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AAN DE LEDEN.
Het is een goede gewoonte een nieuwen jaargang van ons tijdschrift aan te vangen met een vertrouwelijk praatje tot de leden,
hetwelk een goede gelegenheid biedt even stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar en tevens om onze wenschen
en verlangens voor het nieuwe jaar kenbaar te maken.
Hoewel in den strengen winter 1940- 1941, hier en daar in de
plantencollecties van onze leden nog al wat slachtoffers zijn gevallen, hebben wij toch vrijwel nergens gehoord, dat h e t verlies een
catastrophaal karakter heeft aangenomen. Vele liefhebbers, in het
bezit van een kas, waren met een extra kolentoewijzing gewapend,
den winter ingegaan en zij, die niet zoo gelukkig waren, hadden op
een andere wijze hun planten veilig opgeborgen. voordat de kou
inviel.
De zomermaanden waren niet gunstig voor onze planten en hoewel de bloeitijd van verreweg de meeste soorten reeds voorbij was.
w a r e n d e vele zonlooze zomerdagen oorzaak, dat hier en daar terecht geklaagd werd over rotting, onbevredigende groei van planten
en jonge zaailingen en verder over slechte resultaten bij het enten.
Maar wij zijn deze gebeurtenissen in de cactuswereld haast weer
vergeten en zien alweer verlangend uit naar de nieuwe lente met al
haar prettige bezigheden, welke zoo nauw met de verzorging
van
onze planten samen hangen,
Voor 1942 hebben wij niets dan goede wenschen voor Uzelve en
voor Uw planten. Om er enkele te noemen: onbeperkte ruimte voor

Uw planten, aan Uw nachtcactus iederen Juli-nacht een bloem,
bloeiende Gymnocalyciums den geheelen zomer door en Uw Epiphyllum precies met de Kerstdagen getooid met haar sierlijkste
bloemenpracht.
Onze verlangens zijn vele. Voornamelijk verlangen wij bij ons
werk Uwe volle medewerking. welke bestaat uit het tijdig betalen
van Uw contributie. het afstaan van goede foto’s van planten, het
mededeelen van Uw ervaringen, het stellen van vragen. het werven
van nieuwe leden, en het afstaan van soortechte zaden en zaailingen ten behoeve van het clichéfonds. Door de medewerking van
eenige leden was het tot nu toe steeds mogelijk de kosten van de
vele afbeeldingen in ons maandblad uit dit fonds te bestrijden.
Tenslotte kunnen wij de leden nog mededeelen. dat Succulenta
één dezer dagen door de autoriteiten als vereeniging is erkend en
dat is bepaald. dat ons orgaan een wetenschappelijk tijdschrift is in
den zin van het journalistenbesluit. hetgeen zal meebrengen, dat
ons blad zal blijven verschijnen en waarschijnlijk op het thans zoo
kostbare kunstdrukpapier. Dit heuglijke nieuws moge voor ons allen
een aansporing zijn, om alles te doen, wat ons dichter kan brengen
bij ons doel, namelijk om: door den inhoud van ons blad voor alle
liefhebbers van Succulenten in Nederland, beginners zoowel als
vergevorderden. een baken te zijn. temidden der moeilijkheden en
vraagstukken, welke zich bij het kweeken van deze planten geregeld voordoen.
HET BESTUUR.
MONILARIA MONILIFORMIS Schwant.
Een interessante e n merkwaardige Mesembryanthemum,
welke
slechts sporadisch in onze verzamelingen voorkomt, is M o n i l a r i a
moniliformis.
Het geslacht Monilaria staat dicht bij Mitrophyllum en Conophyllum. Monilaria moniliformis vormt een lage struik, bestaande uit
een klomp van korte. dikke stammetjes. welke er uit zien als een
snoer, doordat de groei van ieder jaar door een inkeeping gescheiden is van dien van het vorige jaar. Hieraan heeft het geslacht en
ook de plant den naam te danken, daar monile halsketting beduidt
en moniliformis dus wijst op den vorm eener halsketting of parels n o e r . I n d e ,,parels” ontstaan in de rustperioden de bladparen,
welke pas in de groeiperiode naar buiten komen en zich verder ont-
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wikkelen. Deze bladparen zijn verschillend van vorm. De voornaamste, dus die. welke voor het groeien van de plant van het
meeste belang zijn, zijn smal, spreidend en bijna rond, alleen aan
de basis vergroeid. De kleur is helgroen, terwijl zij bezet zijn met
talrijke glinsterende, kristalheldere papillen. Het vergroeide, basale
deel heeft minder papillen. De andere bladparen bestaan slechts uit
kleine. dikke blaadjes met een onduidelijke kiel en zijn tot een bolvormig lichaampje vergroeid. Zij zijn licht geel-groen van kleur.
Deze kleine bolvormige lichaampjes omhullen bijna geheel de
komen niet
vergroeide basis der lange bladparen. Beide bladvormen
tegelijk te voorschijn, doch eerst verschijnen de kleine, dikke blad-

paren, zoodat op de photo van de plant in rust, links hoven, duidelijk te zien is: daarna ontwikkelen zich hieruit de lange bladparen.
De twee verschillende soorten bladparen vormen een jaargroei.
Na den groei schrompelen de lange bladparen geheel in, terwijl de
kleine bladparen blijven bestaan en de .,parels” vormen. In rust is
de plant een grauw-bruine klomp.
De korte dikke bladparen zijn 5-8 mm hoog en 10 mm breed,
de lange ronde bladparen zijn 7 mm dik en 15115mm lang. Deze maten
zijn genomen van de hierbij afgebeelde plant, een vierjarige zaailing.
In cultuur levert de plant géén moeilijkheden op; zij heeft bij mij

echter nog niet gebloeid en ik betwijfel of zij bij ons tot bloeien
te krijgen zal zijn, daar de groeitijd tusschen November en Februari valt, dus bij ons in den donkersten tijd van het jaar.
Volgens Prof. S c h w a n t e s zijn de mooie bloemen wit.
Zij
staan op een steel van 5-6 cm lengte, welke ook met kristalheldere
papillen bezet is.

Behalve Monilaria moniliformis behooren tot dit geslacht Mon.
pisiforme
(het woord pisum betekent erwt), welke gele bloemen
heeft en Mon. vestita (vestitus = behaard), Van de laatste soort
komen goede afbeeldingen voor in Jacobsen’s ,,Die Sukkulenten”,
waarbij de beharing van de bladeren in den groeitijd duidelijk uitkomt.

Deze merkwaardige planten zijn alle afkomstig uit Klein-Namaqualand.
TH. DE HAAS.
LITHOPS HELMUTII L. Bol.
Deze Lithopssoort is genoemd naar H e 1 m u t M e y e r. Steinkopf, Zuid-West Afrika; de beschrijving vindt men in ,.South
African Gardening und Country Life (1933) pg. 218 en in het
Monatschrift fiir Kakteenkunde ( 1934) 49: vindplaats: Klein
Namaqualand, Steinkopf Kinderle.
Volgens H. J a c o b s e n (Succulent Plants) zou deze soort op

L. Comptonii gelijken, doch alleen kleiner zijn.
De exemplaren van L. Comptonii, welke in mijn bezit zijn en die,

vooral in het volle licht gekweekt, gelijkmatig roodbruin tot blauwrood van klrur zijn. gelijken in ‘t geheel niet op de altijd grijsgroen
blijvende Lithops Helmutii.
De corpuscula zijn hoogstens 2.5 cm in doorsnede; tusschen de
heide ver uiteenwijkende lobben bevindt zich een 1% à 2 cm diepe
spleet: de kleur der corpuscula is grijsgroen tot helder groen, met

een zeer lichte violet-rose tint aan den voet: de vensters aan den
top der lobben zijn duidelijk en vertoonen een onregelmatig gemarmerde grijsgroene teekening op een helder groenen ondergrond.
De bloemen zijn geel van kleur en tot 2.5 cm in diameter; zii
verspreiden een zwakke welriekende geur en zijn reeds tegen het
midden van den dag, soms zelfs nog voor den middag geopend; de
bloeitijd is September.
L. Helmutii gelijkt zeer veel op L. Herrei L. Bol. en is daarmede
waarschijnlijk identiek.
Bij zeer oppervlakkige beschouwing zou ook eene verwisseling
met L. umdausensis mogelijk zijn, welke eerst door L. B o l u s als
L. Herrei werd betiteld. L. umdausensis is echter wit bloeiend en
hoewel er grijsgroene exemplaren bestaan, zijn toch de meeste
exemplaren van L. umdausensis grijs-groen met een rose tint; ook
zijn de lobben veel breeder dan bij L. Helmutii (= L. Herrei).
L. translucens L. Bol. wordt ook opgegeven identiek met L.
Herrei (en dus met L. Helmutii) te zijn, doch m.i. moet dit op eene
vergissing berusten: althans zijn de in mijne verzameling aanwezige
exemplaren van L. Helmutii en L. Herrei duidelijk verschillend van
vorm en kleur met de exemplaren van L. translucens, welke ik bezit: L. translucens heeft breedere lobben en is meer dof grijsgroen
van kleur, terwijl L. Helmutii en L. Herrei altijd helder grijs-groen
tot groen van kleur zijn.
L. Helmutii schijnt mij echter volkomen identiek met L. Herrei
te zijn; de vorm en de kleur zijn bij beide gelijk. terwijl van beide
de bloemen reeds voor of tegen den middag geopend zijn.
Dr. H. W. DE BOER.
CORYPHANTHA

CLAVA

(Pfeiff.)

Lem.

(1840)

Het geslacht Coryphantha is op enkele uitzonderingen na voor
beginners niet zo erg geschikt; in geen geval bij kamercultuur. In
de kas, in de volle zon, worden de meeste soorten bij een goede
kweekwijze zeer fraai en zijn ze door hun prachtige bloemen werkelijk de moeite van het kweken waard. De bloemen ontwikkelen
zich uit de groeven van de jongste (nog niet ten volle ontwikkelde)
tepels, waardoor de schijn wordt gewekt, dat de plant uit de top
bloeit.
Wortelechte planten moeten ‘s winters koel en absoluut droog
gehouden worden. Het gevaar voor rode spin is zeer groot en door
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de vaak krachtige bedoorning lastig te bestrijden. De beste grondsoort is n.m.m. tamelijk zware, doch zeer poreuze Mamillaria-aarde
met een flinke dosis kalk.
H e t kweken uit zaad kan alleen aan geduldige menschen worden aanbevolen. Om meer en spoediger succes te hebben, raden
.
wij aan de jonge zaailingen
te enten. Een goede onderstam voor

éénjarige zaailingen is Cereus melanotrichus, zelfs ook als zaailing.
Deze heeft echter zijn specifieke nukken, want deze soort is als
jonge plant erg week en tamelijk wortelgevoelig. Men kweke haar
dus vrij droog. Verder moet men er bij het opzetten van de ent op
letten, vooral licht te belasten. omdat anders het weke snijvlak te
veel gekwetst wordt, waarna gemakkelijk rotting van het entvlak
optreedt. Bij het ouder worden vermindert de wortelgevoeligheid
van deze onderstam. Het droog voortkweken heeft het voordeel, dat

de ent zich mooi en gedrongen ontwikkelt. Zaailingen van Coryphantha moeten beschermd worden tegen te felle zon: ze groeien
het beste bij een eenigszins beschaduwde stand. Bij het verspenen
der zaailingen moet men er aan denken, dat deze planten een penwortel hebben en dus diep in de grond verankerd zijn.
Cor. clava groeit enkelvoudig en cylindrisch. De kleur is blauwachtig grijsgroen. De top draagt witte wol en donkerbruine dorens.

De plant wordt 30-40 cm hoog en ca. 10 cm dik. De grote tepels
zijn scheef kegelvormig. aan de kanten iets samengedrukt en 1,5 2 cm lang. De groeven in de tepels worden pas bij bloeibare planten
duidelijk zichtbaar. De jonge areolen en groeven zijn aanvankelijk
van witte wol voorzien; later worden zij kaal. Randdorens ca. 10,

straalvormig gesteld, ca. 1,5 cm lang, geel. Middendorens tot 4,
bij cultuurplanten meestal slechts 1, 2 cm lang, eerst bruin, later
t o t v u i l g e e l verblekend. Axillen m e t witte w o l e n 1 - 2 r o d e of
gele z.g. ,,klieren” (honingklieren: mierenbezoek!). Bloemen 8 cm
breed, de buitenste bloembladen groenachtig met roode punten, de
binnenste glanzend geel en iets getand. Meeldraden oranje; stamper met 6-7 lobben, geel. Vaderland: Hidalgo, Mexico.
Een volwassen plant geeft elk jaar verscheidene series bloemen.
Velen hebben de ervaring opgedaan, dat oude importen op eigen
wortel moeilijk tot bloeien te brengen zijn. Ook ,,verkurken” deze
sterk van onderen, zooals op de tweede foto duidelijk uitkomt. Om
dergelijke planten toch tot bloeien te brengen en meteen dat lelijke
onderste gedeelte kwijt te raken, doet men het beste het bovenste
stuk te enten op een forse, goed groeiende onderstam (Cer. lamprochlorus, Cer. macrogonus, Cer. geometrizans e.d.). De hier afg e b e e l d e p l a n t (1ste f o t o ) i s g e ë n t o p Cer. geometrirans. M e n
moet er bij deze combinatie rekening mee houden, dat de onderstam een z.g. ,.warme” soort is en dus bij de overwintering speciale
aandacht vraagt.
Wortelecht gekweekt. moet men voor Cor. clava geen te zware
en voedzame grondsoort gebruiken en dus niet te veel mesten, anders loopt men gevaar van misvorming bij de nieuwe groei. Over
het algemeen genomen is deze soort een der meest aanbevelenswaardige uit het omvangrijke geslacht der C o r y p h a n t h a e .
J. H . B . F E L D B R U G G E .

HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie, d i e o p d e z e r u b r i e k b e t r e k k i n g
heeft s.v.p. zenden aan Mej. J. J. E. van den Thoorn,
Amalia van Solmsstraat 80, Den Haag.
ZAAIEN IN DEN WINTER.

Zoodra onze planten in het najaar hun welverdiende winterrust
zijn ingegaan, is voor sommige liefhebbers de tijd aangebroken,
waarin hun liefhebberij min of meer op den achtergrond raakt en
wat wij noemen de aardigheid er een beetje af gaat. Inderdaad
vragen onze planten en de verzorging ervan in den winter weinig
aandacht en de vraag is nu, wat we in den winter, behalve het bestudeeren der literatuur over cactussen. het vervangen van oude

steeketiketten en dergelijke werkjes, nog meer kunnen doen om de
liefhebberij levendig te houden, totdat de onmisbare factoren. zon
en warmte. weer aanwezig zijn om onze planten uit hun rust te wekken en onze liefhebberij hoogtij te doen vieren.
De aangenaamste bezigheden van een cactuskweeker zijn enten
en zaaien. Van het eerste kan men slechts succes verwachten in de
warme zomermaanden, doch zaaien kunnen we eigenlijk het geheele jaar door. Hoewel niet beweerd mag worden, dat de winter
nu juist de geschikste tijd is om te zaaien en er genoeg redenen zijn
om tot het voorjaar te wachten, raad ik hen, die popelen om te beginnen, aan, een gedeelte van hun voorraad zaad, liefst het minst
kostbare, thans uit te zaaien. Zij hebben dan weer iets te doen en
het succes is vaak niet slechter dan in het voorjaar.
Omdat ook hier het aanwezig zijn van licht en warmte tezamen.
hoofdzaak is, moeten wij dus trachten aan deze voorwaarden zoo
goed mogelijk te voldoen. We nemen daarom een eenvoudige houten kistje, dat we zoodanig inrichten, dat de, met een ruitje afgedekte, zaaitest er precies in past. Voor de verwarming brengen we
onder de test een electrische gloeilamp aan. Nog beter is een, op
dezelfde wijze verwarmd, glazen kastje. Teneinde elk winterzonnestraaltje te benutten, zetten we onze zaai-inrichting voor een venster op de zonzijde. Wanneer men zoo gelukkig is. over een centrale
verwarming te beschikken, kan men een zaaitest. slechts van een afdekruitje voorzien, eenvoudig op een radiator bij het venster
plaatsen. Denkt u er om de zaden te wasschen, door ze op een schoteltje lauw water zacht heen en weer te wrijven.
Aangezien het niet alleen de bedoeling is zaailingen in groote hoeveelheid te verkrijgen. maar vooral, dat zij levensvatbaar zijn, moet
de methode om de zaaipan achter de kachel te zetten, worden ontraden. De op deze wijze gekweekte zaailingen groeien gerekt en dun
en behalve, dat vele exemplaren hun geboorte niet lang overleven,
zijn we al ver in den zomer, vóórdat ,de overige weer een normaal
uiterlijk hebben verkregen.
In ieder geval ontkomt men hij het zaaien in den winter, aan de
lastige gevolgen van algengroei en het hard worden van de bovenlaag van de zaaiaarde, zooals in den zomer door den invloed van de
zon meestal voorkomt.
M . W . B. V A N O O S T E N .

~
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LITERATUUR.

Beiträge zur Sukkulentenkunde und -pflege

1940.

le

aflevering
H a n n s 0 e h m e publiceert de nieuwe Thelocactus Krainzianus
Och., die nauw verwant is aan Thelocactus tulensis (Pos.) Br. & R.
De reeds in een vorig artikel besproken Lobivia ronoidea Wessner e n L o b i v i a columnaris Wessner worden door den auteur beschreven, als behoorende tot het subgenus Pygmaeolobivia v a n
Backeberg.
In een uitvoerige beschouwing rangschikt B a c k e b e r g Echinocactus crassithamatus Web. onder zijn in 1938 beschreven geslacht
Glandulicactus, dat als type heeft E c h i n o c a c t u s uncinatus G a l .
H. N e u m a n n bespreekt bij eenige zeer fraaie foto’s, Gymnocalycium megalothelos (Sencke) Br. & R. en Gymnocalycium Pflanzii (Vpl.) Berger.
A. Z a n t n e r geeft een aantal afbeeldingen van zeer zeldzame
Haworthiae, behoorende tot de groep der Retusae Haw. en Coarctatae Berger. Het zijn H. badia v. P. (de lederbruine), H. picta v.
P. (de beschilderde), H. Maraisii v. P., allen tot de Retusae behoorende e n de 2 Coarctatae, H. Armstrongii v. P. en H. Eilyae v. P.
G e r h a r d O e s t e r r e i c h geeft een zeer interessante tabel
van den groeitijd van de verschillende Mesembryanthemum-groepen. De tabel verstrekt naast dezen groeitijd, gegevens omtrent
overwinteringstemperatuur, het watergeven gedurende de groei- en
de rustperiode, de behandeling in den zomer, de beste wijze van
voortplanting en het aantal soorten, dat einde 1937 van elke groep
bekend was. Een zeer leerrijke en uitvoerige tabel.
Ze

aflevering.

B a c k e b e r g geeft een opstel over de ,,cactusgoden” van het
oude Mexico.
Liefhebbers van Astrophytum-hybriden
kunnen hun hart ophalen
aan een artikel van O t. S a d o v s k y, die reeds 15 jaren wetenschappelijke kruisingen doet.
W. W e s s n e r geeft een beschrijving met foto van Lobivia incaica Bckbg.
Dr. K a r 1 v o n P o e 1 l n i t z behandelt Haworthia Reinwardtii
Haw. met zijn vele variëteiten en publiceert nog twee nieuwe variëteiten, n.l., Ham. Reinwardtii var. adelaidensis v. P. en Haw. Reinwardtii var. pseudo-coarctata v. P.

3e

aflevering.

Met Echinocereus Fobeanus Oeh. brengt H a n n s O e h m e een
nieuwe vertegenwoordiger van dit meestal fraai-bloeiende geslacht.
W i 1 h e 1 m W e s s n e r, zoo langzamerhand de Duitsche Lobivia- e n Rebutia-specialist, b e s c h r i j f t d e Digitorebutia nigricans
als Lobivia nigricans. Het plantje is oorspronkelijk door F r i c gevonden en als ,,Rebutia Peterseimii” komt het in vele verzamelingen voor.
Dr. F. B u x b a u m wil evenals voor bloemen een areolen-diagram invoeren. Men moet dan van de bekende doornvormen het
type vastleggen, waarbij, evenals bij het bloeddiagram. de lengte
geen rol speelt. De vorm van het ar eool is eenvoudig zuiver weer
te geven. Van de doorns moeten worden aangegeven de rangschikking op het areool, de richting en het type. Tevens moet in of buiten het diagram de plaats van de bloem met een’stip worden aangegeven.
Dr. B u x b a u m wekt de liefhebbers op van al hun
planten dergelijke areool-diagrammen te maken. Inderdaad is het
maken van dergelijke diagrammen zeer leerzaam en niet moeilijk.
Dr. Kar1 von Poellnit z behandelt een aantal nieuwe
Gasteria -soorten en geeft van elk een of meer foto’ s, n.l.: G. Kirsteana v. P., G. locriensis v. P., G. multiplex v. P., en G. biformis
v. P . In een daarop volgend artikel bespreekt hij een aantal Adromischus-soorten. naar aanleiding van een artikel van C. A. S m i t h
in Bothlia III (1939) 613. Het zijn Adrom. Cooperi (Bak.) Berger.
Adrem. clavifolius (Haw.) Lem., Adrem. festivus C. A. Smith (met
f o t o ) , Adrem. pachylophus C . A . S m i t h , Adrem. tricolor C . A .
Smith. Adrom. nanus (N. E. Br.) C. A. Smith en Adrem. Casmithianus v. P.. Vervolgens behandelt Dr. v o n P o e 1 1 n i t z Adromischus cuneatus v. P. en geeft van deze plant een afbeelding.
A. F. H. BUINING.

I N H O U D : Aan de Leden. - Monilaria moniliformis.
Coryphantha clava. - Het Leekenhoekje. - Buitenlandsche

- Lithops Helmutii. Literatuur.
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Sedert eenige jaren ben ik in het bezit van een vrij groot aantal
Deze komen alle uit een gebied gelegen
geimporteerde Lobivia’s.
tusschen Potosi en Sucre in Bolivië. Komende van bergruggen van
ongeveer 4000 meter hoogte; blijken ze toch zeer goed in ons klimaat te gedijen, Vooral gezamenlijk uitgeplant in groote potten.
of in den vrijen grond in de platte bak, doen ze het bijzonder goed.
Reeds als 2- en 3 jarige zaailingen geven ze hun prachtige, doorgaans welriekende bloemen. Ook de bedoorning blijkt zich in ons
klimaat zeer goed te ontwikkelen. Voor de verbreiding onder liefhebbers is het jammer, dat de groote importplanten moeilijk stek
maken, terwijl het winnen van zaad tot dusver op het bezwaar is
afgestuit, dat de planten nog onvoldoende op soort, variëteit en
vorm gesorteerd zijn. Wil men dit serieus doen, dan zijn daar jaren
mee gemoeid. Van de reeds vroeger uit de genoemde streek gezonden Lobivia’s zijn er eenige beschreven. Het schijnt, dat de
vroegere firma d e L a e t en ook de firma J a n s en in den Haag.
reeds jaren geleden uit deze streek van den Heer W a l t e r s p i e l
planten geimporteerd hebben. De volgende soorten zijn beschreven:
Lobivia Rossii Böd. in Kakteenkunde 1933, p.p. 167/168, fig. p.
167. De bloem is zuiver oranje en de keel krijtwit. De plant is zeer
zeldzaam. Duimgroote plantjes bloeien reeds.
Lobivia Hardeniana Böd. in Jahrbuch D.K.G. 1925/26, p.p. 24/25
en 144, fig. p. 144. De bloemkleur is oranje-geel. Komt zelden in
onze verzamelingen voor.

Böd. in Jahrbuch D.K.G. 1925/26, p.p.
59/60, fig. p. 60. De bloemkleur is geel. Komt waarschijnlijk niet
meer in Europeesche verzamelingen voor, tenzij hij den heer S t o ll e n w e r k.
Lobivia B ö d e k e r i a n a Hard. in Jahrhuch D.G.K. 1925/26, p.p.
70/71 en 128. fig. p. 70. De bloemkleur is oranje. Ko,mt in enkele
verzamelingen voor en schijnt vroeger reeds geimporteerd geweest
te zijn.

Lobivia Stollenwerkiana

Lobivia Walterspielii Böd. in Jahrbuch D.K.G. 1925/26, p.p. 126/
128, fig. p.p. 126/127. De bloemkleur van de type-plant is karmijnrood. Komt in eenige verzamelingen voor. Het karakteristieke van
deze soort is de plat kogelige vorm van de plant. De bedoorning
varieert vrij sterk in lengte en ook in kleur. Het uiterlijk lijkt soms
bedriegelijk veel op Lobivia cinnabarina. de bloem toont echter het
groote verschil duidelijk aan. Ook de kleur en vorm der bloembladen varieert sterk, evenals de vorm der schubjes op de bloembuis. De bloemen van deze soort zijn buitengewoon mooi van kleur
en wedijveren met die van Lobivia Jajoiana in kleurintensiteit. Vermoedelijk zullen na zorgvuldige studie eenige nieuwe soorten beschreven moeten worden, in ieder geval eenige variëteiten.

L o b i v i a huariensis Böd. et Harden. Deze plant ontving ik als
import onder dezen naam uit Duitschland. Tot dusver heb ik de
juistheid van naam en de origineele beschrijving niet kunnen vinden. Voor opgave hiervan houd ik mij aanbevolen. De bloemkleur
is oranje-geel. De plant schijnt zeer zeldzaam te zijn.
De planten welke ik in 1939 ontving, waren volgens betrouwbare
mededeeling op andere bergruggen verzameld dan die van vroegere zendingen. Van deze laatste planten is beschreven:
Lobivia aculeata Buin. in Succulenta 1941, p.p. 80/83, fig. p. 81.
De bloemkleur is hier weer oranje, het hymen wit.
Over het algemeen komen in de zendingen het meest oranje en
geel bloeiende soorten voor. Deze zijn vrijwel alle welriekend. De
roodachtig bloeiende soorten groepeeren zich rond Lobivia Walterspielii en zijn alle meer plat kogelig van vorm, terwijl de in andere kleuren bloeiende soorten in het algemeen kogelig en eivormig
zijn en voorzien zijn van een zeer krachtigen penwortel.
Naast
cenige violetachtig bloeiende, komt nog een groep voor met geelachtige doorns en zalmkleurige bloemen, Deze planten zijn meer
kogelig van vorm met een neiging naar het plat kogelige.
Uit deze importzending
is het mij duidelijk geworden, dat er in
Bolivië nog zeer vele onbekende cactussen moeten voorkomen.
Daarom zal voorloopig wel de strijdvraag blijven bestaan, wat is
nu eigenlijk een Lobivia. De door mij besproken soorten voldoen
zeer zeker aan het algemeene begrip L o b i v i a .
Doel van mijn opstel is de liefhebbers nog eens aan te sporen
zich te verdiepen in de Lobivia’s. Het zijn in alle opzichten bescheiden planten. Als ze kurkdroog gehouden worden gedurende de
wintermaanden, kunnen ze eenige graden vorst zonder de minste
beschadiging verdragen. Voor den echten L o b i v i a-vriend zijn
de verschillen in de bedoorning en de bijlvormige ribben interessant.
De bescheiden uitziende planten komen echter in het voorjaar
en den zomer met bloemen te voorschijn, die haar weerga niet kennen wat kleur betreft. Groote exemplaren uitgezonderd. zijn het
echter geen showplanten. evenmin als de prachtig bloeiende Echinopsis. Vermoedelijk zullen ze het echter op den duur het langste
uithouden in ons vochtige gure klimaat.
A. F. H. BUINING.

CONOPHYTUM UVAEFORME N. E. Brown
Volgens Dr. T i s c h e r is Conophytum uvaeforme N. E. Brown
identiek met Conophytum vanrhijnsdorpense Schwant; de namen
zijn dus naar de meening van Dr. T i s c h e r synoniemen.
De volgende beschrijving en de maten zijn aan de hierbij afgebeelde plant ontleend. De plant groeit zodevormend. De corpuscula zijn kegelvormig 19-22 mm lang en 15-16 mm breed. Het
bovenvlak is niet plat. doch bolvormig en onregelmatig bezet met
enkele groene en bruine stippen en lijntjes. De kleur van kegel en
bovenvlak is egaal groen tot grijsgroen.

De bloem is licht goudgeel van kleur, 15 mm hoog en 20 mm
breed. De ca. 25 bloemblaadjes zijn 1 mm breed. Aan den rand van
de bloembuis bevindt zich een kring van staminodiën, welke korter
en smaller zijn dan de petalen. De 5 bruinachtige kelkblaadjes zijn
bezet met lichtere stippen. De bloem is reukeloos en opent zich in
den namiddag. De plant behoort tot de nachtbloeiers.
In cultuur groeit de plant goed en maakt gemakkelijk groote
zoden.
C o n o p h y t u m uvaeforme, uva betekent druif, is afkomstig uit het
Vanrhynsdorpdistrict, gelegen in het Zuid-Westen van de Kaapprovincie.
TH. DE HAAS.

BLOSSFELDIA

LILIPUTANA Werd.

In Kakteenkunde 1937, p.p. 161/164, fig. p.p. 162/163. beschreef
Prof. W e r d e r m a n n het geslacht Blossfeldia en zijn enigen
vertegenwoordiger liliputana.
Als men de gepubliceerde foto’s bekijkt, doet het plantje op het
eerste gezicht denken aan een Conophytum. De groeiplaats is echter niet in Zuid-Afrika, maar in Zuid-Amerika, waar het in 1936
d o o r H . B l o s s f e l d e n O . M a r s o n e r b i j Tumbaya i n d e
provincie Jujuy, Argentinië. gevonden werd. Het miniatuurplantje
komt daar op ongeveer 1500 meter hoogte voor.

De Heer J. J. K r u i k, cactuskweeker en importeur, te Rockanje,
zond mij de hier afgebeelde foto toe, die hij van 0 r e s t e M a rs o n e r uit Argentinië ontvangen had. Deze foto van de groeiplaats
van Blossfeldia liliputana geeft duidelijk aan hoe het plantje vrijwel
volkomen schuil gaat in den rotsachtigen bodem. Op de foto kan
men 5 groepen plantjes onderscheiden.

Zooals Prof. W e r d e r m a n n reeds schreef, is het plantje
buitengewoon zeldzaam. Volgens H. B l o s s f e l d is de soort gedegenereerd, daar de bloem van een gevonden exemplaar geen
stamper had, terwijl de meeldraden in een gering aantal aanwezig
waren en slechts rudimenten van helmknopjes hadden. M a r s on e r bood echter zaad van deze soort aan, dat tot dusver helaas
niet is ontvangen. Hieruit zou men evenwel op moeten maken, dat
er ook minder gedegenereerde exemplaren voorkomen.
Overigens is het botanisch een zeer interessant plantje, dat hoogstens 1.6 cm in doorsnede groot is. B a c k e b e r g heeft het geslacht geplaatst tusschen Frailea en Malacocarpus.
A. F. H. BUINING.

LITHOPS SUMMITATA Dtr
De plant groeit zodevormend, doch bestaat gewoonlijk uit niet
meer dan drie hoofdjes.
De corpuscula zijn 25-35 mm lang en 20-25 mm breed. Ze

zijn breed ovaal van vorm met een ondiepe en nauwe spleet van
3-5 mm diepte. De kleur van het plantenlichaam is grijs met een
rose tint, naar boven toe blauwgrijs. de kleur van het bovenvlak is
licht geelbruin met een grof vertakte teekening van een dof grauwe
kleur. De bloem is wit. De bloeitijd valt in October. Lithops summitata stelt geen hooge eischen, het is een sterke Lithops, die veel
vocht verdraagt.
De plant wordt evenals Lithops opalina gevonden op een 100
k.m. lange kuststrook ten zuiden van Luderitzbocht.
TH. DE HAAS.

