zoowel in O.-I. als in Afrika voor. Eenige
dezer soorten dienen voor technisch gebruik, daar uit de bladeren
een sterke en duurzame vezel gewonnen wordt. S. zeylanica Wille!
en S. ~~uinccnsis Willd, worden in bijna alle tropische landen opzettelijk voor vezelwinning aangeplant, terwijl S. cylindrica Roj. in
Afrika van Zanzihar tot Angola wordt gekultiveerd.
De gewone wijze van vermeerdering geschiedt bij de uitloopersvormende soorten eenvoudig door de jonge scheuten van de moe
derplant af te nemen, dit gebeurt o.a. hij S. pzineensis en S. zcr~la.
nica. Wanneer de wortelstokken geen jonge scheuten vormen, zooals bij enkele andere soorten her geval is, dan neemt men enkele
forsche wortelstokken van de oude planten af, snijdt deze in stukken
van 10 c.M. lengte, legt ze op een akkertje met lichte aarde, en houdt
ze voortdurend vochtig en warm, waarna ze spoedig bewortelen
en nieuwe uitloopers drijven.
Heel eigenaardig is de vermeerdering door bladstekken, zooals
wordt toegepast.
deze de laatste jaren op de Sansevitria-plantage
Daartoe worden de bladeren in stukken gesneden, of ook wel eenvoudig van de moederplant afgescheurd en eerst een halve dag in
de zon gelegd om de wonde te doen drogen. Nadat de akkers eerst
goed diep worden omgespit en zoo noodig met zand vermengd, legt
men de bladeren op afstanden van 50 c.M., voor ongeveer een vierde
der lengte in de aarde. Ongeveer na een maand ontwikkelen zich
de eerste wortels en wanneer na ongeveer 254 maand ook de wortelstokken zich gaan vormen, worden de jonge planten op de eigenlijke akkers der plantage uitgeplant.

Ook in onx warme kassen kan de vermeerdering door bladdee
len worden toegepast, bij S. :cylarzica mr. Laurcntii Hort. gaat dit
zelfs gemakkelijk. Men snijdt vroeg in het voorjaar een blad eenvoudig in 4 c.M. lange stukken en steekt deze bij matige bodemxvarmte in de met zuiver rivierzand gevulde tabletruimte. Na enkele
xx.cken ontwikkelen zich uit deze bladdeelen 4 tot 6 jonge plantjes.
Zijn de Sansevieria’s uit technisch oogpunt belangrijke gewassen,
ook haar sicrwaarde is groot door de fraai geteekende, zeer decoraticvc bladeren. De meeste soorten gevoelen zich ‘t beste thuis in
dt Lvarmt en gematigde kas, hoewel sommige. zooals S. c!/lindrica
e n S. zcylarzica, door ervaren liefhebbers ook goed in de kamer gek\vctkt kunnen worden. Men geve ze liefst geen hooge, doch meer
\\,ijde. vlakke potten, gevuld met krachtige, goed doorlatende aarde.
G. D. D.

