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Het jaar 1985 is met zacht weer begonnen en de overwin’ 
teringszorgen van onze planten zijn nog niet erg groot geweest. 
In een milde sfeer wens ik U allen een gezond, voorspoedig en 
gezegend jaar toe, met voor alles heel veel genoegen met Uw 
planten. De liefde van het kweken van de succulente planten 
moet de basis van onze liefhebberij en ook van onze vereni
ging blijven.

Het verenigingsleven is in onze moderne tijd een moeilijke 
zaak. Maar betrekkelijk weinige floreren. Komt dit door de 
moderne media als radio en televisie ?

Het leven brengt ons in het dagelijks werk zoveel gespan
nenheid, dat de mens zoekt naar vele wegen van ontspanning. 
Door het vele vergaderen worden wij vergaderingsmoe en ik 
kan mij zo goed voorstellen, dat de meesten van ons echt 
gelukkig zijn als zij in hun kasje met de planten bezig zijn, 
ver weg van allerlei beslommeringen.

Is dit struisvogelpolitiek ? Och, ik geloof het niet. De mens 
kan niet steeds gespannen zijn, welk werk hij ook doet.

Zoals U weet stel ik mij op onze aanstaande algemene 
ledenvergadering niet weer herkiesbaar als voorzitter, omdat 
het beter is, dat een jongere kracht dit werk op zich neemt, 
allicht weer met andere ideeën. Daarom wil ik nu voor het 
laatst in een nieuw jaar nog eens uitdrukkelijk zeggen, dat de 
vele jaren voorzitterschap mij in het algemeen een grote vreug
de zijn geweest en ik dank degenen die mij in het verenigings
werk hielpen echt van ganser harte.

Moge het U allen en onze vereniging dit jaar en de daar
op volgende bijzonder goed gaan.

A. F. H. BUINING,
Voorzitter.
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Het Clichéfonds
Spoediger dan we hadden verwacht zit het Clichéfonds andermaal 

in moeilijkheden. De afdeling Gooi- en Eemland heeft te kennen ge
geven het werk voor het fonds ten slotte niet op zich te kunnen nemen.

Er moest nu op korte termijn naar een oplossing worden gezocht 
en die is gevonden door de heer W. Ruisch te Bennekom; hij is name
lijk bereid de organisatie, althans voor het lopende jaar, op zich te nemen 
en hij zal tezamen met een aantal leden van de afdeling Arnhem de zaak 
verzorgen.

Het Clichéfonds heeft een tweeledig doel: het stelt de leden van de 
Vereniging in de gelegenheid tegen billijke prijs zaad van cactussen en 
vetplanten te betrekken en het versterkt de kaspositie, zodat cliché s 
voor het tijdschrift kunnen worden bekostigd.

Het eerste is ten minste zo belangrijk als en misschien nog wei 
belangrijker dan het tweede en het is daarom, dat we het aanbod van 
onze Arnhemse vrienden niet genoeg kunnen waarderen.

Deze wijziging heeft evenwel tot gevolg, dat de zaadlijst een maand 
later moeten verschijnen. Een groot bezwaar lijkt het ons niet, want het 
is dan heus nog niet te laat voor het zaaien. Vroeg zaaien heeft wel vele 
voordelen, maar men moet er voor ingericht zijn en wanneer men de 
kiemende zaden niet wat warmte kan geven, kan men beter de zaaierij 
wat uitstellen.

Bijzonderheden zullen we in het februari-nummer bekend maken, 
maar thans kan wel reeds worden medegedeeld, dat een goed sortiment 
zaden zal worden aangeboden tegen 25 cent per pakje.

Voorzitter: A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Telefoon: 03496—220. 

Secretaresse: Mevrouw J GRULLEMANS VAN BERGHEM, Heereweg 19, Lisse, Tel. 025 3 0 —3439. 

Penningmeester: G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening nummer 83 35 50. 

Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Tel. 083 7 0 —3141, thuis tel. 083 7 0 —2143. 

Redactiecommissie : C. BOM M ELJE en H. VAN DER VELD E 
Bibliothecaresse: Mevr. H. VRIESENDORP-v. AALDEREN, Ligusterweg 2, Oostvoorne. 

Kopij moet u i t e r l i j k  de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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J. C. VAN KEPPEL

x  Graptoveria cv. 'Acaulis' (Gossot)

Echeveria acaulis Gossot in Notre Vallée 22 : 24 (1936)
Graptopetalum paraguayense X Echeveria amoena

In Notre Vallée gaf Gossot beschrijvingen van twee hybriden onder 
de namen Echeveria longicaulis en E. acaulis. Daar hij voor de algemene 
kenmerken van E. acaulis naar E. longicaulis verwijst, kunnen wij hier uit

Figuur 2 Collectie van Keppel
foto: de Klark

X Graptoveria cv. ’Acaulis’

afleiden dat het naverwante hybriden betreft, die ongetwijfeld producten 
zijn uit een zelfde soort-kruising. E. longicaulis maakt stengels die in één 
jaar tot 40 cm uit kunnen groeien, terwijl E. acaulis volkomen stengelloos 
zou zijn.

Al meer dan 10 jaar bezitten wij een hybride die wij op grond van de
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bloemkenmerken als een amoena-hybride beschouwden. Ons vermoeden 
werd bevestigd toen wij foto’s en plantenmateriaal ontvingen afkomstig uit 
Zuid-Frankrijk, identiek aan de door ons gekweekte plant, onder de naam 
E. acaulis.

Hoewel deze planten, waarvan wij twee vormen bezitten die in niet 
bloeiende toestand vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn, zeker niet 
volkomen stengelloos zijn zoals Gossot schrijft, menen wij dat deze klonen 
onder E. acaulis gerangschikt moeten worden. Het zijn naar onze mening 
hybriden van Gr. paraguayense en E. amoena. De invloed van Grapto- 
petalum is merkbaar aan de bladvorm en -grootte, de vlekken op de bla
deren en de (althans bij één kloon) gevlekte bloembladen; de invloed van 
E. amoena aan de bloeiwijze en de vorm der rozetten en kelkbladen. Een 
type dat beantwoordt aan de beschrijving van E. longicaulis hebben wij 
(nog) niet aangetroffen.

Graptoveria ’Acaulis’ is een algemeen in kwekerijen voorkomende, rijk- 
bloeiende plant met vrij dicht bebladerde, gedrongen rozetten, waarvan 
de bladeren vaak fraaie kleurschakeringen vertonen.

Dat Jacobsen in Handbook 2 : 366 (1960) E. acaulis een kruising noemt 
tussen E. amoena en E. pusilla moet op een misverstand berusten, daar 
E. pusilla synoniem is met E. amoena.

Acaulis betekent : stengelloos en dit moet dus voor de bij ons in cul
tuur zijnde klonen niet al te letterlijk opgevat worden.

Korte beschrijving : Stammen kort, rozetten dichtbebladerd, aan de toppen 
der stengels, spruitend, hoofdzakelijk aan de basis.

Bladen omgekeerd ei-rond tot langwerpig, 1—3 cm lang, tot iy2 cm breed, vrij 
dik; jongere bladen aan de top vaak driehoekig afgeplat en teruggebogen, stomp 
gespitst, onderzijde sterk convex en gekield; kleur blauwachtig-groen, vaak met 
onregelmatige paarsrode vlekken. Bloeiwijze: een gevorkt bijscherm met 3—7 as
sen; meestal 3—4 groene, grijs berijpte bloemstengels per rozet.

Bloemkroon geel-licht oranjekleurig, gevlekt of ongevlekt, 1 cm lang, slank 
met omgebogen slippen; kroonbladen bijna tot de helft vergroeid; 5 meeldraden 
tussen de kroonbladen naar buiten stekend; bloemsteeltjes 2—3 cm lang, slank; 
kelkbladen kort, y4—Vs van de kroon lang, aanliggend, groen. Schutbladen meest 
weinig talrijk, spoedig afvallend. Bijna het gehele jaar door bloeiend.

S. C. VAN KEPPEL

x Graptoveria cv. Titubans' (Gossot)

Graptopetalum paraguayense X Echeveria derenbergii
Syn. Echeveria X titubans Gossot in Liste des pl. gr. 1949, 26, nom.

Vrij algemeen wordt deze plant aangetroffen, zowel in liefhebberscol- 
lecties als in botanische tuinen, meestal onder de naam Echeveria titubans. 
Deze hybride wijkt in groei- en bloeiwijze nogal af van de overige ons
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bekende Graptoveria’s, reden waarom wij een beschrijving van deze plant 
geven.

Dat het een hybride van de bovengenoemde planten is valt naar onze 
mening duidelijk op te maken uit de kenmerken van deze hybride. De blad
en rozetvorm doen sterk denken aan die van Echeveria derenhergii, evenals

Figuur 3

X Graptoveria cv. Titubans’
Collectie van Keppel 

foto: de Klark

de vorm en grootte der bloemen. De typisch Echeveria-achtige bloemen 
zijn vaak enigszins gevlekt en bezitten 5 naar buiten gekromde meeldraden, 
kenmerken van Graptopetalum.

Korte beschrijving : Rozetten dicht bebladerd 5—10 cm doorsnee, bij kascul
tuur vaak sterk verlengd, aan de top van vrij dikke, rechtop groeiende stammen: 
spaarzaam spruitend. Bladeren omgekeerd ei-rond, lichtgroen, grijsblauw berijpt, 
scherp gespitst, niet gerand of met rode vlekken; bovenzijde vlak, onderzijde con
vex, zwak gekield, tot 6 cm lang, 3 cm breed, Vi—1 cm dik, vlezig.

Bloeiwijze een vertakte tros, 9—22-bloemig; bloemen ruim 1 cm lang en breed, 
binnenzijde geel, flauw gespikkeld, buitenzijde oranjegeel, kroonbladen iets uit
staand, 10 meeldraden, waarvan 5 naar buiten gekromd; kelkbladen ei-rond, spits 
aanliggend, 0,5 cm lang; bloemsteeltjes 2—3 cm lang, slank; schutbladen klein 
weinig talrijk. Bloeitijd april-mei.

Tot zover onze beschouwingen betreffende Graptoveria cultivars.
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A. F. H. BUINING

Copiapoa montana Ritter
(zie foto op de omslag)

COPIAPOA MONTANA Ritter in Cactus 1960 : 21 (FR. 522)

Copiapoa’s kwamen vóór de laatste oorlog betrekkelijk zelden in onze 
Europese collecties voor. Men nam in het algemeen aan, dat deze planten 
alleen maar in de zandwoestijnen langs de kust van Chili voorkwamen en 
in onze verzamelingen maar bijzonder lastige broeders waren.

Het is inderdaad eigenlijk onmogelijk om een aantal van deze, tot 
dusverre uitsluitend in Chili voorkomende planten, zodanig te kweken, dat 
ze die typische kalkwitte huid hebben als in hun vaderland. Met name 
Copiapoa cinerea, haseltoniana en dergelijke blijven bij ons verstoken van 
deze beschermende kalkachtige huidlaag.

Het is weer de verdienste van Ritter geweest om het gehele groei- 
gebied van het geslacht Copiapoa gedurende een lange reeks van jaren te 
doorkruisen, daarbij trachtende de vroeger beschreven soorten te heront
dekken en te localiseren. Uiteraard werden op deze kruistochten ook 
nieuwe soorten ontdekt, die dikwijls verrassend gemakkelijk bleken te 
groeien en te bloeien in onze verzamelingen. Ongetwijfeld hoort ook hier
bij Copiapoa montana. Deze plant werd gevonden in de bergen ten noor
den van Taltal in de wolkenzone. Het is daarom ook geen wonder, dat zij 
zich goed thuis voelt in ons klimaat, omdat zij dus gewend is aan een vrij 
koele en vochtige omgeving. Deze zogenaamde wolken- of nevelzone ont
staat door van uit de zee landinwaarts drijvende nevels gedurende de 
avond en de nacht, waar zij op een bepaalde hoogte in de bergen blijven 
hangen. Hierdoor ontstonden reeds vroeger de beroemde hangende tuinen 
aan de vaak steile westkust van het Andesgebergte.

Ongeënt groeien Copiapoa’s zeer langzaam, maar zoals zovele wat 
moeilijke cactussen het beste in blikken of plastic-potten. Geënt op een 
stevige Trichocereus pachanoi groeide de op de omslag afgebeelde plant, 
zeer voorspoedig en bloeit sinds enige jaren regelmatig de gehele zomer.

Zij wordt 5—10 cm dik en 5—20 cm hoog, met 10—17 ribben. De areo- 
len zijn circa %—1 cm in doorsnede en voorzien van vilt. De zwart tot 
bruin of roodachtig bruine dorens, waarvan 1—3 middendorens en 4—7 
randdorens zijn ongeveer even lang. De lichtgele bloem, met de citroen
gele helmknopjes en de dotterbloemgele stempels is circa 4 cm lang en 
4—5% cm breed. De bloembuis is zoals bij de tot dusverre beschreven 
Copiapoa’s kaal.

Een uitzondering hierop maakt echter Copiapoa tenuissima Ritter, 
(zie pagina 11), waarvan de bloembuis iets behaard is.



FRA N S K. A. N O LTEE en 
H. VAN D O N K ELA A R

Het geslacht Ceropegia l.
(Vervolg)

Ceropegia barklyi
Ceropegia bark ly i Hook. f. in Bot. Mag. t. 6315 
(1877), door een vergissing is h ier b ark ley i ge
speld. Synon. C. bark ly i var. tugelensis N .E.Br.

H a b i t u s :  Overblijvende kruidachtige 
planten, vaak met verdikte wortels. Stengel 
windend of rechtop, soms ook kruipend, rol
rond en evenals de bladeren vaak vlezig. Bla
deren goed ontwikkeld (bijv. C. linearis ssp. 
woodii) of min of meer gereduceerd (bij Cero
pegia stapeliaeform is geheel of vrijwel geheel 
ontbrekend).

B l o e m :  Bloemen alleenstaand of in
een bloeiwijze verenigd, gesteeld of zittend. 
De bloemkroon is in het algemeen verlengd, 
aan de voet gezwollen, in het midden of meer 
naar boven versmald, aan de zoom vaak weer

Figuur 4 foto Noltee
Prachtig zijn de bloem pjes 

van Ceropegia barkly i

Figuur 5 Ceropegia barkly i foto: F . Noltee
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verbreed. Zelden is de kroon spoel- of kroesvormig dan wel klokvormig, 
de (5) slippen zijn aan de spits vergroeid (C. linearis ssp. tvoodii, C. barklyi), 
soms ook vrij (C. stapeliaeformis) of als een valscherm (C. sandersonii).