HET

LEEKENHOEKJE

Corresponden tie die op deze rubriek betrekking heeft
s.v.p. zenden aan J. J. E. van den T h o o r n,
Amalia van Solmsstraat 80, Den Haag.
HET KWEEKEN VAN SUCCULENTEN IN DE KAMER.
Men hoort wel eens zeggen: .,Succulenten komen in ons land
altijd licht te kort”. Deze uitspraak is juist voor de ultra-succulente
vormen en geldt voor cactussen. die in het hooggebergte groeien en
voor vetplanten. die in de Karroo thuis hooren, De sterkte van het
licht is in deze streken door verschillende oorzaken, o.a. door het
lage waterdamp gehalte van de lucht zóó groot. dat deze planten
bij ons werkelijk altijd licht te kort komen. Wij kunnen dat zien
aan de kleur, de bedoorning, aan den vorm der planten of aan een
te zwakke ribvorming. Het verschil tusschen importen en onze
kweekproducten is vaak zóó groot. dat ervaren liefhebbers bij een
pas aangekomen zending importen op het eerste gezicht de planten
soms niet herkennen.
De ultra-succulente vormen komen voor op plaatsen, waar slechts
zeer weinig planten in leven kunnen blijven, omdat ,,gewone” planten daar zouden verschroeien of verdrogen. Planten, die bestand
zijn tegen langdurige groote hitte, gepaard met droogte en fel licht,
zijn zoodanig gevormd, dat de verdamping van hun lichaamsvocht
tot een minimum wordt beperkt. Ze kunnen bovendien sterk schrompelen, zonder dat dit hen kwaad doet: ze kunnen zich, doordat de
penwortel indroogt, terug trekken in den grond, waardoor ze gemakkelijk met stof of aarde worden bedekt, wat ook weer vermindering van de verdamping tengevolge heeft en een bescherming

vormt tegen licht en warmte. Sterke ribben veroorzaken schaduw
op het plantenlichaam, een vacht van witte haren, een witte waslaag, een dichte, zware bedoorning of witte tuberkels vormen een
beschutting en zelfs zijn er planten zooals Ariocarpus, Pelecyphora
of Aztekium, die zoo hard zijn als steen. Dergelijke planten zijn in ons
land niet gemakkelijk goed te kweeken en zeker niet in huis, edoch
gelukkig groeien niet alle Succulenten op kale, naakte leisteenrotsen, zooals Cephalocereus senilis; of in spleten van gesteenten, zoo-

plumosa, of Blosfeldia liliputana o f o p boomlooze
als Mammillaria
vlakten in Zuid-West-Afrika, zooals de vreemde Mesems , die de
Heer d e H a a s zoo natuurgetrouw weet te kweeken. Er zijn zelfs
verschillende Succulenten, die beter in de vensterbank gedijen dan
in de hitte van een ongeschermde cactuskas.
Over het algemeen groeien onze planten in een kamer niet zoo
vlug als in een kas of gedurende de zomermaanden in de open
lucht, maar er zijn vele Succulenten, die zeer geschikt zijn voor
kamercultuur. Het zijn de planten, die in de natuur aan den rand

van wouden of in de steppen tusschen grassen of heesters groeien.
Goede kamerplanten vindt men onder de Aloë’s. Verschillende
soorten worden te groot, doch er zijn mooie rozetvormige Aloë’s:
Aloë aristata, Aloë hurnilus. Aloë virens e n d e r g e l i j k e . D e witgevlekte Aloë concinna
wordt niet zoo groot, evenmin als Aloë variegata. Deze laatste is bij uitstek geschikt voor kamercultuur. Men
heeft Aloë variegata wel eens een moeilijk te kweeken plant genoemd, maar als we bedenken, dat deze plant afkomstig is uit ZuidAfrika en wel uit het lage land aan de Oostkust, dan is de cultuur-

moeilijkheid spoedig opgelost. De plant moet in onze zomermaanden, den wintertijd van het vaderland der Aloë’s, een rusttijd doormaken en houdt dan niet van veel warmte en zon. Een vensterbank
op het Westen is een goede verblijfplaats. Gedurende den rusttijd
geven we deze Aloe met haar vlezige wortels geen of weinig water: omstreeks September gaan we geregeld water geven, hetgeen
we in een verwarmd vertrek voortzetten tot April. De plant bloeit
in het voorjaar, na den bloeitijd vangt de rustperiode aan. In de
wintermaanden geven we lauw water. De plant is met elke losse

grondsoort tevreden: willen we het haar erg naar den zin maken
dan voegen we aan bladaarde, met een derde scherp zand en wat
houtskoolbrokjes, een kleine hocveclheid klei of löss toe.
Uit dezelfde streken van Zuid-Afrika komen de Haworthia’s en
het verwante geslacht Apicra. Deze planten houden niet van hitte
en fel licht en zijn daarom ook voor kamercultuur geschikt. Er

bestaan zóóveel verschillende vormen onder de Haworthia’s, dat
een verzameling, uitsluitend bestaande uit deze planten, den eigenaar veel voldoening kan schenken. Het vereischt heel wat studie
om een flinke verzameling Haworthia’s goed op naam te brengen
en om een aantal zuivere soorten bijeen te krijgen.
Onder de Echeveria’s zijn Echeveria leucotricha, vroeger vaak
Echeveria pubescens g e n a a m d , e v e n a l s Echeveria elegans, Eche-
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veria agavoides en Echeveria setosa goede kamerplanten. Ze komen
voor in Amerika, op het Noordelijk halfrond. ze hebben dus hun
groei- en bloeitijd in onzen zomer. Ze verdragen voor het venster
v o l o p z o n . Echeveria leucotricha is een Mexikaansche, ze heeft
warm bruinrood, behaarde stengels en witte, fluweelige bladeren en
geel-roode bloemen.
Mesems, zooals Delosperma en Faucaria kan men het beste gedurende de zomermaanden buiten zetten om hen, wanneer de bloemknoppen zijn verschenen, weer een plaats in de vensterbank te
geven. Faucaria’s komen laat in den zomer in bloei. Wanneer we
deze planten in September binnenhalen, hebben we meer plezier

van de bloemen, dan wanneer we de planten buiten laten uitbloeien, terwijl het voor de planten niet goed is, hen in den regen,
waarmede we in September vaak rijkelijk gezegend worden, te laten staan. Behalve deze Mesems zijn verschillende Argyroderma’s
goed in huis te kwerken, vooral wanneer men hen voor een héél
zonnig venster, zonder gordijnen, op de 2de of 3de verdieping kan
plaatsen, want ze verlangen steeds, ‘s zomers zoowel als ‘s winters
zooveel mogelijk zon en licht. Argyroderma’s zijn veel minder ge-

voelig voor vocht dan Lithops, zoodat zij gemakkelijker zijn te
kweken. In huis, geplaatst in een kamer, waar niet gestookt wordt.
doch die vorstvrij gehouden kan worden, moet men Argyroderma’s
geregeld water geven, juist zooveel. dat ze niet schrompelen. In
hun eigen land zal inschrompelen hen wel niet hinderen. doch in
cultuur doet het deze planten geen goed. Staan Argyroderma’s des
winters in een kas, dan zullen ze niet licht te sterk schrompelen.
doch in huis gebeurt dat wel, als men ze b.v. veertien dagen of
drie weken lang geen water gegeven heeft. Argyroderma’s in de
kamer moet men altijd water geven. natuurlijk met mate en met
verstand, behalve in den tijd. dat de nieuwe bladparen te voorschijn
komen, die dan als het ware leven ten koste van de oude bladeren.
In Augustus, in den tijd, voordat de planten gaan bloeien, hebben
ze een rusttijd noodig, waarin we niet mogen gieten. De bloeitijd
valt in September en October. In September geeft men weer geregeld water.
Vergeten we ten slotte, bij de voor kamercultuur geschikte v e t planten, Euphorbia splendens en Euphorbia Bojeri niet. Ze gelijken
zeer veel op elkaar; het zijn licht-succulente planten uit Madagaskar. Ze bloeien bijna het geheele jaar. De bloemen zijn klein en
onaanzienlijk, doch de lakroode schutbladeren zijn de oorzaak, dat
de planten met vroolijke, fel roode bloemen zijn versierd: daar de
twee schutbladeren, die de eigenlijke bloemen omgeven, volkomen
den vorm van een bloem hebben.
J. J. E. v. d. Th.

(Wordt vervolgd.)

IN H O U D : N i e u w e

Lobivia’s,

- Conophytum uvaeforme. - Blossfeldia lilipu-

tana. - Lithops summitata. - Het Leekenhoekje.
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C H A M A E C E R E U S GRANDIFLORUS ( B r . e t R . ) Frit.
Chamaecereus grandiflorus is reeds een 25-tal jaren bekend, doch
komt toch zelden in onze verzamelingen voor en dan meestal nog
onder den naam Lobivia grandiflora Br. en R.
Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd, dat deze plant tot
hetzelfde geslacht behoort als de ons allen bekende Chamaecereus
Silvestrii. doch bij nadere beschouwing blijkt, dat de structuur der
plant en vooral die der bloemen met deze laatste overeenkomt.
De hierbij afgebeelde plant is 22 cm hoog en heeft een doorsnede van 5 cm. De 15 rechte ribben zijn door vrij diepe groeven
van elkaar gescheiden. De areolen liggen 1 cm van elkaar en zijn
met ca 15 doorns bezet. Deze doorns zijn recht en puntig. de grovere middendoorns zijn tot 1 cm lang: alle doornen zijn geelachtig
van kleur.
De prachtige bloemen zijn bekervormig, 10 cm lang en 8 cm
breed, glanzend donkerrood met donkerder keel. De petalen zijn
breed spatelvormig, van boven afgerond. met fijne tandjes en eindigend in een kort puntje. De onderste rij is veel smaller. Zij vertoonen een donkere streep in het midden en
staan sterk uitgespreid.
De vele meeldraden staan in twee groepen. ze zijn rood gekleurd en
dragen gele helmknoppen. De stamper heeft een langen roodbruinen stijl. zoodat de daarop staande 1 2 - 13 geelgroene stempels
ver boven de helmknoppen uitsteken. De bloembuis draagt kleine
schubben van 10-12 mm lengte en is slechts weinig behaard.
De plant schijnt bij ons in cultuur niet gemakkelijk te bloeien.

toch gaf de hierbij afgebeelde plant dit jaar 6 prachtige bloemen.
welke alle op de areolen van het vorige jaar ontstonden. De bloem
men kunnen echter evengoed op veel oudere areolen ontstaan, zoodat zij soms in het midden der plant te voorschijn komen. De plant
maakt gemakkelijk spruiten, vooral aan de basis.

Chamaecereus

grandiflorus

(Br. et R.) Frit.
Foto de Veen.

Chamaecereus grandiflorus werd v o o r h e t e e r s t i n 1 9 1 6 door
1, A. Schaf e r gevonden tusschen Andalgola en Conception in
Argentinië op een hoogte van 1750 m.
TH. DE HAAS.

G I B B A E U M D I S P A R N . E . Br,
Na Gibbaeum album N.E.Br. is Gibbaeum dispar w e l de mooiste
van alle Gibbaeum-soorten: vooral is dit het geval, indien men de
plant gedurende het geheele jaar zooveel mogelijk aan het volle
zonlicht blootstelt en zij daardoor inplaats van de groene kleur.
welke de bij ons gekweekte exemplaren veelal hebben, een fraaie
bruinachtige tint aanneemt. In haar vaderland (Ladysmith Division,
tusschen Waterval en van Wijks Dorp) heeft zij dan ook dezelfds
kleur als de bruinachtige. met bruine steenen
bezaaide bodem, waar.
o p zij groeit en zij geeft daardoor een prachtig voorbeeld van mimicry.
Gibbaeum dispar wordt beschreven door N. E. B r o w n in ,,The
G a r d e n e r s Chronicle”
van 1926. I Vol. LXXIX, bldz. 215 en
verder o.m. d o o r D r T i s c h e r i n ,,Monatschrift
f ü r Kakteenk u n d e ” (Deutsche
Kakteen-Gesellschaft ), 1 9 3 2 . bldz. 1 7 .

Gibbaeum dispar N. E. Br.
Foto Dr. de Boer.

Jonge exemplaren van Gibbaeum dispar zijn weliswaar stamloos,
doch oudere exemplaren vormen een liggend stelsel van vertakkingen, welke met zoogen. accessorische wortels (bijwortels) aan den
bodem zijn vastgehecht: elke vertakking draagt eenige (1 à 3)
hoofdjes, welke uit 1 tot 3 scheef, doch zwak gekielde
bladparen
bestaan; de oude bladparen verschrompelen nl. niet eerder, dan nadat het nieuwe bladpaar zich volkomen ontwikkeld heeft, zoodat in
een zeker stadium, zoowel het oude, als het jonge, binnenste bladpaar in vollen groei aanwezig is: hier en daar ontwikkelen zich 2

jonge bladparen tusschen het oude, zoodat die hoofdjes dan uit
3 bladparen bestaan.
De hoofdjes hebben een lengte van 2,5 à 3,5 cm, terwijl de
twee andere afmetingen ongeveer 1,75 à 2, resp. 3 à 3 ,5 cm zijn.
Het jonge bladpaar vertoont een scheeve, diepe spleet, terwijl het
eene blad grooter is dan het andere (vandaar de naam dispar =
ongelijk); de twee jonge bladeren vormen in ‘t begin samen een
ongeveer eivormig lichaam, dat door eene fijne, fluweelachtige , witte
beharing groenachtig wit van kleur is. De oude bladparen verliezen
deze fluweelachtige witte beharing langzamerhand en zij hebben
dan in vollen groei vooral aan het boveneinde een bepaalden glans.
welke op de afbeelding vrij goed is waar te nemen.
Gibbaeum dispar bloeit in de tweede helft van November (niet
in Augustus, zooals J a c o b s e n in ,.die Sukkulenten” mededeelt)
en wel met lila roode bloemen, welke zwak welriekend zijn en een
doorsnee van 1,5 à 2 cm hebben.
In ons klimaat openen zich helaas in de laatste helft van November deze bloemen niet altijd meer in hare volle pracht.
De afbeelding laat links één oud, 20-hoofdig exemplaar zien,
afkomstig uit de verzameling van den Heer S w ü s t e. waarvan
de langste vertakkingen 6 à 7 cm lang zijn geworden en welke
plant een doorsnee van 13 cm heeft. De rechtsche groep bestaat
uit een viertal jongere, 2-hoofdige exemplaren.
Gibbaeum dispar is gemakkelijk uit zaad te kweeken; de cultuur
is gemakkelijk en de plant is vrij sterk; men geve echter ook in den
zomer vrij weinig water, om deze watergift tegen den bloeitijd (November) nog belangrijk te verminderen; gedurende Januari tot en
met Maart giete men in het geheel niet bij oudere exemplaren; zaailingen en jonge, nog niet bloeibare exemplaren houdt men het beste
van aanvang November af geheel droog, doch bij te sterke schrompeling geve men zaailingen in den winter een enkele keer een weinig water, door de pot even in lauw water te plaatsen; het water
mag echter in geen geval den grond tot boven aan toe bevochtigen.
Dr H. W. DE BOER.
LITHOPS BELLA N . E . Brown
Ofschoon zij een oude bekende en geen zeldzaamheid in onze
verzamelingen is, blijft zij toch één der mooiste Lithopssoorten.
De plant groeit langzaam, zoodat men haar dan ook meestal met

één of twee hoofdjes ziet, pas op lateren leeftijd begint zij zoden
te vormen, tot zes hoofdjes toe. De corpuscula zijn 2 à 3 cm in
diameter met convexe lobben aan den top. De kleur der zijkanten
is blauwachtig grijs-geel. De kleur van het bovenvlak is nogal
variabel en loopt van geel-wit over geel-bruin tot okerkleurig toe. In
het midden van iedere bladoppervlakte bevindt zich een onregelmatig vertakte teekening
van groen-grijze kleur, welke prachtig
tegen den omringenden rand afsteekt. Deze teekening is iets ingezonken, zoodat het oppervlak een weinig bobbelig is. De jonge
bladparen hebben over het algemeen een lichtere kleur dan de oude.

Lithops bell a N . E . Brown.

Foto de Veen

De bloem is zuiver wit en bij volwassen planten 3 à 4 cm in
doorsnede.
De plant is gemakkelijk in cultuur. In de volle zon geplaatst,
schrompelt zij echter vrij snel, zoodat zij in den zomer meer vocht
kan verdragen dan de meeste andere Lithopssoorten. Het is tevens
een bloeiwillige soort: de bloemen verschijnen gedurende de maand
October. De plant is eetbaar en niet zout van smaak.
Lithops bella is afkomstig uit Groot-Namaqualand en wordt ge-
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vonden bij Aus, Garub en i n de G r o o t Karasbergen. Het plaatsje
Aus ligt in het Zuiden van Groot-Namaqualand op den rand van
de Namibwoestijn; de gemiddelde regenval in Aus is 4.34.
TH. DE HAAS.
EUPHORBIA FOURNIERI (Hort.) Andr.
Jaren geleden waren wij in het bezit van een mooi exemplaar

van E u p h o r b i a Fournieri, welke men toentertijd haast nergens
anders dan in botanische tuinen aantrof. Ook nu ziet men deze
plant zoo goed als nooit in liefhebbersverzamelingen, wat wel jammer is. want deze Euphorbia behoort tot een der merkwaardigste
onder haar soortgenooten. Nu moeten wij er direct aan toevoegen,
dat Euphorbia Fournieri voor den gewonen liefhebber, zonder een
goed verwarmbare kas, minder geschikt is. Dit was dan ook de oorzaak, dat wij onze plant, hoewel volwassen, in de kamer niet door
den winter konden krijgen. Nu wij echter een warme kas tot onze
beschikking hebben, aarzelden wij geen “ogenblik deze goede oude
bekende weer aan de collectie toe te voegen.
Euphorbia Fournieri (Hort.) Andr. wordt ongeveer 30 cm hoog.
De plant is struikvormig
vertakt. doch heeft de eigenaardigheid, dat
het jongste, topgedeelte, veel dikker is dan het onderste gedeelte,
Deze verdikte kopstukken zijn het,
welke aan de plant haar succulent karakter geven: zij gelijken
op een vierribbigen en zuilvormigen Cereus. Deze ribben hebben
een kamvormig voorkomen, waarbij het zeer eigenaardig aandoet.
dat deze kamvormige kanten fraai
rood gekleurd zijn. Aan den top
van het Cereusachtig verdikte
stamgedeelte bevinden zich de tamelijk groote. dikke, langwerpiglancetvormige bladeren. welke een
rooden bladsteel h e b b e n e n o o k
aan de onderzijde deze levendige
Euphorbia Fournieri (Hort.) Andr. kleur vertoonen, terwijl de bovenFoto archief Hortus Botanius, Utrecht kant prachtig zilverwit generfd is.
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In de literatuur vinden wij niet veel over E. Fournieri vermeld.
A l w i n B e r g e r vermeldt ze alleen volledigheidshalve in zijn
overigens uitgebreide
monografie ,,Sukkulente Euphorbiën”. Volgens dezen auteur is ze afkomstig van het eiland Madagaskar en
moet ze als warme kasplant behandeld worden. Blijkens mededeeling in de ,,Wiener Illustrierten Gartenzeitung" , jaargang 1893, is
het een bastaard, door den Franschen Cactuskweeker R e b u t te
Chazay d’Azerques,
gewonnen uit Euphorbia Bojeri en een andere,
niet genoemden soortgenoot.
Hoe het ook zij, E. Fournieri is haar plaats in de warme kas van
elken succulentenliefhebber t e n volle w a a r d . B e h a l v e v r i j v e e l
warmte in den winter stelt ze geen bijzondere eischen. D e bloei
heeft, evenals bij de meeste Euphorbia’s het geval is, weinig te beteekenen, maar is wel van practische beteekenis,
daar voldoende
kiemkrachtig zaad geleverd wordt. Zoo zelfs, dat vaak langs de
paden in de kas verscheidene plantjes uit het neergevallen zaad opkomen.
,,Vijversburg ".

G . D . DUURSMA.
HET

LEEKENHOEKJE.

Correspondentie, die op deze rubriek betrekking heeft
s.v.p. zenden aan J. J. E. v a n d e n T h o o r n
Amalia uan Solmsstraat
80. Den Haag.
HET KWEEKEN VAN SUCCULENTEN IN DE KAMER II.

Onder de cactussen zijn de bekendste kamerplanten de Phyllo’s
Het zijn epiphyten, dat zijn planten, die op andere planten, in dit
geval op boomen, leven. (Epi- o p , p h u t o n = plant). Daar ze dus
gewend zijn aan een beschuttend bladerdak, weet men, dat ze geen
langdurige zonnebestraling verdragen: hetgeen verklaart, waarom
Phyllo’s voor een raam beter groeien en vooral bloeien dan in een
cactuskas, waar het ‘s zomers te zonnig en te warm en ‘s winters
te koud voor deze planten is. De bekendste soorten zijn de roodbloeiende Ackermannii’s. Er be staan twee planten van denzelfden
naam: de eene met dunne, langgesteelde, vlakke takken en bloemen
met paarsen stamper en meeldraden en de andere met zware ongesteelde platte takken, afgewisseld
met sterke driekantige takken
en bloemen met witte meeldraden. De eerste, de echte Ackermannii,
door G e o r g A c k e r m a n n in 1824 geimporteerd, komt slechts
zelden zuiver voor, de tweede is een kruising van deze plant met
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Cereus speciosus. tot stand gebracht in den botanischen tuin te
Kew. Deze kruising was een zeer gelukkige, de plant heeft de goede
eigenschappen zoowel van den vader als van de moeder, het is een
sterke, snel groeiende, goed bloeiende hybride, die nooit een eigen
naam heeft gekregen.
Over het algemeen zijn er van de Phyllo’s slechts kruisingen in
den handel, zooals Phyllocactus hamburgensis met korte, gedrongen leden, die jaarlijks met rose bloemen overdekt zijn, en de
planten uit de Cooperiklasse, met groote sterk geurende, witte
bloemen, welke zich, als gevolg van het nachtcactusbloed, dat in hun

aderen vloeit, des avonds openen. Stekken van deze laatste bloeien
niet zoo vlug als die van andere Phyllo’s. Bij de Cooperiklasse kan
men pas bloemen verwachten, als de tamelijk lange stelen houtachtig
geworden zijn. D e w i t b l o e m i g e e n o o k crémekleurige Phyllo’s
bloeien later dan de roode. Als het dan in de kamer wat te droog
en te zonnig wordt, kan men deze planten buiten zetten en ze weer
in de kamer plaatsen als de bloemen opengaan. Dat de knoppen
hierbij zouden afvallen, is niet juist. In de droge kamerlucht verdient het aanbeveling na zonsondergang de bladeren van de Phyllo’s te bespuiten met lauw water. In de wintermaanden houden we
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de aarde droog, ongeveer van half October tot begin Maart; een
langdurige rustperiode in den winter, bevordert het bloeien in den
zomer. Als het mooi warm weer wordt, geven we rijkelijk water.
Op het einde van den winter is het goed wat kunstmest te geven.
Te veel dierlijke mest veroorzaakt bij de witbloemige Phyllo’s vaak
zwarte vlekken op de bladeren, Phyllocactus Ackermannii is niet
bang voor wat koemest. Als grondmengsel gebruiken we losse bladaarde, die niet geheel verteerd behoeft te zijn, met wat grof zand
en kleine stukjes houtskool en als we dat artikel rijk zijn, wat
drogen koemest. Groote planten kunnen zonder bezwaar drie of vier
jaar in denzelfden pot blijven staan, als we ‘s zomers niet vergeten
een paar keer te gieren. ‘s Zomers plaatst men Phyllo’s buiten op
een eenigszins beschaduwde plaats.
De algemeen als kamerplant gekweekte lidcactus Zygocactus
truncatus, vroeger Epiphyllum truncatum genaamd. behoeft geen
aanbeveling. Ook deze plant is een epiphyt, zij mag dus nooit in de
brandende zon staan en moet vooral ‘s zomers vaak besproeid worden. Op het einde van den zomer geven we deze plant wat minder
water, totdat de bloemknoppen als kleine ronde puntjes te voorschijn komen. Daar deze plant ‘s winters bloeit, moeten we ook in
dien tijd, totdat ze uitgebloeid is, geregeld water geven, dat nooit
koud mag zijn; staan de planten in een kamer, waar gestookt wordt,
dan moeten we ook ‘s winters zoo nu en dan met lauw water spuiten. Meestal wordt slechts de paars-roodbloeiende plant gekweekt.
doch er bestaan verschillende variëteiten met karmijnroode, donkerroode of zacht rose bloemen.
Epiphyllum Gaertneri wordt meestal geënt verkocht. Daar deze
plant in het vroege voorjaar bloeit, mag ze ‘s winters niet zooveel
water hebben als Epiphyllum truncatum.
Onder de Echinopsen kunnen de meest bekende soorten uitstekend als kamerplant dienst doen, vooral ten plattelande ziet men
vaak voor de ramen van boerenwoningen mooi bloeiende Echinopsen. Deze planten hebben in de streken, waar ze voorkomen, ook
geen langdurige hitte, gepaard met droogte te verduren.
Van de Echinocactussen zijn de oude, bekende soorten: minusculus, concinnus, Ottonis en mammulosus
voor de kamer geschikt,
van de Mammillaria’s o.a. Wildii, decipiens, pusilla, elongata, bocasana en rhodantha. Wanneer men sommige Mammilaria’s
in de
kas geen voor de zon beschermd plaatsje geven kan, staan ze beter
in de kamer, waar ze dan vaak veel beter bloeien.
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Cereus speciosus is een eerste klasse kamerplant en als zoodanig veel te weinig bekend. Het is een sterke plant met drie- of
vierkantige takken, die wel groot wordt, doch nooit woest en die
gemakkelijk aan te binden is. Ik ken deze plant, gekweekt voor een
raam op het Noord-Oosten in een vrij nauwe straat. Ze bloeit ieder
jaar schitterend, nota bene in een geglazuurden sierpot. Zelf kweek
ik ook al vele jaren een speciosus met succes in de kamer; de behandeling is gelijk aan die van Phyllocactus. De bloemen met hun
prachtige paarsroode kleur met blauwachtigen weerschijn duren
langer dan die van Phyllocactus. De plant is ‘s winters ook mooi.
de forsche takken zijn voorzien van witte doornbundeltjes, waaruit
de grootere gele doorns ontspruiten.
Cereus Silvestrii is zeer gemakkelijk in de kamer in bloei te krijgen. Men moet deze plant na den bloeitijd. dus in den zomer op
een voor de brandende zon beschermde plaats zetten, waar zij dan
rijkelijk nieuwe stammetjes maakt.
Het mooiste staaltje van kweekkunst in de kamer is het in bloei
brengen van de Koningin van den Nacht. Wanneer dat gelukt, geeft
het meer genot, dan wanneer de plant in de kas in bloei komt, omdat men het groeien en open gaan van den knop van uur tot uur
veel meer meemaakt, wanneer de plant huisgenoot is geworden.
Mevrouw V a l k e m a, Den Haag, die de plant meermalen in huis
in bloei kreeg, vertelde, dat de laatste week voor den bloei, de knop
zóó hard groeide, dat de pot telkens achteruit gezet moest worden,
omdat de punt van den knop tegen het glas kwam. De plant stond
in de slaapkamer met centrale verwarming (het was in 1938 toen
de plant voor het eerst bloeide) voor een raam op het Z.O. Den
gehelen winter door kreeg de plant water in een diepen schotel.
Cereus grandiflorus maakt geen zwaar wortelgestel. In den pot
was onderin wat verteerde koemest en daarop tuingrond met bladaarde. Op 24 Juni was de knop 32 c.m. lang. op 25 Juni ‘s middags
4 uur 34 c.m. Des morgens begon de knop aan de punt los te gaan,
om 6 uur ‘s avonds was de ze 10 c.m. open; om 7 uur was de bloem
open, om 8 uur geheel open. ‘s Avonds van 11 uur tot half 12 was
de bloem op haar mooist en geurde zeer sterk, om 1 uur ‘ s nachts
begon de bloem dicht te gaan, om half 3 was zij totaal dicht en
behoorde het wonder van een bloeiende Nachtcactus weer tot het
verleden. Een foto van deze plant is afgebeeld op pag. 115 van
Succulenta 1941.
J. J. E. v. d. Th.