DERRIS.
Op de jaarbeurs te Utrecht, die ditmaal op 11 September werd
geopend, Lverd gedemonstreerd met een insektenpoeder. derris gehccten. Dit poeder. met een hoog, zoowel als met een laag gehalte
aiin ïotenon. xvordt op planten bestoven, om insekten te dooden.
Andcrc insekten zijn weer gevoeliger voor een waterige oplossing,
x~aarbij men zelfs gaat tot een verdunning van 1 op 5000 en 1 op
10000. h/let dit insecticidtem, derride geheeten en afkomstig van den
dtrrisn.orttl. en dat bij onze bruine broeders in de tropen en bij de
(Ihineezen reeds lang bekend is, worden in den laatsten tijd door
den Plantenziektenkundigen dienst te Wageningen, in overleg
met het Instituut van parasitaire en infectieziekten der Rijksuniversitcit te Utrecht uitgebreide proeven genomen, die goede resultaten
oplcvcrden. Het is een Indische wortel, de Akartoeba gcheeten, en
voornamelijk afkomstig van de Derris elliptica en uliginosa. Als
vischvergif in onze Indische Archipel is de naam .,toeba” sinds lang
hcrucht. Moordend voor den vischstand is het in onze Indische
lvatcrcn door de Regeering verboden, maar wordt toch nog wel gebruikt. Derris is een geslacht van de groep Dalbergieae, behoorende tot de Papillionaceae.
Derris elliptica 1s een klimplant, die in onze heele archipel voorkotnt.
De bloemen staan in groote rijkbloemige inflorescenties. Ze zijn
mooi rood en laten de plant gemakkelijk onderscheiden van andere
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soorten van het geslacht, doordat ze een eigenaardige zijdeachtige
glans hebben.
De heele plant is bruin behaard, ook bloemsteel en kelk, en valt
daar door in de bosschen gemakkelijk op. Reeds een veertigtal jaren
geleden werd gemeld, dat Chineesche tuiniers op Perak de Derriswortel op groote schaal als insekticide gebruikten. Als werkzaam
bestanddeel wordt het derride genoemd, een harsachtige, stikstofvrijt. niet glucosidische stof, die in den wortel voor 2x-3 c/;- aanwezig zou zijn. In hooge mate giftig voor visschen en voor sommige insekten. In sterke concentratie ook giftig voor den mensch.
C 1 a r c k heeft de samenstelling verder onderzocht en onderscheidde vier kristallijne bestanddeelen.
1°. rotenon C 2 3 H 2 2 0 6 w i t t e k r i s t a l l e n . . . . 440 giftig.
2 ‘: degueline C23 H22 06 bleekgroene kristallen,
ander smeltpunt . . . . . . . . . .
40 giftig.
3”. tephrosine C23 H22 07 witte kristallen, smelt10 giftig.
punt 198’ . . . . . . . . . . . . . .
4”. toxicarol C23 H22 07 gele kristallen, smelt1 giftig.
punt 219O . . . . . . . . . I . . . .
Men is doende, een rotenonbepaling te verzinnen, en heeft daarvoor gebruikt de aetherextractgehalte. Dr. B e t r e m toonde in de
Bergcultures 1931 aan, dat dit niet juist wras. Een andere bepaling,
voor zoover mij bekend, is er nog niet. H e y n e deed in de ,,Nuttige
planten van Ned. Indië 1931”, verslag van proeven met een extract
uit Derris met brandspiritus, vermengd met zeepsop, en kwam tot
goede resultaten, vooral bij rupsen. Mc. Indoo Sievers en Abboh
gaven in het Journ. of Agricult: Research 1919 een uitvoerige beschrijving over het stelselmatig onderzoek als insekticide. Werkzaam vooral bleken vooral Derris elliptica en ook wel Derris uliginòsa.
Deze beiden waren werkzaam, zoowel als extract en als fijngemalen poeder. Zeer werkzaam bleek het poeder tegen vlooien, kippenmijten (Dermanyssus gallinae) en huisvliegen. In een kamer,
waar met Derrispoeder gestoven was, werden na 7 dagen 100 vliegen losgelaten. Na 24 uur 96 dood, na 48 uur 100 dood. Zonder uitwerking op kakkerlakken (Blatella germanica) en op wandluis (Cimex lectularius). Tegen verschillende bladluissoorten en rupsen
weer wel als waterig extract.
Derris heeft groote insecticide kwaliteiten. Het werkt zoowel als
maag- en als contactvergif. Beide werkingen zijn niet grooter dan
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hij\.. \-an nicotine en loodarsenaat. in sommige gevallen minder. Het
hrcft cl-en\vtl begrijpelijke voordcelen boven loodarscnant, en wat
nicot!nc hctrcft. dtrris schroeit niet. In die landen, waar derris inhtcmsch is. (Ned. Indië) is het veel goedkooper dan nicotine en
C~LIS \.crdlent het aanhcveling, het in die landen zooveel mogelijk tt
pi-ogasccren.
Ik \crmo~d. dat Derris als bestrijdingsmiddel voor het ongcdlcrtc op onze cactussen en succulenten een toekomst heeft.
F. SWÜSTE.

H E T LEEKENHOEKJE

Voor dc maand Dcccmbtr kunnen wij kort zijn: Onze planten
lx-\ c~liger x’oor vocht en vorst.
Planten. \vaaraCan zich nog bloemresten bevinden en die in een
ccnigszills vochtlgï omgeving staan. riin ~~oorbestcnic 1 <>111 L\‘qJ tc
lottcn. Door de vochtigheid zet zich zoogenaamd ,,pl~!xas” af op dc
blocnlrcstcn.
Vcr\\.ljdcrt men deze rottingsha<irderr
niet, dan -wordt
dc plant om deze plaatsen zacht et- gaat geheel ten gronde.
Planttn. dit knoppen vertoonen. zooals Epiphyllums,
Rhipsaliss e n e-17 Crassula‘s k u n n e n i e t s vochtiger gehouden w o r d e n .
Rimpelig a.orclende p l a n t e n zooals Aloe’s en Echinocercussen
gccf t men .lf
c en toe een scheutje Lvater op den pot terwijl bcbladerdc
E,lphorhia’s
zooals Euph. triqona. splendens enz. ook niet te droog
mogen .st;ian.
Phyllo’s ktlnnen lot La11 J a n u a r i wc ~1 d r o o g gehouden \L,orden: de
<I<II.~C mag cchtcr niet qphecl u i t d r o g e n .
IIoudt U zich gedurende de lange avonden bezig met vernicuxring
L <IP ctikettcn en het op naam brengen IIM’cr planten.
Gc\\narschuwd xrnrdt tegen koopen van planten bij vriezend \x’cer
op m;irkttn.
D c \‘oor vensters
tc lagc tcmpcrattrrrr