Zoals bij alle Asclepiadaceae is ook bij Ceropegia het binnenste van 
de bloem zeer ingewikkeld gebouwd. Meeldraden en stampers staan niet 
los van elkaar maar zijn vergroeid tot de zgn. kroon of corona. Deze corona 
is dubbel; de buitenste is komvormig, gaaf, of met 5 twee-spletige of twee
delige slippen, of 5—10 tanden die meer of minder tegen de binnenste 
corona zijn aangegroeid, 
minder vaak ontbrekend of 
zeer gereduceerd. De bin
nenste corona bestaat uit 5 
op de helmknoppen liggende 
en daar boven uitstekende 
lijnvormige slippen, die aan 
de keerzijde tegen de buiten
ste corona aanliggen. Helm
knoppen zonder aanhangsels.

V r u c h t :  De vrucht is 
een dubbele kokervrucht, 
lancetvormig tot rolrond, 
spits, kaal. De zaden zijn 
vlak, met een witte, afval
lende haarpluim. Door deze 
haarpluim kunnen de zaden 
over een betrekkelijk grote 
afstand door de wind ver
voerd worden (vgl. onze 
paardebloem).

Na deze algemene in
leiding wil ik u nu gaarne 
wat uitvoeriger over enkele 
soorten vertellen. Daar ik 
vooral bij de beschrijving 
Van de Cultuur Veel hulp heb Figuur 6 foto: F . Noltee

gehad van de heer v. Don- Ceropegia barklyi, reprod. uit Bot. Mag. (1877) 
kelaar zult u bij het vervolg t. 6315 (detail) 
van deze artikeltjes twee 
auteursnamen aantreffen.

De plant vormt een wortelknol die vaak gedeeltelijk boven de grond 
uitsteekt en is niet zo sterk vertakt als bijv. Ceropegia linearis ssp. luoodii; 
stengels hangend of enigszins klimmend, kaal of behaard. Bladeren vlezig, 
tegenoverstaand, 2 tot 5 cm lang. Bladsteel 1—5 (zelden 12 mm) lang. 
Bladschijf eirond of lancet- of lijnvormig, aan de onderkant gekield, licht
groen tot lichtbruin met witte nerven.

Bloemen kort gesteeld, bloembuis 1—2 cm lang, van binnen behaard.
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De slippen zijn 8—24 mm lang, even lang als of langer dan de buis. De 
bloem is aan de basis kogelvormig, vervolgens buisvormig, bij de zoom 
weer verdikt. Van hieruit vormen de slippen een lantaarntje waarvan 
de punten bijeenkomen.

De bloem is groenachtig tot lichtbruin, de slippen zijn in het midden 
gewimperd. De buitenste corona is ringvormig en heeft 10 slippen, de 
binnenste heeft ronde slippen. De soort wordt gevonden in het Greytown 
distrikt in Natal en het Transkei distrikt in de Kaapprovincie en werd 
in 1877 van de missiepost Old Morley in Kew ingevoerd. We vestigen 
de aandacht erop, dat de door Jacobsen gebezigde schrijfwijze „barkleyi” 
niet de juiste is. De plant is nl. genoemd naar Sir Henry Barkly, goeverneur 
van de Kaapprovincie in de laatste helft van de 19e eeuw.

C u l t u u r :  Ceropegia barklyi is een gemakkelijk te kweken plant 
en verlangt, zoals de meeste Ceropegia’s, een niet te zonnige plaats, maar 
toch voldoende licht, Alleen dan groeien de blaadjes uit tot ongeveer 
4—5 cm lengte en zijn de nerven prachtig wit tot zilverachtig. In een 
cactuskas met veel zon zullen de blaadjes te klein blijven. Indien de 
plant daarentegen te donker wordt gekweekt, verdwijnt de prachtige 
tekening. De potgrond moet veel humus bevatten en goed doorlatend zijn. 
Doordat dit plantje zich in verhouding tot vele andere Ceropegia s niet 
erg sterk vertakt en ook langzamer groeit is het geen algemene ver
schijning. Vermenigvuldiging is niet moeilijk, nl. door stekken of soms 
ook door een stukje knol in stukjes te snijden. De stekjes leggen we bijv. 
op vochtig turfmolm en reeds na een dag of tien komen de worteltjes 
er uit. Na verloop van tijd vormt zich op deze plaats weer een knolletje. 
Zoals alle Ceropegia’s is Ceropegia barklyi gemakkelijk in de huiskamer 
te kweken, maar dan dicht bij het raam.

Zomers geven we tamelijk veel water, in de winter wordt de plant 
wat droger gehouden.

De volgende maal willen wij voor U behandelen Ceropegia stapeliae- 
formis.

Literatuur: Herbert Huber, Revision der Gattung Ceropegia; Alwin Berger, 
Stapelien und Kleinien; Hermann Jacobsen, Handbook of Succulent plants.

Hoofdbestuursmededeling
In verband met het besluit van de Voorzitter van Succulenta, de heer 

A. F. H. Buining, zich dit jaar niet meer herkiesbaar te stellen, heeft het 
Hoofdbestuur, gezien de binnengekomen opgaven, als candidaten voorge
steld :

de heer H. VAN BEEK te Zaandam;
de heer J. A. JANSE te Bennebroek.
Inmiddels is bericht binnengekomen van de heer van Beek te Zaan

dam, dat hij zich heeft teruggetrokken als candidaat voor het voorzitter
schap van Succulenta.

Secr. Succulenta.
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F. R IT T E R , Olmué, Chili.

C op iapoa tenuissim a Ritter

CO PIA PO A  TEN U ISSIM A  R itter in T axon 12 : 31 (1963)

P l a n t :  van nature plat, met de grond gelijk, in cultuur halfkogel- 
vormig, door aanhoudende beschadigingen door Guanacos (wilde lama s) 
meest spruiten vormend, die niet van zelf los laten, 2—4 cm 0 ,  zelden tot 
5 cm, zwart tot grijszwart, met verzonken bedoornde top, die op latere 
leeftijd soms wit wollig wordt. Dikke lange penwortel.

R i b b e n :  meest geheel in tepelvormige knobbels opgelost, op latere 
leeftijd soms 13—16 sterk gedraaide ribben te onderscheiden. Knobbels 
konisch, later soms iets kantig en in doorsnede rhombisch ( =  ruitvormig); 
3—4 mm hoog, later tot 6 mm lang en tot 8 mm dik.

A r e o 1 e n : bij jonge planten met weinig vilt, later rijkelijk met wit 
vilt; op de punt van de knobbels, 1—2 mm 0 ,  rondachtig, 3—5 mm van 
elkaar.

D o r e n s :  fijn naaldvormig, recht of iets gebogen, geelbruin, bruin 
of zwartbruin, onder de loupe ruw, met minimale haartjes; randdorens 
zijwaarts gericht of iets naar buiten rondom het areool, 8—14 van 3 6 mm 
lang, de bovenste de kortste; middendorens dikwijls ontbrekend, echter 
ook vaak één even zo fijne middendoren van 4—10 mm lengte, iets naar 
boven gericht, zelden twee.

B l o e m e  n uit de top; de bloeiareolen zijn voorzien van veel witte 
wol; 20-26 mm lang met een opening van 25-35 mm; meerdere dagen 
geopend en zich ’s nachts weer sluitend, reukloos.

V r u c h t b e g i n s e l :  olijfkleurig, circa 3—4 mm lang en breed, in 
het midden het breedst, met enkele kleine schubjes aan de rand van de 
kelk en ook vaak tot onder het midden, ze zijn smal, olijfkleurig, onderaan 
1 mm en bovenaan tot 2 mm lang, vlezig, toegespitst, in de oksels bosjes 
witte, enige mm lange gekrulde wol.

N e k t a r k a m e r :  circa 1 mm lang, circa % mm wijd rond de stam
per, trechtervormig, geel, vol nektar, boven gesloten door de tegen de 
stamper leunende meeldraden, waarvan de onderste reeks als palisaden 
dicht tegen elkaar staan.

B 1 o e m b u i s : trechtervormig, het bovenste deel vaak naar buiten 
staand; 4—7 mm lang, boven 7—12 mm wijd, binnen de kleur van de bloem
bladen, buiten grijs-olijfgroen, met weinig schubjes, die onderaan meer 
liniaalvormig en bovenaan breder worden tot 2—5 mm, de top toegespitst; 
de bovenste schubjes zeer stomp met een puntje; schubjes 2—3 mm (onder) 
tot 7 mm (boven) lang, olijfgroen met bleke randen; vlokjes wol alleen uit 
de kleinste schubjes onderaan de buis.
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M e e l d r a d e n :  gekleurd als de bloembladen, de onderste 8—13 mm, 
de bovenste 7—8 mm lang, de helmknopjes naar binnen gekeerd; inplan
ting onderaan zeer dicht naar boven geleidelijk minder; helmknopjes in
tensief goudgeel, zeer klein, rond, plat; pollen goudgeel.

S t a m p e r :  gekleurd als de bloembladen, 1 mm dik, 10—14 mm lang, 
10—14 goudgele stempels, die boven de helmknopjes kunnen uitkomen.

B l o e m b l a d e n :  10—15 mm lang, 5—7 mm breed, basis smal, het 
breedst op circa % hoogte, boven rond toegespitst of alleen maar afge-

Figuur 7 foto: F r . R itter
Copiapoa tenuissima Ritter (FR 540)

rond, kleur Din 6164, lichtgeel circa 1,5, verzadiging 2—4, donkerte graad 
1, de buitenste naar boven en vooral aan de buitenkant roodachtig bruin 
of violetachtig bruin.

V r u c h t  groen of bruingroen, rondachtig, zoals alle Copiapoa-vruch- 
ten boven dekselachtig openspringend, bekleding als vruchtbeginsel.

Z a a d :  typisch voor Copiapoa, circa 1,4 mm lang, 1,2 mm breed, 0,6 
mm dik, aan de rugzijde sterk gewelfd, gekield, onderaan smaller en dun
ner; testa zwart glanzend, glad of met fijne vrijwel uitgeplatte knobbeltjes; 
hilum lang, wit.

G r o e i p l a a t s :  in de kustgebergten van de provincie Antofagasta 
in Noord-Chili. Slechts een kleine, zeer gevaarlijke vindplaats kon worden 
geconstateerd.

De enkele aanwezige exemplaren komen door de sterke beweiding van 
wilde Guanacos slechts zelden tot bloei of vruchtzetting.



Deze soort is in de verte verwant met Copiapoa humilis. Eigenaardig 
is, dat het vruchtbeginsel iets behaard is, wat overigens bij Copiapoa niet 
voorkomt. Dit is als een zeer primitief kenteken te beschouwen. Het uit
gesproken oplossen van de ribben in tepelvormige knobbels en de ontbre
kende of slechts gering ontwikkelde wol in de top dienen als persisterende 
jeugdeigenschappen te worden beschouwd. Deze soort belichaamt het 
tegenovergestelde extreme van de Copiapoa-ontwikkeling als die van het 
aan Copiapoa nauw verwante geslacht P i l o c o p i a p o a .

Wat de beharing van de bloembuis en het vruchtbeginsel van Pilo
copiapoa betreft, deze is van nature geheel anders dan bij C opiapoa tenuis
sima, daar deze beharing bestaat uit een fijne dichte viltlaag, die op die 
van de areolen gelijkt. De bloembuis en de vrucht zijn geheel in deze 
viltige vacht gehuld, terwijl in de oksels van de schubjes van Copiapoa  
tenuissima slechts normale wollige haartjes voorkomen.

Deze soort die in maart 1956 door Ritter gevonden werd heeft het 
veldnummer FR 540.

Onze lezers schrijven__
Het zaaien van cactussen
Mevrouw A. Hoekstra-Tuyn schrijft ons het volgende :

Ik wil hier gaarne iets vertellen over mijn zaaimethode waarmee ik de 
laatste zes jaar goed succes heb. Er komen geen dure zaaitoestellen aan te 
pas, terwijl ik toch wel op onderwarmte zaai. Mijn Aga-petroleumradiator 
bewijst hierbij goede diensten. Het kacheltje, dat in de maanden januari, 
februari en maart toch bijna dag en nacht moet branden, staat haaks in het 
looppad van de kas. Hierboven heeft mijn man twee beugels van stevig 
ijzerdraad gemaakt welke over de opstaande kanten van het tablet gehan
gen kunnen worden. Hierop passen twee koek- of biskwieblikken waarin 
elk 12 kleine potjes kunnen staan. Ik kan dus 24 soorten zaaien. De blikken 
bekleed ik van binnen met een stukje plastic tegen lekken. Moet bij strenge 
vorst de kachel erg hard branden, dan worden onder de beugels op de 
rand van het tablet twee blokjes hout geschoven, waardoor de afstand tus
sen kachel en koekblik, dus ook de temperatuur in het blik, naar behoeven 
kan worden geregeld. Het liefst zaai ik tussen half januari en begin maart. 
Men heeft dan door de geringere lichtsterkte minder last van algen. Voor 
het zaaien begint worden de potjes met heet sodawater gereinigd, de fijn- 
gezeefde zaaigrond gestoomd en het zand en grint met heet water gewas
sen. Nu vul ik de potjes eerst met een laagje grint, dan een laagje grof 
zand en vervolgens een laagje aarde. De bovenkant even licht aandrukken 
en het zaad er op strooien. Vervolgens plaats ik de potjes in de trommels 
en giet hierin ongeveer een centimeter regenwater, waarna het geheel 
wordt afgedekt met een glasplaat.

De eerste weken moeten we er op letten dat er steeds water in de
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trommels staat en dat de temperatuur ongeveer tussen de 20 en 28 gr. 
Celsius blijft. Zijn na een a twee weken de meeste zaden ontkiemt, dan 
overdag luchten door aan een kant een houtje onder de glasplaat te 
schuiven. Het zaaisel moet voortdurend vochtig gehouden worden, en 
beschermd tegen zon. Na zes tot acht weken kunnen de meeste soorten 
verspeend worden. Ik gebruik hiervoor hetzelfde formaat potje en de
zelfde bodemsamenstelling van grint, zand en grond met dit verschil dat 
de grond nu niet meer gestoomd wordt. De blikken blijven voorlopig 
af gedekt met glas en het geheel wordt goed vochtig gehouden. Na nog
maals ongeveer acht weken verspeen ik de zaailingen weer, ditmaal in 
een grotere zaaipan waarin enige soorten bij elkaar komen. Het voor
deel van het beginnen met de kleine potjes is dat eventuele schimmels 
vaak tot één soort beperkt blijven.