BOEKBESPREKING

De plantenteelt zonder aarde.
Onder bovenstaanden titel is bij de firma W. P. v a n S t o ck u m & Z o o n te ‘s-Gravenhage een boek verschenen van de hand
van Dr. Ir. P. C. H e n r i q u e z, handelende over nieuwe cultuurmethoden voor kweekers en amateurs. met name de water-, zand-,
grind- en moscultuur.
Zooals bekend is, worden reeds jaren lang in onze laboratoria
proeven genomen met verscheidene van bovengemelde methoden,
die echter, veelal door onbekendheid, in de practijk geen of weinig
toepassing vinden. Met dit boek wordt de aandacht op deze proeven gevestigd en kunnen ook amateurs en kweekers kennis maken
met het allernieuwste op dit gebied.
Reeds in 1841 kweekte men als proefneming planten in zand,
waaraan oplossingen van minerale stoffen waren toegevoegd. Pas
in 1929 werd het idee geopperd, dat het kweeken van planten door
middel van zandcultures en watercultures ook in de practijk rendabel zou kunnen zijn. In Amerika werd dit idee met veel enthousiasme ontvangen en honderden wierpen zich op deze nieuwe liefhebberij. De bekende Amerikaansche, opgeschroefde, propaganda
welke voor deze cultures gemaakt werd, was waarschijnlijk mede
oorzaak, dat de nuchtere Hollanders weinig aandacht aan de toepassing schonken. Met het boek van Dr. H e n r i q u e z wordt ons
de stand van zaken klaar en duidelijk voorgesteld en wij komen
dan tot de conclusie. dat zich hier, ook voor die cactusliefhebbers
die zich tot experimenteeren geroepen voelen, vele nieuwe mogelijkheden voordoen.
Ter inleiding zijn eenige hoofdstukken gewijd aan de stofwisseling van de plant, de elementen, die bij het leven van de plant een
rol spelen en de functie van den bodem. Hierna worden de grondslagen van het kweeken zonder aarde behandeld. We onderscheiden de water-, zand-, grind- en moscultuur.
Niet alleen met plantenstekken worden buitengewone resultaten
verkregen, maar ook het zaaien van allerlei soorten schijnt met de
zand-, grind- of moscultuur verrassend goed te gan. Zoo zijn b.v.
de Balsamine, Lage O.I. Kers, Petunia en zelfs Lathyrus zeer geschikt om op die manier, voor een zonnig venster, met goed gevolg
te worden gezaaid.
Voor de toepassing op kleine schaal wordt gebruik gemaakt van
jampotten, vlakke schalen, e.d., doch wanneer wij de cultuur op
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grootere schaal willen toepassen, worden bij voorkeur houten bakken gebruikt, die met asfalt bekleed zijn.
Na een uitvoerige bespreking der verschillende methoden, worden nog eenige woorden gewijd aan de electrische verwarming en
verlichting bij de plantenteelt, waarna ten slotte een bespreking van
de te gebruiken chemicaliën volgt. De voedingsoplossingen: stikstof, fosfor, zwavel, calcium, magnesium, ijzer, borium, mangaan,
zink en koper moeten in den vorm van zouten worden toegevoegd,
zoodat zij in water oplosbaar zijn. Voor proefnemingen op kleine
schaal is het aan te bevelen de verschillende chemicaliën geconcentreerd in voorraad te houden.
De vraag, die vanzelfsprekend direct bij den cactuskweeker rijst
is, of er ook bij het kweeken van cactussen goede resultaten verkregen zullen kunnen worden met deze nieuwe kweekmethode.
Reeds jaren geleden werden met min of meer gunstig resultaat wel
eens proeven genomen met de watercultuur voor cactuszaailingen.
De cactuskweeker verlangt dicht- en langbedoornde planten en dit
wordt niet bereikt door de planten tot een snelleren groei te drijven, zoodat hij geen behoefte heeft aan een methode, waarvan dit
het gevolg is. Een andere wensch is, dat onze cactussen een goed
ontwikkeld wortelgestel zullen hebben en maar al te vaak staan wij
er machteloos tegen, dat bepaalde planten , door gebrek aan wortels, uitdrogen en doodgaan. In het bijzonder denken wij aan de
mooie importen, die wij zonder wortels ontvingen en aan onze teleurstelling, wanneer wij ze, na een kwijnend bestaan, in den aschbak konden werpen. Voor de cactussen, met uitzondering waarschijnlijk van Epiphyllum, Phyllo, Rhipsalis, e.d., achten wij de toepassing van deze cultuurmethoden minder geschikt, doch voor de
vorming van een krachtig wortelgestel zou een tijdelijke toepassing
zeker een uitkomst kunnen zijn. De daad en het woord zijn thans
aan hen, die zich met ernstige proefnemingen op dit gebied willen
bezighouden. Wij raden hen aan, zich dit, voor alle plantenliefhebbers en -kweekers zoo interessante boekwerk, aan te schaffen en
verzoeken hen ons op de hoogte te willen houden van de door hen
verkregen resultaten. In het 180 blz. tellende boekwerk, dat voorzien is van een aantal afbeeldingen, om, van planten, die door middel der nieuwe methoden gekweekt zijn, wordt de stof, hoewel hier
en daar wat beknopt, zeer duidelijk behandeld, De prijs ervan bedraagt f 4.50. Het is opgenomen in de bibliotheek van ,,Succulenta”.
M. W. B. VAN OOSTEN.
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boom van wonderen is....... de Maguey”
Acosta,

1 5 9 8 (1. p. 177b)

Als een wonderboom beschouwden de veroveraars van de Nieuwe
Wereld de agave, toen ze de maguey leerden kennen - en eenzelfde uitroep van verwondering ligt ook thans nog op de lippen
van hen, die in de nuchtere omgeving van een Hollandschen tuin,
de ontzagwekkende bloempluim van een agave ontdekken.
Het heeft niet lang geduurd, voordat onze voorouders deze plant
vanuit tropisch Amerika naar de Lage Landen hadden gebracht.
Agave vivipara (18. p, 18; 11, p, 231; 12, p. 16) de meest algemeene agave van Curaçao en de naburige eilanden, was de eerste
agave welke, door M u n t i n g in 1680, onder den naam Aloe americana minor (15, p. 12. tab.), de .,kleyne Americaansch e Aloe met
Doornen” (16, p, 310, fig. 93; 17. p. 20, fig. 93; 18, tab. A) uit
West-Indië werd beschreven. Tot dezelfde soort behoorde waarschijnlijk ook de Aloe americana sobolifera van H e r m a n n (9, p.
16, fig. p. 17), de .,Aloe van Curassau, met jongen aan de stam.
en geele groene blom” (8, p. 15), die in 1685 in den Leidschen
Hortus bloeide, nadat zij een jaar tevoren uit den tuin van P h il i p e d e F 1 i n e s, te Haarlem, was gekomen. Dit was het eerst
bekende geval, dat een agave, benoorden de Alpen, vruchten en

zaden voortbracht en dat zich aan haar bloeiwijze ook broedplantjes
ontwikkelden. Ondertusschen was de .,Americaansche A l o ë m e t
steekende Bladeren” van M u n t i n g reeds in 1674 (16, p. 310,
fig. 93) in bloei gekomen. In 1698 bloeide er wederom een Agave
vivipara, C a s p a r C o m m e l i n’s Aloe americana polygona (7. p.
65, tab. 15; 18, tab. 1). ,,in den Hof van de Academie tot Leyden”
(6). De volgende opgave is pas van 1735 (10, p. 370) eveneens van
Leiden. Nadien schijnt het bloeien van een agave in ons land een
min of meer regelmatig terugkeerende , zij het lang niet alledaagsche gebeurtenis te zijn geweest. Dat dit ook elders in Noordwest
en in Midden-Europa een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel was gebleven, zeggen ons ook de namen ,,honderdjarige aloë” of ,.honderdjaarblomme“, ,,Hundertjährige Aloe” of ,,Jahrhundertpflanze”
en ,,century aloe” of ,,century plant”, die in den volksmond voor
haar bewaard zijn gebleven.
Het duurt dan ook wel heel erg lang, voordat een agave, die
daarvoor in zijn vaderland vijf tot vijftien jaar noodig heeft, bij ons
in bloei komt. De twee planten, welke de aanleiding vormen tot het
schijven van dit artikel, waren van hun eeuwfeest vermoedelijk niet
ver meer af; zij waren stellig ouder dan tachtig jaar. Hoewel, op
het eerste gezicht. zeer verschillend van uiterlijk, behoorden beiden
tot één species: Agave americana Linné (13, p. 323; 2. p. 151)
Welke soort L i n n a e u s precies met dezen naam bedoelde, weten
we niet; waarschijnlijk is het de agave-soort die, in het Middellandsche Zee-gebied, thans overal verwilderd voorkomt en ook in
botanische kringen algemeen als Agave americana bekend staat.
Zooals met veel algemeen verbreide cultuurplanten het geval is,
is ook van Agave americana het vaderland niet met nauwkeurigheid aan te geven. Waarschijnlijk is dit een vrij hooggelegen, en
dus vrij koel gebied in Mexico. Reeds spoedig moeten één of meer
planten naar Europa zijn gebracht. C h a r 1 e s d e l’E c 1 u s e, beter bekend als C l u s i u s. die in de tweede helft van de 16e eeuw
Spanje bereisde, zag er een in een kloostertuin bij Valencia. Kort
daarop vond hij een andere, niet-bloeiende plant in den tuin van een
van zijn gastheeren. Van dit laatste exemplaar verzamelde hij twee
worteluitloopers, waarvan hij er één aan den apotheker C o u d eb e c q in Antwerpen gaf. De plant, die zich hieruit ontwikkelde,
beschreef hij in 1576 onder den naam Aloë americana (4, p. 442,
f i g . p. 443; 5, p, clx. fig.).
Ondertusschen had C a m e r a r i u s reeds in 1561, in de ver-
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zameling van Jacobus Antonius Cortusus te Padua, een
niet-bloeiende agave gezien (3, p. 11). Omstreeks 1583 bloeide er
een in Pisa (2. p, 11). in 1586 een in Florence (3, p, 11), in 1598
in Rome, in 1599 in Avignon (2, p. 11) ; in 1625 wederom in Rome,
in 1633 te Madrid (14. p. 243) en Augsburg, in 1636 te Neurenberg, 1658 in Stuttgart, 1664 in Thüringen, München en Heidelberg (2, p. 11). 1668 in Holstein (14. p. 243); 1674 (16. p. 310),
1685 (9. p, 16) en 1698 (7, p, 65) in Holland; in 1708 te Stockholm en in 1714 bij Londen (2. p. 11).
Reeds vrij spoedig schijnen er agaven in het Zuiden van Europa
te zijn verwilderd, iets later ook in andere subtropische en tropische
gewesten. Agave americana vindt men thans in geheel Zuid-Europa
bezuiden de Alpen en de Pyreneeën, in Zuid-Frankrijk, Griekenland, de eilanden in de Middellandsche Zee, de Noord-Afrikaansche kust, op verschillende eilandengroepen in den Atlantischen
Oceaan, in Zuid-Afrika, op Mauritius en op talrijke plaatsen in
Indië (2, p, 151). De soort wordt zeer dikwijls gekweekt; verschillende gestreepte variëteiten zijn er van in cultuur.
Al was ik, op enkele tropenreizen, ook ruimschoots in de gelegenheid geweest agaven te bestudeeren, natuurlijk bleek achteraf,
dat er nog verschillende dingen waren, welke hierbij te weinig tot
hun recht waren gekomen, omdat zij een meer langdurige waarneming of een rustigere beschouwing vereischten dan bij deze gelegenheden gewoonlijk mogelijk was. Het was dan ook een buitenkansje, dat mij de gelegenheid werd geboden aan twee exemplaren van Agaue americana, die dicht bij Den Haag in bloei waren
geraakt, enkele waarnemingen te doen over den groei en den bouw
van de bloeiwijze, waartoe ik tevoren nimmer had kunnen komen.
Deze gegevens werden verwerkt in bijgaande afbeelding (Afb. 5)
en in de beschrijving van de planten welke hieronder is gegeven.
De lengtematen welke werden gebruikt voor de groeikromme van
het Loosduinsche exemplaar werden grootendeels opgenomen door
mijn Vader. de Heer M. G. Wagenaar Hummelinck, de
betreffende gegevens van de plant uit Voorburg werden mij verstrekt door den Heer J. Bleulan d van Oordt.
Het oogenblik, dat een agave zich gereed maakt te gaan bloeien,
is daaraan te herkennen, dat de bladeren plotseling korter, smaller
en talrijker worden en in een min of meer opgerichten stand opeengehoopt blijven staan, waarbij de korte stam, die geheel door

A f b . 2. 10 J u l i : De hoofdsteel h e e f t den eindknop v a n d e bladrozet
doorbroken en begint nu zeer snel te groeien: 18 cm per dag!
Foto J . Bleuland van Oordt Jr.
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de bladeren is overdekt, zich eenigszins verlengt. Op een zeker
oogenblik doorbreekt de hoofdsteel den kegelvormigen knop van de
bladrozet en groeit dan zeer snel tot zijn volle lengte uit (Afb.
1-5). Zooals m e n o o k u i t d e g r o e i k r o m m e n k a n a f l e z e n , i s
dc groei in het begin het snelste, neemt dan geleidelijk af en houdt
bijna geheel op wanneer de zijtakken van de bloempluim zijn uitgegroeid en de eerste bloemknoppen zich openen (Afb. 5). De groeisnelheid is zeer afhankelijk van de temperatuur; bij mooi, warm
weer is zij veel grooter dan op een kouderen, regenachtigen dag:
ook is zij overdag grooter dan ‘s nachts. Dit alles was aan het Loosduinsche exemplaar, waarbij van de weersgesteldheid trouw aanteekening werd gehouden, zeer duidelijk te zien. De grootste lengtevermeerdering per etmaal heeft plaats in het begin van de groeiperiode; bij de plant uit Loosduinen was dit 13,5 cm, bij die uit
Voorburg 18 cm.
De bloemen ontluiken van onder naar boven. Als de bloemen aan
de onderste zijtakken reeds verwelken, zijn die aan de bovenste
dikwijls nog i n knop. Een grooter aantal zijtakken maakt den duur
van de bloeiperiode langer, terwijl een ongunstige weersgesteldheid den afloop soms zeer sterk kan vertragen. De bloei van het
kleine Loosduinsche
exemplaar. dat in het open veld s t o n d , s t r e k t e
z i c h u i t over enkele weken in Augustus, die van de veel grootere
plant uit Voorburg, waaromheen einde October een verwarmde
kas werd gebouwd, duurde van 3 November 1941 tot 5 Februari
1942. Het is zeker geen geringe prestatie van den Heer Bleul a n d v a n O o r d t geweest, om zijn prachtige plant een zoo
doeltreffende verzorging te geven, dat zij onder de huidige omstandigheden en in een dergelijk ongunstig jaargetijde, het hoogtepunt van haar leven heeft kunnen bereiken.
De bloemen zijn protandrisch. Eerst worden de meeldraden rijp,
daarna b e g i n t pas de stamper uit te groeien, en als de laatste haar
vollen wasdom heeft bereikt, zijn de meeldraden reeds volkomen
verwelkt.
De honingproductie is overweldigend. De bloembuis
van het
Loosduinsche exemplaar was, evenals bij agaven in hun natuurlijke omgeving, geheel gevuld met een heldere, kleverige, zoete,
eenigszins weeïg ruikende vloeistof. Een zachte stoot tegen den
steel der bloeiwijze deed een regen van honing nederdalen. Bij de
plant uit Voorburg was dit in iets minder sterke mate het geval. De bloembuis van een goed ontwikkelde bloem kan ruim één ku-
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bieke centimeter honing bevatten, die van een kleinere ongeveer
een halve of iets minder; gemiddeld mogen wij zeker op driekwart
kubieke centimeter per bloem rekenen. De inhoud van alle bloemen
van het Loosduinsche exemplaar was dus ongeveer één derde liter,
van de veel grootere plant uit Voorburg daarentegen meer dan vijf
en een halve liter! De totale honingproductie is echter, zeer waarschijnlijk, véél meer.
Dc bloemen werden, evenals in de tropen, door allerlei insecten
druk bezocht, alleen de meest opvallende bezoekers, de kolibri’s,
ontbraken.
De uitgebloeide bloemen vielen af, zonder dat het vruchtbeginsel zich verder had ontwikkeld.
Sommige agaven, speciaal die welke geen worteluitloopers
maken, vormen in de oksels van de steelblaadjes broedplantjes of
bulbillen, welke afvallen en gemakkelijk aanslaan. Agave americana,
die wèl worteluitloopers maakt, vormt gewoonlijk geen bulbillen.
schijnt hiertoe echter wel in staat te zijn. indien de bloeiwijze wordt
beschadigd (2. p . 8 ) .
S E T I C E R E U S I C O S A G O N U S (HBK)

(Slot volgt.)
Backbg.

Syn. Cereus aurivillus K. Sch.
Van het door Le m a i r e in 1861 ingestelde geslacht Cleistocactus werd door R i c c o b o n o in 1909 een aantal planten afgescheiden, die daarvoor het geslacht Borzicactus opstelde. Nadat
omtrent deze planten meer bekendheid was verkregen, bleken de
verschillen bij den bloei zoodanig te zijn, dat nog een afscheiding
noodzakelijk werd geacht en daarom stelden B r i t t o n en R o s e
voor die planten, welke aan de bloeibare zijde van den top een
borstelkuif ontwikkelen het geslacht Binghamia in. Abusievelijk
werden echter hierin ook planten ondergebracht, welke deze kenmerken geheel missen. Nadat deze laatste door B a c k e b e r g in
andere geslachten o.a. Haageocereus Backbg. waren ondergebracht
stelde bij in 1934 voor die planten, welke wel het Binghamia kenmerk hadden. echter met voorbij gaan van dien naam, het nieuwe
geslacht Seticereus op. Van dit geslacht is dus het meest typische
kenmerk, dat uit de bloeihare areolen zich lange borstelachtige haren ontwikkelen, die tenslotte het aanzien krijgen van een soort
cephalium. Hiertoe behoort ook de hier besproken plant. Tevens
stelde B a c k e b e r g vast, dat Borzicactus plagiostoma dezelfde
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plant is als de door H u m b o 1 d t beschreven Cactus Humboldtii
HBK en dat Binghamia aurivillus dezelfde is als de eveneens door
dezen in 1823 beschreven Cactus icosagonus HBK. zoodat d e z e
naam, welke de oudste is, den voorrang heeft.

Seticereus icosagonus is cylindrisch van vorm, wordt 50 cm en
hooger en heeft een doorsnede van ca 6 cm. De 17 tot 20 ribben
vertoonen
duidelijke tuberkels, waarop langwerpige areolen, die
gele wol dragen. Zij liggen ongeveer 7 mm van elkaar. Het aantal
doorns bedraagt 30 of meer, zij zijn vrijwel gelijk van lengte en mooi
goudgeel, later grauw, van kleur. Zoodra de plant bloeibaar wordt,

ontstaan uit het bovenste gedeelte van die areale n, waaraan de
bloemen ontstaan, bundels, naar boven gerichte, stijve haren. Deze
haren groeien door, terwijl de gewone doorns hun oorspronkelijke
lengte behouden. Op de hier afgebeelde plant kan men deze haren
duidelijk waarnemen. Bij oude planten is de geheele top met deze
haren, als met een cephalium, bezet, terwijl daarbij duidelijk de
jaarlijksche bloeizones zijn te onderscheiden. Op de afbeelding ziet
men drie van deze zones, daar de plant drie jaren achtereen bloeide.
Aan deze borstelige kuif heeft het geslacht den naam Seticereus te
danken. Het woord seti komt van seta = borstel. De bloemen verschijnen opzij aan den top en hebben een 6 cm lange, weinig behaarde, buis, welke iets samengedrukt is en bezet met korte schubben. De buis is zalmkleurig, naar onderen toe lichter van kleur.
De bloemkroon is geopend en zygomorph (slechts deelbaar door één
vlak in twee gelijke helften). De binnenste bloemblaadjes zijn stomp,
oranje met lila-rooden rand welke een weinig ingesneden is. De
meeldraden zijn wit, naar boven toe rose wordend. Helmknoppen
geel. De stijl is wit, de 9 stempels zijn lichtgroen. Heeft de plant
eenmaal den bloeibaren leeftijd bereikt, dan bloeit zij gemakkelijk
en rijk. De afgebeelde plant gaf verleden jaar 18 bloemen.
Behalve de reeds bekende S. icosagonus en S. Humboldti vond
B a c k e b e r g op zijn laatste reis nog S. Oehmeanus en S. ferrugineus. In tegenstelling met de oranjeachtige bloem van S. icosagonus is die van S. Humholdtii karmijn en van S. ferrugineus donker rood, ferrugineus = roestbruin. Bovendien vond hij nog een
zuiver geel bloeiende soort, misschien een variëteit van S. icosagotius, benevens natuurlijke kruisingen van S. icosagonus en S. Humboldtii. De Seticereen worden gevonden van Noord-Peru tot ZuidEcuador en daar is S. icosagonus zeer algemeen.
Hoewel de naam aurivillus, d.w.z. met zachte gouden haren, veel
meer tot ons spreekt, omdat door de gouden bedoorning de plant
tot een der mooiste Cereen gerekend kan worden, zullen we toch
goed doen, om prioriteitsredenen den naam icosagonus = twintigribbig te gebruiken.
TH. DE HAAS.

LITHOPS OPALINA Dtr.
De plant is zodevormend, doch maakt echter zelden meer dan
vier hoofdjes.

De corpuscula
zijn 25-35 mm lang en 20 mm breed, en bijna
rond tot breed ovaal van vorm.
De beide bladparen zijn verschillend van grootte. De spleet is
slechts 3-5 mm diep.
De kleur van het plantenlichaam is opaalkleurig tot rosegrijs, die
van het bovenvlak is donkerder met een onduidelijk vertakte, grauwe
teekening, dikwijls met donker roodbruine punten bij de samenvloeiing der lijntjes.
De teekening is iets ingezonken, zoodat het bovenvlak een weinig
gebobbeld is. De bloem is wit. Bloeitijd einde October.

De plant is zeer sterk in cultuur en kan veel vocht verdragen, zij
bloeit
gemakkelijk.
Lithops opalina w o r d t gevonden op een 100 km lange kuststrook, zuidelijk van Luederitzsbocht, waar zij tezamen groeit met
L. summitafa.
TH. DE HAAS.

EEN

SUCCULENTE

DRUIF

een hoogst merkW i j h e b b e n in onze ,,Vijversburg”-collectie
Men
waardige Succulent; na verwant aan de druif of wijnstok.
vindt haar haast nergens anders dan in botanische tuinen, en dan
onder de oude benaming Vitis quadrangularis. Om prioriteitsredenen moet echter aan den naam Cissus quadrangularis L. de voorkeur worden gegeven.
Deze succulente druif behoort in tropisch Afrika thuis, daarom
moet zij in de matig warme of warme kas gekweekt worden. De
plant ontwikkelt lange, dikke, vierhoekige, gevleugelde, bij de knoopen sterk ingesnoerde stammen. welke meestal onbebladerd zijn.
Onder ,,gevleugeld” verstaat men in de botanie: ,,van een vliezige
of bladachtige lijst (vleugel) voorzien, zooals die aan den stengel, of
aan den rand van vruchten gevonden wordt.” Aan jonge scheuten
vindt men enkele groene, niervormige blaadjes, die spoedig afvallen.
Het uiterlijk van Cissus quadrangularis heeft veel overeenkomst
met dat van een slangvormigen Cereus, doch deze is natuurlijk
altijd bedoornd, terwijl Cissus steeds onbedoornd is.
Voor succulentenliefhebbers met een verwarmbare kas is deze
succulente druif, als snel groeiende klimplant, een waardevolle aanwinst. Zij laat zich tamelijk gemakkelijk vermeerderen uit stek met
een hieltje.
,,Vijversburg”.
G . D . DUURSMA.
BESTAAN

ER TWEE VARIETEITEN VAN
EUPHORBIA SPLENDENS ?

Euphorbia splendens is bij onze succulentenliefhebbers als, een
bijna het geheele jaar door bloeiende, kas- en kamerplant algemeen
bekend. Minder algemeen bekend is waarschijnlijk, dat deze Euphorhia in twee verschillende vormen wordt aangetroffen, n.l. een met
diep donkerroode bracteen en een met veel bleeker, bijna geelroode
schutbladen. Wij zagen beide vormen dezer dagen tegelijk in bloei
en toen viel ons het verschil duidelijk op. Daar ons van dit kleurverschil tot nu toe niets bekend was, vonden wij het wel van belang er de aandacht op te vestigen. Mochten er onder onze lezers
zijn, die er meer van weten, dan zal men ons met mededeeling ervan zeer verplichten.
,,Vijversburg”.
G . D . DUURSMA.
INHOUD: Agave americana, bloeiende in Nederland. - Seticereus icosagonus.
- Lithops opalina. - Een Succulente druif. - Bestaan er twee varieteiten van
Euphorbia splendens? splendens!
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P. Wagenaar

Hummelinck.

(Vervolg.)
Verklaring van Afbeelding 5.
A en B geven een schematische voorstelling van twee bloeiende
Agave americana, A uit Loosduinen, B uit Voorburg. De bladrozet
is niet getekend. De bladeren en de takken die in een spiraal op
den algemeenen bloemsteel staan ingeplant, zijn in het vlak van
tekening teruggeslagen gedacht; de aanhechting der bladeren, die
als half-stengelomvattend zijn geteekend, is alléén aangegeven voor
zoover zij aan de voorzijde van den hoofdstel is gelegen; op de
zijtakken is de grens tusschen het onvertakte en het vertakte deel
aangegeven. De lengte van de bloeiwijze, van de overgangsbladeren, de schutbladen en de takken zijn geteekend op de schaal, welke
op de verticale as staat aangegeven: de stengel is, in verhouding tot
deze, twee en een half maal te dik. Het aantal bloemen aan één zijtak van den hoofdsteel is door het hiermede in betrekking staande
getal aangegeven. - De dunne en de dikke gebroken lijn stellen
de groeikrommen voor van de planten A en B; de waarnemingen
zijn hierin door stippen aangegeven. Op de verticale as is de hoogte
/ afgezet, op de horizontale as de tijd. Van A zijn nog drie jongere
stadia, A’, A” en A”’, geteekend. De groei is tot het topgedeelte
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beperkt. De ligging der schutbladen, en vooral ook het verloop der
stippellijnen,
welke enkele vaste punten op den stengel verbinden,
doen zien, dat de strekking van den hoofdstengel in het onderste
deel der groeizone optreedt, en dat daaronder geen toename in
lengte of breedte plaats vindt. - We zien duidelijk, dat het negende blad (of de negende tak) recht boven het eerste staat, en dat
men drie maal den stengel om moet gaan om hierbij te komen. We
kunnen dus zeggen dat, in de bladstand-spiraal, elk blad van het
vorige of volgende drie achtste stengelomtrek is verwijderd; kortweg: de bladstand is 3/8. Deze bladstand zien we ook duidelijk
voor ons, indien we den knop van een bladrozet dwars doorsnijden, zooals dit in fig. 2 en 3, bij Agave vivipara is gedaan (11. p.
234). Figuur 2 lijkt sprekend op het ideale bladstand-schema 3/8 dat
in fig. 1 is geteekend. In fig. 3 is de breedte der bladeren meer
getrouwelijk weergegeven. De knopligging van de bladeren is gedraaid en dakpansgewijs; in dit geval linksdekkend, omdat de linkerrand, van buiten gezien, den rechterrand der naburige bladeren
bedekt. In de ligging van het zesde en zevende blad in fig. 3 zien
we een kleine onregelmatigheid. - Figuur a geeft den omtrek en
enkele dwarsdoorsneden van een blad, a" van een overgangsblad,
van plant A; a’ van een blad van een volwassen, niet-bloeiende
dochterplant van A; b van een blad van plant B. Alle bladeren zijn
geteekend op de daaronderstaande schaal.

Beschrijving der Planten
Plant A. - Afkomstig uit den tuin van de familie M e e s te Velp; was tal
van jaren in het bezit van den Heer P. van D u s s e l d o r p te Vlaardingen,
later te ‘s-Gravenhage; stond sinds 1940 op het landgoed ,,Ockenrode” van den
Heer M. G. W a g e n a a r H u m m e l i n c k te Loosduinen. De plant stond
in een ronden bak van 50 cm doorsnede en 45 cm hoogte overwinterde het
laatste jaar in een bijna onverwarmde garage; werd den laatsten tijd niet gemest,
is tijdens den bloei rijkelijk met water begoten.
B l a d e r e n 3 0 - 5 0 , 7 - 8 m a a l zoo l a n g a l s b r e e d , 9 0 - 1 1 0 c m
lang. Eindstekels op den bladrug het groene weefsel niet binnend r i n g e n d , ( 19 - ) 21-28 (-30) mm lang, (3,5 - ) 4-5 (-6) mm
breed, (3,5 - ) 4-5 (-6) mm dik, tot aan het midden of ook daarboven gegroefd. Randstekels in het midden van het blad (3-) 45 (-6) p e r 1 0 c m . (2-) 3-5 (-7) mm lang, Bloeiwijze 380 cm
hoog. Bloempluim bijna 1/3 der totale hoogte, ongeveer 2 maal zoo
lang als breed, met 14 zijtakken welke langer zijn dan 10 cm.

Bloemsteeltjes 8-9 (-10) mm. Hoofdsteel aan de basis ongeveer
4,5 cm dik, aan de bovenzijde 35% cm, met ongeveer 13 schutbladen waarvan het bovenste 7 cm lang is. Bloemen ongeveer 430,
(7-) 8-9 (-9,5) cm lang, Bloembuis 1,4 - 1,7 (-1,9) cm; slipp e n (l,8 -) 2 - 2 . 3 ( - 2 , 4 ) c m l a n g . H e l m d r a d e n (2-) 3-4 mm
beneden de keel ingeplant. (5.2-) 5,6 - 6,0 cm; helmknoppen (2.9
- ) 3 ( - 3 . 1 ) c m l a n g . S t i j l (6.6-) 7 - 7 . 5 c m . V r u c h t b e g i n s e l
(3,8-) 4.6-5,3 (-5,5) b i j (1,0 -) 1,2 (-1,3) cm.
Plant B. - Stond reeds meer dan 60 jaar op de ,,Plaats Middendorp” van den
Heer J. B l e u l a n d van O o r d t te Voorburg. De plant stond in een bak
van 100 X 100 X 100 cm; overwinterde in een eenigszins verwarmde ruimte
kreeg een of twee maal per jaar koemest, is tijdens den bloei met water begoten.

Bladeren 80-100, ongeveer 10 maal zoo lang als breed, 200250 cm lang. Eindstekels op den bladrug het groene weefsel eenigszins of bijna niet binnendringend, ( 16-) 20-22 (-26) mm lang,
(4-) 5 (-6) mm breed, (4 - ) 5 (-6) mm dik, tot aan het midden of rechts daaronder gegroefd. Randstekels in het midden van
het blad 2-4 (-6) per 10 cm. 2-6 (-7) mm lang. Bloeiwijze
710 cm hoog. Bloempluim bijna 3/5 der totale hoogte, ongeveer 2,5
maal zoo lang als breed. met 36 zijtakken welke langer zijn dan 10
cm. Bloemsteeltjes 8-14 mm. Hoofdsteel aan de basis ongeveer
12 cm dik, aan de bovenzijde 8 cm, met ongeveer 17 schutbladen
waarvan het bovenste 12 cm lang is. Bloemen geschat op 7640,
(7 - ) 7,5 - 8 ( - 8 , 5 ) c m lang. B l o e m b u i s 1,4 - 1,6 c m ; s l i p p e n
(1.8 -) 2.0 - 2.3 c m l a n g . Helmdraden ( 1 - ) 3 - 4 ( - 5 ) m m b eneden de keel ingeplant, 4.8 - 5.8 cm; helmknoppen (2,5 -) 2,6 3.0 cm lang. Stijl 6.5-6.8 cm. Vruchtbeginsel (4,0 - ) 4.3 - 4.6 bij
(0,9 - ) 1,0 - 1,l c m .
vormend; bladstand
Plant A en B. - Stamloos, worteluitloopers
3/8; knopligging gedraaid dakpansgewijs. Bladeren slank lancetvormig, spits of zeer zwak toegespitst, de grootste breedte iets
boven het midden, niet S-vormig gekromd; glad; grijsachtig-groen.
Eindstekels naaldvormig of zeer slank kegelvormig, vrij dikwijls
iets zijdelings afgeplat en dan wat driehoekig op doorsnede, gewoonlijk min of meer teruggebogen, soms met een wat naar boven
gekromden top, breed gegroefd, met gladde, stompe, afloopende
randen; glad, zwartachtig. Randstekels in de buurt van den bladtop naar boven gebogen, onder het midden van het blad naar beneden gericht, naaldvormig tot toegespitst-driehoekig op een vrij
goed tot sterk ontwikkelde basis, gewoonlijk op goed of vrij sterk
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ontwikkelde, groene of ten deele verharde stekelkussens; glad,
Bloempluim kegelvormig, naar onder toe iets smaller wordend, niet
of bijna niet afloopend. met zwak S-vormige, horizontale takken.
Schutbladen op den hoofdsteel half-stengelomvattend, elkaar niet
bedekkend, snel verdrogend, met een scherpen, harden eindstekel
en zeer zwak getande of bijna gladde randen. Bloembuis omgekeerd-kegelvormig. Slippen, helmdraden en stijl groenachtig geel,
helmknoppen geel.
Van beide planten bevindt zich materiaal in het Botanisch Museum
Rijks-Universiteit te Utrecht.
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D e Agave americana i n Belgia septontrionali

florente.