staan dc planten moctcn v o o r a l ‘s nachts
brveiligd w o r d e n .

tegen

BOEKBESPREKING,
Curt Backeberg.
gang 1934.

BIgtter

für Kakteenforschung. Eerste jaar-

De complete jaargang, samengevat in een stevige linnen patentmap met gouden titelopdruk, ligt thans voor ons. De totaal indruk is
alleszins gunstig. en wij sluiten ons gaarne aan bij wat ons medelid
dc heer J. G. ~7. d. K a a y te Aarhiis schreef: ,,ik ben zeer enthousiast over deze Publicaties, m.i. is deze uitgave beslist eenig in z’n
soort. Foto’s en beschrijving, alles is tip-top.” Wij moeten de heer
B a c k e b t r g dan ook dankbaar zijn voor deze uitgave. De viertalige tekst maakt het mogelijk, dat iedereen zich nu van de vele
nieuwe vondsten der laatste jaren op de hoogte kan stellen. En zoo
qeltidelijk weg krijgt men een complete cactusmonografie! De prijs
behoeft voor niemand bezwaar te zijn, want waar krijgt men voor
f 2.52 zoo’n mooien jaargang, versierd met 57 kostelijke foto’s van
mecrenderls bloeiende planten op natuurlijke grootte?
\x.rordt voor slechts f 1.20 bijgeleverd. Daarin
Dc ~>,itcnt-m;lp
kunnen drie j,largangen worden afgesteld, welke gezamenlijk één
prachtig boekdeel zullen vormen. Voor nieuwe ahonné’s op dczc
Publicaties dienc nog, dat de thans compleet geworden jaargang met
patent-map voor slechts f 4.10 alsnog verkrijgbaar is. Wij hopen.
dat vclcn V;I!I dit aanbod gebruik zullen maken en zich op de Puhlinaties willen abonneeren.
“oor hen, die de eerste jaargang thans compleet hebben, is het
misschien van belang te vermelden, in welke volgorde de verschillinde afleveringen hij voorkeur moeten worden gerangschikt. Ten~.~lnde cen mooi o\Jcrzichtelijk geheel te krijgen, rangschikken we de
aflevering als volgt: eerst titelblad met voorwoord, vervolgens afl. 3
(systhematische indeeling, dan de eerste 6 pag.), afl. 7 (de 2 eerste
Jl”cJ. - Pterocactus),
afl. 5 (de eerste 2 pag. - Opuntia), afl. 10
(dc heidc eerste pag.), afl. 6 (eerst pag 5 en 6 over Oreocereus.
dan 3 en 4 over Cleistocactus), afl. 10 (pag. 7 en 8 over Binghamia)
afl. 6 (pag. 1 e n 2 o v e r Haageocereus), afl. 2 (pag. 1 en 2 over
Echinopsis). afl. 9 (pag. 3 en 4 over Echinopsis). afl. 1 (pag. 5-8
over Lobivia), afl. 3 (pag. 7 en 8 over Lohivia), afl. 5 (pag. 5 en
6 over Lobivia). afl. 6 (pag. 7 en 8 over Lobivia), afl. 12 (pag. 5
en 6 over Lobivia), afl. 2 (3-6 over Mediolobivia), afl. 9 (pag. 5
en 6 over Mediolobivia), afl. 2 (pag. 7 en 8 over Rebutia), afl. 8
(pag. 1 en 2 over Rebutia), afl. 11 (eerst pag. 3 en 4 over Frailea,