Op deze manier had ik goede resultaten met o.a. Brasilicactus, 
Gymnocalycium, Malacocarpus, Echinocereus en ook Copiapoa, Islaya. 
Matucana, Neoporteria, Pyrrhocactus enz.

Bestuursmededelingen

CONTRIBUTIE 1965.
Men wordt verzocht de contributie voor 1965 ten bedrage van ƒ 7,50, te storten op 
postrekening 83.35.50 t.n.v. Alg. Penningmeester Succulenta te Leeuwarden. Leden, 
die aangesloten zijn bij een afdeling worden verzocht de contributie met de afde- 
lingsbijdrage, te voldoen aan de Penningmeester(esse) van hun afdeling (zie hier
onder) ;
AMSTERDAM

Mevr. A. M. LAGEMAN-STÖVE, 
Kierkegaardstraat 27, Amstelveen. 
Gem. Giro S. 14985.

ARNHEM
B. KNIJPERT, Bijnkershoekstraat 
6, Arnhem, postrekening 93.39.45.

DELFZIJL
E. HORLINGS, Piet Heinstraat 48, 
Delfzijl, postrek. 87 29 68.

DORDRECHT
H. BOSMAN, Vinkenpolderweg 25. 
Alblasserdam.

EINDHOVEN
N. H. VAN BATENBURG, Hane- 
doesweg 14, Eindhoven.

GOOI- EN EEMLAND
Mevr. M. E. GRAMKOW-IMHOF, 
postrek. 52.51.02 t.n.v. Penningm. 
Succulenta, afd. Gooi- en Eemland, 
Hilversum.

GORINCHEM
C. VAN ’T VEER, E. van Luik- 
straat 28, Gorinchem.

’s-GRAVENHAGE
J. H. J. WIGT, postrek. 65.50.00 
t.n.v. Penningm. Succulenta, afd. 
’s-Gravenhage, Leiderdorp.

GRONINGEN
G. J. EILANDER, Amstelstraat 24, 
Groningen.

MEPPEL
Mevrouw A. FARSCH-WARGA, 
Marten Ottenlaan 2, Meppel.

NIJMEGEN
H. WOLF, Akkerlaan 30, Nijmegen.

NOORD-LIMBURG
P. STOFFELS, Pater Petersstraat 
9, Steijl, Limburg.

ROTTERDAM
M. KOOY, Slag 14, Rotterdam 24

TILBURG
C. A. PAENEN, Staringstraat 45, 
Tilburg.
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UTRECHT
L. VAN OCHTEN, Obrechtstraat 
39, Utrecht.

IJ MOND
J. M. BAX, Pleiadenplantsoen 91. 
IJmuiden.

IJSSELSTREEK
Mevrouw J. FLEUR—DE HOOG, 
Elfuursweg 21, Gorssel.

WKST-I RIESLAND
J. J. MANNI, Hoornseweg 31, 
Wognum, N.H.

ZAANDAM
Mevrouw VAN BEEK-THIEL, 
Botenmakersstraat 84, Zaandam.

ZWOLLE
Mevr. E. J. WURTZ-BLIKKEN - 
DAAL, Brederostraat 77, Zwolle.

BELGIE : Belgische Leden van Succulenta worden verzocht de contributie 1965 
ten bedrage van Holl. Gld. 7,50 te voldoen per postmandaat of door storting op 
postrek. 83.35.50 (Nederland) ten name van de heer G. D. DUURSMA, Algemeen 
Penningmeester Succulenta, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Nederland.

OVERIG BUITENLAND : Leden van Succulenta in alle overige landen worden 
verzocht Holl. Gid. 8,50 te voldoen per cheque of internationale postwissel aan de 
Algemeen Penningmeester Succulenta, de heer G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, 
Leeuwarden, Nederland.

AFDELING DELFZIJL
Met genoegen kunnen wij mededelen 
dat in Delfzijl is opgericht een nieuwe 
afdeling van Succulenta.
Deze nieuwe afdeling bestaat groten
deels uit leden afkomstig uit de afde
ling Groningen.
De verre afstand naar de vergaderingen 
in Groningen werd door de leden wo
nende in Delfzijl en omgeving als een 
groot bezwaar gevoeld, zodat men zich 
heeft verenigd in een nieuwe afdeling. 
Het afdelingsbestuur is als volgt samen
gesteld : Voorzitter, A. Koop te Delf
zijl; Secretaris P. Dertien te Losdorp; 
Penningmeester E. Horlings, Piet Hein- 
straat 48, Delfzijl.
Onze beste wensen voor de nieuwe af
deling in Delfzijl!

Uit de afdelingen
GOOI- EN EEMLAND
Op 21 november 1964 hield de afdeling 
een extra bijeenkomst, welke werd op
geluisterd door de aanwezigheid van 
de heer Ing. Willy de Cocker uit Brus
sel, alsmede nog enkele Belgische cac
tusvrienden. 40 Leden, in gezelschap 
van huisgenoten en andere belangstel
lenden hadden de zaterdagavond vrij 
gemaakt om te luisteren naar de voor
dracht van de heer de Cocker over 
succulente planten aan de Rivièra. In 
een boeiende rede en met een bijzonder 
artistieke serie dia’s nam spreker ons 
mede op een tocht langs prachtig ste
den- en natuurschoon, waarbij veel aan
dacht werd geschonken aan de in het 
Zuiden van Frankrijk vrij in de natuur

groeiende planten. Ook werden enkele 
bezoekjes afgestoken bij cactuskwekers 
en cactusliefhebbers in deze streken 
Z ’n betoog, waaruit bleek dat hij het 
aards Paradijs veel dichter bij huis ge
vonden had, dan de vermoedelijke 
plaats, Mesapotanië, maakte hij hierbij 
ten volle waar en het behoeft nauwe- 
lijk gezegd te worden, dat de luister- 
schare hem dankbaar was voor deze 
prachtige en leerzame avond.
— Op 1 december werd de gewone 
maandelijkse avond gehouden, bijge
woond door 16 leden. Naast de gebrui
kelijke programma-punten werd uit
voerig en enthousiast gesproken over 
allerlei cultuurproblemen. Na de pauze 
kwam de heer Rubingh nog juist toe 
aan de voortzetting van z’n lezing over 
Mammillaria’s en verwante soorten, 
waarbij hij wederom interessante soor
ten aan de leden voorstelde. Deze wer
den gedemonstreerd aan fraaie exem
plaren, die spreker had medegenomen.

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

ROTTERDAM
Zaterdag 12 december hielden wij onze 
sluitingsavond van het verenigingsjaar. 
We mochten ons verheugen in een zeer 
grote opkomst.
De heer G. Koppers liet ons een aan
tal dia’s zien, nu eens niet over succu
lenten, maar „Wat groeit en bloeit op 
Tuindorp Vreewijk” . Wie de dia’s van 
de heer Koppers op succulentengebied 
wel eens gezien heeft, kon ook niet an
ders verwachten dat de door hem ge
maakte opnamen stuk voor stuk juweel
tjes waren op het gebied der fotografie. 
De heer van der Velde verraste ons op



Onze nieuwe

ZADENLIJST
van cactussen en andere succulenten 

is weer GRATIS verkrijgbaar

Fa. K. EDELMAN - REEUWIJK

S^ptluasnst1K H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

Prijslijst 1965 verschijnt in februari. — MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.

Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS & Co. C.V.
FROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
KALANCHOE GRACILIS MET KNOP ƒ 3,50

D.  B O U W M A N
IMPORT — EXPORT 
Grote sortering Cactussen 

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56b — NAALDWIJK

Telefoon 01740—5168.

Inkoop-Verkoop Import-Export
CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Brakkenstein — NIJMEGEN 

Driehuizerweg 327, Tel. 08800-53377

enkele humoristische verhalen onze suc
culenten betreffende. Een en ander 
werd afgewisseld met gezellige conver
satie plus koffie met heerlijke speculaas. 
Het is een zeer geslaagde avond ge
worden.
Onze eerstvolgende bijeenkomst is ge
steld op zaterdag 16 januari 1965.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris, 
Schiebroekse Singel 31, Hilligersberg.

TILBURG
Op de vergadering van 9 november ’64 
gaf ons lid dr. Erich als spreker uit 
eigen kring, een verhandeling over het 
ontstaan van onze Succulenten en hun 
aanpassing aan de natuur tot de hoogst 
ontwikkelde vormen. Aansluitend daar

op een projectie van uitstekend geslaag
de opnamen uit zijn verzameling en die 
van ons lid de heer Trommelen.
De dia’s waren door henzelf vervaar
digd; o.a. zagen we een prachtig exem
plaar van een bloeiende bijltjescactus 
in ..blikcultuur” op eigen wortel. (Pele- 
cyphora aselliformis) van de heer Trom
melen.
Onze kleine pas opgerichte vereniging 
bezit geen e i g e n  bibliotheek, maar 
dr. Erich zelf beschikt over een uitge
breide collectie literatuur. Onze leden 
zorgen zelf voor de opbouw van een 
verzameling dia’s die bij bepaalde ge
legenheden kunnen worden geprojec
teerd.

Lid W. DE VRIES.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 8 foto: de Boer
Conophytum wittebergense de Boer spec. nov. (vergr. 1,5 x )

(Zie het artikel op pagina 21)
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Van de Redactie
In dit nummer zult U in de eerste plaats aantreffen de zaadaanbieding 

van het clichéfonds. Het is wel later geworden dan gewoonlijk, de redenen 
daarvan zijn al eerder uiteengezet, maar ik geloof dat we blij kunnen zijn, 
dat er toch nog weer leden bereid zijn gevonden de niet te onderschatten 
arbeid te verrichten. Ik heb een goede hoop, dat het thans wel rustig zal 
worden rondom dit fonds en het behouden zal kunnen blijven.

De reeks artikelen over cactussen wordt weer voortgezet en ook hier 
geloof ik wel, dat het dieptepunt voor wat deze artikelen betreft gepas
seerd is.

Vreemd zal evenwel voor een groot aantal lezers het artikel van F. 
Ritter aandoen, met uitsluitend droge en voor de leek weinig zeggende 
diagnosen van cactussen, zowel in het latijn als in het Nederlands.

Zoals bekend heeft de Heer Ritter in Zuid Amerika een groot aantal 
nieuwe cactus-soorten gevonden; hij heeft ze namen gegeven en tevens 
veldnummers en van vele ervan is zaad in het verkeer gekomen onder een 
vaak ongeldige naam en/of onder nummer. Gevorderde liefhebbers maken 
er zelfs een sport van zoveel mogelijk van deze Ritter-nummers te pakken 
te krijgen en het aantal Ritter-planten in onze verzamelingen is vrij aan
zienlijk.

Nog steeds is een aantal namen van Ritter’s nieuwe soorten niet ge
publiceerd; het is van groot belang, dat dit geschiedt, omdat anders die 
namen niet geldig blijven, nergens kunnen worden teruggevonden en er 
bovendien kans bestaat, dat anderen deze namen geldig gaan publiceren.

Dit is de reden, dat we Ritter wat ruimte in Succulenta ter beschikking 
hebben gesteld. Er zullen nog enkele van deze artikelen volgen. Foto’s 
van deze planten zijn bijna niet aanwezig, maar het ligt in de bedoeling, 
dat we later op deze planten aan de hand van foto’s van gekweekt mate
riaal terugkomen.

R.

Voorzitter: A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Telefoon: 03496—226. 
Secretaresse: Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530—3439. 
Penningmeester: G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening nummer 83 35 50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Tel. 0 8 3 7 0 -3 1 4 1 , thuis tel. 0 8 3 7 0 -2 1 4 3 .

Redactiecommissie: C. BOM M ELJE en H. VAN DER VELD E

Bibliothecaresse: Mevr. H. VRIESENDORP-v. AALDEREN, Ligusterweg 2, Oostvoome.
Kopij moet u i t e r 1 ij k de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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A. F. H. BUINING

Winteria aureispina Ritter

Tot een van de beste nieuwe aanwinsten van F. Ritter behoort wel 
bovengenoemde plant. Zij is momenteel vrij zeldzaam, maar is door haar 
prachtige goudgele dorens zó in het oog lopend, dat velen haar zullen 
willen bezitten.

Figuur 9 foto: Buining
Winteria aureispina Ritter

Ritter beschreef deze plant in Kakteen und andere Sukkulenten, 
13 : 4—8 (1962). Voor belangstellenden moge ik naar de zeer uitvoerige 
beschrijving verwijzen.

Het blijkt echter, dat deze plant ook in ons klimaat in de kas zeer
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bloeiwillig is. Mijn plant heb ik als stek ongeveer 2 jaar geleden geënt op 
Eriocereus jusbertii. Op een lengte van ongeveer 40 cm bloeide zij dit voor
jaar voor het eerst. Maar wie schetst mijn verbazing toen zich, nadat

zij zich getooid had met 
prachtige zalmkleurige 
bloemen, telkens weer 
nieuwe knoppen en bloe
men vormden en nu op 10 
november ’64 staan nog 
twee knoppen klaar om 
zich als laatste groet van 
de zomer te ontplooien. 
Men zal mij wel lyrisch 
vinden, echter U moet 
deze mooi gekleurde bloe
men maar op de slanke 
goudgele afhangende tak 
zien staan. De bloemen 
zijn 4—6 cm lang en ruim 
5 cm breed.

Ritter stelde voor deze 
plant, die uitsluitend han
gend aan steile rotswan
den in Bolivië voorkomt, 
een nieuw geslacht op, 
vanwege de merkwaardi
ge binnenste korte extra 
bloemkroon, die op de 
foto flauw te zien is. Deze 
binnenste korte bloem
kroon telt circa 10—12 bla
deren, die om de meeldra
den gebundeld staan en 

5—8 mm lang en 3—5 mm breed zijn. De eigenlijke grote bloemkroon telt 
15—20 bladeren, die wijd uitstaan, 2—3,5 cm lang en 2,5—5 mm breed zijn.