(excerptum)
In introductione historiam speciei tractante Aloe americana sobolifera Hermami (A. vivipara L.), anno 1685 in horto Lugduni Batavorum florens et - primus eiusmodi casus in regionibus transalpinis temperatis - fructus cum seminibus et etiam bulbillos in inflorescentia gignens memorata est.
Deinde nonnullae observationes de duobus speciminibus Agavae americanae
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L . , a n n o 1 9 4 1 prope Hagam Comitum florentibus hic traditae sunt. Plantae
quamvis primo visu diversae ad eandem speciem tamen pertinent, extremas differentias
intra limites specificos exhibentes.
Planta A , Loosduinensis, f l o r e b a t i n aperto mens Augusto. Folia 30-50,
7 - 8 X longiora quam lata, fere 1 m longa. Panicula fere 1/3 partem inflorescentiae, quae ad 3,5 m ascendit, metiens. 14 ramos plus quam 10 cm longos
emittit. Scapus s u p r a 3,5 cm d i a m e t r o . Flores fere 4 3 0 , (7-) 8-9 (-9,5) cm
longi, stylo (6,5 -) 7 - 7,5 cm, ovario plerumque 4 2/3 - 5 1/3 cm longo.
Planta B, Voorburgensis, florebat in hibernaculo calido a 3 Nov. ad 5 Febr.
Folia 80 -100, 1 0 X longiora quam lata. 2 - 2,5 m longa. P a n i c u l a fere 3/5
partem inflorescentiae, quae ad 7 m ascendit, metiens, 36 ramos plus quam 10 cm
longos emittit. Scapus s u p r a 8 cm diametro. Flores numero censo 7 6 4 0 , (7 - )
7,5 - 8 (- 8,5) cm longi, stylo 6,5 - 6,75 cm, ovario plerumque 4 1/3 - 4 2/3 cm
longo.
Explicatio tabulae V. - Figurae schematicae plantarum A & B, rosulis
omissis. Infloresccentiae, scapi folia, bracteae ramique ratione delineata sunt, modo
in scala marginali designato. Numeri ad quantitatem
florum in singulo ramo
spectant. Planta A ter aetate juniore depicta est. Lineae curvae incrementum
(scala verticali) p r o tempore ( s c a l a horizontali) monstrant. Folia i n scapo 3/8
angulo disposita sunt ut e sectionibus transversis gemmarum
foliiferarum apparet
fig. 2-3). Fig. 1 diagramma
theoretica; 2 & 3 ad naturum delineatae.
Fig. a
folii plantae A circuitum et tres sectiones transversas
reddit; fig. a” folium superius scapo insertum eodem modo; fig. a’ folium plantae filiales e semine plantae
A ortae; fig. b folium plantae B.

CONOPHYTUM M E Y E R I N.E.Br.
Deze, naar den missionaris G. Me y e r genoemde en in het
Engelsche tijdschrift The Gardeners Chronicle, 1925, II, bldz. 484
beschreven Conophytum-soort is gevonden in Klein Namaqualand
op Stinkfontein en bij Richtersveld in de buurt van Steinkopf.
D e naam van deze plant moet niet verwisseld worden met dien
van Conophytum Meyerae Schw., genoemd naar de echtgenoote
v a n denzelfden missionaris; Conophytum Meyerae wordt ook in
Klein Namaqualand gevonden nl. bij Kalkfonteinberg en op Stinkfonteinberg en is beschreven in het Duitsche tijdschrift Die Gartenwelt, 1929, bldz. 25.
Conophytu m Meyeri is, zooals de afbeelding duidelijk laat zien,
een sterk zodenvormende, vertakte, lage struikvormige plant, waarvan de vertakkingen 6 tot 10 cm lang kunnen worden. De corposcula zijn 8-13 mm hoog en 5-15 mm breed (volgens J a c o bs e n 20-25 mm hoog, 13-15 mm breed, en 10-12 mm dik),
omgekeerd eivormig, zonder of met een zeer zwakke inkeeping. Op
nevensgaande foto, noch op die, welke van C. Meyeri voorkomt in

,,die Sukkulenten” van H. J a c o b s e n, is eene duidelijke inkeeping te zien; op de afbeelding echter, welke voorkomt in het bekende werk ,,Mesembryanthema” van B r o w n, T i s c h e r en
K a r s t e n, vertoonen verschillende hoofdjes een geringe inkeeping.

J a c o b s e n vermeldt dan ook, dat de hoofdjes van boven een
2-3 mm diepe inkeeping bezitten.
De corpuscula zijn fluweelig behaard en iets ruw aanvoelend,
hetgeen veroorzaakt wordt door talrijke grauw-witte puntjes. De

Conophytum Meyeri N.E.Br.

Foto d e Laet.

kleur is groen of grijsgroen, zonder teekening; indien de plant echter
de rustperiode ingaat, verschijnt er aan weerskanten van de spleet
of het mondje een onduidelijke roode stip.
De bloem, welke in November verschijnt, is geel en heeft een
diameter van ongeveer 1.5 cm: de plant gelijkt iets op Conophytum
velutinum Schw., doch deze laatste is meer blauwgroen, is onduidelijk en dun bezaaid met donker groene stippen; zij vertoont witte
bloemen.
Evenals vele andere Conophytum-soorten vraagt Conophytum
Meyeri een tamelijk voedzamen, niet te zandigen grond.

D o o r S c h w a n t e s ( d i e Gartenflora 1927) is C. Meyeri i n gedeeld in de groep ,,Velutina”, met het o o g o p d e fluweelige beh a r i n g e n d e n n i e t biloben vorm.
(De bloemen van deze groep
zouden lila zijn.)
Met het oog op de gele kleur en de duidelijke, zij het vrij geringe,
inkeping, waardoor de corpuscula iets bilob zijn, is het wellicht
beter, C. Meyeri te plaatsen in de groep ,,Gracistyla”, waarin die
Conophytum-soorten moeten worden ondergebracht, welke min of
meer bilob zijn, kleine hoofdjes en gele (of roode) bloemen bezitten. De groep der ,,biloba” bevat daarentegen die soorten, welke
bilob z i j n e n groote corpuscula v o r m e n .
D r . H . W. D E B O E R .

LITHOPS

UMDAUSENSIS

L. Bolus.

Lithops umdausensis is een der vele nieuwe soorten, welke in de
laatste jaren door L o u i s e B o 1 u s beschreven zijn. Het is mogelijk, dat deze soort een standplaats variëteit is van de zeer zeldzame
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L. marmorata N. E. Brown. w a a r v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a n d plaats niet bekend is.
De plant is zodenvormend, en breidt zich soms uit tot een achttal hoofdjes.
D e corpuscula z i j n 3 0 - 4 0 m m l a n g e n 2 0 m m b r e e d , d u s e e n
betrekkelijk groot soort. De spleet is 10-15 mm diep en een weinig geopend.
D e p l a n t v a r i e e r t n o g a l i n k l e u r e n t e k e n i n g . H e t plantenlichaam is grijsgroen van kleur, het bovenvlak grijsgroen tot olijfg r o e n , dikwijls i s d e geheele p l a n t v i o l e t overwaasd.
Het bovenvlak is iets gewelfd en mooi getekend door de grijsgroene heldere vlekken, welke bestaan uit vertakte lijntjes, welke
Bloem
lijntjes echter bij verschillende planten sterk uiteenloopen.
wit. Bloeitijd October.
In cultuur is de plant niet moeilijk en groeit snel, ze verdraagt
echter ook in den groeitijd niet zooveel vocht als de meeste andere
soorten.
De plant ontleent haar naam aan het plaatsje Umdaus, waar zij
gevonden wordt.
L. Bolus gaf haar oorspronkelijk den naam van L. Herrei, doch
veranderde die kort daarna in L. umdausensis, zij gaf den naam van
L. Herrei aan een andere soort, vandaar dat er nog al eens verwarring tusschen beide soorten bestaat, of dat men de planten als identiek beschouwt.
TH. DE HAAS.
NOTOCACTUS MINIMUS

F. et K. ex

Buin.

Bij de publicatie van Notocactus minimus in Succulenta 1940.
was ik niet in de gelegenheid de hier gegeven foto af te laten drukken. De foto is echter zoo buitengewoon mooi en doet de schoonheid van het plantje zó ó goed uitkomen, dat ik niet kan nalaten
haar aan de leden te vertoonen. Hier ziet men, hoe een echte liefhebber zijn planten kan bekijken en wat deze als hij een knap
f o t o g r a a f i s , e r van m a k e n k a n .
In mijn verzameling komen eenige plantjes van Notocactus minimus voor. De meeste bezoekers vallen deze plantjes niet op, vermoedelijk, omdat ze klein en nietig zijn en omdat men in het algemeen meer voor groote robuste vormen voelt. En toch, welk een
schoonheid is in dit plantje verborgen. Het kantwerk van doorntjes
is in fijne tinten genuanceerd, de prachtige, glanzende gele bloem

Notocactus minimus F . e t K .

ex

Buin

Foto Kreuzinger

met rooden stamper zet de kroon op het nobele plantje. H e l a a s
gaven mijn plantjes tot dusver nog geen zaad.

A. F. H. BUINING
EPIPHYLLUM

TRUNCATUM OP
UNDATUS.

HYLOCEREUS

In de kas van de Gemeentekweekerij te Bolsward staat sinds
jaren een eigenaardig entproduct. Het hoofd van den dienst der
plantsoenen aldaar, de heer A. H a z e n b e r g, had een groot en
fraai ontwikkeld exemplaar van Hylocereus andatus, bij oude liefhebbers beter bekend als Cereus triangularis.
Het was in 1926, dat de heer H a z e n b e r g op de gedachte
kwam zoo hier en daar in den dikken stam van dezen slangcactus
een paar leden van Epiphyllum truncatum, thans Zygocactus trun-

catus genaamd, te enten. De scheutjes groeiden lustig en vormden
aan den dikken stam zware Epiphyllum planten.
Elken winter bloeien deze Epiphyllums overrijk, zoodat de geheele slangencactus met Epiphyllum-klokjes
bedekt is. En op zoele
zomeravonden ontwikkelen zich aan de voedsterplant de 30 cm.
groote, van buiten geelachtig-groene, van binnen zuiverwitte Cereus
bloemen. Zoo werden twee vliegen in één klap gevangen.
Op bldz. 18 van ,,Succulenten in beeld en woord” vindt men
een foto van deze merkwaardige enting; en men vertelde mij, dat
een dergelijke kweekwijze ook is toegepast door den Cactuskweeker J a n s en te ‘s-Gravenhage , die Zygocactus truncatus op verschillende punten in den stam van een nachtcactus heeft geënt,
G. D. D.
A . J. V A N GOETHEM +.
Kort voor het verschijnen van het Aprilnummer bereikte ons
het treurige bericht van het overlijden van een onzer beste leden,
d e n H e e r A . J. v a n G o e t h e m .
De Heer van Goethem was een der trouwste leden van
Succulenta, iemand, die in onze Vereeniging niet op den voorgrond trad, doch niettegenstaande in een moeilijken tijd, toen een
deel der Amsterdamsche leden het met den gang van zaken in de
Vereeniging niet eens was, er voor gezorgd heeft, dat de kring
Amsterdam, hoewel verzwakt, voor onze Vereeniging behouden
bleef.
Toen het den Heer van G o e t h e m ter oore kwam, dat onze
financiën niet toelieten om de steeds groeiende stapel losse jaargangen van de tijdschriften onzer zuster-vereenigingen in het buitenland te laten inbinden, verklaarde hij zich dadelijk bereid dit
werk op zich te nemen. Niet alleen heeft hij alle losse tijdschriften
keurig gebonden, waardoor onze bibliotheek een aanzienlijke en
welkome uitbreiding onderging, doch hij heeft vele gehavende of
stuk gelezen werken uit de bibliotheek onder handen genomen en
’
als nieuw weer afgeleverd.
Allen, die den Heer v a n G o e t h e m gekend hebben, weten,
dat wij in hem een onzer beste en trouwste leden hebben verloren.
Zijn nagedachtenis zal bij ons in hooge eere blijven.
HET

BESTUUR.

INHOUD : Agave americana, bloeiende in Nederland. - Conophytum Meyeri.
- Lithops umdaurensis. - Notocactus minimus. - Epiphyllum truncatum o
Hylocereus

undatus.

- A. J. van Goethem.
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II KIRSTENBOSCH (1)
A f b . 1-7,
Door

Mia C. Karsten.
Als een aardsch paradijs en een waar dorado voor den natuuren plantenliefhebber zouden we de Nationale Botanische Tuinen
te Kirstenbosch, Newlands (Kaap), gelegen op de Oosthellingen
van den Tafelberg, bij den lezer willen inleiden, En hierin schuilt
g e e n o v e r d r i j v i n g ! D e T a f e l b e r g m e t d e n stoeren K a s t e e l r o t s ,
Fernwood Buttress en verder verwijderd, meer naar het Noorden,
den hoogen, scherp omlijnden Duivelspiek vormen voor deze tuinen
met hun onvergelijkelijken plantenrijkdom den schoonsten achterg r o n d , d i e n m e n z i c h m a a r wenschen k a n , t e r w i j l m e n n a a r d e n
anderen kant een weidsch uitzicht heeft over de liefelijke Kaapsche
vlakte.
Het bosch, dat we op de berghellingen waarnemen, bestaat voor
een groot deel uit door den mensch ingevoerde pijnboomen, gumtrees (Eucalyptus),
witte populieren (Populus alba L.) en andere
exotische boomsoorten, welke zich in het Kaapsche klimaat zoo
goed thuis gevoelden en zoo wel gedijden, dat ze het inheemsche
woud over groote oppervlakten hebben verdrongen en verstikt. In

de kloven i,s echter de oorspronkelijke boomgroei nog in ongerepten
staat te aanschouwen.
De Nationale Botanische Tuinen werden in 1913 gesticht, waarin
voor een niet gering deel Prof. H. H. W. P e a r s on, die sedert
1903 den leerstoel in de botanie aan het toenmalige South African
College, den voorlooper van de Universiteit van Kaapstad, bekleedde, de hand heeft gehad. In 1910 stelde P e a r s o n voor het
eerst de stichting van een plantentuin aan de Kaap voor en hij
mocht de voldoening smaken drie jaar later zijn droom verwezenlijkt te zien.
In Januari en Februari 1911 was P e a r s o n druk in de weer
met een geschikte plaats voor de tuinen op het Kaapsche Schiereiland te zoeken. Na eerst een gedeelte van het landgoed Groote
Schuur in oogenschouw te hebben genomen, dat hem echter voor
het gestelde doel maar matig beviel, en de beboschte hellingen aan
de Zuidzijde van het dierenpark op Groote Schuur, welk terrein hem
het meest geschikt voorkwam, werd hij door den heer N. S. P i l l a n s opmerkzaam gemaakt op een volgens dien botanicus veel
betere plek, nl. Kirstenbosch, welke hem toentertijd nog geheel
onbekend was. Den 10-den Februari van genoemd jaar reed hij er
samen met den heer P i l l a n s en den toenmaligen hortulanus der
Gemeentelijke Botanische Tuinen te Kaapstad, den heer R i d l e y,
in een gehuurd Kaapsch rijtuigje naar toe, met het gevolg, dat
Kirstenbosch zijn nieuwe bestemming kreeg 1).
De plek Kirstenbosch kan op een rijke historie bogen 2), welke
teruggaat tot de 17de eeuw, waarin de Hollanders zich aan de Kaap
vestigden. J a n v a n R i e b e e c k, de stichter van Hollands ZuidAfrika, koos voor zijn boereplaats het aan Kirstenbosch grenzende
land, het latere Bishopscourt. Hij trachtte de grens der nieuwe
kolonie door middel van een heg af te bakenen, waarvoor hij plan1) De ontdekking” van Kirstenbosch als een geschikte plaats voor een botanischen tuin is beschreven door N. S. Pillans in Joumal of the Botanica1
Society of South Africa, Part XXIV, 1938, p. 7. in een voetnoot toegevoegd
aan een in dat jaarboek afgedrukte radiocauserie van Prof. C o m p t on over
Kirstenbosch.
2) De historische gegevens en de bijzonderheden over het klimaat zijn ontleend aan: The National Botanic Gardens of South Africa. A Guide to Kirstenbosch, by R. H. Compton. M.A., F.R.S.S. Af., Director, and the Public Gardens of Cape Town (illustr.). Produced by: Thc Cape Peninsula Publicity Association. Cape Town, and issued jointly with S. African Railways Administration (zonder jaartal).
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ten nam van den inheemschen ,,wilde amandel”. Brabejum stellatifolium L . , e e n s t r u i k a c h t i g g e w a s u i t d e f a m i l i e der P r o t e a c e a e ,
dat in de beboschte kloven veelvuldig voorkwam. Van deze ,,Van
Riebeeck Heg” kan men op Kirstenbosch nog overblijfselen vinden, welke als een belangwekkend historisch relict onder de Natuurbeschermingswet zijn geplaatst.
De bekende staatsman C e c i 1 R h o d e s, wiens verdiensten
door Boer en Brit wel verschillend zullen worden aangeslagen,
heeft Kirstenbosch van 1895 tot 1902, het jaar van zijn dood, in
eigendom gehad; hij liet er Indische rubberboomen, kamferboomen
en kastanjes aanplanten. Als deel van zijn groote landgoed Groote
Schuur werd Kirstenbosch door R h o d e s aan het Zuid-Afrikaansche volk vermaakt.
Prof. P e a r s o n was de eerste directeur der Nationale Botanische Tuinen te Kirstenbosch. Helaas was het hem niet vergund
lang als zoodanig werkzaam te zijn. Hij stierf in 1916 en werd op
een der mooiste plekken van den plantentuin begraven. Zijn opvolger was Prof. R. H. C o m p t o n, die nog steeds het directeurschap bekleedt. De eerste aan Kirstenbosch verbonden hortulanus
was J. W. M a t h e w s, die zich in 1936 om gezondheidsredenen
genoopt zag zijn ontslag te nemen en door F. W. T h o r n s werd
opgevolgd.
Kirstenbosch bestaat uit een gecultiveerd gedeelte, de eigenlijke
tuinen, en een groot natuurreservaat op de Oosthellingen van den
Tafelberg, welke tezamen een oppervlak van ca. 440 ha beslaan.
Wat het klimaat betreft, mogen we hier met de navolgende gegevens volstaan. Kirstenbosch ligt in het winterregengebied van de
Zuidwestelijke Kaapprovincie. De regenval bedraagt er gemiddeld
ca. 1420 mm per jaar, waarvan het grootste gedeelte gedurende de
wintermaanden valt, t.w. van Mei tot September. De zomermaanden zijn er betrekkelijk heet en droog, hoewel dan toch nog een
m a a n d e l i j k s c h e r e g e n v a l van zoo o m s t r e e k s 5 0 m m m a g w o r d e n
verwacht, zelfs in de droogste periode van Januari tot Maart. Het
k l i m a a t i s d u s , e v e n a l s d a t van Stellenbosch, h e e l w a t v o c h t i g e r
dan dat van de centrale gebieden.
In de Nationale Botanische Tuinen zijn wilde planten uit alle
deelen der Z.-Afrikaansche Unie bijeengebracht, terwijl men er ook
kruidachtige planten en houtgewassen welke tot de Tafelberg-vegetatie behooren, de plaatselijke flora dus, op de natuurlijke groeiplaatsen kan gadeslaan. Door menschenhanden geschapen aanleg
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en beplanting grenzen hier dus aan de ongerepte wilde natuur.
De liefhebber van succulente planten kan op Kirstenbosch zijn
hart ophalen! Komen succulenten, vooral ,,vijge-bossies”
(Mesembryanthema) op tal van plaatsen in dezen plantentuin, groeiend
tusschen andere gewassen, voor, zoo zijn ze tot indrukwekkende
groepen vereenigd op de ,,rockeries” en het Aloëkopje en in den
wat lager gelegen Mesembryanthemumtuin, terwijl een kas de voor
te veel vocht gevoelige soorten uit ultra-droge gebieden herbergt.
Op de eerste afbeelding, welke we van Kirstenbosch geven, ziet
men ter weerszijden van het voetpad een weelde van bloeiende
,,vijgies”, te weten Carpobrotus edulis N.E.Br. (syn. Mesembr.
edule L . ) , e e n z e e r a l g e m e e n i n d e K a a p p r o v i n c i e v o o r k o m e n d e
struikvormige soort, welke zich met groote glanzende bloemen tooit,
waarvan de kleur zeer variabel is, n.1. bleekgeel, geelachtig rose en
purper. De vruchten, welke op de bloemen, die bij vollen zonneschijn op haar mooist zijn, volgen, zijn eetbaar en onder den naam
Hottentotsvijgen b e k e n d .
Hoog boven de Carpobrotus-planten verrijzen links en rechts
van het pad de dikke, kale, bovenaan gaffelvormig vertakte stammen van den ,,kokerboom” uit Namaqualand, Aloë dichototna
L.f. De benaming kokerboom dankt deze boomvormige Aloë hieraan, dat de Boesmans stukken van haar takken, na ze van het
merg te hebben ontdaan, als pijlkokers gebruiken.
Op den achtergrond achter de afrastering van den tuin is een
gedeelte van de door R h o d e s aangeplante kamferboomlaan z ichtbaar. Dezen in Japan en China thuis behoorenden boom, welke den
wetenschappelijken naam van Cinnamomum Camphora Nees et
Eberm. draagt, bewonderen we om zijn sierlijke ronde en dichte,
fraai lichtgroene kruin.
O m n u o p d e ,,rockeries”, den eigenlijken succulententuin, over
te schakelen, zijn deze opgebouwd uit grillige brokken bruinachtiggrijze Tafelbergzandsteen en een lager gelegen gedeelte uit platte
stukken graniet, een soort plaveisel vormend, waartusschen uit vele
deelen van de Unie herkomstige succulentensoorten zijn uitgeplant.
De succulententuin, met welks aanleg in 1928 een aanvang werd
gemaakt, had, toen we Kirstenbosch in 1933 bezochten, zich al
heel aardig ontwikkeld en kon toen reeds tot de grootste bezienswaardigheden van deze botanische instelling worden gerekend.
Thans moeten de ,,rockeries”
een aanzienlijk grooter aantal plantensoorten herbergen, gezien de sedert 1933 verschenen jaarver-

slagen der Nationale Botanische Tuinen. waarin telkens van nieuwe
aanplantingen gewag wordt gemaakt.
Als een aardige bijkomstigheid zij vermeld, dat de rotstuinen
door een dame, mej. R e n é d u P l e s s i s, worden verzorgd, die
daaraan in het zomerseizoen, wanneer de Afrikaansche zon onbarmhartig op de steenen brandt, een heel warme karwei heeft.
Alleszins de moeite waard is de collectie Aloë’s, welke in den
succulententuin en hoogerop op het Aloëkopje is bijeengebracht.
Op de ,,rockeries”
vonden we in hoofdzaak laaggroeiende soor-

A f b . 1 . .,Kokerboomen”.
Aloe dichotoma L.f., temidden van bloeiende
,,vijgies”, Carpobrotus edulis N.E.Br.
Op den achtergrond kamferboomen met hun sierlijke,
ronde kruinen.
Kirstenbosch.
Newlands, K.P. October 1933.
Photo Mia C . Karsten.

t e n , w a a r v a n e r t e n t i j d e van o n s b e z o e k i n S e p t e m b e r - O c t o b e r
verscheidene in vollen bloei stonden. Zoo trok in het bijzonder
onze aandacht Aloë glauca Mill., welke plant een rijkelijk met vliezige, witachtige, aan den voet oranjegekleurde schutbladen bezetten stengel tot ontwikkeling had gebracht, eindigend in een bloemtros, waarvan alleen nog de onderste knoppen zich hadden ontplooid tot sierlijke kelkjes met uitstekende meeldraden, glimmend

oranje van kleur met groene slippen, welke met een wit middenstreepje zijn geteekend (het omgekrulde gedeelte van het bloemdek of perianth); de knoppen aan het bovengedeelte van den tros
waren geheel aan het oog onttrokken door dakpansgewijze over elkaar heengrijpende, bevallig omgekrulde schutbladen, welke op het
midden oranjebruin zijn gekleurd. Al met al een zeer opmerkelijke
bloeiwijze.
Wat het blad dezer Aloë betreft, kunnen we dit in het
kort beschrijven als puntig toeloopend, lichtgroen met een blauwachtig waas (vandaar de soortnaam glauca!) en een rooden rand,
welke met scherpe, haakvormige tandjes is bezet. Mooi was ook
d e Aloë s p . van B r e d a s d o r p ( Z u i d w e s t e l i j k e Kaapprov.). w a a r b i j
uit een regelmatige rozet van bruinroode. bleekgroen gevlekte, met
lichtbruine tanden gewapende bladeren een bruine, grijs berijpte
stengel was opgegroeid, dragend een lossen, korten tros van langgesteelde, helder oranje, witgerande bloemkelkjes en lila getinte
knoppen.
Even verder werd ons oog geboeid door een uit den
Oranje Vrijstaat herkomstige, eveneens nog onbenaamde species,
welke vroolijk bloeide met korte oranje bloemtrossen op stevige,
b e r i j p t e , v e r t a k t e s t e n g e l s e n v e r d e r was g e k e n m e r k t d o o r z e e r
markant geteekende en gekleurde bladeren, n.1. olijfgroen met lichtg r o e n e v l e k k e n , w e l k e m i n o f m e e r i n ‘dwars o v e r h e t b l a d verloopende b a n e n z i j n g e r a n g s c h i k t ; daarenboven z i j n d e b l a d e r e n
langs den rand met roodbruine tanden afgezet. Ongetwijfeld zullen
deze beide laatste soorten intusschen wel gedetermineerd zijn, maar
de oorlog maakt het onmogelijk thans naar de namen te informeeren.
Van de niet in bloei zijnde soorten trof ons o.a. de sierlijke A.
mitriformis Mill., e e n i n d e Z u i d w e s t e l i j k e Kaapprovincie inheemsche soort (we hebben deze in het veld gezien op een botanische
excursie bij Mamre op den weg naar Daling in het Malmesbury
d i s t r i c t ) , w e l k e e e n f r a a i e r o z e t v o r m t van d i k k e , b l a u w a c h t i g groene, aan boven- en onderkant met groengele strepen geteekende
bladeren, welke voorts met korte, gele tanden zijn bezet. Een heel
andere verschijning hebben we in A. rubro-lutea (auteur?), welke
plant een korten, dikken stam toonde, bekroond met grijsgroene,
volkomen ongeteekende, kortgetande en bevallig naar boven omgebogen bladeren, welke in hun jeugd mooi lichtgroen zijn. Als
h a b i t a t d e z e r s o o r t v o n d e n w e Damaraland (.,Suidwes”) aangegeven. Verder vielen op A. petricola Pole Evans, met blauwachtigg r o e n e . b e r i j p t e b l a d e r e n met fel contrasteerende. k o r t e d o n k e r bruine tanden, en A. microstigma DC., een soort, waarvan het blad

met scherp afstekende. witte, langwerpige vlekjes is versierd. Op
een hooger gedeelte van de ,,rockeries” troonde een exemplaar van
de boomvormige A. striatula Haw. , een zeer sierlijke soort uit de
arborescens-groep, welke op berghellingen in het oostelijk Karroogebied in het wild groeit. De effengroene bladeren, welke zich aan
het eind van den stam hebben ontwikkeld, zijn op elegante wijze
naar beneden gebogen. Tot zoover de Aloë’s.
Van de andere Aloineae noteerden we de interessante vensterplant Haworthia retusa Haw., welke zóó diep ingegraven groeide,
dat haar bladrozet vrijwel niet boven het grondoppervlak uitstak.
De dikke, vleezige bladeren zijn aan hun boveneind a.h.w. hori-

Afb. 2. Een gedeelte der .,rockeries” met de wanstaltig dikke
stammen van Cissus Juttae Dtr. et Gilg., een Succulente Vitacea.
Kirstenbosch, Newlands. K.P. October 1933.
Photo Mia C . Karsten.
zontaal afgesneden, van een driehoekigen vorm, bronskleurig en
doorschijnend. Alleen deze afgeknotte, transparante toppen, welke
de functie van vensters hebben, waardoor het licht tot het ondergrondsche plantenweefsel kan toetreden, zijn aan de directe inwerking van het zonlicht blootgesteld.
Op een zijgedeelte van de ,,rockeries”, tusschen grillige klompen
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Tafelbergzandsteen,
domineerden de wonderlijk dikke stammen
van een paar soorten van het geslacht Cissus. Wanneer men deze
vreemdsoortige stamsucculenten in rusttoestand ziet, zonder een
spoor van bladeren of ranken (zie afb. 2). zal men moeilijk kunnen gelooven, dat ze tot de Wingerdfamilie (Vitaceae) behooren!
Den wanstaltigsten indruk maakten wel de exemplaren in rust
van C. Juttae Dtr. et Gilg. 3), met hun enorme, min of meer tonvormige stammen, welke zich bovenaan in twee - soms meer dikke takken verdeelen, die zich op hun beurt weer vertakken. De
stam is met een zilverige, iets geelachtig getinte bast bedekt, welke
in papierachtige strooken afbladdert. Een klein jaar later, in den
zomer van 1934, troffen we in de succulentenkas der Royal Botanic Gardens t e K e w ( E n g e l a n d ) d e z e Cissus-soort i n v o l l e n
groei aan. Het was een kleinere plant dan die op Kirstenbosch,
waarbij de beide dikke takken, waarin de buikige stam zich had
gesplitst, elk met een paar groote, eivormige, spits toeloopende,
glanzend groene en aan den rand onregelmatig- en grofgetande
bladeren was bekroond, terwijl zich daartusschen eenige lange ranken hadden ontwikkeld, waardoor de verwantschap met den wingerd heel wat duidelijker uitkwam.
Over de vruchten van deze in Zuidwest-Afrika thuishoorende
Cissus vinden we in H. J a c o b s e n’s .,Succulent Plants” ( 1935)
vermeld, dat deze bij exemplaren afkomstig uit Otavi uit donkerroode, doch bij die, verzameld bij Grootfontein, uit bleekgele bessen
bestaan. Echter wordt er bij opgemerkt, dat het mogelijk is, dat het
hier twee sterk op elkander gelijkende soorten betreft, aangezien
de planten van deze beide vindplaatsen eenigszins in haar bladeren verschillen. De planten van C. Juttae op Kirstenbosch waren bij
Tsumeb in Hereroland (Z.W.A.) verzameld.
Veel slanker en eleganter was de eveneens op de ,,rockeries”
aangeplante C. Seitzianus Gilg. et Brandt, welke volgens D i n t e r
3) Deze Cissus-soort is genaamd naar de echtgenoote van Prof. K u r t D i nt e r te Bautzen, oud-gouvernementsbotanicus in het voormalig Duitsch ZuidwestAfrika. Zeer veel heeft D i n t e r tot de kennis van de flora van dit botanisch
buitengewoon interessante gebied bijgedragen; op zijn ,,Sammelreisen” in het binnenland te voet, per ,,ossewa” en vrachtauto heeft bij niet minder dan 25.000
mijl afgelegd. Op vele zijner tochten was zijn vrouw J ut t a zijn trouwe helpster.
Van zijn belangwekkende publicaties willen we hier noemen het met prachtige
photo‘s geïllustreerde ,,Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch - SudwestAfrika” (Okahandja, 1914) en ,,Sukkulentenforschung in Sudwestafrika”, I.
Teil, Dahlem, 1923, en II. Teil, Herrnhut in S., 1928.

identiek is met C. Cranmrianus Schinz. Deze soort, welke op de
natuurlijke groeiplaats tot een bijkans 4 m hoogen boom moet opgroeien, toonde ons een langen, vleezigen, haast cylindervormigen
stam van donkergrijze kleur, welke in het felle zonlicht meer paarsachtig getint is, met een grootendeels afgeschilferde, licht vuilbruine
bast. De plant was herkomstig van Kalkveld in Hereroland.
Op de hierbij gereproduceerde photo van den Cissushoek van
den succulententuin tronen op den voorgrond de dikke, buikige
stammen van Cissus Juttae (links van het grootste exemplaar valt
een bloeiende Aloë variegata L. op te merken), terwijl geheel op
den achtergrond, in den rechter bovenhoek, ongeveer tusschen de
beide Juttae-exemplaren in, de lange. aanmerkelijk slankere stam
van C. Seifzianus zichtbaar is.
(Wordt

vervolgd).