dan 5 en 6 ovtr Malacocarpus), afl. 7 (pag. 3 en 4 over Notocactus), afl. 10 (pag. 3 en 4 over Islaya), afl. 7 (pag. 5, 6, 7 en 8
over Parodia), afl. 12 (pag. 3 en 4 over Parodia), afl. 11 (pag. 1
e n 2 o\.er- Mila), afl. 5 (pag. 7 en 8 over Gymnocalycium), afl. 9
(p;\g, 1 en 2 over Gymnocalycium), afl. 4 (pag. 3 en 4 over Spe$yJzzinia), afl. 8 (pag. 5 en 6 over Echinocereus), afl. 4 (pag. 1 en 2
o\‘cr Lophoccrcus). afl. 12 ( pag. 1 en 2 over Cephalocereus), afl. 5
i pag. 7 en 4 over Arrojadoa), afl. 8 (pag. 3 en 4 over Espostoa)
<lfl. 10 (tcrst pag. 1 en 2 over Pseudoespostoa, daarna pag. 5 en 6
O\‘Cï Discocactus), afl. 4 (pag. 5. 6. 7. 8 over Mamillaria), afl. 9
( pag. 7 en 8 over Mamillaria). afl. 8 (pag. 7 en 8 over Cristata en
aloIlstrl~ositeit), afl. 11 (pag. 7 en 8, aanhangsel 1 -2), afl. 12 (pag.
7 e n 8 . aanhangsel 3 - 4 ) .
Houdt men zich aan deze orde, dan krijgt men een systhematisch
goed gerangschikt geheel.
G. D. D.

VERDRIJVING VAN WORTELLUIS.
In Kaktcenkundc. het Duitsche tijdschrift, komt op blz. 160, jaarg;ing 1933. een bericht voor van Dr. Ir. E. G. S c h m 11 c k e r c.i.
IC Rottcrdatn. \\.adrin hij mededeelt, gunstige resultaten te hebben
her-eikt met Kajnpoetolie voor de verdrijving van wortelluis. Hij gel:I-iliki het alleen in den winter, als de wortels der planten in rust zijn.
Tot zoovcr dit bericht.
Dc ztcr sterke aëtherische lucht van Kajapoetolie is zelfs voor
sommige menschen hinderlijk. Dit bracht mij jaren geleden op de
gcdachtc. dit middel eens te beproeven voor de verdrijving van
xx.ortclluis. Bij enkele planten, waar wortelluis aanwezig was, prikte
uk 4 gaten langs den rand van de pot en liet in elk gat een druppel
Kajapoctolic vallen. Deze planten hield ik gedurende 14 dagen geisolecrd. Toen ik daarna de planten uit de pot haalde, bleken de
\\.ortelluizen
volkomen dood. Dat had ik ook verwacht. Maar de
doordringende lucht van Kajapoetolie schijnt de drager te zijn van
uiterst fijne oliedeeltjes. De wortels van alle proefplanten waren
omgc\.en
door een schimmelachtig omhulsel. Toen ik deze wortels
licht aanraakte. vielen ze van de planten af.
Da<1rmcdt is het middel, ook voor het gebruik in den winter, veroordecld. Als bovengenoemde Heer S c h m u c !< e r deze olie alleen in den winter gebruikt, kan hij een veel eenvoudiger middel

toepassen om wortelluis te verdrijven en dat is, de planten volkomen wortelloos te maken.
F . SWÜSTE.
PRIJSCOURANTEN.
Fr i ed r. A dol p h Haag e jun. Erfnrt zond ons haar rijk
geill. hprfstprijscourant (38 afl.), waarin een groot aantal soorten
\‘an cactuszaden en andere succulenten (vooral Mesembryanthcmums!) wordt aangeboden.
G. D. D.