Ritter adviseert de plant hangend te kweken, omdat ze dan het beste 
groeit en bloeit. Mijn ervaring sluit zich hierbij aan. Het is te hopen, dat 
spoedig zaden van deze bijzondere Cereus worden aangeboden.

Figuur 10 foto: Buining
Winteria aureispina Ritter
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Dr. H. W. DE BOER

Conophytum wittebergense de Boer sp. nov.
(Euconophytum : Carruicola - Picta).

(zie de foto op de omslag)

Corpusculum obconicum, 13—18 mm altum, lateribus glaucis, roseo- 
suffusis; apex orbicularis vel ovalis, convexus, 14—20 mm longus, 10—13 
mm latus, lineis angustis atrobadiis labyrinthum formantibus vel dendriti
cis in lateribus leviter decurrentibus et punctis vel lineis brevissimus orna
tis; fissura 3—5 mm longa, glabra, leviter depressa, linea atrobadia cincta; 
flores nocturni, pallide lutei.

Habitat: Cape, Laingsburg District: bij Elandshoek in de Witte Ber
gen.

Coli.: Mr. J. D. Steyl.

De omgekeerd kegelvormige hoofdjes van deze zeer opvallend en 
fraai getekende conophyt hebben een hoogte van 13—18 mm; het convexe, 
enigszins glimmende, in het midden iets ingezonken bovenvlak is rond tot 
ovaal en 14—20 mm lang bij een breedte van 10—13 mm. Het zijvlak is 
zeegroen met veelal een rosé tint; het eveneens zeegroene bovenvlak ver
toont een aantal dunne, donker roodbruine, gedeeltelijk doolhofachtig, 
gedeeltelijk boomvormig vertakte lijnen, waarvan steeds één om het niet 
behaarde mondje en de andere vrij onregelmatige, soms niet geheel geslo
ten veelhoeken vormen en wel zodanig, dat bijna alle hoofdjes ongelijk 
getekend zijn. Bij sommige hoofdjes zijn, alhoewel niet altijd even duide
lijk, aan weerszijden van het mondje twee van deze onregelmatige veel
hoeken te herkennen; in de door de lijnen gedeeltelijk begrensde onregel
matig gevormde ruimten komen, alleenstaande of in groepen gerangschikte, 
stippen of korte lijntjes voor. De dunne, donker roodbruine lijnen stralen 
steeds boomvormig vertakt over de afgeronde rand van de topvlakte heen 
tot op het bovenste deel van het zijvlak en eindigen aldaar alle op dezelfde 
hoogte.

De kelk is 4-slippig; deze kelkslippen zijn langgerekt driehoekig (lengte 
tot 3,5 mm), aan de buitenkant groen tot licht bruinrood, met een smalle 
vliezige rand.

De bloemkroon is crème tot lichtgeel en ’s nachts geopend, diam. 
14—16 mm; bloemkroonbladen smal lintvormig, aan de top spits of afge
rond, lengte tot 7 mm, breedte 0,3—0,5 mm, aantal 29—31; bloemkroonbuis 
lang 1,5 mm, helmknoppen geel, juist zichtbaar boven in de bloemkroon
buis; ovarium geheel of gedeeltelijk ingesloten in het corpusculum.

Ik heb deze nieuwe, fraai getekende conophyt in de „ P i c t a  "-groep
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geplaatst, hoewel het bovenvlak van het corpusculum grotere afmetingen 
heeft dan de meeste leden van deze groep. Aan de andere kant zijn de 
lijnen en stippen op het bovenvlak niet verheven, zoals bij de conophyten, 
welke tot een aanverwante groep, de „ t u b e r c u l a t  a” behoren, meest
al het geval is en welke zich hierdoor en door de bredere corpuscula van 
de „picta” onderscheiden.

Beide groepen zijn nachtbloeiers, doch de scheiding is maar kunst-

Figuur 11
Conophytum wittebergense

foto: de Boer

de Boer sp. nov. (vergr. 0,9 x )

matig, zodat er zich gevallen voordoen, zoals het onderhavige, waarbij 
men de soort zowel in de ene als in de andere groep zou kunnen onder
brengen.

De tekening op het bovenvlak van deze conophyt (en van vele 
andere) is zodanig, dat men deze niet precies kan beschrijven. Wanneer 
echter de beschrijving, zoals hier geschiedt, met één of meer foto’s wordt 
aangevuld, wordt de diagnose zo duidelijk, dat eventuele verwisseling 
met een andere soort is uitgesloten.

Het moet worden betreurd, dat nog steeds beschrijvingen zonder 
fotografische afbeeldingen van nieuwe Conophytumsoorten worden ge
publiceerd.

It must be regretted, that many descriptions of new Conophytum- 
species have been published without an illustrating photography.
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FR. RITTER

Nieuwe cactussen uit Zuid Amerika
Hier volgt een aantal beschrijvingen van nieuwe soorten en variëtei

ten van cactussen door mij in Zuid Amerika gevonden en waarvan vele 
onder veldnummer in de handel zijn gebracht.

Verscheidene diagnosen zijn opgesteld in vergelijking met bekende 
soorten en wanneer in die gevallen gegevens tussen haakjes staan, dan 
betekent dit, dat de betreffende kenmerken behoren bij de soort waarmede 
is vergeleken.

Zonder nadere aanduiding zijn de holotypen in het botanisch herba
rium te Utrecht gedeponeerd.

1. Blossfeldia pedicellata Ritter, spec. nova, a B. liliputanae Werd. 
recedit: apice corporis plano; areolis 0,5—1 mm inter se remotis (1—2 mm); 
floribus 12—14 mm longis; ovario 3—5 mm longo, apice 2—2,5 mm lato, 
basin angustato, rubro-pedunculato; petalis 5—8 mm longis (4—5 mm), 2—3 
mm latis (1—1,5 mm); fructu 5—8 mm longo (3—4 mm), 3—4 mm lato (3—4 
mm), basin angustato, brevi-pedunculato (sessili); seminibus minus setosis.

Vindplaats: Tomina, Dept. Chuquisaca, Bolivia, verzamelnummer 
FR 749.

Blossfeldia pedicellata Ritter, afwijkend van B. liliputana: top piat; 
areolen 0,5—1 mm vaneen (1—2 mm); bloemen 12—14 mm lang; vrucht
beginsel 3—5 mm lang, aan de top 2—2,5 mm breed, naar de voet ver
smald, rood gesteeld; kroonbladen 5—8 mm lang (4—5 mm), 2—3 mm breed 
(1—1,5 mm); vrucht 5—8 mm lang (3—4 mm) en 3—4 mm breed (3—4 mm), 
aan de voet versmald, kort gesteeld (zittend); zaden minder borstelig be
haard.

2. Blossfeldia atroviridis Ritter, spec. nova, a. B. liliputanae Werd. 
recedit: corpore atroviridi, apice plerumque plano; areolis magis depressis; 
ovario globoso, albo- et brevipedunculato (0,5 mm); petalis 2 mm latis 
(1—1,5 mm), apice obtussimis (acuminatis); fructu brevi-pedunculato; 
seminibus brunneis, minus setosis.

Vindplaats: Mizane-kloof, Prov. Mizque, Dept. Cochabamba, Bolivia, 
verzamelnummer FR 748.

Blossfeldia atroviridis Ritter, afwijkend van B. liliputana : lichaam 
donkergroen, de top meestal plat; areolen dieper ingezonken; vruchtbe
ginsel bolvormig, wit- en kort gesteeld; kroonbladen 2 mm breed (1—1,5 
mm), top zeer stomp (toegespitst); vrucht kort gesteeld; zaden lichter 
bruin, minder borstelig behaard.
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3. Echinopsis tapecuana Ritter, spec. nova, ab E. obrepandae Salm 
reced it: corpore 5—12 cm diam. (8—18), sine radice rapacea; costis 12—16 
(13—28), minus crenatis; areolis orbicularibus vel late-ovalibus (longe-ova- 
libus), 2 -4  mm diam. (5-10  X  3 -5  mm), 1 -2  cm inter se remotis (2,5— 
3,5 cm), rectis (obliquis); spinis acicularibus (subulatis), radialibus 5—20 
mm longis (1—6 cm), in adultis saepe brevissimis vel absentibus; hilo ovali 
(fere orbiculari).

Vindplaats : Tapecua, Prov. O’Connor, Bolivia, verzamelnr. FR 777.

Echinopsis tapecuana Ritter, afwijkend van E. obrepanda : lichaam 
5—12 cm diam. (8—18 cm), zonder knolvormige wortel; ribben 12—16 
(13—28), minder dan de helft diep gekerfd; areolen rond tot breed-ovaal 
(lang-ovaal), 2—4 mm diam. (5—10 X  3—5 mm), 1—2 cm vaneen (2,5—3,5 
cm), recht (schuin); doornen dun naaldvormig (priemvormig), de randstan- 
dige 5—20 mm lang (1—6 cm), bij volwassen planten vaak zeer kort of 
ontbrekend (altijd aanwezig); hilum ovaal (bijna rond), huid bij hilum ver
lengd.

4. Echinopsis silvatica Ritter, spec. nova, a E. mamillosa Guerke 
reced it: corpore fertili 10—20 cm diam. (8—15 cm), ad 1 m longo; costis 
13-16 (15-24), 15-30 mm altis (8-13 mm), leviter crenatis (forte crena
tis); areolis 4 -8  mm diam. (2 -4  mm), 10-15 mm inter se remotis (8-12  
mm); spinis plerumque leviter curvatis (rectis), radialibus 10—45 mm lon
gis (5—12 mm), crassioribus, centralibus quam radiales aequilongis; camera 
nectarifera 35—45 mm longa (25—30 mm); petalis 5—6,5 cm longis (6—8 cm), 
20-27 mm latis (25-40 mm), lanceolatis; seminibus crumeniformibus, 1 
mm longis (1,5 mm), 0,7 mm latis (1 mm), 0,5 mm crassis (0,7 mm).

Vindplaats : Tacuarandi, Prov. O’Connor, Dept. Tarija, Bolivia, verza- 
melnummer FR 782.

Echinopsis silvatica Ritter, afwijkend van E. mamillosa : bloeibare 
lichamen 10-20 cm diam. (8-15 cm), tot 1 m lang (2 maal zo lang als dik); 
ribben 13-16 (15-24), 15-30 mm hoog (8-12  mm), zwak gekarteld (sterk 
gekarteld); areolen bruinachtig (grijs), 4—8 mm diam., (2—4 mm), 10—15 
mm vaneen (8—12 mm); doornen meestal iets gebogen (recht), randstandige 
meer zijwaarts 10—45 mm lang (5—12 mm), dikker, middendorens even 
lang; nectarkamer 35—45 mm lang (25—30 mm); kroonbladen 5—6,5 cm lang 
(6 -8  cm), 20-27  mm breed (25-40 mm), meer lancetvormig (meer spatel
vormig); zaden beursvormig, 1 mm lang (1,5 mm), 0,7 mm breed (1 mm), 
0,5 mm dik (0,7 mm). Hilum in het algemeen minder naar voren gezwol
len.

5. Echinopsis mamillosa Guerke var. ritteri (Boed.) Ritter, comb. nova 
(basionym E. ritteri Boed. in Monats. d. D. Kakt. Ges., 1932141), a var. 
mamillosae recedit: corpore 10—25 cm diam.; costis 18—32, 15—25 mm altis
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(8-13 mm); areolis 5-10 mm diam. (2-4 mm), 10-16 mm inter se remotis 
(8—12 mm); spinis leviter curvatis, radialibus 12—15 (8—12), 10—25 mm 
longis (5—12 mm), crassioribus, centralibus 3—8.

Vindplaats : Tarija, Bolivia, verzamelnummer FR 79.

Echinopsis mamillosa Guerke var. ritteri (Boed.) Ritter, afwijkend van 
var. mamillosa : lichaam 10—25 cm diam.; ribben 18—32, hoog 15—25 mm 
(8-13  mm); areolen 5 -1 0  mm diam. (2 -4  mm), 10-16 mm vaneen (8-12 
mm); doornen meest iets gebogen; randstandige zijwaarts gericht, 12—15 
(8-12), 10-25 mm (5-12  mm) lang, tweemaal zo dik; middendoornen 3 -8 , 
iets krachtiger.

6. Echinopsis mamillosa var. orozasana Ritter, var. nova, a var. 
mamillosae recedit: corpore 10—20 cm diam.; costis 15—25 mm altis, levitei 
crenatis; areolis 5-10 mm diam., 10-16 mm inter se remotis; spinis radia
libus 12-18, 10-25 mm longis, crassioribus, centralibus 6-12, leviter cur
vatis, 8—35 mm longis, infimis longioribus.

Vindplaats : Orozas, Prov. Arce, Bolivia, verzamelnummer FR 779.

var. orozasana Ritter, afwijkend van var. mamillosa : lichaam 10 20 
cm diam.; ribben 15-25 mm hoog, zwak gekarteld; areolen 5 -1 0  mm diam., 
10—16 mm vaneen; randdoomen zijwaarts 12—18, 10—25 mm lang, dikker, 
middendoornen 6—12, iets gebogen, 8—35 mm lang, de onderste langer.

7. Echinopsis mamillosa var. tamboensis Ritter, var. nova, a var. 
mamillosae recedit: spinis acicidaribus (suhulatis), radialibus 12—18, cen
tralibus 3—12.

Vindplaats : Tambo-kloof, Prov. O’Connor, Bolivia, verzamelnummer
FR 780.

var. tamboensis Ritter afwijkend van var. mamillosa : doornen naald
vormig fijn (meer priemvormig); randstandige doornen zijwaarts gericht, 
12—18, middendoornen even dun, 3—12.

Het neotype van var. tnamillosa groeide in de bergen in het zuidoosten 
van de vlakte van Tarija en heeft het verzamelnummer FR 79a.

8. Echinopsis boyuibensis Ritter, spec. nova, ab E. tapecuanae Ritter 
(cf. speciem precedentem 3) recedit: costis 10—12 (—13), minus crenatis; 
radialibus 2—6, 7—20 mm longis, longioribus plerumque hamatis, centrali 0 
vel 1, 2—4 mm longo, plerumque hamato; tubo florali apice infundibuli- 
formi; seminibus crumeniformibus, opacis.