LOPHOPHORA C o u 1 t e r.
Waarschijnlijk bestaat er geen tweede geslacht, waarover zooveel gepubliceerd is als het kleine geslacht Lophophora. (Lophus
betekent helmbos, dus hier bos of bundel en phoreo is ,,ik draag”.)
Er zijn zelfs talrijke boeken over Lophophora geschreven, waarin
voornamelijk de aandacht wordt gewijd aan de verdoovende werking, welke het gevolg is van het nuttigen van deze plant. De plant
bevat een stof, die hallucinaties veroorzaakt en daarom bij de godsdienstige feesten van de Indianen een rol speelde. De bovenste
en middelste deelen der planten worden horizontaal afgesneden en
gedroogd. De vorm van deze stukken lijkt veel op dien van een
knoop, daarom worden ze dan ook ,,mescal-buttons” genoemd. Na
het gebruik van deze buttons ontstaat eerst een opwekking van
het zenuwgestel en daarna krijgt de consument langdurige kleurige
visioenen van aangenamen aard en men hoort liefelijke klanken
zonder dat men daarna onaangename gevolgen ondervindt. Sedert
onheugelijke tijden is den Mexicaansche Indianen de werking van
dezen cactus bekend en in hun leven en denken en bij religieuze
feesten neemt de Lophophora of de Peyotl, zooals de inheemsche
benaming luidt, een belangrijke plaats in. Langen tijd heeft men in
Europa niet geweten van welke plant de gedroogde schijfjes afkomstig waren, men dacht aan een paddestoel, d o c h d o o r d e
onderzoekingen van L e w i n en anderen werd men later ook in
Europa bekend met de geheim gehouden eigenschappen van de
Lophophora.

De plant is inheemsch van midden Mexico tot Zuid Texas. Zooals vele op droge plaatsen, in een rotsachtige omgeving groeiende
cactussen heeft ook deze soort zich zoo goed mogelijk tegen haar
natuurlijke vijanden trachten te beschermen (mimicry) en met haar
blauwgrijsgroene kleur en verweerd uiterlijk is zij vrij goed geslaagd
in de aanpassing aan het omringende landschap. Van de kleine,
ronde planten, die een grooten, dikken penwortel hebben, komt
slechts l/3 gedeelte boven den grond uit. Ze groeien enkelvoudig
of zodevormend in kleine kolonies op geïsoleerde plaatsen op de
heuvels van Centraal Mexico en Zuidelijk Texas. Tijdens het
droge jaargetijde in hun vaderland schrompelen ze sterk ineen en

Lophophora Williamsii (Lem.)

Cou1ter. Importplanten.
Foto van Oosten

trekken zij zich bijna geheel in den grond terug. De areolen,
welke geen doorns hebben, zijn voorzien van aanvankelijk gele,
later grauw wordende, borstelachtige, rechtopstaande, wollige kuifjes. Het plantenlichaam is voorzien van diepe groeven. waardoor
de planten in ribben verdeeld worden.
Vele onderzoekers hebben zich bezig gehouden met het zoeken
naar een oplossing voor de vraag, waar de grens voor afscheiding
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in soorten ligt. Vanzelfsprekend is bij het zoeken van die oplossing veel aandacht geschonken aan de wijze, waarop de typische
groeven op de planten loopen. Deze is zeer verschillend, doch men
treft geleidelijk in elkaar overgaande vormen aan. Men vindt er met
rechtloopende groeven en met groeven, die een zoodanige grillige
lijn vormen, dat men bijna zou kunnen spreken van tepelvorming.
Men heeft tot nog toe een 5-tal vormen kunnen vaststellen met de
noodige overgangen. Op de hierbij geplaatste foto kan men eenige
van die vormen duidelijk zien. Een bevredigende oplossing is echter
nog niet gevonden en terecht is men zeer voorzichtig geweest, het
verloop der groeven als van overwegend belang te achten, omdat
de ouderdom der plant en de cultuur hier ook een woordje meespreken.Voorts is het dan nog de vraag of dergelijke verschillen een reden kunnen zijn voor het erkennen als soort.
Bij door ons gezaaide en gekweekte planten is van groeven nauwelijks sprake meer. De planten zijn dik en uitgezet, de opperhuid
staat als het ware gespannen, kortom men kan het ze aanzien dat
ze het te goed hebben. Vanzelfsprekend is de verhouding van de
grootte tot den ouderdom bij een dergelijken cultuurplant niet meer
natuurlijk; de omvang van een 3 à 4 jarige zaailing komt wellicht
overeen met dien van een 25 jaar oude importplant. Bij het aanschaffen van dergelijke soorten cactussen verdient het dan ook
aanbeveling wat meer te besteden en zoo mogelijk importplanten
te bestellen.
S c h u m a n n erkent slechts één soort, n.l. Lophophora Williamsii met witte, roodgestreepte bloemen en beschouwt alle andere
als variëteiten van deze. Ook B r i t t o n en R o s e noemen alleen
L. Williamsii. Verder verschillen de meeningen nog al, doch steeds
komen voornamelijk een tweetal soorten ter sprake. Vaak ook
wordt aangenomen, dat de oorspronkelijk door L e m a i r e als
Echinocactus Williamsii beschreven soort met 8 rechte ribben en
rose of witte bloemen, de jeugdvorm is van de door H e n n i n g s
als Echinocactus Lewinii beschreven plant met 12 gegolfde ribben
en rose of witte bloemen. Een feit is het, dat verschillende vormen
op dezelfde plaatsen worden aangetroffen en ook op denzelfden
wortel groeiende. Door Prof. O c h o t e r e n a wordt vastgesteld,
dat er minstens twee soorten zijn, n.1. Lophophora Williamsii met
witte of rose bloemen en bleek ,.lavendel”-kleurige vrucht en Lophophora Lewinii met gele bloemen en een roode vrucht. Hiermede zou dan de geelbloeiende soort zijn ondergebracht. Bij de

indertijd in ons land door T o n n e kreek geïmporteerde cactussen, kon men deze geelbloeiende soort vaak aantreffen. Ook
zijn er planten bekend, waarvan de witte bloemblaadjes een groene
streep vertoonen en planten met rose bloemen en roode vruchten.
Het kweeken van Lophophora’s is niet moeilijk. Zij houden van
een kalkrijke aarde en een zonnige standplaats. Met het oog op
den grooten penwortel dienen zij bij voorkeur in een hoogen pot

te worden gekweekt. Zaailingen groeien niet hard, zoodat men de
jonge planten het beste kan enten. Het is echter zaak de planten
niet tot een al te snellen groei te brengen, aangezien zij dan al
gauw hun karakteristiek uiterlijk van echte woestijnplanten verliezen. Om die reden kan men ze beter na eenige jaren weer op
eigen wortel verder kweeken.
M. W. B. VAN OOSTEN.
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Doch er waren nog verscheidene andere opmerkelijke stamsucculenten, welke op de .,rockeries” een plaats hadden gekregen. Zoo
trokken in het bijzonder onze aandacht de exemplaren van een
soort ,.candle bush” ( kaarsenstruik), Sarcocaulon Burmanni Sweet
(Geraniaceae). Bij die, welke zich oogenschijnlijk nog in rust bevonden, bestond de heele plant uit niet anders dan eenige met een
grijze bast bedekte stammetjes, venijnig bewapend met scherpe,
grijze, houtige dorens, welke schuin naar boven gericht of iets benedenwaarts gebogen waren. Eén exemplaar echter gaf zichtbare
teekenen van hernieuwden groei in den vorm van eenige kortgesteelde, wigvormige, aan den top gelobde blaadjes, waaraan duidelijk de verwantschap met Pelargonium te onderkennen was, en een
paar bloemknoppen. We weten, dat deze knoppen zich tot witte
bloemen zullen ontplooien. Deze soort is van Klein-Namaqualand
herkomstig.
Om nog even bij de Geraniaceae te blijven, vielen hier ook een
paar interessante succulente Pelargoniums te noteeren. In Pel.
crassicaule l’Hérit. hebben we een wonderlijk gewas met lage, dikke,

knoestige,
eenigszins
houtachtige, grillig vertakte, grauwgroene
stammetjes, welke onder invloed van de zon iets roodachtig waren
aangeloopen. De plant had haar rustperiode al beëindigd, stond
niet geheel naakt meer, doch prijkte met eenige grijsgroene, typisch
ingesneden en gelobde blaadjes. Ze moet witte bloemen voortbrengen. De herkomst is ons onbekend. Even opmerkelijk was Pel. crithmifolium Sm., welke zich door een zéér succulenten, dikken, grillig
gevormden stam en diep ingesneden blaadjes, welke ons even aan
worteltjesloof deden denken, onderscheidt. Over de bloemen en de
habitat dezer soort ontbreken ons de noodige gegevens.
Het tot de familie der Apocynaceae behoorende geslacht Pachypodium was vertegenwoordigd door Pach. succulentum DC. (syn.
Pach. tuberosum Lindl.). De zeer dikke, knolvormige, zich grootendeels boven den grond bevindende stam toonde dezelfde kleur
als de verweerde Tafelbergzandsteen, waartusschen de plant
groeide. Uit den stam waren dikke, houtige, kort vertakte en gedoornde stengels ontsproten, bruin als de kleur van den grond,
welke aan hun topgedeelte met een aantal smalle lijn-lancetvormige blaadjes waren bezet. Van de mooie rose bloemen met
roode teekening, waarmede het Stellenbossche exemplaar zoo fleurig was getooid, was hier nog geen spoor te zien. We weten reeds,
dat dit interessante familielid van den ,.spookmens” (Pach. namaquanum Welw.) in de Oostelijke Kaapprovincie zijn habitat heeft.
Succulente Euphorbia’s waren in tal van vormen, van lage dwergachtige tot haast manshooge struik- of boomvormige, aanwezig.
Een zeer in het oog loopende verschijning op de ,.rockeries” was
w e l e e n g e w e l d i g e plant van het ,,melkbos”, E. lactea Haw., m e t
kris en kras dooreengegroeide, gelede en vertakte stengels, welke
oorspronkelijk heldergroen van kleur zijn, maar door de inwerking
van het zonlicht een roodachtige kleur kunnen aannemen zooals bij
het onderhavige exemplaar. Deze tot de sectie der Trigonae behoorende wolfsmelksoort komt in de Kaapprovincie algemeen voor.
Bijkans manshoog was een exemplaar van E. Dregeana E. Mey.
(& Tirucalli), met lange, rolronde, effen gauwgroene takken, welke
naar boven vingerdik toeloopen. De podariën of bladvoeten waren
als kleine oneffenheden op regelmatigen afstand duidelijk op stam
en vertakkingen zichtbaar. Aan den top van den stam prijkten uitgebloeide , vertakte inflorescenties.
Een eind verder trokken de sterk ingesnoerde, felbestekelde, 45-kantige. witgerande stammetjes van E. virosa Willd. (&Polygo-

nae) de aandacht. Deze uit Klein-Namaqualand stammende soort,
welke zich door een zeer giftig melksap onderscheidt, wordt door
den Afrikaner ,,noorsdoorn” genoemd, welke naam voor verschillende doornige Euphorbia-soorten wordt aangewend.
Een platten, kussenvormigen habitus toonde ons E. pulvinata
Marl., een in Basoetoland thuisbehoorende soort, waarvan de 7-ribbige, met honderden lange, scherpe dorens bewapende stammetjes
aan het topgedeelte groen-, voor de rest grijsgekleurd zijn. Sommige
van die stammetjes waren met heel donker paarsachtig roode bloeiwijzen met duidelijk afstekende gele meeldraden bezet. De inheemsche benamingen dezer soort, welke wel 2 voet in doorsnede kan
(speldekussen); vooral
worden, zijn ,,voetangel” en ,,pincushion”
de laatste naam is goed gevonden. Op het oogenblik kunnen we
niet nagaan tot welke sectie deze opmerkelijke soort, welke niet in
A. B e r g e r’s sterk verouderde monographie ,,Sukkulente Euphorbien” (1907) voorkomt, behoort. Het reeds lang aangekondigde en
waarschijnlijk reeds ten dele verschenen groote standaardwerk over
de succulente Euphorbiae van W h i t e en S 1 o a n e, hetwelk we
met groote belangstelling tegemoet zien, zal stellig in een lang gevoelde behoefte voorzien.
De groep der Meleuphorbia was er o.a. vertegenwoordigd door
E. meloformis Ait. en een niet te best exemplaar van E. obesa Hook.
fil.
In E. meloformis , welke soort in onze Europeesche verzamelingen geen onbekende verschijning is, hebben we een plant, welke
door vertakking een opeenhooping
vormt van bolvormige. 8-10
ribbige lichaampjes met ingezonken bruin en bovenaan versierd met
de lange, dikwerf gevorkte, er als dorens uitziende houtige bloemstelen, welke na den bloei aan de plant blijven zitten. In de Oostelijke Karroo, w a a r deze Enphorbia in het wild groeit en waar ze
voor het eerst door T h u n b e r g bij Zwartkopsrivier werd gevonden, zoodat ze reeds meer dan anderhalve eeuw bekend is, wordt
ze ,,ezelskost” of ,,pol” genoemd.
E. obesa verschilt o.a. van de voorgaande doordat ze zich niet
vertakt, maar slechts één lichaam vormt van een meer gerekten
vorm, met breede, veel minder diepe groeven tusschen de ribben en
op in het oog vallende wijze met roodachtig-bruine lengte, en
dwarsstrepen geteekend. Zulk een obesa-lichaam doet in vorm en
teekening wel ietwat aan een zwak geribden meloen denken! Deze
soort, welker habitat zich eveneens in de Kaapprovincie bevindt
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(een meer nauwkeurige aanduiding van de vindplaats vermogen
we niet te geven) is van een dusdanige zeldzaamheid, dat het ZuidAfrikaansche gouvernement destijds een uitvoerverbod van levende
planten ervan heeft uitgevaardigd, om algeheele uitroeiing te voorkomen.
E. meloformis en E. obesa zijn beide tweehuizig, d.w.z. dat de
mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen zich op verschillende planten ontwikkelen.
De aardige E. globosa Sims (& Dactylanthes) met haar ronde
en meer gerekte, dicht opeengehoopte geledingen, een in de Kaapprovincie inheemsche soort, groeide ook in dit succulentenparadijs.
Ook troffen we er kleine bloeiende exemplaren aan van E. bupleurifolia Jacq. , waarbij de héél dikke, dicht met in een dubbele spiraal
gerangschikte podariën bezette stam tusschen de lancetvormige bladeren aan den top, welke daar een wonderlijk pruikje vormen,
eenige langgesteelde groengele inflorescenties toonde. Deze merkwaardige, tot de Treisia-groep behoorende soort is een bewoonster
van de Kaapprovincie, waar ze o.a. door J. F. D r è g e op de hell i n g van d e n Katberg w e r d g e v o n d e n .
De aandacht trok ook een mooie, gedrongen, dikstammige plant
van het ,,Medusahoofd”, E. caput-medusae L., welk exemplaar temeer opmerkelijk was door een op zijn wortels woekerenden parasiet, Hydnora africana Thunb., een knobbelig, geheel van bladgroen
ontbloot was van een vleezige substantie, hetwelk destijds door
T h u n b e r g voor een soort zwam werd aangezien 4). Het geslacht Hydnora, waarvan in Zuid-Afrika 8 soorten voorkomen,
behoort echter tot de hoogere planten en wel tot de kleine, ten
nauwste aan de Rafflesiaceae (denk aan de Rafflesia, de haast
legendarische reuzenbloem van het Sumatraansche oerwoud!) verwante familie der Hydnoraceae. We herinneren ons niet H. africana in bloei gezien te hebben, we bezitten althans dienaangaande
geen enkele aanteekening. Uit de literatuur weten we echter, dat ze
een onaangenaam riekende, zeer dikvleezige, bekervormige bloem
voortbrengt, welke zich nauwelijks opent en veel grooter is dan de
plant zelf. Het binnenste van de vrucht, welke onder den grond
rijpt, wordt door de Hottentotten en verschillende dieren, o.a. jak4) C. P. T h u n b c r g : Beskrifning pa en ganska besynnerlig och obekant
svamp, Hydnora africana, ifràn Goda hopps udden (Beschrijving van een heel
vreemde en onbekende zwam, H. africana, van Kaap de Goede Hoop). Kongl.
Vetenskaps Academiens Handlingar, Stockholm, vol. 36, tab. II (1775).

halzen, gegeten, wat de plant den naam .,jakhalskost” bezorgde.
Andere, minder algemeene benamingen zijn .,baviaanskost”, ,,kannip” en ,,T’nau”.
Om tot de hospesplant, E. capuf-medusae, terug te keeren, bestaat dit gewas uit een zeer korten, dikken, bovenaan verdikten,
dus min of meer knotsvormigen stam, waarvan talrijke, dikke, grijsgroene, met hoekige podariën bezette, slangvormige takken straalsgewijze uitgaan, evenals het hoofd van Medusa, een bekende
vrouwenfiguur uit de Grieksche mythologie, met naar alle kanten
uitschietende slangen bij wijze van haren!
Op de ,.rockeries” vonden we een nog onbenaamde Euphorbia
sp. van de Medusea-groep, waaraan glimmende, groene, 3-hokkige
vruchtjes vielen op te merken.
E. caput-medusae en verwante soorten, welke in de Oostelijke
Kaapprovincie haar habitat hebben, staan bekend onder de Afrikaansche benamingen ,,vingerpol” en ,,hondebos”.
(Wordt

vervolgd)

DE BESTUIVING VAN DE ASCLEPIADACEAE.
IN HET BIJZONDER DIE VAN HET S UCCULENTE GESLACHT
STAPELIA.

De eigenaardig gevormde bloemen van het overbekende geslacht
Stapelia zullen wel nooit aan de aandacht van kwekers en liefhebbers ontsnapt zijn. Hoewel een intensieve studie gemaakt is
van deze interessante planten, zullen velen toch de bloemen na
een waardering van hun schoonheid, laten uitbloeien, zonder een
meer nauwkeurige beschouwing van hun bouw.
Het ligt in mijn bedoeling met dit artikeltje te trachten, een ieder,
die in het komende seizoen in zijn kas of bak of andere cultuurruimte zijn Stapelia’s weer tot bloei weet te brengen, op te wekken
tot het onderzoeken van de bijzondere inrichting voor de bestuiving, die deze bloemen bezitten.
Het geslacht Stapelia behoort tot de familie der Asclepiadaceae.
die op hun beurt weer deel uitmaken van de Sympetalae (bloemen
met geheel of gedeeltelijk vergroeide bloembladeren), welke weer
ingedeeld zijn bij de Dicotyledones (2-zaadlobbigen) en uiteindelijk dus behoren tot de Angiospermae (of Bedektzadigen).
De Asclepiadaceae, een familie waarvan ruim 220 geslachten
met 2000 soorten deel uitmaken, is botanisch zeer merkwaardig en
wel in het bijzonder door het bestuivingsmechanisme.
De stuifmeelinhoud van de helmknoppen is verenigd tot was-

achtige klompjes (fig. C, 1). welke weer tot paren aaneengehecht
zijn door een tangachtig mechanisme (fig. C, II).
Deze inrichting speelt een belangrijke rol bij de indeling van de
familie.
Voor het verkrijgen van een goed inzicht in het gehele verloop
van de bestuiving dezer planten, is het nodig om aan de hand van
tekening A de verschillende delen van de bloem achtereenvolgens
te bespreken.
De tekening is gebaseerd op de bouw van de bloem van de zeer
b e k e n d e Stapelia variegata L.
Allereerst zien we dan de 5-tallige kelk (fig. A. 1X) en de 5

Tcckening

G. van Rosscm

goed ontwikkelde kroonslippen (fig. A, V III (hier weggesneden)
en fig. B, I). daarbinnen vinden we een ringvormige wal, de annulus (fig. B, II) genaamd, vermoedelijk een uitgroeiing van de bloembodem.
Het complex in het midden van de bloem. dat opgebouwd wordt
door de geslachtsorganen noemen we het gynostegium (fig. B, VI).
Aan het gynostegium onderscheidt men allereerst een of twee
rijen van 5 schubben of lobben, welke zeer merkwaardig zijn en
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kenmerkend voor de fam. der Asclepiadaceae, men spreekt hier
van c o r o n a , ( f i g . A , I, II, VI, fig. B, III, IV, V). De meningen
lopen nogal uiteen over de vraag wat deze corona eigenlijk precies is.
Aan de basis van de corona-lobben wordt gewoonlijk nectar afgescheiden, terwijl dit nogal eens gepaard gaat met het optreden
van een sterke, dikwijls zeer onaangename aasgeur. Het doel van
deze beide functies is duidelijk; de insecten worden erdoor aangelokt.
In de vorm en in het aantal kransen van de corona-lobben is een
sterke variatie te bespeuren. De vorm kan bij de determinatie een
belangrijke rol spelen, het is echter niet mogelijk alle geslachten,
alleen met behulp van dit kenmerk van elkaar te onderscheiden,
daar veelal de verschillende vormen van deze corona-schubben in
elkaar overgaan. Wanneer we 2 kransen van corona-lobben kunnen
onderscheiden, spreekt men van de buitenste- en de binnenste corona (fig. A, I, II, VI. fig. B, III, IV, V).
Zoals reeds eerder terloops is opgemerkt, is de stuifmeelinhoud
van de beide helmknoppen verenigd tot wasachtige klompjes (fig.
C, I); de gezamenlijke inhoud van een helmknop noemt men hier
pollinium.
De beide klompjes zijn paarsgewijs verenigd door een orgaan,
dat men translator (fig. C) noemt en waaraan we 2 delen duidelijk kunnen onderscheiden, n.1. een klemlichaam (fig. C, III) en de
beide armen (fig. C, II).
Het merkwaardige is, dat deze beide delen geen celstructuur vertonen, maar opgebouwd zijn uit een hoornachtige afscheiding van
de schijfvormige stempel.
De translatoren zijn hij de verschillende geslachten der Asclepiadaceae dikwijls geheel verschillend gebouwd. Bij Asclepias cornuti
kunnen we zeer duidelijk de beide armen onderscheiden, die aan
de ene zijde elk een pollinium grijpen en aan de andere kant tesamen komen en bevestigd zijn aan het klemlichaam.
Het klemlichaam bestaat in dit geval uit een eivormig, hoornachtig lichaam, dat aan een zijde een spleet vertoont en aan de
rugzijde gesloten is.
Pectinaria asperifolia N. E. Brown (fig. C) heeft echter translatoren die anders gebouwd zijn. De armen van de translator zijn
veel korter en meer of minder gevleugeld, dus van een soort aanhangsels voorzien. die B r o w n ,.antherwings” noemt. (fig. C, IV).

Het eigenlijke klemlichaam ligt vlak onder de beide pollinia en
heeft wel ongeveer dezelfde vorm als dat van Asclepias cornuti.
Aanvankelijk ligt het klemlichaam aan de rand van het gynostegium. Juist boven de eigenlijke stempelspleet, tussen 2 helmknoppen.
De beide pollinia behoren dus tot 2 naast elkaar gelegen, verschillende helmknoppen. Het klemlichaam ligt juist boven één van
de 5 vooruitspringende hoeken van het gynostegium.

Helmknoppen en pollinia vinden we in een horizontale ligging op
het brede oppervlak van het gynostegium (fig. A, III, IV).
Het klemlichaam staat loodrecht t.o.z. daarvan geplaatst, de
spleet naar buiten gericht, juist boven de stempelspleet (fig. A, V),

terwijl daaronder een slip van de buitenste corona (fig. A, VI)
ligt.
De Werking:
Wij zullen nu zien hoe deze ingewikkelde inrichting werkt.
Bij Stapelia variegata zijn de slippen van de buitenste krans van
de corona lijnvormig. Zij spelen als het ware de rol van brug van
de annulus naar de stempelholten.
Door de walgelijke aasgeur aangelokt, komen de vliegen op de
bloem af; zij begeven zich over de buitenste corona-slip naar de
stempelholte om in de oksel de afgescheiden nectar op te zuigen.
Bij het terugtrekken van de zuigsnuit uit de corona-holte is het
begrijpelijk, dat gemakkelijk één van de borstelharen van de zuigsnuit tussen de spleet van het even daarboven gelegen klemlichaam
komt en de vlieg dus vastzit. Deze begint te rukken en trekt met
het klemlichaam de daaraan door de armen bevestigde pollinia uit
de helmknoppen. Het gehele lichaampje is zo licht, dat de vlieg er
gemakkelijk mee kan wegvliegen. Natuurlijk kunnen ook de poten
met de klauwtjes beklemd raken.
De vlieg zoekt nu een andere bloem en gaat dezelfde weg naar
de holten van de corona-slippen. Bij dit bezoek geraakt een pollinium of soms beide in de stempelholte, deze loopt naar boven smal
toe en zodoende blijven de pollinia gemakkelijk hangen en worden
op de daarvoor bestemde plaats afgestreken.
Nu ontwikkelen zich de pollenbuizen en de bevruchting komt tot
stand.
De veel grotere bloemen v a n Stapelia gigantea N. E. Brown, St.
grandiflora Mass. en St. hirsuta L., enz. worden volgens A 1 w i n
B e r g e r door gehele zwermen aasvliegen bezocht.
De kleur van de bloem, mede de voor ons onaangename aasgeur,
brengen de vliegen in de waan met werkelijk aas te doen te hebben, zij zetten er hun eieren af en binnen enkele dagen wemelt de
bloem van de welbekende maden, die spoedig door voedselgebrek
de hongerdood sterven, maar daarbij veelal de gehele bloem te
gronde richten. Na de bevruchting droogt het gynostegium in en
valt af, de beide delen der vrucht komen nu vrij.
Verklaring der figuren:
Fig. A, sterk vergrote doorsnede door het gynostegium van
Stapelia variegata L., naar A 1 w i n B e r g e r, Stapelieen und Kleinien. Stuttgart 1910. fig. 7.

I.
II.
.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

binnenste hoornsegment van de corona.
buitenste hoornsegment van de corona.
helmknop.
pollinium.
stempelholte.
buitenste krans van de corona.
vruchtbeginsel.
basis van de kroonbladen.
kelk.

F i g . B, 3 X vergrote doorsnede van de bloem van Stapelia variegata L. naar W h i t e et S 1 o a n e, The Stapelieae, Vol. 1, pag. 3.
fig. 4.
I. kroon.
II. annulus.
IIA. kroonbuis.
III. buitenste krans van corona-lobben.
VI. buitenste hoornsegment van de binnenste krans van coronalobben.
V. binnenste hoornsegment van de binnenste krans van coronalobben.
VI. stempelzuil. (gynostegium)
VII. vruchtbeginsel.
Fig. C, 90 X vergrote translator met pollinia. naar W h i t e et
S 1 o a n e, The Stapelieae, Vol. I, pag. 4, fig. 5 (no. 3).
I. de beide pollinia.
II. arm.
III. klemlichaam.
IV. helmknopvleugels.
Na het bespreken van de botanische merkwaardigheden der bestuiving, lijkt het mij goed om aan de hand van de bovenstaande,
welwillend door de Heer K r e u z i n g e r beschikbaar gestelde
foto van Stapelia grandiflora Mass., nog eens te wijzen op de bijzondere schoonheid van de bloemen der Stapelia’s.
G. VAN ROSSEM.
Lisse.
LITHOPS TERRICOLOR N. E. Br.
Lithops terricolor vormt meestal kleine zoden, doch er komen
ook exemplaren voor, welke het tot acht hoofdjes brengen.
D e corpuscula z i j n 2 0 - 3 0 m m l a n g e n 1 0 - 1 5 m m b r e e d . D e
spleet is vrij diep, 10-15 mm en slechts weinig geopend.
Het plantenlichaam is grauw, bruinachtig blauw van kleur. Het
bovenvlak is ovaal en zwak gewelfd, naar de randen afgerond.
De kleur van het bovenvlak is donker bruingroen, vermengd met
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wat roodachtig grauw en bezet met dicht opeen gehoopte stippen
die samenvloeien tot vlekken van een donkere, doffe grauwgroene
kleur en met alleen staande stippen aan de randen, zoodat h e t
geheel de kleur krijgt van uitgedroogde aarde, waaraan de plant
den naam terricolor te danken heeft.
De bloem is betrekkelijk klein, geel van kleur met wit aan de
basis der petalen. De bloeitijd valt op het einde van September of
in October.

Lithops terricolor

N . E . Brown.

Foto de Veen.

In cultuur levert deze plant geen moeilijkheden op, de bloemen
verschijnen willig.
De plant wordt gevonden in Laingsburg District, bij Grootfontein, zij groeit op zwarten leiachtigen grond. doch ook op kiezelgrond.
TH. DE HAAS.

INHOUD : Zuid-Afrikaansche Succulente
van Asclepiadaceae. - Lithops terricolor.
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Alvorens van de Euphorbia’s af te stappen, willen we nog even
stilstaan bij een plant, welke we op het reeds genoemde granieten
plaveisel aantroffen en welke om meer dan één reden belangwekkend was. We doelen hier op een goed ontwikkeld. doch nog onvertakt exemplaar van E. polygona Haw., hetwelk gastvrijheid
verleende aan een halfparasiet. Viscum minimum Harvey (Loranthaceae)
Genoemde E u p h o r b i a , welke tot de sectie der Anthacantha behoort, onderscheidt zich door een 10 - 13-ribbigen, donkergroenen,
cylindervormigen stam met diepe, scherpe groeven tusschen de met
talrijke scherpe, afstaande dorens bezette ribben, welke soms een
spiraalvormige draaiing vertoonen,
zooals op de photo, welke wij
ter plaatse maakten (zie afb. 3) 5) duidelijk te zien is. Oudere planten vertakken zich aan de basis; op de natuurlijke groeiplaatsen in
5) Deze photo werd reeds eerder gepubliceerd bij een korte bijdrage van de
schrijfster over Euphorbia polygona Haw. en Viscum minimum Harv. in The
Euphorbia Review, Vol. 1, No. 4 (Oct. 1933), pp. 31-32.

de Oostelijke Kaapprovincie kunnen ze een hoogte van 4-5 voet
bereiken.
Aan het afgebeelde exemplaar is nog iets bijzonders te zien, n.1.
een klompje van vier glimmende bessen tusschen twee ribben ong e v e e r o p h e t m i d d e n van d e n s t a m . W e h e b b e n h i e r m e t d e
v r u c h t e n t e d o e n van Viscum m i n i m u m Harv., een s o o r t v a n
groote zeldzaamheid en de kleinste van het geslacht, welke wel ten

Afb. 3.