BUITENGEWONE
ALGEMEENE
LEDENVERGADERING
OP 17 NOVEMBER 1934 TE HILVERSUM.
De Voorzitter, de Heer d e R i n g h, opende de vergadering
met enkele mededeelingen over de voorgeschiedenis van deze vergadering, waartoe hij de aanvrage zeer tot zijn leedwezen had ont\-angen.
Hij legt er den nadruk op, dat de bewering van de aanvragers dezer vergndering, als ZOLI het bestuur van Succulenta steeds
in gebreke gebleven zijn het werk der kringen te steunen, misleidend
is: niemand zal kunnen volhouden ooit tevergeefs bij hem te hebben
aangeklopt.
Sterk critiseert hij de houding van den Heer B e n d i e n, inzake
het In oppositie brengen van leden van den vroegeren Kring Enschede en het optreden van den Heer C 1 a e y s.
Als tweede spreker trad op de Heer B e n d i e n: hij voerde het
xvoord namens den Heer S. Jo M u 1 d e r, Voorzitter van Kring
‘t Gooi en Voorzitter der zoogenaamde reorganisatie commissie,
dit wegens brnstige ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. De
Heer M II 1 d e r heeft met negen anderen deze vergadering aange\.raagd met de zuivere bedoeling de zaak in goede banen te leiden.
De minder goede verstandhouding wijt de Heer B e n d i e n aan den
Voorzitter der Vereeniging, ondanks het enorm vele werk, dat deze
steeds voor de Vereeniging verricht. Ook stuit men steeds op tegenLxrerking van het hoofdbestuur. De Heer B e n d i e n verklaart, dat
het zijn bedoeling is, de zaak op te bouwen. De voorstellen van de
reorganisatie commissie zijn opbouwende, geen afbrekende voorstellen. Verder deelt de Heer B e n d i e n mede, dat Kring Amsterdam op de in het voorjaar gehouden tentoonstelling van de Natuurhistorische Vereeniging de gouden medaille van H. M. de Koningin
had verworven en brengt daarvoor hulde aan Kring Amsterdam.
Als derde spreker kreeg de Heer C 1 a e y s, Voorzitter van Kring
Amsterdam, het woord, dat hij langer dan drie kwartier behield.
Het speet den Heer C 1 a e y s op een vergadering als deze het
woord te moeten voeren. De vriendschap voor de planten breidt zich