Vindplaats : ten Westen van Boyuibe, Dept. Sta Cruz, Bolivia, verza
melnummer FR 777a.
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Echinopsis boyuibensis Ritter, afwijkend van E. tapecuana Ritter (zie 
voornoemde soort 3): ribben 10-12 (—13) minder diep gekarteld, kanten 
scherper; randdoornen 2 -6 , 7 -20  mm lang, de langere vaak haakvormig 
gekromd, middendoorn afwezig of één, 2—4 mm lang, vaak haakvormig 
gekromd; bloembuis tot ±  9 cm buisvormig, bovenste +  6 cm, trechter
vormig; zaden beursvormig mat.

9. Echinopsis chacoana Schuetz var. spinosior Ritter, var. nova, a var. 
chacoanae reced itcostis  10—15; radialibus 8—9, 2—4 cm Jongis, centralibus 
3—4, 3—8 (—10) cm longis.

Vindplaats : Taringuiti, Prov. Gran Chaco, Rolivia; verzamelnummer 
FR 783a.

Echinopsis chacoana var. spinosior Ritter, afwijkend van var. chacoana: 
ribben 10—15; randdoornen 8—9, 2—4 cm lang, middendoornen 3—4, 3—8 
(—10) cm lang.

Boekbespreking

KARTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN, 1964, no. 6 (juni), no. 7 (juli) en 
no. 8 (augustus).

Dit ook in ons land wel bekende tijdschrift ruimt van de tijdschriften op 
ons gebied wel de meeste plaats in voor wetenschappelijke artikelen. Dr Bux- 
baum vervolgt zijn serie over de ontwikkeling van de Pachycereae, een belangrijk 
artikel, maar slechts leesbaar voor ingewijden. Prof. Rauh gaat voort met zijn serie 
over de succulenten van Madagaskar, gedegen en goed leesbaar, maar het gaat 
bijna uitsluitend over soorten, die niemand nog kent en die door de grote afme
tingen of de moeilijke cultuur wel nimmer of zelden gekweekt zullen worden 
R. Graeser geeft een uitvoerig verslag van zijn geslaagde pogingen 4-ribbige 
Astrophytum’s zaadvast te kweken; het betreft hier natuurlijk maar een aardig
heid, maar het toont toch aan, wat er met doelbewuste selectie is te bereiken. Hij 
heeft ook al 3-kantige Astrophytums en misschien komt hij nog eens met een 
2-kantige te voorschijn.

Er worden verder nog twee nieuwe soorten beschreven nl. een Ceropegia uit 
Zuid Afrika en een Gymnocalycium uit Paraguay. Helaas wordt er ook nog een 
beetje verwarring gesticht, doordat op pag. 125 een in 1960 in een tschechisch tijd
schrift beschreven Lobivia napina in het niet meer gebruikte geslacht Hymeno- 
rebutia wordt geplaatst, vrijwel zonder opgave van redenen. De illustraties in het 
duitse tijdschrift zijn over het algemeen van zeer goede kwaliteit.

CACTUSWEELDE, 1964, no. 7 (juli) en no. 8 (augustus).

De Belgen zijn actief en zij trachten met behulp van hun tijdschriften het 
enthousiasme, dat nodig is voor het opbouwen van een verzameling en voor het 
verkrijgen van kennis, aan te wakkeren. Beide nummers bevatten artikelen over 
de cultuur, maar veel oorspronkelijke opstellen staan er helaas niet in. In de na
men zitten nog al wat zetfouten en dit is voor een doeltreffende voorlichting on
gewenst. Ook hier ware te wensen, dat de lezers zelf meer aan de inhoud deel 
hadden.

BOOM.
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Zaadaanbieding Clichéfonds
De hieronder genoemde zaden worden de leden beschikbaar gesteld 

a 25 cent per portie (van ongeveer 25 zaden). Zij zijn welwillend afge
staan door de leden: Mevr. de Lange, Mevr. Verduin, Mevr. Vriesendorp - 
van Aalderen en de HH. van Arkel, van Beek, Bommeljé, Bravenboer, 
Buining, de jong, van Donkelaar, Entrop, Hilberath, Janssen, van Keppel, 
Lensselink, Miner, Oskam, Schomper, Smulders, van der Steeg, Sterk, van 
Vliet, de Vries en Zwanikken, en verder door het Succulentarium, die wij 
gaarne van harte danken voor hun moeite.

Ter vereenvoudiging van het distributiewerk worden de namen op de 
zakjes afgeschaft en zal alleen met nummers worden gewerkt. Bestellers 
worden verzocht uitsluitend per postgiro te bestellen, het verschuldigde 
bedrag over te maken en alleen de verlangde nummers te vermelden. Dit 
bedrag bestaat uit het aantal nummers maal 25 cent plus 25 cent voor 
diverse kosten.

Geeft vooral ook de vervangnummers aan; wanneer evenwel ook van 
deze vervangnummers niets meer aanwezig is, zullen wij de zaden bij
voegen van verwante soorten. Er zijn ook nog soorten verpakt, waarvan 
te weinig zaden beschikbaar waren om ze in deze lijst op te nemen; zij 
zullen als vervangnummers worden gebruikt.

DUS:
bestel uitsluitend per postgiro (overschrijving of storting) op rekening 

no. 14  4 6 5 van het clichéfonds te Amsterdam *).
Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, Brinkerweg no. 49, 

Bennekom.
* )  Om giro-technische redenen kan de standplaats N IET te Wageningen gesteld worden.

25 cent per pakje 
A C A N T H O C A LYC IU M

Fraaie bolcactussen
1. glaucum
2. violaceum

A ST R O PH YT U M

De bekende Bisschopsmuts
3. asterias
4. asterias x capricorne
5. capricorne
6. capricorne senile
7. myriostigma
8. myriostigma nudum

BLO SSFELD IA

Kleine, platte cactusjes
9. liliputana

BOLIVICEREU S

10. samaipatanus

CLEISTOC ACTU S
Gemakkelijk groeiende dicht en wit 

bedoornde zuilcactus
11. strausii
12. strausii jujuyensis

CU M AR IN IA

13. odorata

ECHINOCEREUS

Ouderwetse lage cactussen met 
grote bloemen

14. dasyacanthus
15. davisii «•-
16. viridiflorus

ECHINOPSIS
Bolcactussen met grote bloemen, met 
lange, smalle bloembuis, gemakkelijk 

groeiend en bloeiend
17. aurea

^ 18. chacoana
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25 cent per pakje
19. kermesina
20. leucantha
21. leudorhodantha
22. mamillosa
23. mirabilis
24. obrepanda
25. polyancistra
26. rojasii albiflora

ECH INOM ASTUS
27. dasyacanthus

FR A ILE A
Kleinblijvende planten, die hun bloemen 
slechts bij hoge temperatuur openen, 

of cleistogaam bloeien
28. alacriportana
29. castanea (=  asterioides)
30. cataphracta
31. columbiana
32. dadakii
33. gracillima
34. grahliana
35. knippeliana
36. pulcherrima
37. pumila
38. pygmaea aurea
39. schilinzkyana

Figuur 13
Gymnocalycium denudatum

G Y M N O C A LY C IU M
Rijkbloeiende bolcactussen voor enigs

zins beschaduwde plaatsen
40. bruchii
41. delaetii
42. denudatum
43. gibbosum
44. hossei

45. megalothelos
46. mihanovichii pirarettaense
47. mihanovichii stenogonum
48. multiflorum
49. nigriareolatum densispinum
50. platense
51. quehlianum
52. schickendantzii
53. stuckertii
54. sutterianum
55. tilcarense

Figuur 14
Hamatocactus setispinus

H A M A TO C A C TU S

Gemakkelijk bloeiend met satijnachtige, 
lichtgele bloemen

56. setispinus
57. setispinus cachetianus

LO B IV IA

Dankbare bloeiers, met middelgrote 
tot grote bloemen

58. allegraiana
59. binghamiana
60. densispina (de valse 

famatimensis)
61. densispina leucomalla
62. densispina scoparia
63. densispina gemengd
64. famatimensis (de echte)
65. hertrichiana
66. jajoiana
67 tegeleriana
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25 cent per pakje

MALACOCARPUS

Rijkbloeiende planten met wollige 
schedel

68. arechavaletai
69. erinaceus
70. pauciareolatus
71. vorwerkianus

M AM M ILLARIA

Sterk gevarieerd geslacht, mooie 
hedoorning en rijke bloei

72. bocasana
73. elongata
74. heereana
75. hemisphaerica
76. leucantha
77. mazatlanensis
78. mollihamata
79. occidentalis
80. pachycylindrica
81. prolifera
82. schiedeana
83. seideliana
84. sheldonii
85. solisii
86. trichacantha
87. verhaertiana
88. woodsii
89. zeilmanniana

MELOCACTUS
90. peruvianus

NEOPORTERIA

Moderne cactussen met fraaie bloemen
91. ebenacantha
92. chilensis
93. (Horrid.) horrida
94. (Chileoreb.) malleolata
95. (Chileoreb.) napina

NOTOCACTUS
Goede beginnersplanten, gemakkelijk 

groeiend en rijk bloeiend
96. apricus
97. concinnus
98. (Brasilic.) graessneri
99. (Brasilc.) haselbergii

100. (Erioc.) leninghausii
101. mammulosus
102. mueller-melchersii
103. mueller-moelleri
104. ottonis
105. ottonis schuldtii
106. ottonis tenuispinus
107. rutilans
108. scopa
109. scopa glauseriana

110. submammulosus
111. tabularis
112. gemengd

OREOCEREUS
113. trollii

PARODIA

Rijke bloeiers met mooie bedoorning
114. aureispina
115. catamarcensis
116. comarapana
117. comosa
118. gracilis
119. maassii
120. mairanana
121. microsperma
122. microthele
123. mutabilis
124. mutabilis carneospina
125. mutabilis ferruginea
126. nivosa
127. pseudostuemeri
128. rubellihamata
129. sanagasta
130. sanguiniflora

REBUTIA

Speciaal aanbevolen voor beginners
131. (Mediolobivia) aureiflora 

rubelliflora
132. calliantha berylloides (Rebutia 

berylloides)
133. calliantha hyalacantha 

(wessneriana)
134. chrysacantha
135. chrysacantha elegans (Rebutia 

elegans)
136. (Aylostera) deminuta
137. deminuta pseudominuscula 

(Reb. ps.)
138. (Aylostera) fiebrigii
139. (Aylostera) kupperiana
140. marsoneri
141. minuscula
142. minuscula grandiflora 

(Rebutia grandiflora)
143. (Aylostera) pseudodeminuta
144. (Digitorebutia) ritteri
145. senilis
146. senilis aurescens
147. senilis iseliniana
148. senilis kesselringiana
149. senilis schieliana
150. senilis stuemeri
151. senilis violaciflora
152. senilis winteriana
153. xanthocarpa dasyphryssa 

(coerulescens)
154. xanthocarpa salmonea
155. gemengd
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SETIECHINOPSIS

156. mirabilis

STROMBOCACTUS

157. disciformis

THELOCACTUS

158. wagnerianus

TOÜMEYA

159. (Turbinicarpus) klinkeriana
160. lophophoroides

TRICHOCEREUS

161. pasacana
162. poco

TIIRIXANTHOCEREUS
163. blossfeldiorum

W EINGARTIA
164. pulquinensis

ZADEN VAN  
VETPLANTEN

ALOË

Nieuwe soort, rijk en sierlijk bloeiend
201. bellatula

ANACAMPSEROS
202. meyeri
203. rufescens

BOWIEA

Een bovengrondse bol ontwikkelend
204. volubilis

CRASSULA

Mooie lage bloemplanten, ook 
voor perken

205. alba
206. picturata hybriden 

DELOSPERMA

207. ashtonii 

DOROTHEANTHUS

Uitbundige, kleurrijk bloeiend

208. bellidiformis 

FAUCARIA

209. tigrina

FRITHIA

210. pulchra 

HEURNIA

211. macrocarpa

KALANCHOE

Nieuwe kunstmatige soort met 
paarse bloemen *)

212. manginii
213. vadensis *)

LITHOPS

De bekende levende steentjes
214. aucampiae koelemanii
215. bella
216. fulleri
217. fulviceps
218. gesinae annae
219. gesinae gesinae
220. glaudinae
221. hallii
222. herrei
223. julii pallida
224. karasmontana mickbergensis
225. karasmontana opalina
226. karasmontana summitatum
227. lesliei minor
228. lesliei venteri
229. localis peersii
230. menellii
231. meyeri
232. olivacea
233. otzeniana
234. pseudotruncatella alpina
235. pseudotruncatella dendritica
236. pseudotruncatella elisabethae
237. pseudotruncatella pseudotrun

catella
238. pseudotruncatella pulmonuncula
239. salicola
240. schwantesii kunjasensis
241. schwantesii rugosa
242. schwantesii schwantesii
243. villetii
244. viridis
245. weberi
246. gemengd.

OROSTACHYS

Fraaie rozetplanten met 
bloemen in aren

247. iwarenge
248. malacophyllus

PLEIOSPILOS

Verwant aan de levende steentjes

249. hilmarii
250. willowmorensis
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Bestuursmededelingen
HOOFDBESTUURSVERKIEZINGEN
Volgens artik e l 11 van  he t H uishoudelijk  R eglem ent treed t ieder ja a r  een 
derde d er leden van  h e t H oofdbestuur af. In  1965 zijn volgens de opge
m aakte  rooster aan  de b eu rt van  a ftred ing  :
1. A. F. H. BUINING te H am ersveld, voorz itte r van  de vereniging.
2. J. W. C. ENTROP te  Heusden, vertegenw oordiger der afd. Gorinchem .

VOORSTELLEN ALGEMENE VERGADERING
Plaats, da tum  en  agenda van  de A lgem ene V ergadering  zullen  nog nader 
w orden  bekend gem aakt.
De afdelingen, de leden d er afdelingen en de versp re id  w onende leden, 
hebben  he t rech t voorstellen  te  doen voor de A lgem ene V ergadering.
De voorstellen  m oeten, voorzien van  een ko rte  toelichting , w orden  inge
diend vóór 1 april a.s. bij h e t sec re ta riaa t van  Succulenta, H eerew eg 19, 
Lisse.