Euphorbia polygona Haw. als gastheer van Viscum minimum Harv., een roodvruchtige Kaapsche vogellijm.
Kirstenbosch, Newlands, K. P. October 1933.
Photo Mia C. Karsten.

zeerste verschilt van de bekende, vooral op populieren en appelen pereboomen parasiteerende Europeesche vogellijm (maretak of
mistletoe). V. album L., welke laatste door lange en dunne, buigzame, gegaffelde takken, welke door het bezit van bladgroen mede
de ademhalingsfunctie uitoefenen, en goed ontwikkelde lederachtige bladen en kleine witte bessen is gekenmerkt.
Bij die dwergachtige Kaapsche vogellijm zijn daarentegen de
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vegetatieve organen wel bijzonder gereduceerd! De stengel bestaat
hier uit slechts één enkel, niet meer dan 4-6 mm lang, haast onzichtbaar internodium, terwijl bladeren geheel ontbreken. Dit kleine
groene internodium tooit zich aan den top met een glanzend scharlakenroode bes ter grootte van een kleine erwt (veel grooter dan
het stengellid zelf!), welke uiteraard bijna vlak tegen het weefsel
van de Euphorbia aan komt te liggen. Evenals dat bij onze inheemsche vogellijm het geval is, betrekt V. minimum het benoodigde water en voedsel (anorganische voedingszouten) door middel van zuigwortels of haustoriën, welke het weefsel van de plant
waarop ze parasiteert binnendringen en gewoonlijk in verbinding
treden met de vaten, waardoor het voedsel voor den gastheer wordt
aangevoerd. Echter heeft V. minimum nog de eigenaardigheid, dat
die zuigwortels binnenin het weefsel van den hospes vertakkingen
vormen, welke gedurende bepaalde perioden van het jaar op verschillende plaatsen aan de oppervlakte komen en de karakteristieke
stengelleden en bessen voortbrengen. Hierdoor kunnen we dus een
opeenhooping v a n v e r s c h e i d e n e b e s s e n k r i j g e n , zooals o p h e t
Euphorbia-exemplaar op Kirstenbosch.
I n z i j n a r t i k e l .,Two r a r e P a r a s i t e s o n Succulent S p e c i e s o f
Euphorbia” in The Euphorbia Review, Vol. 1, No. 4 (October
1935), pag. 29-31, waaraan bovenstaande gegevens grootendeels
zijn ontleend, deelt R. A. D y e r mede, dat V. minimum voor zoover hij weet in het wild alleen groeit op E. polygona en E. horrida
Boiss., maar hij acht het niet onmogelijk, dat deze kleine halfparasiet zich in cultuurstaat ook op verwante soorten als E. sfellaespina
Haw., zal nestelen.
Volgens D y e r, die deze Viscum-soort op exemplaren van E .
polygona te Howiesons Poort bij Grahamstown (Oostelijke Kaapprov.) heeft gevonden, was D r è g e een der eersten, zoo niet de
eerste, die haar heeft ontdekt. In de beschrijving van V. minimum
in de Flora Capensis, Vol. 2 (1861-62), pag. 581, wordt als habitat Albany (Oostelijke Kaapprov.) en als ontdekker eene Mrs.
B a r b e r genoemd.
Tot zoover deze roodvruchtige Viscum-soort en haar gestekelde
gastheer. Van bijgaande afbeelding valt nog te vermelden, dat
rechts van de Euphorbia, geheel op den voorgrond, eenige exemplaren van de ultra-succulente Mesem Dinteranthus Pole-Evansii
Schwant., een mimicryplant par excellence, zichtbaar zijn.
Alvorens van de rotstuinen afscheid te nemen, willen we toch

.

nog een een enkel woord wijden aan een heel bijzondere nietsucculente struikachtige plant, waarvan op het hooger gelegen gedeelte eenige exemplaren waren aangebracht, welke niet nalieten
telkens weer het oog te boeien door hun fel roseroode bloemenpracht. Het was een Composiet, Phaenocoma prolifera Don genaamd, welker bruidstooi werd gevormd door groot, glanzende
bloemhoofdjes van een waarlijk schitterende roseroode kleur. Waar
de lintbloempjes van een papierachtig karakter zijn, stijf aanvoelen,
hebben we met een echte stroobloem
te doen, welke afgesneden
stellig heel lang goed zal blijven. Voor zoover we weten. is de Phaenocoma geen inheemsche benaming rijk, maar wij zouden haar, al
is het wat onhandig lang, ,,de plant met de wisselende bloemkleuren” willen noemen, Want via rose verbloeien de bloemhoofdjes
wit en glanzen dan als zilver, zoodat dit gewas in zijn bloei een
opeenvolging toont van roserood, rose, wit. Verder is deze plantensoort door heel kleine schubvormige of cypresachtige blaadjes
gekenmerkt, welke aan den bovenkant, waar zich de huidmondjes
bevinden, zijn uitgehold en van een bosje wollige haren voorzien.
Bij droog weer krimpen de blaadjes in en komen dan dicht tegen
de twijgjes aangedrukt te liggen, waarbij ze met den hollen kant
gedeeltelijk over elkander heensluiten, evenals de pannen van een
dak, waardoor de communicatie van de huidmondjes met de buitenlucht vrijwel wordt afgesloten. Een ingenieuze inrichting om een
te groot vochtverlies te voorkomen!
Het genus Phaenocoma is monotypisch, bestaat uit slechts één
enkele soort. Als habitat vonden we aangegeven Caledon en Sir
Lowry’s Pass in de Zuidwestelijke Kaapprovincie.
De Mesembryanthemumtuin, waar we thans een kijkje gaan
nemen, is aangelegd op een bank van rooden grond, welke het pad
aan den Zuidkant van het gazon, dat Kirstenbosch rijk is en dat
heel wat aan onderhoud kost, aan weerskanten begrenst. Naar
alle waarschijnlijkheid is het plan, dat men destijds koesterde, om
den Mesemtuin met de hooger op de helling gelegen ,,rockeries” t e
verbinden, inmiddels ten uitvoer gebracht.
In den Mesembryanthemumtuin zijn alleen soorten van struikachtigen en kruipenden habitus uitgeplant, de ,,mimicries” en andere kleine stamlooze vormen worden, zooals we reeds eerder aans t i p t e n , meerendeels in een kas gekweekt.
T i j d e n s o n s b e z o e k a a n Kirstenbosch i n S e p t e m b e r - O c t o b e r
hebben we den Mesemtuin in al zijn glorie mogen aanschouwen,
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aangezien de hier bijeengebrachte planten van Augustus tot November de grootste bloemenweelde tentoonspreiden. Van de verschillende soorten waren niet enkele exemplaren, maar meest grootere of kleinere groepen uitgeplant, welke met bloemen overdekt
soms haast oogverblindend werkten. W a n t er z i j n w e l g e e n
bloemen op aarde, welke feller en levendiger kleuren aan den dag
De meest voorkomende
leggen dan juist de Mesembryanthema!
kleur is magenta (te vergelijken met purperrood) in verschillende
schakeeringen, maar ook geel, vurig oranje, goudbruin, zuiverwit

Afb. 4. Stralende bloemenpracht van Mesembryanthemum
amoenum
Salm. Slechts een klein hoekje van den Mesemtuin!
Kirstenbosch,
Newlands,
K.P. October 1933.
Photo Mia C. Karsten.

zijn vertegenwoordigd, terwijl voorts velerlei tusschentinten en combinaties zijn op te merken. Over de oppervlakte der bloemblaadjes
ligt nog een bijzondere glans, wat het effect nog aanmerkelijk verhoogt, de bloemen in het zonlicht doet glinsteren. Zooals genoegzaam bekend mag worden geacht, openen de bloemen der meeste
Mesembryanthema zich alleen bij mooi, warm weer, zooals bij zoovele andere Kaapsche gewassen.
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Laten we er thans toe overgaan, een paar der schoonste soorten
uit den Mesemtuin naar voren te brengen.
Een waar feest voor oogen was een groep Mes. amoenum Salm
(zie afb. 4), waarvan elk struikje als het ware een bouquet vormde
van langgesteelde, stralende lichtpurperen bloemen van 3,5 - 4 cm
doorsnede. De langwerpige, eenigszins cylindervormige, driekantige succulente blaadjes, waarmede de takjes zijn bezet, zijn glad,
groen of iets roodachtig aangeloopen. Deze soort is van de Oostelijke Kaapprovincie
herkomstig, waar ze o.a. door W. S o n d e l
in het Albany district in de buurt van Grahamstown werd gevonden.
De hierbij afgedrukte photo geeft een goed beeld van den bloemenrijkdom dezer plant, alsook van de grootte der ten volle geopende bloemen. Maar haar stralende schoonheid is zelfs niet door
de mooiste afbeelding in kleurendruk te benaderen, daarvoor moet
men de planten in natura zien!
Eéne schittering van oranjerood, welke in de felle zon haast pijn
deed aan de oogen, vormden de ca. 2 voet hooge struikjes van
Mes. speciosurn Haw., welke soort later door G. S c h w a n t e s
van het genus werd afgesplitst onder den naam Drosanthenum speciosum Schwant. De geslachtsnaam Drosanthemum duidt hierop,
dat de er toe gerekende soorten blaadjes bezitten, welke dicht met
glinsterende papillen zijn bezet, wat eenigszins aan de zonnedauw
(Drosera) herinnert. Aanvankelijk hebben ook de takjes een papilleuze oppervlaktestructuur, doch hij het ouder worden overdekken
deze zich met een grauwe bast. Bij Mes. speciosum (syn. Drosanthemum spec.) zijn de succulente blaadjes zijdelings samengedrukt,
driekantig tot cylindervormig en frischgroen van kleur. De oranjeroode bloemen, welke in het hart groenachtig zijn, staan op lange,
met papillen bezette stelen en kunnen een diameter van wel 5 cm
bereiken. Ze hoort in de Zuidelijke Kaapprovincie thuis, waar ze
op heuvels aan de Gouritzrivier en hij Swellendam (S o n d e r)
werd aangetroffen.
De kleinere succulenten uit de Karroo, de Zuidwest-Afrikaansche Namib en andere gebieden, waar de regenval uitermate gering
is, worden voor het meerendeel in potten gekweekt en zijn in een
kleine kas op de Kweekerij gehuisvest, waardoor ze tegen de zware
winterregens zijn beschut en net zooveel gegoten kunnen worden
als wenschelijk wordt geacht. Hier in deze kas troffen we de
meeste ultra-succulente Mesembryeae aan, de mimicry- en venster-

planten, behoorende tot de geslachten Lithops,
Conophytum, Pleiospilos, Rimaria, Gibbaeum, Titanopsis, Argyroderma, e t c . , a l s mede verschillende interessante Stapelieae, de opmerkelijke Haworthia truncata Schönl. met haar afgeknotte venstertoppen, en vele
andere succulenten. welke de fraaiste aanpassingen aan droogte
en andere ongunstige factoren toonen.
Weliswaar is deze verzameling aanzienlijk kleiner dan die, welke
in de kassen van den Universiteitstuin te Stellenbosch is bijeengebracht, maar dat neemt toch niet weg, dat ze het bezichtigen alleszins waard is. Waar Stellenbosch een rotstuinaanleg, een succu-

Afb. 5. Een prachtige steenvormige Mesem, Pleiospilos Nelii Schwant.
Kirstenbosch, Newlands,
K.P. October 1933.
Photo Mia C.Karsten.

lententuin, zooals Kirstenbosch dien heeft, mist, zijn deze beide
tuinen voor den liefhebher van succulenten in verschillend opzicht
bezienswaardig.
Van de z.g. ,.mimicries” vroegen in het bijzonder onze aandacht
d e m o o i e e x e m p l a r e n van Pleiospilos Nelii Schwant. (syn. P. tricolor N.E.Br., P. pedunculata L. Bolus). Van een dezer planten,
prijkend met eenige uitgebloeide bloemen en een reeds opengesprongen zaaddoos, namen we een photo, welke men hierbij vindt
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gereproduceerd (afb. 5). De zeer dikke, enkel aan de basis vergroeide bladeren zijn aanmerkelijk ronder dan die van de bekende
P. Bolusii N.E.Br. - hebben ongeveer den vorm van een halven
kegel - en zijn donker grijsgroen van kleur of wat roodachtig aangeloopen en dicht bezaaid met donkere, iets uitstekende puntjes.
Deze soort groeit solitair of vormt klompen van 2-5 exemplaren
op één wortel. Afgebeelde plant. waarbij de jonge bladformatie van
tusschen de oude bladeren
te voorschijn is gebroken, is tweekoppig.
Gezien de zich nog op de plant bevindende bloemresten, zouden
we deze soort nog in bloei hebben aangetroffen, wanneer we slechts
een weinig eerder op Kirstenbosch waren geweest. Het is jammer.
dat we net den bloei hebben gemist, daar de bloemen van P. N e l i i ,
welke een diameter van 6 cm kunnen bereiken, bijzonder opmerkelijk zijn door haar driekleurigheid. De bloembladen zijn n.1. aan
den voet witachtig, vervolgens oranje en aan den top meer geelachtig gekleurd, aan welke hoedanigheid de soortnaam tricolor is
ontleend.
Maar aangezien G. S c h w a n t e s zijn beschrijving
dezer soort eerder gepubliceerd bleek te hebben, moest echter de
door N. E. B r o w n gegeven naam vervallen.
P . N e l i i groeit op uitgestrekte plaatsen, ver van een hoofdpad,
tusschen Willowmore en Prince Albert in de Groote Karroo, waar
ze omstreeks 1929 door Prof. Dr. G. C. N e l, naar wien de soort
ook werd genoemd, voor het eerst werd gevonden. We herinneren
ons nog, dat Prof. N e l, bij wien we tijdens ons eerste bezoek
aan Stellenbosch eind Juli 1933 logeerden, in zijn woonkamer een
paar bakjes, beplant met steenvormige Mesems, had staan, waaronder ook deze zeer typische Pleiospilos-soort viel op te merken.
We hebben in P. Nelii een zeker niet minder treffend voorbeeld
van mimicry dan in de een kwarteeuw eerder, in 1904 door M a r1 o t h o n t d e k t e P. simulans N.E.Br. (syn. M e s e m b r . simulans
Marl.). In den drogen tijd, wanneer de dicht opeengeperste, nog
vaneengespleten bladparen
n i e t d o o r d e nieuwe bladformatie
- welke er dan als gebarsten rolsteenen uitzien - en het omringende gesteente met stof zijn overdekt, moeten ze heel moeilijk
(Slot volgt.)
op het veld te onderscheiden zijn 6).
6) Verschillende bijzonderheden P. Nelii betreffende zijn ontleend aan een
artikeltje over deze soort van de hand van den Stellenbosschen hortulanus, den
heer H. H e r r e, verschenen in ,,Succulenta”, 21e j.g., 1939, pag. 120-121. De
daarbij afgedrukte photo. genomen door Prof. N e 1, geeft een uitermate interessant beeld van deze steenvormige plant in haar natuurlijke omgeving in de
Groote Karroo.

PLEIOSPILOS

NELII

Schwant.

(Syn: Pleiospilos tricolor N.E.Br., Pleiospilos pedunculata L. Bol.)
Zooals Gibbaeum a l b u m a l s d e m o o i s t e o n d e r d e Gibbaeumsoorten geldt, is zeker Pleiospilos Nelii de mooiste van de Pleiospilos-soorten, hetgeen vooral naar voren komt, indien de plant gaat
bloeien, wat echter zelden bij gekweekte exemplaren voorkomt.
Pleiospilos Nelii genoemd naar Prof. Dr. C. C. N e l te Stellenbosch, Zuid Afrika, is beschreven (als Pl. pedunculata) in het
Monatschrift fuer Kakteenkunde (Deutsche Kakteen-Gesellschaft)
1930, bldz. 146 en (als Pl. tricolor) in ,,The Gardeners Chronicle”
1930, deel II, bldz. 296.

Pleiospilos Nelii Schwant.

Foto de Boer.

E e n f r a a i e a f b e e l d i n g , g e n o m e n d o o r L a b a r r e. k o m t v o o r
o p bldz. 10 van ,,Mesembryanthema” (Brown. Tischer en Karsten).
De naam tricolor is ontleend aan de kleur van de bloem, welke in
het midden wit, naar buiten roodachtig bruin en aan de toppen der
bloembladen meer geelachtig is; de bloem maakt in haar geheel de
indruk van licht roodbruin te zijn met een wit centrum.
De plant werd gevonden in het gewest Willowmore (Prince Albert Division) nl. tusschen Prince Albert en Willowmore (Kaapland).
Wat den vorm betreft. doet P l e i o s p i l o s N e l i i denken aan een
uiterst compacte Pl. Bolusii, met bijna halfkogelvormige bladeren,
welke soms breeder dan lang zijn; de lengte is soms zoo kort, dat
de twee binnenste, aaneengesloten bladeren samen op een van
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boven naar beneden samengedrukte bol gelijken; het aantal bladparen is twee à drie.
Van de in mijn verzameling aanwezige (ten deele van de verzameling S w u s t e afkomstige) exemplaren, zijn de twee grootste,
welke op de afbeelding voorkomen, van de volgende afmetingen; binnenste bladpaar: elk blad is ca. 3,5 cm lang (hoog), 3,5 à 4,5 cm
breed en 2,3 à 2,5 cm dik; tweede bladpaar: 4,5 à 5 cm lang (hoog),
3,5 à 4 cm breed en ca. 2.5 cm dik: het derde (onderste) bladpaar,
dat een der exemplaren bezit, is van iets kleinere afmetingen.
De oppervlakte van de bladparen is glad, donker grauwgroen
met een roodachtig bruinen gloed en voorzien van talrijke donker
groene punten. In tegenstelling met de zittende, ongesteelde bloemen van Pl. Bolusii, is de bloem van Pl. Nelii gesteeld; steel lang
ca. 1,5 cm; diameter van de bloemkroon 40 à 45 mm. Het op de
afbeelding links voorkomende exemplaar bloeide in April 1942.
Dr. H. W. DE BOER.
KLEINIA ARTICULATA (L. f i l . ) H a w.
,.Een grappig plantje” zoo noemde eenige jaren geleden een dame
deze Kleinia. ,,Een grappig plantje, want het staat ‘s zomers kaal,
wanneer alle andere succulenten in vollen groei zijn, terwijl het
‘s winters tijdens den algemeenen rusttijd, bladeren heeft en bloeit.”
Inderdaad; Kleinia articulata is een grappig plantje, dat haar
Zuid-Afrikaansche herkomst nog nooit verloochend heeft. En juist
daarom groeit en bloeit het tijdens onzen winter: immers dan is het
zomer in Zuid-Afrika. Onder de tallooze succulenten neemt Kleinia
articulata wel een zeer bescheiden plaats in. Eigenlijke sierwaarde
heeft het plantje niet, haar bloemen hebben evenmin iets te beteekenen. Maar toch vindt iedere succulentenliefhebber haar interessant
en gunt haar gaarne het kleine plekje waarmee ze zich tevreden stelt.
Wij kweeken Kleinia articulata al meer dan dertig jaar; ze heeft
al de wisselvalligheden van onze liefhebberij meegemaakt. Soms, als
bijna alle planten aan den winter ten offer waren gevallen, was ze tot
een spruitje van nauwelijks één centimeter gereduceerd. Maar op
een hoopje scherp zand gezet, maakte het toch wortels en was binnen een paar maanden weer tot een toonbaar plantje uitgegroeid.
Den vorigen herfst had ik een stekje van een pink lengte in een
hoekje van de palmenkas gezet, niet te warm, maar vorstvrij en
lekker op de volle zon. Wat heb ik dezen langen, bangen winter

van dat plantje genoten! Het groeide er lustig op los en tooide zich
over de geheele lengte met de grijsgroene, vleezige, eigenaardig
gevormde bladeren. En meer dan eens hebben wij bij ons zelf gezegd: .,wat ben je een nietig succulentje - maar wat ben je eigen-lijk toch mooi in al je eenvoud.” Dan is zoo’n plantje het sprekend

Kleinia articulata (L. fil.) Haw.

Foto Kooy

bewijs, dat de waarde niet steeds ligt in grillige vormen en kleurige
bloemen, maar wel in de stille genegenheid, in het intieme contact,
dat ze tusschen haar en den liefhebber tot stand weet te brengen.
,,Vijversburg”.

G. D. D.

PECTINARIA ASPERIFLORA N. E. B r o w n, Flora Cap.,
IV. I. 871. 1909.
A. W h i t e et B. L. S 1 o a n e, The Stapelieae, II. 737. 1937.
Tot mijn spijt is in mijn artikeltje over de ..Bestuiving der Asclepiadaceae” in het Juli-nummer 1942 van Succulenta (pag. 80) een
fout ingeslopen.
Er wordt gesproken van Pectinaria asperi f o 1 i a N. E. Brown,
terwijl hier bedoeld wordt Pectinaria asperi f l o r a N. E. Brown.
Het is zeker niet de bedoeling de gemaakte fout goed te praten.
toch is deze reeds op meerdere plaatsen gemaakt.

De Index Kewensis. Suppl. IV (1906-1910) vermeldt abusievelijk de naam Pectinaria asperi f o l i a N. E. Brown.
Mej. M. C. K a r s t e n, die mij via Mej. v. d. T h o o r n, vriendelijk op deze fout wees, schrijft in haar mooie en interessante
publicatie; Zuid-Afrikaansche Succulente Reisherinneringen. I. De
Botanische Tuin te Stellenbosch (2). pag. 18, Febr.nummer 1941
van Succulenta, ook abusievelijk Pectinaria asperi f o l i a.
Nu toch in het bijzonder de aandacht valt op deze merkwaardige
plant, is het misschien goed hierop in het kort terug te komen.
Volgens B r o w n komt de plant voor in de Kaap Provincie, in
het Laingsburg District, in de buurt van Matjesfontein.
In mijn artikel werd gesproken van asperifolia. dus van ruwbladig, B r o w n noemde deze soort juist a s p e r i f l o r a , m e t ruwe
bloemen, naar de eigenaardige ontdekking, welke hij deed toen
hij de bloemen voor het eerst onderzocht.
In 1931 publiceerde B r o w n in ,,the Journal of the Cactus and
Succulent Society of America” een zeer interessant artikel over zijn
onderzoek van de bloemen van Pectinaria asperiflora.
De bloem is op het eerste gezicht onaantrekkelijk maar bij sterke
vergroting van een geopende en uitgespreide bloem, beschrijft
B r o w n zijn ondervindingen ongeveer als volgt:
,,I am sure they will be as astonished as I was at the extraordinary structure and beauty of the inner surface of the corolla , which
is covered with short columnar processes, not hairs, but rather
papillae, that are in turn thickly covered with short spikes.”
.,On account of this rough inner surface of the flower I have
named the plant the ,,roughflowered Pectinaria”, Pectinaria asperiflora.”
,,Apart from its remarkable structure the inner surface of this
Pectinaria is marvelously beautiful in color when alive. The ground
color is pure white, glittering and glistening as if covered with
hoar-frost and richly marked with crimson spots, which produce an
effect that once seen is not likely to be soon forgotten.”
T o t zover B r o w n i n T h e Stapelieae, A . W h i t e a n d B . L .
S l o a n e , V o l . II. 739, 740. 1937.
Gaarne wil ik tenslotte wijzen op een artikel van den heer Th.
d e H a a s. Pectinaria asperiflora N. E. Brown. Succulenta, Aug.
1939. 91, 92, 93, 94, waarin verschillende opmerkingen van
B r o w n zijn verwerkt.
Zeker hebben wij hier te doen met een merkwaardige plant.
welke weinig in cultuur zal worden aangetroffen (Kew Gardens?),
mogelijk in ons klimaat moeilijk in leven te houden, tenzij de inrichting van de cultuurruimte buitengewoon goed is.
Indien er leden mochten zijn, die mij een aanwijzing omtrent levend of herbariummateriaal van deze soort zouden kunnen geven,
dan zou ik daarvoor zeer dankbaar zijn.
G. VAN ROSSEM.
Lisse, Juli 1942.
INHOUD: Zuid-Afrikaansche Succulente Reisherinneringen.
- Kleinia articulata. - Pectinaria asperiflora.

- Pleiospilos Nelii.
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A f b . 1-7.
Door
M i a C . Karsten.
Het gen. Argyroderma was o.a. vertegenwoordigd door de
kleine A. Schlechteri Schwant., een uit slechts een enkel paar dikke,
half afgeronde, witachtige bladeren bestaande plant, welke in het
Van Rhynsdorp district was verzameld. In den bloeitijd zullen
tusschen de bladeren rose-roode bloemen te voorschijn komen.
Ook vonden we hier een exemplaar van Dinteranthus puberulus
N.E.Br., een soort uit Klein-Namaqualand met sterk vergroeide,
grijsachtiggroene, met donkere stippen bezaaide bladparen, waarmede we evenals met genoemde Argyroderma reeds op Stellenbosch kennismaakten. We weten reeds. dat D. puberulus zich met
goudgele bloemen siert.
Van de zeer succulente, veelal tot dichte kussens uitgroeiende
soorten van het gen. Gibbaeum, welker bladparen tot ei- of haast
bolvormige of wel meer cylindervormige lichaampjes of corpuscula,
waarbij de spleet naar één kant is geschoven (wat sterk herinnert
aan den kop van een haai met den zich aan de buikzijde bevindenden bek!), zijn vergroeid, noteerden we de aardige G. malle
N.E.Br., een uit de Kleine of Robertson Karroo (Ladismith, Mon-

tagu en Riversdale districten) stammende soort, met kleine, weeke,
bijkans bolvormige corpuscula van lichtgroene kleur, met een
kleine inkeping middenop of meer naar één kant geschoven, welke
in tegenstelling
met verscheidene andere soorten van dit geslacht
geheel onbehaard zijn. De plant was niet in bloei, maar we weten,
dat zich uit die kleine inkepingen van de bladparen rose bloemen
zullen ontwikkelen.
Een heel bekoorlijken indruk maakte een tot een kleine klomp
uitgegroeide plant van Rimaria Heatkii N.E.Br., waarvan verscheidene der massieve, vergroeide witachtiggroene bladparen met
een mooie, zuiverwitte bloem met spreidende petalen waren ge-

A f b . 6 . B l o e i e n d e Rimaria Heathlii N.E.Br., ,,volstruiswater”.
Kirstenbosch, Newlands, K . P . O c t o b e r 1 9 3 3 .
Pboto M i a C . Karsten.

tooid (zie afb. 6). Zooals in het eerste gedeelte onzer Z.-Afrikaansche succulente reisherinneringen, handelend over den botanischen tuin te Stellenbosch, reeds werd verteld, zijn de struisv o g e l s v e r z o t o p d e n sappigen i n h o u d van d e d i k k e plantenlichaampjes van R. Heatkii, wat haar de benaming ,,volstruiswater”
bezorgde.
De natuurlijke groeiplaatsen dezer Rimaria bevinden zich in de
Kleine of Robertson Karroo (Ladismith en Prieska districten).
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In de succulentenkas op Kirstenbosch maakten we voor het
e e r s t kennis met R . Luckhoffii L. B o l u s , g e n a a m d n a a r D r . J.
L u c k h o f f te Kaapstad, medicus en ijverig plantenverzamelaar,
die zich vooral op het gebied der Mesembryeae, meer in het bijzonder de ultra-succulente soorten, en Stapelieae (Stapelia’s en
verwanten) naam heeft gemaakt. Daar we niets naders over deze
soort, welke nog tot de nieuwere aanwinsten gerekend kan worden,
hebben opgeteekend, moeten we met de bloote vermelding volstaan.
V a n h e t g e n . Conophytum, d a t g o e d v e r t e g e n w o o r d i g d w a s ,
trokken o.a. de aandacht: C. globosum
N.E.Br.. een uit KleinNamaqualand herkomstige soort, welke door haast kogelronde, dof
lichtgroene corpuscula, waarbij de kleine centrale spleet, waaruit
zich t.z.t. een rose bloem met witte kroonbuis zal ontwikkelen, in
een ondiepe indeuking ligt, is gekenmerkt; de veel op C. calculus
N.E.Br. gelijkende C. Vanzijlii Lavis, met haar, er als grijsgroene
knikkers uitziende corpuscula, welke soort blijkens een aanteekening op het etiket bij Pofadder (Klein-Namaqualand) was verz a m e l d , e n d e z e l d z a a m voorkomende C. Wettsteinii N.E.Br.,
welke dadelijk te herkennen is aan den typischen vorm der bleek
blauwachtiggroene, flauw donkergroen gestippelde corpuscula, n.1.
omgekeerd-kegelvormig met eigenaardig afgeplatte, iets over de
zijden heenhangende bovenzijde. Deze laatste soort, welke haar
habitat in Klein-Namaqualand heeft, moet schitterend magenta
(met purper te vergelijken kleur) bloemen voortbrengen.
Om nu tot de in deze kas gekweekte vensterplanten over t e
gaan, moge hier allereerst naar voren worden gebracht de nog betrekkelijk nieuwe Lithops Compfonii L. Bolus, welke omstreeks 10
jaar geleden door Prof. R. H. C o m p t o n bij Matjesfontein in
het Laingsburg district (Westelijke Karroo) werd ontdekt (N.B.G.
1979/29).
Deze soort, welke verwant is aan L . terricolor N.E.Br., valt dadelijk op door haar bijzondere kleurschakeering. De oudere corpuscula zijn olijfgroen, iets purper getint, met een weinig doorschijnend
venster aan de bovenzijde; de jonge corpuscula daarentegen zijn
meer okerkleurig bruin, met een lichten rand om de dof olijfgroene
vensters, welke hier en daar door een lichte, ondoorschijnende
vlek zijn onderbroken.
Er stonden verscheidene exemplaren dezer soort in een wijden
pot, waaraan geen bloemen vielen op te merken, aangezien de
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bloei in een anderen tijd van het jaar, in Maart, valt. Aan een
beschrijving, welke we van L. Comptonii vonden, zij echter ontleend, dat ze goudgele bloemen van 2,5 cm doorsnede voortbrengt
en dat het bloemsteeltje volkomen in de spleet tusschen de beide
bladeren, welke het corpusculum vormen, is ingesloten, zoodat de
toppen van de 6 kelkslippen nauwelijks het oppervlak van het corpusculum bereiken en de spreidende gouden petalen op de vensters
komen te rusten.
Aan Prof. C o m p t o n, den directeur van Kirstenbosch, naar
wien deze opmerkelijke Lithops is genoemd, danken we vele nieuwe
succulentensoorten, vooral Mesembryeae, verzameld op zijn talrijke botanische expedities.
Ook hier werd ons oog geboeid door de enorme bruine corpuscula van de bij Postmasburg in Griqualand West in het wild
groeiende L. Aucampiae L. Bolus. Speciale vermelding verdient
v o o r t s een Lithops sp, van Kakamas i n Boesmanland, m e t roodachtiggrijze corpuscula, welke een prachtige teekening toonen van
ingedrukte, bruingekleurde, boomvormig vertakte lijntjes.
Om nog een enkele vensterplant, doch van een ander geslacht,
te noemen, viel hier ook een exemplaar op te merken van de uit
Klein-Namaqualand herkomstige Fenestraria aurantiaca N.E.Br.
met haar typische bladknotsjes, welke aan den top van een keurig, afgerond-driehoekig venstertje zijn voorzien. We weten reeds,
dat deze soort zich met stralende oranjegele bloemen tooit.
Het gen. Cheiridopsis was er o.a. vertegenwoordigd door twee
soorten, waarmede we reeds op Stellenbosch kennismaakten, t.w.
Ch. Pillansii L. Bolus, een uit het Richtersveld stammende soort.
met groote, grijsgroene, zeer fijn gestippelde bladparen, welke in
vorm w e l a a n de corpuscula van C o n o p h y t u m bilobum N.E.Br.
herinneren of wanneer ze nog tot bovenaan toe tegen elkaar aangeperst zijn, aan de plantenlichaampjes van een Rimaria; en de
w o n d e r l i j k e Ch. peculiaris N.E.Br., door den Afrikaner ,,varksoor” genoemd, met tweeërlei soorten bladparen - spreidend en
grootendeels vergroeid - welke in Klein-Namaqualand thuis behoorende plant in rusttoestand uit slechts een witachtig, zijdelings
afgeplat ellipsvormig lichaam bestaat, waaruit zich te zijner tijd de
slechts aan de basis vergroeide spreidende bladeren en de mooie
gele bloemen zullen ontwikkelen. Tot zoover
de Mesembryeae.
Van de verschillende Stapelieae, welke in deze succulentenkas
waren bijeengebracht, vroeg in het bijzonder de aandacht een
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bloeiende Hoodia Dregei N.E.Br., een hoogst interessante verschijning, welke we omstreeks 5 uur in den namiddag photografeerden,
waarvan men het resultaat hierbij vindt gereproduceerd (zie
afb. 7) 7).

Afb. 7. Hoodia Dregei N.E.Br., volop getooid met vreemde,
witbehaarde bloemen (0,5 nat. gr.).
Kirstenbosch, Newlands, K.P. October 1933.
Photo Mia C. Karsten.