bij hem uit tot de vriendschap voor alle liefhebbers, die hij steeds
g:~arne ten zijnent ontvangt. Als uitgangspunt neemt spreker vriendschap aan. Sedert jaren zijn er evenwel klachten, geen enkele algemcene vergadering of er is herrie.
Jarenlang heeft de Heer C 1 a e y s deze herrie trachten te sussen.
Hij dacht, dat het hoofdb es t uur van goeden wil was, doch langzamerhand is hij tot de conclusie gekomen, dat het hoofdbestuur niet
\‘<II~ goeden aril is. Kring Amsterdam evenwel is bezield met den
hcstcn x\,il. d e n wTi t o t o p b o u w e n ,
Sprekend over het prae-advies van het hoofdbestuur deelt spreker
mcdc. dat er t\xree manieren zijn om geschiedenis te schrijven. Sprekcr \.ocrt het nroord n a m e n s d e reorganisatie-comlnissie.
Na een interruptie van de Heeren B a r t e n en B o m m e 1 j é
mott spreker verklaren niet namens de reorganisatie-commissie te
kunnen spreken. hij \vas alleen op een vergadering dezer commissie,
bij afw.ezighcid van den Heer M u 1 d e r, tot waarnemend Voorzittcr benoemd. Na het voorloopige vaststellen der voorstellen tot
statutcn\x.ijziging
v,‘as door de reorganisatie-commissie besloten over
tt gaan tot een tweede lezing van die voorstellen.
Interruptie van de Heeren B a r t en, B o m m e 1 j é en S c h i pp c r. die het met die woorden niet eens kunnen zijn. De Heer
(: 1 a c y s houdt vol, dat er een afspraak was gemaakt op een volgende bijeenkomst tot een tweede lezing over te gaan. Deze leden~crgaderlng xvordt dus niet gehouden, omdat de Heer M
1 d e I
niet tcvrcden xvas met de genomen besluiten van de reorganisatiecommissie. doch, omdat tot het houden van een volgende vergadering der reorg’lnis;ìtie-commissie was besloten. Dat deze vergadering niet gehouden werd, acht de Heer C 1 a e y s een schending
l‘ln dc afspraak. een schending, bedreven door den Voorzitter en
dc afgevaardigden van vier Kringen, waardoor de reorganisatiecommissie niet in staat gesteld werd de opdracht haar op de laatste
~~lgc~ncent \.crgadering te Utrecht gegeven, ten uitvoer te brengen.
I1aarna betoogt spreker, dat in den loop der jaren de Vereeniging
cen ander karakter heeft gekregen. Geleidelijk zijn de Kringen naar
\.oren gekomen. Van dezen groei moeten de Statuten de sporen draiJen. De Kringen z i j n d e d r a g e r s v a n h e t Vereenigingsleven; e e n
goed gefundeerd kringstelsel moet de Vereeniging ten goede komen.
O\,crgaandc tot dc bespreking der vier voorstellen zegt spreker, dat
I,unt 1. het bevorderen van het oprichten van Kringen, alleen is
cen erkennen van cen beginsel: een principe kwestie. Kringen, die
I(: \veinig levensvatbaarheid hebben, moet de Vereeniging nieuw
bloed inpompen. Daar is diplomatiek optreden voor noodig; doch
oL.cr diplomatieken zin beschikt het hoofdbestuur niet,
Voorstel 2 dient alleen om den penningmeester het werk te vergemakkelijken. ter\xTijl een gedeelte der contributie wordt achtergeholtden van die leden, die wonen in een kringrayon. Over het percentage is nooit iets gezegd, het is wederom een erkennen van een
principe. terwijl een paar tientjes in de kas van den Kring veel goed
LI
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kunnen doen. Over het maandblad wil spreker zich niet uitlaten:
hij gelooft evenwel dat er bezuinigd kan worden. Bij voorstel 3 wil
spreker de bepaling van niet herkiesbaar laten vervallen. Bestuursleden kunnen wel degelijk herkiesbaar zijn. Naast de permanente
kern staan enkele niet permanente leden, afgevaardigden van kringen. Komende tot voorstel 4 zegt de heer C 1 a e y s, dat de voorstelling, die het prae-advies van de bedoeling van dit voorstel geeft,
tendentieus is. Steeds komen meer dan 10 ‘í der leden op een kringvergadering; hij meerderheid van stemmen wordt een bepaalde richting gtkozen. De Heer C 1 a e y s maakt ten slotte duidelijk, dat dc
l)oorsfellen
geen rvenschen, doch eischen betjatten;
tegenover het
missen van een klein gedeelte der contributies, stelt spreker het missen van honderden leden.
De Heer v a n G o e t h e m verklaart hierop, dat het bevorderen
van het oprichten van kringen moet komen uit de kringen zelf.
Spreker is in Amsterdam woonachtig en reeds eenige maanden lang
lid van Succulenta. Nooit heeft iemand van de zijde van kring Amsterdam, tot zijn verwondering, getracht bij hem belangstelling voor
het kringleven op te wekken.
De Heer B o m m e 1 j é. Voorzitter van kring ‘s-Gravenhage zet
daarna uiteen. dat de oppositie reeds enkele jaren gevoerd wordt
door hoofdzakelijk nieuwe leden. De oppositie voerde tot een systematischen strijd tot reorganisatie. Spreker deelt mede, dat zij, die
zoo hoog van den toren blazen over organisatorisch werken, hun
boekje wel eens te buiten gaan. De Commissie die in Januari 1933
benoemd was, had in November 1933 nog niets van zich laten hooren. Spreker vroeg toen inlichtingen aan den Heer K r a m e r. die
den Heer D e k k e r als Voorzitter was opgevolgd en ontving toi
zijn verbazing ten antwoord, dat een kleine commissit aan het werk
was, met het samenstellen van nieuwe statuten en eer1 nieuw--/ Htfish.
Reglement. De reorganisatie-commissie leidde het eerste jaar iet
geen resultaat. In 1934 werden op volkomen regelmatige wijze de
voorstellen besproken en gedeeltelijk verworpen. In tegenstelling
met de beweringen zijn wel degelijk concessies gedaan om den vrede
te bewaren. Uit het verder optreden der oppositie blijkt. dat we
hier te doen hebben met een groep leden, die, het koste wat het wil,
hun zin willen doordrijven. Ook wil de minderheid in de reorganisatie-commissie zich niet neerleggen bij de meerderheid, wat blijkt
uit een schrijven van den Heer M u 1 d e r, dat de Heer B o mm e 1 j é voorleest, en waarin gesproken wordt van eischen. Van
een tweede lezing der voorstellen is volgens spreker nooit sprakc
geweest, alleen ZOLI op een volgende bijeenkomst de redactie del
voorstellen worden vastgesteld en gesproken worden over wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. De oppositie wil doen aannemen, dat het afstaan van gelden slechts gaat om een beginsel;
spreker verzekert, dat het gaat om het geld. Verder is de heer
B o m m e 1 j 6 van meening, dat al1 een in de groote steden de kringen levensvatbaarheid hebben.
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De Heer B a c r t s c. een buitenwonend lid. zegt, dat het geen
gcbrck aan hclangstelhng is, dat zij, die ver van een stad verwijderd
lvonen. de kringvergaderingen niet bezoeken, doch dat dit een ge\olg is van financieelc en andere redenen.
L)c Heer R o m e y n verwijt daarop het hoofdbestuur, dat door
dit hcstuur het kringbelang niet wordt gediend.
Dc Htcr S c h i 12 p c r, Voorzitter van kring Groningen, brengt
11,\;1r voren. dat het houden van deze buitengewone ledenvergadering alleen ~vas geeischt. omdat de aanvragers hun zin niet hadden
gekregen in de reorganisatie-commissie.
Dc Hctr S c h i p p e r ziet de noodzakelijkheid van Statutenwijziging niet in en vraagt, waar zijn de notulen van de vergadering,
\\.aar~r~ tot een txxreede lezing van de voorstellen is besloten? Die
notulen zijn hem niet bekend.
De Heer v a n V o o 1 e n, Secretaris van de reorganisatie-commlssle. verklaart de notulen bij zich te hebben.
d c r heeft hierop het woord, zij deelt mede,
Mevrouw S c h r e
dat zIj presidente IS van kring Haarlem en als zoodanig acht en tachtig Haarlemsche kringleden vertegenwoordigt. Zij is het volkomen
eens mt’t de Lvoorden van den Heer C 1 a e y s.
De Heer B a r t e n, Voorzitter van kring Utrecht, verklaart, dat
op de laatste bijeenkomst van de reorganisatie-commissie inderdaad
IS vastgelegd. welke voorstellen zouden worden ingediend. Alleen
zou
de redactievorm nog moeten worden vastgesteld. De Heer v a n
V o o 1 t’ n heeft het concept der voorstellen toegezonden aan de
krlngbesturen. Wanneer de minderheid in de commissie zich niet
bij de genomen besluiten had willen neerleggen, had bij een rapport
cen minderheidsrapport gevoegd kunnen worden. Dat is niet geschied. Nu ziet men, dat de minderheid der commissie zich niet neerlegt hij de meerderheid en op deze vergadering niet spreekt van
rvorstellen doch van eischen.
Hierop volgden nog enkele opgewonden besprekingen, die evenxvel geen ander licht op de zaak wierpen.
Daarop xverd tot stemming overgegaan.
De Voorzitter deelde mede, dat de voorstellen verworpen waren
mtt 479 tegen 174 s!emmen.
De Heer C 1 a e y s teekende protest aan tegen de uitgebrachte
stemmen bij machtiging van het hoofdbestuur.
Mcvrou~~ S c h r e LI d e r las een schrijven voor van een advocaat. die de machtigingen ongeldig verklaarde, omdat die machtigingen zijn afgegeven aan het hoofdbestuur en zij hadden moeten
\x.orden gesteld op naam van een lid (zie art. 18).
469 machtigingen in het bezit van het hoofdbestuur werden dus
ongeldig verklaard, waardoor de voorstellen werden aangenomen
met 174 tegen 10 stemmen, onder voorbehoud, dat het bestuur ook
rechtskundig advies zou inwinnen.
De Heer C 1 a e y s, de woordvoerder van hen, die de voorstellen
tot Statuttnn,ijziging
inzonden, verklaarde, dat aangezien er nog
LI