AAN DE SECRETARISSEN DER AFDELINGEN
De secretarissen  van  de afdelingen w orden verzocht, he t sec re ta riaa t de 
navolgende gegevens te  v e rs trek k en  :
1. een ledenlijst 1965 van  de afdeling, volledig m et nam en en  adressen 

op a p a rt(e )  v e l(len ) papier, aan  één zijde beschreven;
2. een jaa rv ers lag  1964 van  de afdeling;
3. nam en  en functies van  h e t afdelingsbestuur;
4. opgave van  de afdelingsbijdrage 1965, naast de con tribu tie  v an  de 

vereniging;
5. zodra d it bekend is, m ededeling van  elke afschrijving, bijschrijving 

en adresw ijziging in  de afdeling.

NIEUWE LEDEN :
A. Bos, Jansstraat 59, Haarlem
J. Wonnink Jr., Hemonystraat 56, Zut- 

phen
W. Grift, Aartshertogenlaan 151, 

’s-Hertogenbosch
H. Nolten, Kuiperstraat 43, Zutphen
M. van Spronsen, Loosduinsekade 491, 

Den Haag
J. L. H. Wassenberg, p/a v. Tuyll van 

Serooskerkenweg 80 hs, Amsterdam- 
Zuid

Mevr. J. Schuitema, Hoofdstraat 74, 
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B. K . BO O M

Cactussen óf Vetplanten?
Wanneer men de liefhebbers van cactussen en vetplanten (en voor 

bet gemak betitelen we alle succulente niet-cactussen als vetplanten) in 
West Europa eens bezoekt, blijkt er wel een grote voorkeur voor cactussen 
te bestaan. Het is alles cactus wat de klok slaat, cactussen hier, cactussen 
daar, cactussen in de kas, cactussen in de vensterbank, cactussen in een 
knoopsgat (als insigne), cactussen in de boeken. Door middel van prijs
couranten en van plantenzoekers, die heel Zuid Amerika doorsnuffelen, 
tracht men het nieuwste materiaal te verkrijgen, materiaal, dat natuurlijk 
hoogst interessant is, maar toch gemiddeld voor de gewone liefhebber 
nauwelijks beter is dan hetgeen in cultuur voorkomt. Sommigen maken er 
een wedstrijd van, zo zijn er b.v. die alle FR nummers als plant trachten 
te bemachtigen.

Nieuwe namen rollen ons bij tientallen tegemoet, of deze namen 
juist zijn of wetenschappelijk verantwoord, doet meestal weinig ter zake 
en de wetenschap kan voorlopig niet anders doen dan achter deze 
plantenzoekers aanhollen en men kan ze niet bijhouden, zo veel komt er 
aan (vermeend) nieuws op de markt.

Men is ontevreden over de tijdschriften, zowel in ons land als in 
het buitenland, want er staat niet genoeg over cactussen in en er duiken 
zelfs al meer plaatselijke blaadjes op, waarin men wèl over deze cactussen 
schrijft, maar zich dan meest beperkt tot het overschrijven van hetgeen 
reeds elders uitvoerig werd gepubliceerd.

Onze tijdschriften geven inderdaad niet zoveel over cactussen, er 
staat veel meer over vetplanten in. Dit is een eigenaardige toestand, want 
wanneer men de belangstelling van de liefhebbers in de verenigingen 
zou moeten af meten naar de inhoud van hun periodieken, dan krijgt men 
een scheefgetrokken beeld en dit geldt voornamelijk voor het vaste land 
van Europa, in Engeland en Amerika ligt de zaak iets anders.

Er is dus een zekere tegenstelling te bespeuren, een tegenstelling 
tussen de mensen, die liefhebberen en zij die schrijven en onderzoeken.

De vraag moet thans wel gesteld worden, hoe het komt, dat de lief-
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hebber zich zo aangetrokken voelt tot de cactussen en dat de schrijvers 
nauwelijks te bewegen zijn zich met die planten te bemoeien?

Wat is er aan de cactussen, dat zij voor de liefhebbers zo aantrek
kelijk zijn, zo veel aanlokkelijker dan de vetplanten? Hoe komt het, dat 
zo vele liefhebbers met vetplanten beginnen en dan langzaamaan zich tot 
de cactussen wenden? Wat voor magische werking gaat er van de cactussen 
uit, die de vetplanten klaarblijkelijk missen? Waarom gaat dit zelfs zo 
ver, dat vetplanten met de nek worden aangekeken?

Vrijwel alle nadelen, die de vetplanten worden aangewreven, kan 
men bij bepaalde groepen van cactussen ook aantreffen.

Zo zouden vetplanten te veel ruimte innemen, ze groeien de pot uit, 
ze worden te struikachtig en je moet ze eigenlijk om de paar jaar opnieuw 
stekken en wat heb je er dan aan? De goede, natuurlijke habitus krijg je 
dan in je kas nooit.

Accoord, vele Crassula’s en Mesems voldoen aan deze eis van onge
schiktheid, maar zo zijn niet alle vetplanten. Natuurlijk moet men het 
formaat van zijn planten aanpassen aan de beschikbare ruimte. Maar is 
dat bij cactussen ook niet zo? Wie bemoeit zich met boomvormige cactus
sen, met Cereus? Wie heeft de grote Opuntia’s in zijn verzameling? 
Niemand. En dat is nogal begrijpelijk, maar dit wordt dan toch niet als 
een algemeen nadeel van de cactussen beschouwd?

Er zijn vele vetplanten, die binnen de perken van een gewone bloem
pot blijven: Lithops, Conophytum en dergelijke steentjesachtige planten, 
Haworthia’s, Echeveria’s en Pachyphytums, Euphorbia s, Stapelia s, de 
kleine Aloe’s en Agave’s; er is een macht van materiaal beschikbaar, mate
riaal dat niets mooier of lelijker is dan de cactussen.

Dan zou de cultuur van de vetplanten veel moeilijker zijn dan die 
van cactussen. Tot op zekere hoogte is dit waar: cactussen kan men enten 
en wanneer men dan maar dezelfde onderstam neemt, kan men zijn planten 
grotendeels op dezelfde wijze behandelen. Dat is een voordeel; maar er 
zijn ook cactussen die niet zo gemakkelijk in de cultuur zijn, dat zijn de 
soorten voor liefhebbers met geduld. Maar hetzelfde geldt voor de vet
planten: daar zijn vele en vele soorten voor de liefhebbers geschikt, soor
ten, die niet zulke grote eisen aan een gezonde groei stellen. Wanneer 
men koud moet overwinteren kan men geen soorten kweken, die in de 
winter groeien, die beperking is er inderdaad, maar er blijft dan toch 
heel veel over.

Deze overwintering levert bij de meeste cactussen niet veel moeilijk
heden op, ze kunnen veel kou verdragen, als de temperatuur maar boven 
het vriespunt blijft en men de zaak droog houdt, lukt het wel, maar ook 
bij vetplanten treft men dit veel aan. Lithops komt in vele opzichten wat 
de cultuur betreft met cactussen overeen en er is dus niet de minste reden 
deze steentjes achter te stellen bij de cactussen.

Ook wordt de vetplanten wel verweten, dat ze niet of weinig, soms
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ook onaanzienlijk bloeien. Dit is ook wel hier en daar waar, want de ge
middelde vetplant kan niet op tegen de gemiddelde cactus. Maar laten we 
dit voordeel van de cactussen nu niet overdrijven. De grootste bloemen 
bloeien ’s nachts en dan liggen de meeste mensen op bed en verder bloeien 
vele soorten zo kort, dat er nauwelijks tijd is om naar te kijken. Bovendien 
hoeveel cactussen zijn er in de verzamelingen, die nooit bloeien en waar
mede men toch best tevreden is? En hoeveel fraais zit er onder de vet
planten? De moderne Aloe’s met de kleine rozetten bloeien bijna het ge
hele jaar door, Crassula’s bloeien vaak in de winter, ook wanneer het 
tamelijk koud in de kas is en die bloei duurt weken achtereen. Is een pot 
vol met bloeiende Crassula sodalis  zo veel minder attractief dan een 
Echinopsis?

Er zijn zelfs vele voordelen op te noemen, waardoor de liefhebberij 
van vetplanten eigenlijk juist meer ontwikkeld zou moeten zijn dan die 
van cactussen, ze hebben merendeels geen dorens, ze prikken niet, je hebt 
nooit bloedende handen, maar dat schijnt de liefhebber toch niet te deren. 
Zit mogelijk juist de aantrekkelijkheid in die dorens? Wanneer dat zo is, 
staan we natuurlijk voor een hopeloze taak, wanneer we eens een lans 
gaan breken voor de vetplanten.

Toch gaan we dit doen, want er is nog veel meer over te zeggen.
Er zijn namelijk ook liefhebbers, die niet alleen verzamelen, die ook 

kweken en bovendien wat studie maken van hun planten.
Bij cactussen levert dit laatste bijzonder grote moeilijkheden op; we 

weten allen hoe verward de benaming bij de cactussen is en dit wordt 
veroorzaakt, doordat deze familie nog lang niet voldoende wetenschappe
lijk is bewerkt. Er heersen onder de vooraanstaande onderzoekers op dit 
gebied de meest verschillende en tegengestelde opvattingen en dit komt 
tot uitdruking in de namen, vooral in die van het geslacht en we kunnen 
eigenlijk wel spreken van een grote verwarring in deze geslachtsnamen. 
De oplossing van dit netelige vraagstuk ligt geheel op botanisch gebied, 
voor de gemiddelde liefhebber is dit een gesloten terrein; het aantal vak
mensen, dat zich met cactussen bemoeit is klein, en daardoor wordt er 
weinig over geschreven. De meer serieuze liefhebber voelt meer voor vet
planten, omdat daar de vraagstukken niet zo moeilijk zijn als bij de cac
tussen; er is meer betrouwbare literatuur, er is meer te bereiken.

Intussen blijft het vraagstuk bestaan, dat de liefhebber niet in de tijd
schriften vindt, wat hij zoekt.

Hiervoor zijn twee oplossingen te vinden; èn de tijdschriftenredacties 
zullen moeten trachten schrijvers te vinden, die iets van cactussen kunnen 
vertellen èn de liefhebbers zullen hun eenzijdigheid moeten opgeven.

Beide oplossingen zijn moeilijk, vooral de laatstgenoemde; om nu 
de liefhebbers te stimuleren ook eens iets anders te gaan kweken zal ik de 
komende tijd geregeld licht werpen op telkens een andere groep vet
planten.
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A. F. H. BUINING

Parodia setifera Bckbg

(zie de afbeelding op de omslag)

Parodia setifera werd door Backeberg beschreven in 1934, in zijn 
Blatter für Kakteenforschung, juli, nr. 3, als Parodia setifer. In zijn „die 
Cactaceae” III : 1595 nr. 9, wordt de naam „setifer” een drukfout genoemd 
en de naam aangegeven als „ s e t i f e r  a”.

Parodia setifera is typisch door de circa 20 fijne, witte, kamvormig 
gestelde randdoorns. Het type heeft 3—4 vleeskleurige tot zwarte midden- 
doorns. De lengte van deze middendoorns wordt niet genoemd in de 
oorspronkelijke beschrijving, maar kan zeker wel op ca 3 cm gesteld 
worden. Opmerkelijk is, dat één van de 3—4 middendoorns haakvormig 
gebogen en later sterk naar beneden gesteld is. De bloem is lichtgeel van 
kleur en circa 4 cm diameter.

De plant werd gevonden in de provincie Salta, Noord-Argentinië.
Prof. Werdermarm publiceerde 10 juli 1938 in zijn „Bllihende Kakteen 

und andere Sukkulenten”, Tafel 144, Parodia setifera  var. longihamata. Het 
aantal randdorens is aanzienlijk minder, nl. 8—10, terwijl slechts licht hoorn- 
kleurige middendoorns van circa 5 cm aanwezig zijn. Ook in de bouw van 
de bloem wijkt deze variëteit van het type af, echter kon Werdermann 
wegens te weinig materiaal niet besluiten deze plant tot nieuwe soort te 
verheffen. Zij is verzameld door Harry Blossfeld in Noord Argentinië 
(1936/37) en het zou interessant zijn Blossfeld alsnog te vragen waar hij 
deze plant vond.

De door Uhlig aangeboden en mij toegezonden variëteit longispina 
blijkt met de vele randdoorns en 3 middendoorns een gewone setifera te 
zijn.

Backeberg noemde zonder nadere beschrijving nog de variëteiten 
„nigricentra” met pikzwarte haakdooms en „orthorhachis” met smalle recht 
naar beneden lopende ribben. Nadere officiële publicatie vond niet plaats 
omdat hem geen levend materiaal meer ter beschikking stond, waaruit zou 
moeten blijken of hier sprake is van variëteiten of vormen.

Mijn „orthorhachis” heeft wat smallere scherpere ribben, die echter 
ook wel iets gedraaid naar beneden lopen. Er zal hier dus hoogstens van 
een vorm sprake zijn.

Zoals de meeste Parodia’s groeit ook deze soort, als ze eenmaal als 
zaailing goed aan de groei is, ongeënt prima, maar daar zij nog geen ge
meengoed onder de liefhebbers is, wordt enten voorlopig wel aangeraden. 
Zij geeft dan geen speciale problemen, althans niet meer dan de meeste 
Parodia’s, dat nu eenmaal vrij kort levende planten zijn, vooral als ze 
geënt worden.
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A. F. H. BUINING

Cleistocactus wendlandiorum Backbg 

Cleistocactus brookei Card.

Het Zuidamerikaanse continent heeft ons een groot aantal Cereussoor 
ten gebracht, die vaak vrij klein blijven en bovendien in onze Europese 
verzamelingen reeds als kleine planten bloeien. Tot deze soorten behoren 
ongetwijfeld de beide bovengenoemde planten.

Cleistocactus wendlandiorum  werd door Backeberg beschreven in 
Kakt. und andere Sukk. 1955 : 114—117. Zij wordt door liefhebbers dik
wijls de „gele strausii” genoemd, vanwege de crême-gele zachte bedoor- 
ning. Reeds voor de laatste oorlog ontving Backeberg een plant van de 
heer K. Wendland uit Würzburg, die haar van een oom uit Zuid-Bolivië 
ontvangen had en waar zij ook verzameld was, helaas zonder enige 
aanduiding van de vindplaats.