We zien hier een zwaar geribden stam, waarvan het topgedeelte
vrijwel schuil gaat onder een aantal schaalvormige. sterk behaarde
bloemen, welke haast iets dierlijks hebben en bij ons de gedachte
7) Deze photo van Hoodia Dregci N.E.Br. werd het eerst gepubliceerd in
W h i t e en S l o a n e, ,,The Stapelieae”, 2nd edition, vol. III (1937), p. 1064.
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aan groote, harige spinnen opwekten. De ribben, welker aantal bij
verschillende exemplaren van 20 tot 24 kan varieeren, zijn van een
knobbelige hoedanigheid; de knobbels zijn min of meer kegelvormig
en aan den top van een 5-6 mm langen borstel voorzien. De
bloemkroon, welke ruim 3,5 cm in doorsnede meet, is zoo volkomen
overdekt met witte haren, dat haar lichtbruin fond nauwelijks te
zien is!
In het onvolprezen standaardwerk ,,The Stapelieae” van
W h i t e en S l o a n e, 2nd edition, 1937, vinden we van H. Dregei vermeld, dat ze omstreeks 1830 door J. F. D r è g e werd ontdekt, maar daarna voor ongeveer een eeuw niet meer werd verzameld. Ten slotte werd de soort herontdekt door Dr. R. B r o o m
in de Groote Karroo en wel in het Prince Albert district. Doch ook
hij Letjesbosch in het Beaufort West district bleek ze voor te komen. De plaats waar D r è g e ze oorspronkelijk heeft gevonden,
is echter onbekend.
Met deze vreemde plant willen we van de succulenten in de Nationale Botanische Tuinen te Kirstenbosch afscheid nemen. Het
aantal planten, dat we in deze bijdrage naar voren hebbe n gebracht,
is slechts een kleine greep uit al hetgeen er op Kirstenbosch op
succulentengebied te zien valt. Onze beschrijving is ook - en dit
geldt natuurlijk even goed voor Stellenbosch - een zeer persoonlijke visie, want we mogen wel aannemen, dat een andere bezoeker
nu niet precies door dezelfde plantensoorten zal worden geïmponeerd, welke onze aandacht hebben getrokken, en dat daarentegen
de gewassen, waar wij geen acht op hebben geslagen, voor een
ander juist heel belangwekkend kunnen zijn.
Onze Zuid-Afrikaansche succulente reisherinneringen strekken
zich ook uit over het onder de directie van Kirstenbosch staande
Karroo-reservaat te Whitehill bij Matjesfontein in de Westelijke
Karroo, ca. 270 km van Kaapstad. Daar in de Karroo aan den
rand van de Witteberge, waar de regenval gemiddeld slechts 150
mm per jaar bedraagt, zijn tal van interessante succulenten inheemsch, zooals Crassula columnaris L. fil., Cr. lycopodioides Lam.,
het ,,veterplantje”: Cr. Archeri R. Compt., een aardige soort, welke
zich met een overdaad van witte bloempjes tooit aan den top van
hoekige zuiltjrs, gevormd door de opeengepakte bladjes: Cr. pyramidalis
L., Cr. perfossa Lam., Cr. congesta N.E.Br., de ,,shavingbrush flower” (scheerkwastbloem): Cotyledon paniculata L. fil.,
de ,,boterboom”: Cot. Wallichii Harv. , met een dikken, net doorn-

achtige stelen bezetten stam; Cot. reticulata Thunb., welker stam
overdekt is met een netwerk, gevormd door de stelen met de losgelaten bloemkelkjes van de bloeiwijzen van het vorig jaar: Anacampseros papyracea E. Mey. , met zijn witgeschubde takjes; Cheiridopsis cigarettifera N.E.Br., een gewas, opmerkelijk wegens de
witte, papierachtige, er inderdaad als cigaretteneindjes uitziende
scheeden, welke de lange en smalle bladparcn aan den voet omhullen. Ook kan men er een dwergachtige Conophytum sp. aantreffen, vastgeklemd in kleine rotsspleten, terwijl de struikachtige
vegetatie o . a . w o r d t g e v o r m d door d e felgestekelde Mesembryanthemum spinosom L .
Daar groeit ook, veilig verborgen aan den voet van struiken, de
,,N’gaap”, Pectinaria asperiflora N.E.Br., een tot de Stapelieae behoorende plant, welke enkel en alleen in de streek bij Matjesfontein voorkomt. Daar in het veld huist ook de pofadder, een logge
gifslang, die voor den Afrikaner echter weinig afschrikwekkends
heeft......
Op een afgesloten gedeelte rond het kleine station Whitehill
(aan de lijn van Kaapstad naar de Transvaal) zijn vele soorten
uit andere karroïde gebieden, uit Zuidwest enz. bijeengebracht,
welke daar onder vrijwel gelijke klimatologische omstandigheden
groeien en bloeien.
De heer J, A r c h e r is de opzichter van dit bijzonder interess a n t e r e s e r v a a t , d a t d o o r d e Zuid-Afrikaansche botanische
vereeniging wordt gefinancierd.
Met deze korte mededelingen over Whitehill mogen we volstaan, een meer nauwkeurige beschrijving zou een hoofdstuk op
zichzelf vormen, daarbij hebben we in een ander tijdschrift 8) onze
indrukken van dit succulcntendorado al eens vastgelegd.
8) The Cactus Journal, official organ of the Cactus & Succulent Society of
Great Britain, Vol. 3, No. 2 (December 1934), pp. 21-23: The Karoo Garden
at Whitehill near Matjesfontein
(3 photogr.).
N.B.! Het in het Augustus-nummer gepubliceerde artikel over de succulenten
in de botanische tuinen te Kirstenbosch
is verkeerd genummerd, wat de lezer
wel reeds zal hebben opgemerkt. Het was Kirstenbosch
(3) en niet (2).

NOG EVEN PECTINARIA ASPERIFLORA N. E. Br.
Tot mijn genoegen zag ik in het Augustus-nummer, dat de fout in den soortnaam van bovenvermelde Pectinaria, waarop ik den heer Van Rossem via
mej. V a n d e n T h o o r n heb gewezen, voor hem aanleiding is geweest om
nog eenige interessante gegevens over deze opmerkelijke soort te publiceeren.
De heer V a n R o s s e m heeft groot gelijk - en ik ben hem hier ook dankbaar voor - met mij er wederkeerig opmerkzaam op te maken, dat ik mij in
het eerste gedeelte van Z.-Afrikaansche succulente reisherinneringen, over de
succulenten in den Universteitstuin te Stellenbosch, aan dezelfde fout heb schuldig gemaakt door Pectinaria asperifolia te schrijven. Ook in den overdruk van
dit artikel komt deze fout nog voor.
Het gekke van het geval is, dat toen ik mej. V a n d e n T h o o r n over
dezen naam schreef, ik mij er op dat moment niet van bewust was, dat ik zelf ook
den naam asperifolia had gepubliceerd, en nog wel meer dan eens!
Ik heb er nogeens mijn Afrikaansche botanische aanteekeningen op nageslagen, waarbij ik vond, dat ik en op Stellenbosch en in het Karroo-reservaat
te Whitehill bij Matjesfontein, waar P. asperiflora tot de inheemsche vegetatie
behoort, den naam asperifolia heb opgetekend, wat een vergissing mijnerzijds
wel buitensluit.
In een artikel van mijn hand over Kirstenbosch en Whitehill in The Journal
of the Botanical Society of South Africa, Part XX (1934) blijk ik ook P. asperifolia geschreven te hebben. welke fout door den redacteur van dat jaarboek.
Prof. R. H. C o m p t o n, glad over het hoofd is gezien!
Dc naam asperifolia komt stellig nog wel op meer plaatsen in de literatuur
voor, mogelijk ook in ,,General and Physiological Features of the Vegetation
of thc more arid portions of Southern Africa, with nota on the climatic environment”, by W i l l . A u s t i n C a n n o n, 1924 (Carnegie Institution of
Washington. No. 354), welk boekje ik destijds in de bibliotheek van Kirstenbosch voor den plantengroei van het Matjesfonteingebied heb geraadpleegd.
Het was heel toevallig, dat ik de fout ontdekte, toen ik onlangs het standaardwerk van W h i t e en S l o a n e over de Stapelieae, dat ik sedert zijn verschijning in 1937 bezit, inkeek.
MIA C . KARSTEN.

L O B I V I A C I N N A B A R I N A (Hooker) B r . & R
Deze plant werd in 1846 door B r i d g es in Bolivia verzameld
en naar Kew-Gardens bij Londen gezonden, waar zij voor het eerst
in 1847 bloeide. In hetzelfde jaar werd zij in Curtis’ Botanica1
Magazine. p. 73. plaat no. 4326 door H o o k e r beschreven.
De diagnose luidt vertaald:
Lichaam zwartachtig groen, gedrukt bolvormig, met navelvormigen top, spiraalvormig gestelde aan de basis vierkantige op den
rug diep verticaal gekielde knobbels, met krachtige vrij dunne priemvormige doorns; de randdoorns straalvormig, vrijwel gelijkvormig;

middendoorn recht, half zoo lang. Bloemen enkel, verspreid, met
groene kelk en wollige bloembuis, de onderste schubjes op de
bloembuis zeer klein en spits, de bovenste spatelvormig; bloembladen vele en zinnoberrood van kleur.
R u d. M e y e r bespreekt in het Monatschrift fuer Kakteenkunde
van 1897 pag. 164/165 deze plant en geeft daar aan, dat zij 18 tot
20 ribben heeft, 8 tot 10 randdoorns en 1 tot 3 middendoorns, die
respectievelijk 1-2 cm en 2 cm lang zijn. De middendoorns zouden soms geheel ontbreken. De bloem zou 6 cm lang en breed zijn
en bloedrood van kleur; de meeldraden en de stempels geelachtig.
In 1915 behandelt hij deze plant nogmaals zeer uitvoerig op pag.
20/23 van genoemd tijdschrift. De kardinale punten uit de beschrijving, naar door hemzelf gedane opmerkingen, luiden hier:

R i b b e n 18-21; r a n d d o o r n s 8 - 1 0 , 1 - 1,5 cm lang; middendoorns 1 - 3, soms ontbrekend, bloemen 7 cm lang en breed, glanzend scharlakenrood, meeldraden purperrood, helmknopjes goudgeel, stamper evenlang als de meeldraden, 8 smaragdgroene stempels.
Br. & Rose beschrijven in “The Cactaceae” deel III, pag. 54, de
p l a n t m e t o n g e v e e r 2 0 r i b b e n , 8 - 1 0 r a n d d o o r n s , 2 - 3 middendoorns; de bloem rood en ongeveer 4 cm breed.
De variëteit Scheeriana zou volgens M e y e r meer kogelig van
vorm zijn, terwijl het aantal randdoorns verschillend in lengte 1214 zou zijn. De middendoorns zouden vrijwel steeds ontbreken en

soms zou een randdoorns zich vervormen tot middendoorn. De
bloem zou half zoo groot zijn als bij de type-plant, scharlakenrood
van kleur, doch aan de binnenzijde witgeelachtig.
Verder wordt in de literatuur nog genoemd een variëteit Chereauniana, die zich van de type-plant zou onderscheiden door een
meer koligen vorm en een veel geringer aantal ribben.
De variëteit spinosior S.-D., die genoemd wordt in “Cacteae in
horto Dijckensi cultae”, 1849, pp. 35 en 176 zou volgens M e y e r
identiek zijn aan de var. Chereauniana. L a b o u r e t heeft in zijn
“Monographie des Cactées” 1847, p. 289. dezelfde opvatting. Volgens hem zouden de middendoorns bij var spinosior nimmer ontbreken.
Opmerkelijk is, dat de verschillende auteurs omtrent deze plant
n o g a l uiteenloopende besshrijvingen g e v e n . V o o r a l i n verband
met het groot aantal importen der laatste jaren, is het wel gewenscht
de beschrijving van nieuwe soorten zoo uitvoerig mogelijk te geven,
anders komt men er niet uit.
In verschillende verzamelingen in ons land komt een plant voor
onder den naam Lobivia cinnabarina. Zelf bezit ik drie planten,
alle uit verschillende bron, waarvan ik helaas in den afgeloopen
strengen winter een verloor, die niet te vervangen is.
De hierbij
afgebeelde jonge geënte plant is afkomstig van den cactuskweeker
J a n s e n uit den Haag. Zij bloeide in de laatste twee jaren. Mijn
tweede exemplaar komt uit de belangrijke Echinopsis-verzameling
van wijlen den Heer V o o r w i n d e. Deze ongeënte plant bloeide
dit jaar eveneens en bij beide planten waren de bloemen volkomen
gelijk. De bloemen kloppen vrijwel geheel met de beschrijving van
M e y er van de variëteit S c h e e r i a n a, vooral de witgeelachtige binnenzijde. De bloem is aan de binnenzijde van “oogen” voorzien zooals Rebutia oculata Werd. De habitus der beide planten
klopt vrijwel geheel met de uitgewerkte beschrijving. die M e y e r
van de type-plant geeft, alleen heeft mijn plant, afkomstig van
J a n s e n, iets langere meer tegen het lichaam gedrukte doorns,
terwijl een middendoorn volkomen ontbreekt. Dit kan evenwel zijn
oorzaak vinden in den onderstam.
Uit het vorenstaande concludeer ik, dat de in ons land onder
den naam van Lobivia cinnabarina voorkomende cactussen naar
hun habitus voldoen aan de beschrijving van de type-plant. De
bloemen zijn echter die van de variëteit S c h e e r i a n a.
Deze moeilijkheid is misschien op te lossen, wanneer wij over

meer gegevens beschikken. Reden waarom ik de leden van Succulenta verzoek de planten, die onder den naam Lobivia cinnabarina
in verzamelingen voorkomen, nauwkeurig op de genoemde gegevens
te toetsen en mij hierover te berichten.
De soort schijnt soms erg moeilijk in bloei te krijgen te zijn,
vooral op Trichocerws Spachianus geënt, schijnt zij zelden te
bloeien. Vrij uitgeplant in het rabat ontwikkelt de plant zich prachtig en geeft dan ook weldra bloemen.
A . F . H . BUlNlNG.

CONOPHYTUM OBCORDELLUM N. E. Brown.
Deze plant, welke identiek is met Con. obconellum N. E. Brown
is voor den Mesemliefhebber zeer aan te bevelen, daar zij gemakkelijk groeit en bloeit.
Con. obcordellum vormt flinke zoden. De corpuscula zijn 13-20
mm lang en 10-14 mm breed, kogelvormig met een transversale

Conophytum

obcordellum N. E. Br.

Foto de Veen.

indeuking aan de bovenzijde en enigszins plat aan den binnenkant
bij den kegel. De kleur van den kegel is van onder licht karmijn,
die van het bovenvlak is groen tot blauwgroen en wordt in de volle
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zon spoedig purper. Het bovenvlak is bezet met donkergroene en
purpere stippen, welke meestal tot onregelmatige lijntjes zijn vereenigd. De oppervlakte is niet glad, doch bobbelig, daar deze stippen en lijntjes verhoogd zijn.
De bloem is wit, soms iets rood aan de toppen der petalen; ongeveer 20 mm hoog en 20 mm breed. De ongeveer 35 bloemblaadjes of petalen zijn 1 mm breed. De 5 witte kelkblaadjes hebben een
roodbruinen rand.
De bloem geurt sterk, ze opent zich in den namiddag, en blijft
‘s nachts geopend. De bloeitijd valt in September en October.
Deze beschrijving en de maten zijn van de hierbij afgebeelde
plant genomen.
Zooals reeds werd opgemerkt is de plant gemakkelijk in cultuur,
alleen moet men haar in de zomermaanden niet te lang droog houden, daar anders de corpuscula voor den herfst niet volgroeid zijn.
Con. obcordellum wordt gevonden in het Worcesterdistrict en
in het Clanwilliamdistrict. Het eerste ligt ten Noordoosten van
Kaapstad, het tweede ligt ongeveer 240 K.M. ten N. van Kaapstad.
TH. DE HAAS.

INHOUD: Zuid-Afrikaansche Succulente Reisherinneringen. - Nog even pectinaria
dellum.

asperiflora. - Lobivia cinnabarina

(Hooker).

- Conophytum

obcor-
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MAMILLARIA ELONGATA DC.
Dit is wel een der populairste Mamillaria’s, die ook zonder voorbehoud aan beginners kan worden aangeraden. Niet, omdat deze
soort geen goede behandeling vereist, doch juist omdat een goede
kweekwijze zoveel resultaat geeft en de manier, waarop we de plant
moeten behandelen een goede norm is voor de in ‘t algemeen juiste
cactus-kweekmethode voor iemand, die zich nog geen specialiteit
weet.

Mamillaria e l o n g a t a v r a a g t e e n n i e t t e z w a r e e n g o e d d o o r latende grondsoort met uitstekend gedraineerde pot. Zodoende kan
ze in de zomer vrij veel vocht verdragen, vooral bij warm weer en
een zonnige standplaats. In najaar, winter en het vroege voorjaar

.

is zij echter gevoelig voor te veel vocht en verdraagt bevochtiging
van het zodevormige plantenlichaam dikwijls heel slecht - te slechter naarmate haar standplaats koeler en donkerder is. Het verdient

aanbeveling deze soort niet te veel te verpotten , althans niet, voordat de pot geheel is volgegroeid. Bij oordeelkundige bemesting krijgt
men dan flink ontwikkelde, sterk en vroeg bloeiende groepen.
Er bestaan van deze soort een aantal variëteiten, die in hun ty-
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pische vorm goed van elkaar zijn te onderscheiden, doch waartussen zich, m.i. door bastaardering, vele overgangsvormen hebben
geschoven, die het meestal vrij lastig maken (vooral bij stekken
en jonge planten) om juist te determineren.
Het is evenwel heel aardig en weinig kostbaar om een collectie
dezer variëteiten samen te stellen. Het geeft bovendien een goed inzicht in de vormenrijkdom ener enkele soort. Daarom volgt na de
beschrijving van de typevorm een schema der thans voorkomende
variëteiten.

M a m . elongata

var tenuis K . S c h .

Mam. elongata DC. Sterk spruitend en zodevormend. Planten
spoedig cylindrisch, rechtop of liggend, 7-10 cm of m eer lang;
l,5-3 cm dik, fris groen. Tepels kegelvormig, 2-4 mm hoog;
axillen met weinig wol; arealen rond, aanvankelijk wollig met 1520 straalvormig afstaande, iets teruggebogen, ca. gele 8-12 mm
lange randdorens. Middendoorn 0 -3, afstaand. Bloemen zijwaarts
van de plant, 15 mm lang: kleur wit tot gelig met donkerder of rode

middenstreep. stomp of spits, getand. Meeldraden, stamper met 4
lobben, wit.
Vaderland: Hidalga

Mam. elongata var. erecta Rchbg. is hoogst waarschijnlijk Coryphantha erecta Lem., waarvan
vrij dun gelede exemplaren voorkomen of M. elongata var. erecta K. Sch.
De variëteit Mam. elongata var. erecta bestaat niet.
J. H . B . F E L D B R U G G E .
LITHOPS MICKBERGENSIS Dtr.
Syn. Lithops Jacobseniana

Schwant.

Deze Lithops is zodenvormend, doch maakt zelden meer dan
v i e r hoofdjes.
De corpuscula zijn 20-25 m.m. lang en 17-20 mm. breed; de
diepte van de spleet is 3-5 m.m. Het bovenvlak is breed ovaal van
vorm en iets gewelfd. De beide lobben zijn gewoonlijk verschillend
van grootte. De kleur van het zijvlak en van den rand is kautschukachtig grauw, soms roodbruin. Het bovenv!ak is vrij diep ge-
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groefd, de groeven hebben een bruin-geelachtige kleur. Het geheel maakt een bobbeligen indruk. De bloem is wit.
Lithops mickbergensis behoort tot de sterke soorten en is gemakkelijk in cultuur. De bloemen verschijnen reeds bij tweejarige
zaailingen. De bloeitijd valt in September.
Eenige jaren geleden ontving ik zaden v a n L i t h o p s Grunaui e n
Lithops Jacobseniana van E r n s t R u s c h uit Windhoek. Later
bleken beide soorten geheel met elkander overeen te stemmen en
was er ook geen werkelijk verschil tusschen deze planten en Lit h o p s m i c k b e r g e n s i s te ontdekken, zoodat wij de eerstgenoemde
soorten veilig als identiek met Lithops mickbergensis mogen beschouwen en de namen als synoniemen. Het is werkelijk geen kunst
om uit een honderd planten van één soort een tiental uit te zoeken,
dat eenigszins afwijkt. Op de hierbij gaande afbeelding zijn alle
drie soorten aanwezig.
Lithops mickbergensis heeft haar naam te danken aan de plaats
Mickberg, gelegen bij de Groot Karasbergen. Dit gebergte is de
bakermat van vele Lithopssoorten, het is ongeveer 60 mijl lang en
20 mijl breed.
TH. DE HAAS.
C O N O P H Y T U M N E V I L L E I N . E . B r own.
De plant werd door N. E. B r o w n genoemd naar Neville S.
Pillans en is identiek met C. obcordellem Sims. doch niet met C.
obcordellem Haw.
De soort is nogal variabel. Beschrijving en maten zijn van de
hierbij afgebeelde plant genomen.
De plant vormt lage zoden van omgekeerd kegelvormige, breed
elliptische lichamen, welke van boven afgeplat zijn met een lichte
indeuking in de lengte richting van de spleet,
D e zijden van den kegel zijn donker karmijn gekleurd, terwijl het
bovenvlak donker groen is, bezet met donker purperen stippen,
welke min of meer tot enkele of vertakte lijntjes verbonden zijn,
glad en onbehaard. De corpuscula zijn 12-14 mm breed en 1720 mm lang.
De bloem is wit van kleur, 10 mm hoog en 15 mm breed.
De ca. 35 bloemblaadjes (petalen) zijn 0,5 mm breed, aan den
mond van de bloembuis is nog een rand van kortere, smallere geelwitte staminodiën aanwezig.

De witte kelkblaadjes hebben een roodbruinen rand.
De bloem opent zich in den namiddag, blijft ‘s nachts geopend
en is reukloos. Bloeitijd Sept.-October.
C. klavarense N. E. Brown is volgens hemzelf, waarschijnlijk
identiek met C. Nevillei.

Een vroeger in mijn bezit geweest exemplaar onder den naam van
C. klaoarense geleek inderdaad zeer veel op C. Nevillei alleen
vormde zij gemakkelijker groote zoden, ,daar uit één oude corpuscula soms 4 of 5 nieuwe te voorschijn kwamen, welk verschijnsel ik
bij C. Nevillei nooit heb waargenomen.
Beide planten komen uit het Van Rhynsdorpdistrict en leveren in
cultuur geen moeilijkheden op,
TH. DE HAAS.
SAMENWERKING.
Reeds meermalen is in ons blad gewezen op de noodzakelijkheid
van een nauwere samenwerking met de andere vereenigingen van
cactusliefhebbers in het buitenland. Het zal een ieder duidelijk zijn,
dat langs elkaar heenwerken en niet gebruik maken van elkaars
kennis, niet alleen krachtverspilling is, doch veelal tot een hopelooze verwarring leidt. Hadden de auteurs van vroeger beter het
n u t van een goede samenwerking begrepen, dan zouden wij thans
niet opgescheept zitten met honderden synoniemen, die er voor een
groot deel schuldig aan zijn, dat velen, vooral de beginnelingen,

afgeschrikt worden door al die namen en niet verder komen dan
het verzamelen van een aantal planten, waarvan ze niets afweten.
En nog altijd is het mogelijk, dat planten beschreven worden, die
reeds onder een anderen naam beschreven zijn door hetzelfde gebrek aan samenwerking, tengevolge waarvan het mogelijk is, dat
Echinocactus microspermus Web. b.v. in Venlo H i c k e n i a microsperma en in het eenige honderden meters verwijderde Kaldenk i r c h e n P a r o d i a microsperma h e e t . W a n t , zooals m e n w e e t ,
hebben wij nog steeds niet de door Backeberg aangebrachte verbeteringen en aanvullingen op het systeem Britton en Rose, zonder welke dit systeem thans niet meer te gebruiken is, officieel
aanvaard. Voorts is een nauwe samenwerking inzake het uitwisselen van foto’s en copie zeer gewenscht. Ten slotte zal het in de
toekomst vermeden dienen te worden, dat twee zustervereenigingen
op één terrein twee gescheiden wegen inslaan en kameraadschappelijk zal overlegd dienen te worden welken weg gezamenlijk zal
worden gegaan. Het contact met de verschillende buitenlandsche
vereenigingen beperkte zich tot nog toe voornamelijk tot het uitwisselen der tijdschriften, hetgeen ook thans, behalve met de Deutsche Kakteengesellschaft, in verband met de oorlogsomstandigheden
tot de onmogelijkheden behoort.
Het Bestuur van Succulenta heeft besloten tot aanvaarding van
de uitnoodiging van de Deutsche Kakteengesellschaft om over te
gaan tot de benoeming van een z.g. correspondeerend lid der Zentralforschungsstelle der D.K.G., m.a.w. een verbindingsman tusschen de D.K.G. eenerzijds en Succulenta anderzijds. De voornaamste taak van dezen verbindingsman is er tegen te waken, dat
in Succulenta artikelen zullen verschijnen, die wetenschappelijk
niet te verdedigen zijn. Het betreft hier voornamelijk beschrijvingen
van nieuwe planten en artikelen op het gebied der systematiek. Bij
twijfel omtrent of bezwaar tegen dergelijke beschrijvingen of
artikelen, moet hij het oordeel van de Zentralforschungsstelle inroepen, Verder zal Succulenta deelnemen aan het gemeenschappelijk onderzoekingswerk op het gebied der cactussen en hiervoor
zal vaak de medewerking van iederen liefhebber noodig zijn.
Het eerste, wat van ons gevraagd wordt is medewerking bij de
bestudeering van het geslacht Gymnocalycium. Hiertoe behoort
o.m. het vaststellen van de in de verzamelingen aanwezige soorten,
variëteiten, enz. van dit geslacht. Verzamelaars, die slechts enkele
soorten bezitten, worden verzocht daarvan aan ondergeteekende
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opgave te verstrekken, met aanteekening of het een import (1) of
een zaailing (Z) is en of de plant bloeibaar (Bl) is. Zij die meer
soorten bezitten, worden verzocht een daarvoor samengestelde lijst.
vermeldende alle bestaande soorten, variëteiten, enz. aan te vragen
b i j ondergeteekende.
Een onderdeel van onze taak is de samenstelling van een zoo
c o m p l e e t m o g e l i j k f o t o a r c h i e f van Gymnocalyciumsoorten. B e schikbaarstelling van afdrukken van foto’s van deze planten wordt
dan ook zeer op prijs gesteld.
Ik doe hierbij een dringend beroep op aller medewerking, opdat
de goede naam van onze Vereeniging wordt hooggehouden en de
noodzakelijkheid van het blijven voortbestaan van ,.Succulenta”
als wetenschappelijk blad, ook bewezen wordt.
De Ruyterstraat 18, Den Haag.

M. W. B. VAN OOSTEN.

BOEKBESPREKING.
C u r t B a c k e b e r g, Stachlige Wildnis. 80000 km.
durch die Urwelt Amerikas. Verlag J, Neumann-Neudamm. 1942.
Het was in den nazomer van het jaar 1933, dat de cactusjager
C u r t B a c k e b e r g, tijdens zijn tournee door Frankrijk. België,
Engeland en Nederland, een drietal dagen mijn gast was.
De 2000 meter lange film ,,Kakteenjagd”, hier te lande in ‘s-Gravenhage, Amsterdam en Groningen vertoond, werd den eersten
avond in onze huiskamer afgedraaid. En tegelijk daarmee gaf de
heer B. een zoo omstandig verhaal zijner onderzoekingen en ontdekkingen, als voor een groot gezelschap niet mogelijk was.
Veel is van het toen vertelde in mijn herinnering bewaard gebleven en nog zie ik tallooze beelden uit den prachtfilm aan mijn
geestesoog voorbijgaan.
Behalve natuuronderzoeker, cactusjager, filmoperateur en amusant verteller, is de heer B. ook een vaardig schrijver. Het prachtig
geillustreerde boekje ,,Kakteenjager zwischen Texas und Patagonien” (waarvan een door ons verzorgde Nederlandsche vertaling
bij de Uitg. Mij. ,.Kosmos” te Amsterdam het licht zag) is daarvan
een treffend bewijs.
Veel omvangrijker is het pas verschenen werk .,Stachlige Wildnis”. De ondertitel ,,80000 km. durch die Urwelt Amerika” kan
reeds doen vermoeden, dat in dit boek iets bijzonders geboden
wordt. En wie de heer B a c k e b e r g kent, weet reeds bij voorbaat, dat het lezen van dit reisverhaal interessant moet zijn.
Wat hebben wij genoten bij het lezen van dit lijvige boekdeel!
Om van de 124 sugestieve foto’s achter den tekst maar te zwijgen.
Een geheelen Zaterdagmiddag met den daarop volgenden Zondag

hebben we besteed aan het doorlezen der ruim 400 bladzijden. En
‘t was al haast Maandagochtend voor we er mee ophielden. Want
we konden het boek niet uit handen leggen, voor we ‘t geheel hadden doorgewerkt.
.,Stachlige Wildnis” boeit als een roman vol ongedachte verwikkelingen. Men komt telkens in spanning, hoe het met de soms
komische, vaak ook gevaarvolle reisavonturen zal afloopen. Tusschen al de spannende episoden door geeft de schrijver telkens
wetenschappelijke opmerkingen, welke een duidelijk inzicht geven,
hoe B a c k e b e r g tot de logische gedachtengang moest komen,
welke aan zijn systematische indeeling van de familie der Cactaceae
ten grondslag ligt.
Meer willen wij van dit prachtige werk niet zeggen. Wie een
diepgaande studie van Cactussen in de wildernis wil maken, moet
dit boek beslist aanschaffen. De prijs RM 20 is voor zoo’n royaal
uitgevoerd, met keurige letter gedrukt en fraai gebonden, boekdeel
niet te hoog. Men legt het, eenmaal gelezen, niet ter zijde - het
heeft blijvende waarde. Een present exemplaar werd afgestaan voor
de biblotheek van Succulenta.
G. D. D.
J A A R V E R S L A G 1941.
Voor de derde maal ben ik genoodzaakt een verslag over het afgelopen
vereenigingsjaar van Succulenta te geven, terwijl de tragische gebeurtenissen
om ons heen ons leven en denken zoo volkomen beheerschen, dat het moeilijk
is, de gedachten op het doel van Succulenta n.l. het bevorderen van de liefhebberij in het kweeken en bestudeeren van planten, te concentreren.
Wanneer men echter met veel succulentaleden in aanraking komt, bemerkt
men, dat de menachelijke geest merkwaardig elastisch kan zijn en de meeste
leden ondanks den ernstigen en droeven oorlogstijd hun liefhebberij niet verwaarloozen en vaak evenveel belang in hun planten stellen als voorheen.
Nu ik wil trachten in korte trekken weer te geven, wat er in den loop van
1941 in onze Vereeniging omging, kan ik met genoegen vermelden. dat het
ledental, dat op het eind van 1940 200 bedroeg niet verminderdc. We eindigden het jaar 1941 met 212 leden, terwijl we op dit oogenblik, al hoort dit feitelijk niet in dit verslag thuis, 227 leden tellen. Hoe noodzakelijk het werk van
het bestuur en hor belangrijk de medewerking van verschillende leden aan het
tijdschrift ook is, het zijn ten slotte de lidmaatschappen, waarmede de vereeniging staat op valt. Men weemoed herdenk ik het verlies van twee onzer beste
leden den Heer F. S w u s t e, die in Febr. 1941 overleed en den Heer Voorwinde, die in Maart van dat jaar van ons heenging.
In den gang der werkzaamheden kwam geen verandering. Het raderwerk der
bestuursmachine liep vlot en zonder stoornis, onze vaste medewerkers lieten ons
niet in den steek, de drukker verzorgde het orgaan voortreffelijk; de afbeeldingen werden bekostigd door het Clichefonds, mogelijk gemaakt door den
verkoop van, planten en zaden, welwillend door de Heeren R u i n i n g, de
H a a s , Noteboom, Dr. de Boer, Blonk en Lansing afgestaan, ter-

wijl we een gift voor het fonds ontvingen van Jhr. S c h o r e r. De rekening
van het Clichéfonds over 1941 sluit wel is waar met een nadeelig saldo, doch
daartegenover staat, dat op het eind van dat jaar een groot aantal cliché’s voor
1942 werd vervaardigd.
Het voornaamste werk, dat in den 23sten jaargang van Succulenta werd gepubliceerd waren de .,Succulente Reisherinneringen” van Mej. M. C. K a r s te n.
onze vroegere secretaresse. Deze herinneringen aan haar reis naar Zuid-Afrika’s
succulente plantenkinderen, heeft zij op bijzonder prettige wijze te boek gesteld
en daarmede zeer uitgebreide en waardevolle gegevens over deze planten in de
botanische tuinen van Zuid-Afrika vastgelegd.
De Heeren Dr. d e B o e r en d e H a a s namen voor ons tijdschrift het werk
van wijlen den Heer S w u s t e over en stelden geregeld artikelen over Mesems
beschikbaar. De Heer de Haas liet een groot aantal, foto’s vervaardigen van
zijn bloeiende steentjes, zoodat zij, die de collectie ultra succulenten te Kijkduin niet kennen, toch een indruk krijgen van de bijzondere planten, die daar
worden gekweekt.
Daar een aantal boeken ten geschenke werd ontvangen. kon onze bibliotheek
worden uitgebreid. Door de bereidwilligheid van den Heer van Goethem ,
werden vele boeken, die in slechten staat verkeerden, gerepareerd en opnieuw
gebonden en werden ook, de buitenlandsche tijdschriften van een bandje voorzien. We ontvingen van Jhr. S c h o r e r een gift voor hetzelfde doel.
Er werd in 1941 door den bibliothecaris 61 maal een pakket boeken verstuurd.
In totaal werden 155 boeken uitgeleend. Door het secretariaat werden ongeveer 480 poststukken verzonden, vermeerderd met 68 pakketten planten of zaden.
De penningmeester kon zijn rekening sluiten met een voordeelig saldo van
f 1,01. Het financieele gedeelte van het jaar 1941 noemde hij niet gunstig. Immers we begonnen dat jaar met een saldo groot f 104.82, waarbij we aan extra
bijdragen van leden, die hun contributie verhoogden en een groter bedrag dan
f 3.- overmaakten, f 75.03 inden. Daar het saldo van 1941 slechts f 1.01 is,
hebben we dus f 178.84 meer gebruikt dan we aan contributies ontvingen.
Voor een klein deel is dit te wijten aan het feit, dat 26 buitenlandsche leden
wel niet bedankten, doch geen contributie konden overmaken. We zuIlen hiermede in 1942 rekening moeten houden en de tering naar de nering moeten zetten.
Terugziende op het jaar 1941 kunnen we met voldoening constateeren, dat
de belangstelling voor cactussen en andere vetplanten bij velen nog zeer groot
is en dat onze Vereeniging reden tot dankbaarheid heeft, omdat zij in staat was
haar werk te kunnen voortzetten.
J. J. E. VAN DEN THOORN. Secretaresse.