enkele veranderingen in de voorstellen moeten worden aangebracht, hij op zich nam de gewijzigde voorstellen aan het bestuur
te doen toekomen.
De Voorzitter vroeg en verkreeg machtiging de jaarlijksche algemeenc ledenvergadering, die in de maand Januari gehouden
wordt, ditmaal te houden in Februari. Als datum werd vastgesteld
23 Februari 1935.
Hiermede was de vergadering ten einde.
J . Jo E . V A N D E N T H O O R N ,
waarn. Secretaresse.
Naschrift van het bestuur.
De uitslag van de stemming geeft geenszins een juist beeld van
de wenschen van de groote meerderheid in de Vereeniging. Een
oordeel willen wij over de handelwijze van hen, die voorgeven in
het belang van ,.Succulenta” te handelen, niet vellen: zoy /aten dat
oordeel over aan de leden van ,,Succulenta”.
De oppositie vindt haar oorzaak in het feit, dat het bestuur voor
de rechten van de verspreide leden opkomt, die het bestuur niet
achter wil stellen bij hen, die zich in een kring vereenigd hebben.
Statutenwijziging ingezonden door den Heer Dr. R. C 1 a e y s
te Amsterdam op 20-l l-‘34.
STATLITENWIIZIGING.
Een nieuw art. 4 wordt ingclascht.

luidende als volgt:

Art. 4. Tot het hcrciken van dit docl tracht zij zoovccl mogelijk in afzondcrlijke ycmcentcn of in groepen van nabijliggendc
grmcenten
~~fdcclingen of kringen
~c vormen met cen ciyen bestuur. Inycval cen krmy zich uitstrekt over meer d‘m
een gemeente,
u,ordt zijn territoriale mtychrcidhcid
door dc alyemcene vcryadcring
vastgcstcld.
Het huishoudelijk reglement regelt de verhouding tusschcn de kringen en dc
inzonderheid wat betreft het aandeel der kringen in dc contributies
vcrcenigmy,
van de in de plaats hunner vcstigmy
wonende leden der vcreeniging.
Het vrocgerc
art. 4 wordt art. 5 en wordt ycwilziyd als volgt:
A r t . 5 . De geldmiddelen der vcreeniginy
bestaan uit:
e n tocvalliyc haten:
il. suhsidics, giften. schenkingen. Icgatcn, crfstellmyen
1~. Jc corltributizs der leden, bthoudens het hierboven in art. 4 gczcgdc en in het
huishoudelijk rcglcment nader omschrevenc
omtrent h e t aandeel der k r i n g e n
in de contributlcs
van dc Icden, wonende in dc gcmcentcn of in de groep van
ycmeenten,
waar zij gevestigd zijn.
Het vroegere
art. 5 wordt art. 6
,,
6
11
<, 7.
II
11
Het vr-ocycrc <lrt. 7 wordt art. 8 en wordt gewijzigd als volgt:
Art. 8. Het hcstuur bestaat uit 7 leden. waarvan 5, o.a. de voorzitter,
dc scen 2 aancrctaris
en de penningmeester, gekozen door d e algemcene vergadering,
ycwezen
door de kringen. Zij worden allen aangewezen voor cen t i j d v a k van 3
jaren en treden af volgens cen rooster, vast tc stellen bij huishoudelijk rcglcment.
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Eerstgenoemde 5 bestuursleden zijn herkiesbaar.
Dc twee vertegenwoordigers van kringen zijn niet hcrkicsbaar.
Hij het aftreden van ten vcrtcgenwoordlger
van een kring, wordt hij vervangen door den
vel-teyenwoordiyer
vdn cen anclcren k r i n g , v o l g e n s r o o s t e r , b i j huishoudelijk
wylement vast te stellen, en wtl zoo&nig,
dat alle kringen xhtercenvolgens
a<m de beurt k o m e n , am in het bestuur te worden vertegenwoordigd.
11~ voorzltter
en de xcretaris vcrtcgenwoordiyen
de vereeniging
zoowel m als
buiten rechten.
1 ii,t vrocgerc
Het vroqere

.Irt. 8 wordt art. 9
art. 9 vcrvnlt.

Ilen nieuw ;Iri. 10 onder het hoofd Stemrecht wordt ingclascht:
Art. lii. Het stcmrccht der leden. wonende in cen gcmcentc of in cen qrocp \.;ln
gcmcenten. \v.~rir ren kring gwcstigd i s , w o r d t ~lillnells hen u~tycoclend door het
kmylid.
trr ~fl-tfgen~oor~iigllly
\‘rfn d e n k r i n g o p d c .Ilgcmcenc vergadering
afycv,i,lrdlgd,
die dus evenveel
siemmen uitbrengt, als er in de desbctreffendc gemeente of yrocp van ycmeenten
leden xvonen. behalve voor die leden, dit op dc
,~lgcmcenc vcryadering
persoonlijk hun stem u-enschen uit tc brengen.
Het stcmrccht der Icden, niet wonendc i n cen ycmcentc of in een yrocp van
guncenten. waar cen kring gevrstigd is, wordt door die leden op dc algemeenc
\,crgadcring
persoonlijk uitgeoefend. Hij verhindering
evenwel
de algcmcenc
vcrgadering
bij te wonen, kunnen dczc leden ten aanzien van de op dc agenda voorkomende voorstellen schriftelijk hun stem uitbrengen.
Het
1,
.

vrocgerc
,,
.,

art. 10 wordt
>>
11
II
>>
12 ,I

art. ll.
1, 12.
>< 13.

Het bestuur deelt mede, dat de ingekomen StatutenM~ijzigingen
in
vele opzichten van anderen inhoud zijn, dan de voorstellen, behandeld op de vergadering van 17 November j.l. te Hilversum, zoodat deze ingekomen wijzigingen der voorstellen tot Statutenwijziging aan een algemeene ledenvergadering moeten worden voorgelegd, hetgeen zal geschieden op 23 Februari 1935.
Volgens ingewonnen juridisch advies is het bestuur verplicht deze
gewijzigde voorstellen aan stemming te onderwerpen in de algemeene vergadering.

INHOUD: D e P r i n s e s d e r N a c h t . - R o o d e s p i n . - E e n weinig b e k e n d
succulentengeslacht. - Derris. - H e t L e e k e n h o e k j e . - Boekbespreking.
Algemeerw
V e r d r i j v i n g v a n W o r t e l l u i s . - Prijscouranten. - Ruiiengewone
Ledenvergadering op 17 November 1934 te Hilversum.