Een ander stuk zou aan Walther Haage zijn gegeven, die haar

Figuur 16 Cleistocactus wendlandiorum foto : Buining

strausii var. flavispinus noemde. Haage zegt echter zijn exemplaar van een 
liefhebber uit Chili te hebben gekregen. Hoe dan ook, Backeberg heeft de 
plant ten slotte officieel beschreven. Mijn exemplaar ontving ik kort voor 
de oorlog van Backeberg.
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Nog nimmer zag ik een cactus, die zó rijk en zó langdurig bloeit als 
deze Cleistocactus. Reeds in het vroege voorjaar, omstreeks april/mei 
beginnen de talrijke knoppen te verschijnen en weldra tooit de zachtgele 
stam zich met een aantal merkwaardig gevormde roodachtig oranje gekleur
de bloemen. Doorlopend blijven de bloemen in series verschijnen en tijdens

Figuur 17 Cleistocactus brookei foto: Buining

een der hoogtepunten van de bloei omstreeks juni telde ik gedurende enkele 
dagen tot 50 bloemen op de plant. Met een opvallende regelmaat blijven 
de bloemen bijna wekelijks verschijnen tot in oktober, waarbij men wel 
eens bang is voor het schimmelen der steeds opnieuw komende knoppen, 
waardoor de plant zou kunnen worden aangetast.

Helaas gelukte het tot dusverre niet zaad te winnen, zodat vermeer
dering alleen plaats vond door stek.

De plant groeit ongeënt uitstekend, evenals trouwens Cleistocactus 
brookei, die door prof. Cardénas werd beschreven in het Amerikaanse tijd
schrift „Cactus and Succulent Journal' 1952 : 144.

Cleistocactus brookei is minder fraai bedoornd dan wencllandiorum, 
terwijl zij ook minder dik en hoog wordt als de laatste. Wel hebben beiden 
de zo merkwaardige haaks geknikte bloembuis, zij het, dat brookei dit min
der typisch heeft.

C. brookei bloeit echter schaars en zal daarom nooit zo geliefd worden 
als C. wendlandiorum. De bloem van C. brookei is donker rood.

Behalve deze beide soorten zijn door Ritter een aantal bijzonder fraaie 
Cleistocactussen gevonden, waarop ik bij een latere gelegenheid nog wel 
eens terug kom.
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D. J. V A N  V L IE T

Het geslacht Notocactus en „aanverwanten”
De moderne beschrijvingen van de soorten zijn in tegenstelling tot 

de oude, meer op elkaar afgestemd en werken vergelijkend. Toch meen 
ik dat ook hier nog veel valt te verbeteren, waardoor de beschrijvingen 
aan duidelijkheid zullen winnen.

In de eerste plaats zullen meer specifieke onderdelen van de planten 
zoals zaden, bloemen en vruchten beschreven dienen te worden. In de 
tweede plaats zullen er meer en betere afbeeldingen van moeten ver
schijnen. Dit laatste is erg belangrijk voor alle geslachten, dus ook voor 
de nieuwere soorten.

Naarmate voor mij het geslacht Notocactus min of meer een obsessie 
werd, vroeg ik mij af, wat hier met simpele waarnemingen, zou kunnen 
verbeteren, waardoor een duidelijker beeld van geslachten en soorten zou 
ontstaan. Eerst dacht ik veel te kunnen doen, doch voor gedegen resultaat 
bleek weldra gedegen arbeid nodig te zijn, die zich uitstrekt over jaren 
van taai doorzetten. Een voordeel is dat van oude geslachten — en zeker 
van het geslacht Notocactus — nog veel materiaal voorhanden is. Maar 
is dit bruikbaar ?

Hiermede beginnen de moeilijkheden, want slechts zeer weinig oude 
planten hebben geschiedenis. Nog heden ten dage noteren te weinig 
liefhebbers en vakmensen de herkomst van hun planten. Toch is deze 
geschiedenis eenvoudig aan de achterzijde van het naamhoutje te noteren.

Wat heb ik met dit planten-materiaal gedaan ? Eerst determineren 
naar zo veel mogelijk beschrijvingen, die ik echter vooraf moest opzoeken 
en eventueel vertalen. Nadat ik voldoende gegevens bijeen had vergaard, 
(reken daar maar twee jaar voor) ben ik begonnen de planten en haar 
specifieke onderdelen aandachtiger te bekijken en wat ik waarnam te 
noteren, schetsen, fotograferen of er dia’s van te maken. Uit al deze no
tities ontstaat reeds een beschrijving. Met dit werk ben ik ook al minstens 
twee jaar bezig en U zult begrijpen, dat voor een goed resultaat veel 
geduld moet worden opgebracht. Na deze periode, die nog niet is vol
tooid, moet ik noodzakelijke kruisingsproeven nemen.

Mijn punt van uitgang was het zaad van de Notocactus-soorten nauw
keuriger te bekijken onder een 25 X  vergroting. Wie deze moeite neemt 
ziet een onbekende wereld voor zich opengaan. Voor wij hier verder op 
ingaan, zullen we eerst een afspraak maken hoe ik de diverse vormen van 
het zaad zal noemen:

Figuur 18

n ü  n o  ö
klokvorm ig geringd gerekt afgevlakt mutsvormig

klokvorm ig klokvorm ig eivormig
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Uitgezonderd Notocactus minimus en Notocactus caespitosus, de eerste 
ken ik slechts als gedeformeerd plantje, de tweede alleen van de afbeel
ding uit Succulenta nr. 11-1957, werden alle overige soorten op hun zaden 
onderzocht, d.w.z. oppervlakkig. Het inwendige onderzoek is het werk 
voor de vakman.

Ook beschouwde ik de geslachten Eriocactus, Brasilicactus en 
Malacocarpus, vandaar de vermelding „aanverwanten” in de titel van dit 
artikel.

De zaden van de soorten van het geslacht Notocactus kunnen we 
verdelen in twee groepen. Tot de eerste groep (afb. 1) de klokvormige

(campanulatus), behoren naast 'N. 
apricus, N. concinnus, N. tabularis 
en N. muricatus ook N. scopa en 
N. ottonis. Zoals al gezegd, is mij 
van de soorten N. minimus en N. 
caespitosus niets bekend. Ik vertel 
dan ook slechts wat ik aan de 
planten heb waargenomen, niet 
wat anderen ervan zeggen.

De zaden van deze groep zijn 
dus min of meer klokvormig, 

afgeplat aan de kiemzijde of iets 
gebold en okergeel van kleur. De 
klok is voorzien van talrijke zwart 
glimmende bolletjes. Uit gemengd 
zaad kan men deze soorten niet 
herkennen.

Figuur 19 
Groep I

Tot de tweede 
groep (afb. 2) de ge
ringde klokvormige 
(annulatus), beho
ren de soorten N. 
mammulosus, N. flo
ricomus, N. submammulo- 
sus, N. pampeanus, N. ru
tilans, N. herteri, N. mul- 
ler-melchersii, N. muller- 
moelleri en N. brasiliensis. De zaden 
van deze soorten zijn aan de kiemzijde
afgeplat of iets gebold en okergeel. De klok is in tegenstelling tot de eerste 
groep voorzien van talloze bruine bolletjes die hoegenaamd niet glimmen 
en van een direct opvallende ring op de rand van de klok en kiemzijde. 
Gemengd zaad van deze groep is onderling niet te onderscheiden met 
uitzondering van N. herteri. Het zaad van deze soort is opvallend kleiner 
dan het overige van deze groep. Kleur zwart tot bruin al naar gelang het

Figuur 20 
Groep II
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aantal zwarte of bruine bolletjes. De kiemziide is licht grijs tot wit, afge
vlakt of iets gebold.

Voor beide groepen geldt, dat het zaad in de afmetingen per soort 
iets kan variëren en tamelijk grof genoemd kan worden, +  1 mm. Groep 
1 is fijner van structuur en grootte dan groep 2. Gemengd zaad van beide 
groepen dooreen is gemakkelijk te herkennen en van elkaar te scheiden.

(Slot volgt).

W. J. RUYSCH

Bloempot- en blikkultuur
Vele cactussen en vetplanten worden op het ogenblik al gekweekt in 

blikjes in plaats van in bloempotten. De collectie van het Succulentarium 
zal dit jaar ook verder worden „ingeblikt” vanwege de goede resultaten, 
die we er mede hebben bereikt.

Over alle voordelen wil ik niet uitweiden, daar deze reeds uiteen
gezet zijn in de artikelen van Succulenta 1963, blz. 22 en 156.

Omdat ik van deze groei verschillen iets meer wilde weten en wel

Figuur 22 foto: I.V.T.
Mam. muehlenpfordtii: links in pot; rechts in blik gekweekt.
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eens wilde zien of de verschillen ook meetbaar waren, heb ik in juli 1964 
een proefje opgezet van éénjarige cactus-zaailingen en wel in blikjes en 
in potten.

Daarvoor heb ik genomen zaailingen van Mammillaria collinsii en 
M. muehlenpfordtii (syn. M. neopotosina); deze zaailingen waren mooi 
uniform, er was weinig verschil te zien in de bedoorning en de verdere 
kenmerken. Van deze zaailingen zijn 20 exemplaren opgepot in blikjes en 
20 in bloempotten, van iedere soort 10; ze waren van te voren goed uit
gezócht, ze waren alle 15 mm dik.

De maten van de blikjes en de potten waren ook praktisch aan elkaar 
gelijk: de blikjes waren 6 cm wijd en 6,5 cm hoog, de potjes 7 cm wijd en 
6.5 cm hoog. De hoeveelheid potgrond is in blikjes natuurlijk groter dan 
in potten, doordat de wand bij potten schuin toeloopt, maar dat verschil 
is opgevangen door de blikken iets korter te nemen.

De potgrond, de verzorging, het water geven en de standplaats (in 
de platte bak) is voor alle planten dezelfde geweest; alleen zijn de potjes 
ingegraven in de turfmolm om al te sterke uitdroging te voorkomen; de 
blikjes zijn niet ingegraven geweest.

Om de groeiverschillen waar te nemen zijn de planten 10 november 
1964 wederom gemeten en het resultaat was als volgt:
Dikte in mm gemeten in november 1964 (dikte in juli was 15 mm) :

Mam. collinsii Mam. muehlenpfordtii
in pot in blik in pot in blik

26 38 24 31
29 38 25 38
23 31 22 39
29 36 25 34
32 30 26 34
20 34 32 36
35 40 30 38
25 38 28 36
34 38 28 36
23 32 31 36

276 355 271 358

Dit resultaat in wel zeer interessant.
Terwijl de 20 planten in bloempot in november samen 547 mm dik 

waren, kwamen de planten in blik samen tot 713 mm, een verschil van 166 
mm, dit is ruim 8 mm per plant.

Als dit wordt vergeleken met de dikte op het moment, dat de plan
ten juist waren opgepot, is het verschil in dikte bij de bloempot 247 mm 
en bij het blik 413 mm, m.a.w. de diktetoename in pot was 82 %, in blik 
140% .

Maar niet alleen in de groeikracht was er verschil, ook de kwaliteit
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Figuur 21 foto: I.V.T.
Mammillaria collinsii: links in pot; rechts in blik gekweekt.

van de planten in blik was veel beter. De bedoorning was bij de blikjes- 
planten veel mooier dan die van potplanten. Verder was de groei van de 
blikplanten gelijkmatiger, wat ook uit de cijfers blijkt. Ook de beworteling 
van de planten heb ik gecontroleerd en daar was eveneens een groot ver
schil te zien. Vooral de hoeveelheid wortels, die zich in de kluit van de 
potgrond van het blikje had ontwikkeld was veel groter dan die in de 
kluit van de potplanten, wat op de foto’s duidelijk te zien is. Langs de 
rand van het blikje kwamen maar weinig wortels voor, wat bij de bloem
potten juist andersom was, daar hadden de wortels zich tegen de pot- 
wand verzameld. Dit is ook een nadeel, omdat dit met het verplanten nog 
wel eens moeilijkheden geeft door het afbreken van de wortels.

Door deze eenvoudige proefneming is het dus wel duidelijk gewor
den, dat blikcultuur ten goede komt aan onze planten. Ik zal een soort
gelijke proef opzetten voor vetplanten en ik hoop daarvan volgend jaar 
verslag te kunnen doen.

Natuurlijk kan men in plaats van blikjes ook plastic potten nemen; 
plastic staat wel mooier, maar vooral wanneer men veel planten heeft is 
dit wel duurder.
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Nieuwe kwekerij van cactussen en vetplanten
Te Cothen (bij Wijk bij Duurstede) heeft de heer A. N. Bulthuis een 

kwekerij van succulente planten gesticht en wij hebben ter gelegenheid 
hiervan de jonge kweker eens bezocht. De heer Bulthuis verliet de gemeen- 
teplantsoenendienst te Dokkum (te eenzijdig en te onbevredigend omdat 
door baldadigheid veel van het werk wordt vernield) en heeft de grote 
stap van ambtenaar naar ondernemer aangedurfd.

Verwelkomd door aapjes, talloze kleine vogels en een kaketoe kregen 
we als spoedig door, dat het deze planten- en dierenliefhebber ernst is met

Figuur 23
De heer Bulthuis bij zijn M am m illaria’s

de cactus-cultuur. Het is niet zijn bedoeling het aantal kwekerijen gewoon 
met één te vermeerderen, hij wil in een bepaalde behoefte voorzien.

Er zijn zo vele cactussen, waarover wordt geschreven en die nergens te 
koop worden aangeboden, dat hij wil trachten een voorraad te kweken 
van datgene, wat de ernstige en kieskeurige liefhebber zoekt.

Zijn eigen (belangrijke) collectie stelt hem ongetwijfeld in staat een 
groot assortiment op te bouwen en uit hetgeen we gezien hebben geloven 
we te kunnen concluderen dat het niet al te lang meer zal duren, dat een 
rijke catalogus kan worden uitgegeven.

Wij wensen de heer Bulthuis veel succes toe. Red.