I N H O U D : Mamillaria elongata. - Lithops mickbergensis.
Nevillei. - Samenwerking. - Boekbespreking. - Jaarverslag 1941.
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HET SYSTEMATISCH OVERZICHT MET
BESCHRIJVINGSSLEUTEL VAN BACKEBERG.
Naar aanleiding van het in het Jahrhuch der Deutschen Kakteen
Gesellschaft ,,Cactaceae” J u n i 1 9 4 2 d o o r C u r t B a c k e b e r g
gepubliceerde systematisch overzicht met beschrijvingssleutel, heeft
de Heer M. W. B. v a n O o s t e n te ‘s-Gravenhage voor de op
19 Sept. j.l. gehouden ledenvergadering het voorstel gedaan dit
overzicht te aanvaarden en in Succulenta toe te passen. Dit voorstel
bleef op de ledenvergadering gehandhaafd, doch daarnaast werd
een voorstel gedaan een commissie te benoemen, die het voorstel
zal bestuderen en rapport uitbrengen. Volgens Art. 18 van het
Huishoudelijk Reglement werden de voorstellen aan een referendum onderworpen met als uitslag, dat de meeste leden tegen het
direct aanvaarden van de systematiek van Backeberg en voor het
benoemen van een commissie stemden.
De Heer Dr. C. L. H a r d e r s te ‘s-Gravenhage was zoo welwillend zijn stembiljet van de volgende toelichting vergezeld te doen
gaan, daarmede de meening van verschillende leden onder woorden
brengend.
De vraag op welke wijze eenheid kan worden verkregen in de
benaming der Cactaceae, zoowel in onze verzamelingen als in Succulenta werd actueel door het onlangs gehouden referendum. Het
voorstel van het Bestuur tot het instellen van een commissie was
mij een aanleiding te overwegen, welke taak er voor een dergelijke
commissie zou zijn weggelegd.
Ofschoon de geheele nomenclatuur-quaestie één geheel vormt
kunnen wij toch twee dingen goed onderscheiden:
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In de eerste plaats zullen wij, om de gewenschte eenheid te bereiken ons moeten binden aan het volgen van bepaalde nomenclatuurregels. In de tweede plaats komt de vraag in hoeverre het gewenscht is zich te binden ten aanzien van het volgen van een bepaalde systematische indeeling.
Ten aanzien van het eerste punt lijkt overeenstemming zeer wel
mogelijk. Indien men de in 1935 internationaal aanvaarde nomenclatuurregels onvoorwaardelijk opvolgt, komen reeds heel wat oudere,
overbodig en onwettig geworden namen te vervallen en zal ook de
schrijfwijze der behouden namen eenvormig worden.
De eerste
taak van een commissie moge dus zijn middelen aan te geven, waardoor het mogelijk wordt de wettig gepubliceerde namen bekend te
maken, daar niet voor een ieder de betreffende literatuur toegankelijk is.
Ten aanzien van het tweede punt zullen de inzichten wel verdeeld zijn. Dit vloeit voort uit de moeilijkheden, die verbonden zijn
aan het opstellen van een systematische indeeling van een plantengroep, waarvan onze kennis met den dag vermeerdert. De systematicus streeft naar een indeeling, die er geen twijfel over laat
bestaan, dat soorten, die denzelfden geslachtsnaam zullen dragen,
ook werkelijk in één groep tezamen hooren. Vraagt men een botanicus, wat nu eigenlijk een soort is. dan zou men ten antwoord kunnen krijgen: Die groep van individuen, die in kenmerken, welke den
waarnemer belangrijk voorkomen, onderling en met hun nakomelingschap overeenkomen. In deze definitie schuilt dus een persoonlijk element, namelijk daar, waar het aan het oordeel van den waarnemer wordt overgelaten, welke kenmerken van overwegend belang
zijn bij het opstellen van een soort. Men zal hierbij niet slechts
moeten letten op de gedaante der plant, maar bovenal op de kenmerken van de bloemen en de bloemdragende organen, op de kenmerken der zaden en op die van de rijpe vrucht. Bovendien moet
men dan nog letten op de overeenkomst met de nakomelingschap.
Hiermede kan men echter niet volstaan.
Om te kunnen beoordeelen of een soort niet vroeger werd beschreven moet men alle reeds beschreven soorten kennen en dit niet
alleen uit beschrijvingen, immers de oude soortbeschrijvingen waren
wel eens minder scherp, maar vooral uit de aanschouwing van
levend- en herbarium-materiaal. Door deze grondige kennis, die
de systematicus zich zoodoende verwerft van de soorten, zal het hem
dan langzamerhand mogelijk worden, inzicht te verkrijgen in de
mogelijkheid deze soorten te groepeeren en welke kenmerken voor

een zoo goed mogelijke groepeering van belang kunnen zijn. Veranderingen in een systematische indeeling zullen dus mogelijk en
noodzakelijk blijven, zoolang niet al het materiaal is verzameld en
alle kennis omtrent de betreffende planten is vergaard. Vooral door
de ontdekking van nieuwe soorten, zal het systeem steeds veranderingen ondergaan. Het is zelfs zeer wel mogelijk, dat zooveel feiten aan het licht treden bij de ontwikkeling van al deze kennis, dat
zelfs de waardeering van het belang van sommige kenmerken voor
de systematische indeeling geheel verandert. Een goede indeeling
is dus waarschijnlijk nimmer het werk van één persoon en komt
niet tot stand in een kort tijdsbestek in de geschiedenis van de
kennis onzer planten.
De taak van de genoemde commissie zal dus tevens zijn om na
te gaan of een bepaald, te aanvaarden systeem voldoende beloften
in zich draagt voor het in zich opnemen van alle zich ontwikkelende
kennis omtrent onze planten, zoodat voor een verstarring niet gevreesd behoeft te worden, en tevens op welke wijze Succulenta er
toe zal kunnen bijdragen waarnemingen en inzichten, die van belang zijn, wereldkundig te maken.
HET

LEEKENHOEKJE.

OVERWINTERING.

De overwintering van onze planten is een der vele moeilijke problemen van dezen tijd. Voor den geroutineerden liefhebber, die
meestal beschikt over een verwarmbare kas, leverde de winter vroeger geen moeilijkheden op: ieder had zoo zijn eigen methode gevonden, die voor zijn omstandigheden tot goede resultaten leidde.
Door het ontbreken van brandstoffen moeten ook deze bevoorrechten terug keeren tot hun beginstadium en de planten weer in huis
laten overwinteren, doch nu met een aantal planten, dat veel te
groot is voor het tafeltje voor het raam, waar de beginnersverzameling een plaats op had gekregen.
Zonder de huisgenooten te hinderen is het toch zeer goed
mogelijk een flinke verzameling in huis onder te brengen, door het
verdeelen van de planten over verschillende vertrekken. Meermalen
zijn proeven genomen met het laten overwinteren van succulenten
buiten in bakken, die goed konden worden afgedekt, doch de
ondervinding heeft geleerd, dat slechts heel weinig soorten hiervoor
geschikt zijn en een minder goede plaats in huis veiliger is dan de
beste bak.
In den regel zullen we dit jaar slechts één kamer kunnen ver-
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warmen, waarin ook de heele familie moet overwinteren, zoodat er
dus niet veel ruimte overblijft voor de planten.
Bovendien is de
temperatuur in zoo’n kamer voor de meeste planten te hoog, zoodat
we onze toevlucht moeten nemen tot een onverwarmd vertrek.
In den vorigen zeer kouden winter is gebleken, dat bijna alle
cactussen en vetplanten heel goed den winter door kunnen komen,
indien ze maar even vorstvrij staan. Wanneer het mogelijk is de
planten een plaats te geven op de Zuid- of de Westzijde zullen
zij in een onverwarmde kamer geen nadeel ondervinden. In vertrekken op de Oost- of de Noordzijde zijn de kansen slechter, daar
bij strenge vorst de temperatuur daar vaak te veel onder het nulpunt daalt. Onder de cactussen kunnen de Mammilaria’s het best
tegen een koude standplaats.
Natuurlijk plaatsen wij onze planten zoo licht mogelijk, doch het
is geen bezwaar, dat zij niet alle dicht bij het venster kunnen staan.
Laat het licht in elk geval zooveel mogelijk op de toppen der planten vallen. Door vroegtijdig harden kunnen succulenten geheel in
rust zijn, wanneer zij binnen gebracht worden en dat is voor de
meeste cactussen beslist noodzakelijk. In het algemeen hebben de
vetplanten, in den winter het meeste behoefte aan licht, de groei
van deze planten, voor een groot deel afkomstig van het zuidelijk
halfrond, staat in den winter niet geheel stil, zoodat dus licht noodig is om een spilligen, onnatuurlijken groei te voorkomen. De
groei der cactussen daarentegen staat in onverwarmde vertrekken
zoo goed als geheel stil; zij zullen daarom ook met minder licht
zonder schade den winter doorkomen.
Een factor van groot belang is de vochtigheidstoestand. In een
kas is ‘s winters bij matig stoken het gieten meestal geheel onnoodig. In huis, waar de lucht veel droger is, zou het verkeerd zijn
gedurende de wintermaanden geen enkelen keer te gieten. Vooral
geënte planten verdragen een langdurig droog staan slecht; dikwijls
worden de onderstammen dan geheel leeggezogen en zijn in het
voorjaar niet meer aan den groei te krijgen. Voor het gieten zijn
evenmin als in den zomer vaste tijden en hoeveelheden aan te geven. Als regel kunnen wij aannemen, dat de aarde nooit kurkdroog
mag zijn, doch in geen geval mag ze nat gehouden worden, daar dit
de planten bij warm of zonnig weer ontijdig aan den groei zou
brengen, hetgeen, wanneer de thermometer daarna onder nul zou
dalen de planten het leven kan kosten. Het bewaren van de juiste
geringe vochtigheidsgraad wordt zeer bevorderd door de potten in
turfmolm te plaatsen.

Indien de buitentemperatuur het eenigszins toelaat is het goed
zooveel mogelijk te luchten. Vooral de vetplanten hebben dit zeer
noodig; in het bijzonder de Mesems en andere ultra-succulente vormen. Ook voor cactussen is frissche lucht een vereischte; al staan
zij uiterlijk stil, innerlijk gaat het groeiproces door en bereiden zij
zich voor op nieuw leven en op nieuwen bloei.
E n k e l e p l a n t e n v e r d r a g e n e e n o n v e r w a r m d e overwinteringsruimte minder goed, daartoe behooren Rhipsalis. Cephalocereus,
Pilocereus en Lemairocereus, andere zooals Echinocactus Grusonii
en corniger krijgen bij een koude standplaats vlekken, die eveneens kunnen voorkomen bij gymnocalyciums: die te koud hebben
gestaan. Wij brengen dus deze planten in de verwarmde kamer en
bedekken hen tegen het stof met een vel celophaan.
E. BOMMELJE.
WINTERBEHANDELING VAN MESEMBRYANTHEMA.

Wanneer ik op dit oogenblik (Nov. 1942) schrijf over de wijze,
waarop Mesembryanthemum-soorten en vele andere succulenten
in den winter moeten worden behandeld, dan ligt het voornamelijk
in de bedoeling, met het oog op de moeilijkheden, welke er thans
bestaan betreffende het vraagstuk van de verwarming der ruimten,
waarin deze succulenten worden gehouden, eenige richtlijnen te
geven.
Wanneer men de literatuur, welke er op dit gebied bestaat, naslaat en voor succulenten in het algemeen is het beste handboek.
ook betreffende dit onderwerp, het bekende werk van J a c o b s e n,
,,die Sukkulenten”, op het meer speciale gebied van Mesems, het
werk ,,Mesembryanthema” van B r o w n, T i s c h e r en K a r sten, dan stuit men direct op de zich thans voordoende moeilijkheden.
Om bijv. te blijven bij de Euphorbiaceeën en bij de Mesembryanthema: voor Euphorbiaceeën geeft J a c o b s en op, dat deze een
zeer zonnige en luchtige standplaats, in den winter niet boven 10 à
12 gr C., (sommige soorten ook wat warmer) eischen. Bij de, velen
van ons welbekende, E. obesa, in mijne verzameling bevinden zich
een 10-tal mooie 3-jarige exemplaren, wordt nog extra vermeld,
dat deze fraaie, bijna kogelvormige Euphorbia in den winter droog
en ,,matig warm” moet worden gehouden; onder ,,matig warm” zou
ik hier, in verband met het boven vermelde, eene temperatuur van
10 à 15 gr C. willen verstaan.
Bij de bespreking van de cultuur der Mesembryanthema vermeldt
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J a c o b s en, dat deze in den winter in een verwarmbare, lichte
ruimte ondergebracht moeten worden en wel bij een temperatuur,
welke, al naar de soort, 10 a 15 gr C., soms ook minder, moet bedragen.
D e eischen, w e l k e d o o r B r o w n , T i s c h e r e n K a r s t e n
aan de overwinteringstemperatuur van Mesembryanthema worden
gesteld, zijn wat gematigder en er kan gemakkelijker aan worden
voldaan; zij vermelden woordelijk het volgende: (ik neem dit in zijn
geheel over, omdat de betrokken zinsneden ons reeds een duidelijke
richtlijn geven voor de behandeling der planten in den komenden
winter):
,.De Mesembryanthema zijn niet winterhard. Ofschoon vele, op
juiste wijze behandeld en afgehard, verscheidene graden vorst kunnen verdragen, is toch bij onze wintertemperaturen het buiten of in
onverwarmde kassen overwinteren dezer planten uitgesloten. Wie
een verwarmde kas heeft, kan daarin de planten met succes laten
overwinteren. Anders moet de nauwgezette kweeker ze bijtijds in
een kamer brengen, waar de temperatuur niet onder 0 gr C. daalt.
Een kamer op het Zuiden geniet de voorkeur; waar dit niet mogelijk
is, zijn ook wel kamers, die op een anderen kant gelegen zijn en in
gewone omstandigheden niet verwarmd kunnen worden, voor dit
doel te benutten. De planten moeten zoo licht mogelijk geplaatst
worden, dus als het kan dicht bij het venster. De beste overwinteringstemperatuur is 5-10 gr C. Van bijzonder belang is het, om ook
in den winter de planten voldoende frissche lucht te geven, hetgeen
ook bij lichte vorsttemperaturen dient te geschieden. Men zij in dit
opzicht niet al te angstvallig.”
Ziehier voor normale tijden en normale winters een buitengewoon navolgingswaardig voorschrift voor de winterbehandeling in
minder dan 10 volzinnen!
Zelfs voor dezen abnormalen tijd met gebrek aan brandstoffen
en voor een strengen tot zeer strengen winter liggen hierin goede
raadgevingen opgesloten.
Nu zullen de omstandigheden voor de meesten van ons verschillend zijn; de eene succulenten-kweeker zal bij gebrek aan schoorsteenen in de kamers en beschikkende over een centrale verwarmings-systeem, waarbij het niet mogelijk is het water uit een deel
der radiatoren en buizen af te tappen, nog zooveel brandstof hebben ontvangen, dat hij alle vertrekken vorstvrij en één kamer voldoende warm zal kunnen houden; een ander zal met zijne centrale
verwarming alleen op dagen met vriezend weer kunnen stoken en
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overigens zijn woonkamer met een kachel moeten verwarmen; weer
een ander zal één kamer kunnen verwarmen en overigens, ook bij
vriezend weer, alle andere vertrekken onverwarmd moeten laten;
het verwarmen van kassen met vetplanten (en cactussen) zal wel
tot de hooge uitzonderingen behooren. Aangezien het overwinteren
in onverwarmde kassen in een normalen winter reeds uitgesloten is
en we niet weten, welke lage temperaturen de a.s. winter ons zal
brengen, zullen bijna alle succulenten-liefhebbers de planten in huis
moeten brengen.
Dit zal lang niet altijd even gemakkelijk gaan; vooral het onderbrengen van vrij groote verzamelingen in één kamer of serre gaat
met moeilijkheden gepaard.
Toevallig heb ik mij, wat mijne verzameling betreft, welke thans,
volwassen exemplaren en zaailingen samen, in ca. 525 groote en
kleine bloempotten wordt gekweekt, aan die jaarlijksche verhuizingen naar binnen (in den herfst) en weer naar buiten, d.w.z. in de
onverwarmde kas (in het voorjaar) moeten aanpassen. I n d e n
herfst nl. wordt mijne geheele verzameling ondergebracht in ééne
serre, welke in normale tijden door eenige radiatoren van de centrale verwarming verwarmd wordt. Alle potten staan nl., in fijn turfstrooisel ingegraven, in bakjes van 50 bij 30 cm, welke precies op
de vensterbanken en op consoles, daarboven aan de raamkozijnen
aangebracht, passen, zoodat deze bakken in 4 verdiepingen boven
elkaar, de vensterbank mee geteld, vlak tegen de ramen kunnen
worden aangebracht; de planten ontvangen, aangezien de serre op
het Zuiden ligt, veel licht. Daar mijne verzameling zich in de laatste
jaren nog al heeft uitgebreid en alle ramen met de, in 4 etages aangebrachte , bakken bezet waren geraakt, ben ik dezen winter nog
tot den volgenden noodmaatregel overgegaan: ik beschikte nl. over
een broeibak met één raam, rustende op pooten van ca. 1,25 M.
hoog; een pracht broeibak, om daarin die succulenten, en vooral
zaailingen te plaatsen, welke men dagelijks wil waarnemen; men
behoeft zich over zoo’n broeibak op pooten niet in een diep hurkende houding neer te buigen, doch men kan op zijn gemak en
rechtop staande door het glas den groei en den bloei der planten
volgen. Deze broeibak, welke van zelfsprekend in den tuin een
plaatsje had, is nu (zonder raam) in de serre gebracht, gevuld met
turfstrooisel en volgezet met potten met Mesems ; bovendien kon
ik de hand leggen op een vervelooze , vrij waardelooze keukentafel;
de randen hiervan zijn van een 10 cm hoog opstaand randje voorzien; ook deze vlakke imitatie broeibak zonder raam is met turf-
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strooisel gevuld en biedt plaats aan de potten met Mesems, welke
nog over waren. Op die wijze is mijne geheele verzameling in bedoelde serre ondergebracht en met het vrij vlak invallend licht in
de wintermaanden hebben alle planten nog een vrij behoorlijke lichte
standplaats. Gelukkig kan op vorstige dagen de centrale verwarming, zij het dan ook zeer zacht, worden aangezet en kan ik de
geheele ruimte vorstvrij houden. Bjj buitentemperaturen van -15 gr.
tot -20 gr. C. was de temperatuur den vorigen winter in deze serre
nog 4 à 5 gr. C. boven nul.
Aangezien bij niet vriezend weer in de aangrenzende kamer een
kachel wordt gestookt en de deuren tusschen deze kamers en de
serre des nachts open worden gezet. is bij niet vriezend weer de
temperatuur 5 à 10 gr C. en overdag bij wat zonneschijn zelfs 10
à 15 gr. C.
Feitelijk is dit, gezien bovenstaand overwinterings-voorschrift
van B r o w n, T i s c h e r en K a r s t e n eene ideale overwinteringsruimte en al het invallende licht wordt zooveel mogelijk benut; ik kan deze methode, eventueel naar omstandigheden gewijzigd,
dan ook sterk aanbevelen.
Succulenten-kweekers, die over een niet verwarmbare serre beschikken, doch de aangrenzende kamer bewonen, zou ik willen
aanraden, de geheele verzameling op enige tafels in deze serre
onder te brengen; overdag kunnen dan de planten, ook bij vriezend
weer, rustig in deze serre op het Zuiden of het Westen, blijven
staan. Vooral bij sterk vriezend weer neme men echter de moeite
om tegen den avond deze tafels in de kamer over te brengen; den
volgenden ochtend worden ze weer in de serre geplaatst. Wie zijn
verzameling goed door den winter wil brengen, zal zich nu eenmaal
opofferingen moeten getroosten; ik zal de laatste zijn, die zegt, dat
het gemakkelijk zal gaan. Op dezelfde wijze zal iemand, die over
eene suite beschikt, zijne verzameling in de eene onverwarmde
kamer kunnen plaatsen en de planken bij sterk vriezend weer des
avonds kunnen overbrengen in de verwarmde kamer, waar zelfs,
indien de kachel des nachts niet doorbrandt, de temperatuur toch
wel boven nul zal blijven; voor het voortdurend heen en weer plaatsen, dat trouwens alleen bij sterke vorst zal behoeven te geschieden
(men hange voor alle zekerheid een thermometer dicht bij en op
dezelfde hoogte als de succulenten), zal het gemakkelijk zijn, alle
potten op één of meer tafels te plaatsen, zoodat een dergelijke tafel
met alle planten erop in één keer kan worden verplaatst; men zal
daar natuurlijk de hulp van een tweeden persoon bij noodig hebben.
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Er is gevraagd, of het zijn nut zou kunnen hebben, de planten in
een terrarium te plaatsen; inderdaad zou dat met eene kleine verzameling wel kunnen geschieden; het voordeel daarvan is, dat bij
vriezend weer de temperatuur daarin des nachts allicht enkele graden hooger zal blijven, dan in de omgevende ruimte (ik neem aan,
dat dit een onverwarmde kamer is).
Een voorwaarde is echter, dat de aarde in de potten geheel droog
moet zijn, omdat anders in eene dergelijke, kleine, gedeeltelijk afgesloten ruimte spoedig een te hooge vochtigheidsgraad zou kunnen ontstaan en rotting zou kunnen optreden; een tweede voorwaarde is verder, dat het terrarium overdag van boven geheel open
is; des nachts kan men gerust, vooral bij vriezend weer enige
bedekking van kranten of zakken aanbrengen en daardoor de planten nog extra beschutten; deze bedekking moet echter elken ochtend
weer worden verwijderd; ik zou ook hier willen aanbevelen, een
thermometer in of vlak naast het terrarium te hangen, om de temperatuur geregeld te kunnen gadeslaan.
Voor liefhebbers, die niet over eenige ruimte binnenshuis beschikken, waarin de verzameling, zoo goed en zoo kwaad als het
gaat en met alle moeite daaraan verbonden, vorstvrij kan worden
gehouden, zou ik de volgende noodmaatregel willen aanbevelen.
Mesembryanthema en vele andere succulenten zijn weliswaar
niet winterhard, maar de meeste zijn wel bestand tegen absolute
droogte. Dikwijls heb ik opgemerkt, dat zelfs één- en tweejarige
zaailingen, die in April uit den pot worden genomen en waarvan er
door toevallige omstandigheden één of meer blijven liggen, in
Augustus en September nog geheel levensvatbaar zijn en weer doorgroeien, zoodra zij worden geplant; ook andere ultra-succulente en
succulente Mesems vertoonen dezelfde eigenschap. Enkele jaren
geleden ontstond er in mijne verzameling een ziekte in een groote
pot vol tweejarige zaailingen van Lithops optica; van de 40 stuks
waren er in November reeds de helft gesneuveld; ik heb toen alle
plantjes uit den grond genomen, enige dagen op den schoorsteenmantel bewaard, om ze goed droog te laten worden en ze vervolgens in een sigarenkistje gedaan en in een schrijftafellade, in een
matig verwarmd vertrek, verder bewaard; van deze plantjes gingen
nog 5, welke blijkbaar reeds door dezelfde ziekte waren aangetast,
verloren, doch de overige 15, welke ik in April van het volgende
jaar te voorschijn haalde en weer heb geplant, bleven gezond en
groeiden toen rustig verder. Hetzelfde kan men toepassen, indien
men de planten onmogelijk met pot en al in eene vorstvrije ruimte

kan overwinteren. Ik zou er in zoo’n geval niet tegen opzien, de
geheele verzameling uit de potten te nemen, de grond goed van de
wortels te verwijderen, de wortels desnoods wat in te korten en
nadat ik mij goed zou hebben overtuigd, dat alles goed droog is,
de planten soort bij soort in kistjes of doozen te leggen, beschermd
door wat papierwol of ander luchtig materiaal, vooral zoo, dat de
lucht goed kan toetreden.
De planten moeten dus niet in papier worden gewikkeld en de
doozen en kistjes moeten van gaatjes worden voorzien, althans niet
hermetisch worden gesloten; deze kistjes en dozen kunnen dan in
een verwarmd vertrek in of op een kast of in eene lade worden
geborgen, zoolang het vriest en zoodra de vorstperiode over is, in
een onverwarmd vertrek worden geplaatst.
In April, zoodra de verzameling weer zonder gevaar voor bevriezing naar de kas of het broeiraam kan verhuizen, worden de planten weer opgepot; alle ultra-succulenten en vele lage struikvormige
Mesems zullen zonder eenige hinder deze overwinteringsmethode
kunnen doorstaan.
Met éénjarige zaailingen, vooral met zeer kleine exemplaren,
welke wat laat gezaaid werden, zou ik deze methode echter liever
niet willen toepassen; het lijkt mij het beste, deze, waarvan de
meeste liefhebbers waarschijnlijk geen groot aantal potten vol zullen bezitten, maar in de verwarmde huiskamer in een vensterbank
te plaatsen en ze bij strenge vorst des avonds op een tafel in ‘t midden van de kamer over te brengen.
Ik zou niet volledig zijn, indien ik niet naar voren bracht, dat al
deze overwinterings-mogelijkheden het beste zullen gelukken met
goed geharde, in November reeds volkomen droog staande planten.
Zaailingen, welke men anders in den winter niet volkomen droog
houdt, zou ik onder de gegeven omstandigheden, althans in Januari en Februari, als de laagste temperaturen te verwachten zijn,
toch maar geheel droog houden. Het risico, dat enkele kleine exemplaren, welke te sterk indrogen, misschien in Maart niet meer levensvatbaar zullen blijken te zijn, is kleiner, dan het risico, dat
verbonden is aan het water geven in die maanden. Volgt nl. spoedig daarop een strenge vorst, dan zou het resultaat kunnen zijn,
dat geen enkele der zaailingen de te lage temperatuur overleeft.
D r . H . W. D E B O E R
ERIOCACTUS GROSSEI (S c h u m.) Bckbg.
In het Decembernummer 1941 van Succulenta behandelde ik de
geslachten Notocactus K . Schum. e n Malacocarpus S. D. e n d e

daaruit door B a c k e b e r g nieuw ingestelde geslachten Acanthocephala en Eriocephala. Intusschen heeft B a c k e b e r g deze namen weder veranderd in Brasilocactus en Eriocactus, omdat de eerste reeds in gebruik zijn voor andere plantengeslachten.
De afbeeldingen in het Decembernummer van Succulenta waren
gemaakt van planten zonder bloemen om den top duidelijk te doen

Eriocactus Grossei (Schum.) Bckbg.

Foto de Veen.

uitkomen, nu publiceer ik een afbeelding van Eriocactus Grossei,
waaruit blijkt, dat de groote gele bloem veel losser van bouw is
dan de bloem van Notocactus en dat stijl en stempels geel zijn in
tegenstelling met die van Notocactus, welke rood zijn.
De kenmerken, die B a c k e b e r g voor Eriocephala opgaf zijn.
dat de wol op den top der plant viltig of vezelig is, de groote gele
bloemen zijn losser van bouw dan die van Notocactus, de bloem
heeft een gele stijl met gele stempels, de vrucht is gevuld, de zaden
zijn droog. Deze kenmerken gelden nu voor Eriocactus.

Eriocactus Grossei is een bolvormige plant met platten top, zij
groeit later echter cylindrisch uit en kan een hoogte van 1 ,5 M .
bereiken. De kleur van de epidermis is licht groen. De ongeveer 16
smalle ribben zijn iets gegolfd en bezet met kleine ronde areolen.
De ca. 7 uitgespreid staande doorns zijn zeer dun en gebogen, de
langste, welke naar onderen is gericht wordt tot 4 cm lang. Alle
doorns zijn geel van kleur.

Eriocactus Schumanniani Bckbg.

Foto de Veen.

De groote klokvormige gele bloem is 4 cm lang, als zij geheel
open staat is zij aanmerkelijk breeder dan lang. De slappe stijl
draagt 12-17 stempels, welke gebogen zijn en wit van kleur. Stijl
en stempels steken boven de talrijke korte meeldraden uit. Het
vruchtbeginsel en de korte bloembuis zijn bedekt met talrijke smalle
schubben, welke purperachtig van kleur zijn. De axillen zijn zeer
sterk bezet met bruine wol, waartusschen lange borstelharen te
voorschijn komen. De vrucht is 2,5 cm lang en 2 cm breed, de zaden
zijn zwart.
De plant is afkomstig uit Paraguay en wordt gevonden tusschen
Carepegua en Acaay.
Om nog eens de aandacht te vestigen op den wolligen top van
Eriocactus, het Grieksche woord erion beteekent wol, drukken wij
hier nogmaals de foto van Eriocactus Schumannianus af.
TH. DE HAAS.
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