NOTEER EERST:

(jraslieiivel-coiiferentie op 1-2 inei
N adere bijzonderheden volgen in het aprilnum m er
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Uit de afdelingen
TILBURG

Op de bijeenkomst van 14 januari 1965 
mochten wij de heer Sterk van de afd. 
Eindhoven in ons midden begroeten.
Alvorens deze overging tot bespreking 
van de groep Lobivia, Rebutia en 
Echinopsis, besprak hij eerst zijn per
soonlijke ervaring met het kweken in 
blik. Aan de hand van een 20-tal fraaie 
planten uit eigen verzameling wees 
spreker op de voordelen van blikkul- 
tuur. Op de vraag van de voorzitter wat 
te doen tegen enkele ziekten o.a. schim
mel en knobbelaal, adviseerde spreker 
dit te bestrijden door temperatuurvei - 
hoging van 40—50 graden, waarvoor 
blikcultuur uiteraard geschikt is.
Het tweede gedeelte van de voordracht 
beperkte zich tot het onderscheiden van 
de groep Lobivia, Rebutia en Echinop
sis. Spreker verduidelijkte een en ander 
aan de hand van mooie dia’s, zonder een 
hele namenwinkel overhoop te halen. 
Van begin tot einde waren onze leden 
geïnteresseerd, dat te danken was aan 
de goede voorbereiding van de spreker 
waarvoor wij nogmaals dankzeggen.
LEO H. VAN DER LAAR, Secretaris, 

Drijfjachtpad 28 — Tilburg.
ZWOLLE
De voorzitter opent op 20 november '64 
met een hartelijk welkomstwoord de 
vergadering en betuigt zijn spijt aan de 
aanwezigen, over de geringe opkomst. 
Slechts 7 personen waren aanwezig, wat, 
gezien de vorige bijeenkomsten een te
genvaller is. Er wordt dan ook beslo
ten, om de bespreking over de verschil
len tussen Lobivia en Rebutia te schrap
pen wegens te weinig belangstelling.
De beurt is nu aan de heer van ’t Vlie, 
die vanavond weer bereid is geweest 
zijn dia’s te vertonen. Na prachtige op
namen van Phyllo’s bekeken te hebben, 
gaan we mee op reis naar en door Ma
rokko.
Het werd een zeer onderhoudende reis, 
waarbij de vegetatie niet vergeten werd. 
Wat hebben die mensen het gemakkelijk 
met het kweken van cactussen. Het 
voornaamste is daar wel, het op tijd 
water geven, wat natuurlijk de nodige 
moeilijkheden met zich mee brengt, 
maar de zorgen die wij hier kennen zijn 
veel talrijker. Vandaar dat onze hobby 
zoveel voldoening geeft, elke keer dat 
we onze planten bekijken.
Via vele omzwervingen komen we aan 
het einde van de reis, die gevolgd wordt

door opnamen van het bloemencorso te 
Lisse.
Na een hartelijk dankwoord aan de heer 
van ’t Vlie sluit de voorzitter deze bij
eenkomst.

— Op 25 januari 1965 was de opkomst 
der leden veel beter; slechts 4 leden zijn 
afwezig en er wordt dan ook besloten 
de eerder uitgestelde bespreking over 
Rebutia en Lobivia te laten doorgaan.
We komen tot de volgende verschillen ;
REBUTIA
Zacht lichaam
Geen ribben, maar tuberkels die spi
raalsgewijze omhoog gaan.
Aan stekken worden geen luchtwortels 
gevormd.
Zachte, glazige doorn.
Bloembuis is soms behaard.
Vaak kleine bloem.

LOBIVIA 
Hard lichaam.
Ribben gaan recht omhoog.
Stekken vormen luchtwortels.
Harde doorn.
Bloembuis is behaard.
Grote bloem.
Als er leden zijn die dit aan kunnen 
vullen met nog meer verschillen, dan 
verzoeken wij u dit aan ons, cq. de red. 
te berichten. Wij stellen dit zeer op 
prijs.
Verder wordt besloten in april een ex
cursie te maken naar een kwekerij in 
Nijmegen. Daarnaast zullen we doorgaan 
met het maken van kasbezoeken, zoals 
we dit jaar hebben gedaan.
Het voorstel van onze voorzitter, bij die 
gelegenheden ook de vetplanten eens 
nader te bekijken, wordt met aller goed
keuring ontvangen.
Verder betreurt de afd. het dat de zaad- 
catalogus nog niet is verschenen van 
Succulenta. Immers, velen willen zo 
spoedig mogelijk zaaien, om toch maar 
weer wat te doen te hebben.
Het voorstel om gezamenlijk te bestellen 
en dan zo spoedig mogelijk, valt in goe
de aarde. Ondergetekende hoopt dit te 
kunnen verzorgen.
Hierna sluit de voorzitter de vergade
ring met een tot ziens in maart ten 
huize van ondergetekende.

P. K. BUTER, Secretaris,
Geert Grootestraat 152, Zwolle.
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ZUID-LIMBURG

Op zaterdag 8 januari 1965 is in Sit- 
tard opgericht een afdeling van Suc
culenta in Zuid-Limburg. Het initia
tief is uitgegaan van de leden R. Cre- 
mers te Sittard, J. van Os te Bunde en 
J. Severens te Voerendaal.
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst slo
ten zich 7 leden aan bij de nieuwe 
afdeling. De tweede bijeenkomst in 
februari werd bijgewoond door de heer 
Linssen uit Venlo, die een boeiende 
lezing hield over het zaaien van cac
tussen.
Leden van Succulenta, wonende in 
Zuid-Limburg, die zich bij de nieuwe 
afdeling willen aansluiten kunnen zich 
aanmelden bij de heer J. van Os, Pas
weg 20, Bunde, Zuid-Limburg.

VR AA G - EN AANBOD
TE KOOP: een kamerkasje 33 x 35 x 35 
cm ƒ 5,—. Te bevragen telefoon 57973, 
Haarlem.
GEVRAAGD: tegen vergoeding, Suc
culenta jaargang 1955 nr. 6, of des
noods complete jaargang 1955. Br. aan 
T. van Duin, v. Galenstraat 11, Noord- 
wijk aan zee. Tel. 01710-2804.

NIEUWE LEDEN :
H. Lange, Jacob Catsstraat 98, Gronin

gen
J. Salentijn, Stadhouderslaan 79, 

Schiedam
H. Castenie, Willebrordusplein 25, 

Rotterdam 11

Onze nieuwe

ZADENLIJST
van cactussen en andere succulenten 

is weer GRATIS verkrijgbaar

Fa. K. EDELMAN - REEUWIJK

Inkoop-Verkoop Import-Export

CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Driehuizerweg 327, Tel. 08800-53377

ANTIQUARIAAT Oude Hoogstraat 4 en 10

A. K O K
A M S T E R D A M

Telefoon 221012 - 2 3 9 2 3 0

IN- EN VERKOOP VAN BOEKEN

O n z e  c a ta lo g u s  w o r d t  U  n a a a n v r a a g , m e t  o p g a v e  v a n  d e  g e w e n s te
r u b r ie k , G R A T I S  to e g e z o n d e n .

Boeken over succulenten vindt U in de rubriek B o t a n i e .

D. B O U W M A N
IMPORT — EXPORT 
Grote sortering Cactussen 

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56b — NAALDWIJK 

Telefoon 01740—5168.
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’t Is buitengewoon zoals 
G R A A F L A N D  aan 
alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en..........liefde
voor bloemen en planten.

De G R A A F L A N D -  
B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s/Zaterdags geopend van 9— 18 uur.

FIRMA CHR. G R A A FLA N D
Utrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN —  Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

5ÈSÏÏSSK! H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.

Cactuskwekerij A. N. B U LTH U IS  & Co. C.V.
PROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
KALANCHOE GRACILIS MET KNOP ƒ 3,50

HET CLICHEFONDS
Het Clichéfonds heeft nog slechts de 
volgende zaadnummers ten verkoop 
beschikbaar :
CACTUSSEN

2 — 7 — 10 — 11 — 12 — 19
21 — 22 — 24 — 25 — 26 — 31
36 — 37 — 38 — 41 — 48 — 51
52 — 56 — 63 — 72 — 73 — 74
75 — 79 — 89 — 91 — 95 — 98

100 — 101 — 110 — 112 — 113 — 114
119 — 122 — 123 — 125 — 128 — 129
141 — 
162.

142 — 146 — 151 — 156 — 161

VETPLANTEN
203 — 205 — 206 — 207 — 208 — 209
213 — 215 — 219 — 220 — 223 — 224
225 — 227 — 229 — 230 — 233 — 234
235 — 236 — 237 — 238 — 239 — 240
241 — 242 — 243 — 244 — 245 — 246
247 — 248 — 249
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 24 f° t ° : Ing. P. Havranek.
Gymnocalycium mihanovichii var. stenogonum Fric en Pazout. Een 30 jaar oude, 

15 cm hoge importplant uit de verzameling van Ing. F. Pazout te Praag. 
(Lees het artikel op pagina 50)
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GÜNTHER MOSER

De Gymnocalyciums van Paraguay

Paraguay en zijn cactussen is voor ons een land waarvan zeer weinig 
bekend is en de gevonden planten uit de jaren 1903 en 1926 door A. V. 
Fric en die van de jaren 1932-1935 door A. M. Friedrich, evenals die uit 
de laatste tijd door W. Hoffmann, zijn bij lange na niet evenredig aan 
het aantal soorten, dat daar moet voorkomen.

Wat alleen reeds de kolossale wildernis van de Gran Chaco in het 
westen van Paraguay herbergt, is niet te schatten.

Eerst een zich langzaam ontwikkelende civilisatie van dit reusachtig 
grote gebied kan ons iets licht brengen in de duisternis van de daar voor-

Figuur 25 foto: A. M. Friedrich

Gymnocalycium mihanovichii en variëteiten (typisch, zie pijl); exemplaren in het 
wild verzameld door A. M. Friedrich.

komende soorten cactussen. Men denke slechts aan het volledig onont
sloten gebied van de rivieren langs de landsgrenzen, zoals de Rio Pil- 
comayo naar het westen, de Rio Parana naar het oosten en het noor
den en de machtige Rio Paraguay, die het land Paraguay in twee 
gedeelten snijdt. De niet ontsloten gebieden langs de grenzen met Boli- 
vië, Brazilië en Uruguay, hebben ongetwijfeld een rijke cactusflora.

Wie kan bijvoorbeeld met zekerheid zeggen, dat de in Brazilië en
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Figuur 26

Gymnocal. mihanovichii 
(typisch), met bloemen en 
vruchten; opname in de 
natuur.

foto: A. M. Friedrich

Uruguay voorkomende Gymnocalycium denudatum  voor de grenzen van 
Paraguay zou ophouden te groeien ?

Daarom kan men gerust aannemen, dat vele van de overigens in 
Argentinië, Bolivië, Brazilië en Uruguay voorkomende soorten, ook bin
nen de landsgrenzen van Paraguay zullen groeien. Ik ben er van over
tuigd, dat dit het geval is.

Omtrent de mogelijkheid van het voorkomen van Gymnocalyciums in 
Paraguay geef ik het volgende beeld.

Figuur 27
Gymnocalycium mihanovichii 

var. friedrichii, opname in de 
natuur.

foto: A. M. Friedrich
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Tot dusverre gevonden Gymnocalyciums in Paraguay : G. mihano- 
vichii en variëteiten, G. fleischerianum, G. joossensianum, G. anisitsii (aan 
de Rio Tigatiyami), G. damsii (Noord-Paraguay), G. megatae, G. tudae, 
G. onychacanthum, G. megalothelos (weer gevonden door Prof. Chodat 
in 1915), G. monvillei, G. denudatum  var. paraguayense, G. michoga ?, 
G. tortuga P, G. marsoneri ?
Van de volgende Gymnocalyciums wordt aangenomen, dat zij voorkomen 
bij de grenzen van Brazilië en Uruguay : G. denudatum  met variëteiten en 
vormen, G. uruguayense met variëteiten en vormen, G. artigas (een nog zeer

Figuur 2 8  foto: A. M. Friedrich
G ym nocalycium  fleischerianum , opnam e in de natuur.

omstreden soort !),G. leeanum  en de variëteit brevispinum, G. netrelianum, 
G. hyptiacanthum  en de variëteit citriflorum, G. guerkeanum.

Bij de grenzen van Bolivië en Argentinië zouden nog voorkomen :
G. spec. San José, G. eytianum, G. riograndense, G. lagunillasense, 

G. zegarrae, G. pflanzii, G. damsii en de variëteiten van Backeberg.
Voorts komen nog vele andere cactussoorten in Paraguay voor, zoals 

Cereussen, Opuntia’s, Frailea’s en Echinopsissen.
A. M. Friedrich verzamelde tijdens de jaren van het grensconflict 

met Bolivië, met hulp van soldaten, vele soorten cactussen en bracht 
tenslotte 17 kg geschoonde zaden mee, die hij in een linnen buidel ver
kocht voor circa 200 Mark.

Men bedenke welk een enorm werk moet worden verricht, om een 
dergelijke hoeveelheid zaad te verzamelen en te reinigen. Van deze zaden 
kwam een zeer kleine hoeveelheid via Harry Blossfeld naar Europa, ter-
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wijl het grootste deel naar Japan en de Verenigde Staten werd verkocht. 
De uit deze zaden gekweekte zaailingen en de latere planten gingen 
gedurende de tweede wereldoorlog verloren, of ze verdwenen door on
voldoende deskundige verzorging.

Zo komt het, dat momenteel zeer weinig planten, gekweekt uit deze 
in het wild verzamelde zaden via verzamelingen behouden bleven; slechts 
hier en daar leeft een enkele plant nog, met het gevolg, dat geen zaad 
meer geoogst kan worden. Daarmede was dus het uitsterven van veel 
goede oude en zeldzame soorten bezegeld.

Hier was het weer mijn vriend Ing. Pazout uit Praag, die met veel 
liefde, zorg en bekwaamheid zijn oude planten, die voor een deel nog van 
A. V. Fric afkomstig zijn, door de oorlog bracht en zo diens werk van tien
tallen jaren voortzette en momenteel als voortreffelijk kenner en deskun
dige van de soorten rond G. mihanovichii bekend staat.

Wie deze bescheiden mens leert kennen en zijn adviezen opvolgt, 
weet dat hier betrouwbare kennis aanwezig is. Wij hopen van harte, dat 
Ing. Pazout nog jaren voor ons gespaard moge blijven.

Wij hopen, dat de komende jaren verdere verzamelexpedities nog veel 
nieuwe en interessante planten en zaden mogen brengen. Maar aan de 
andere kant moeten wij hopen, dat begeer- en roofzucht van zogenaamde 
„Wirtschaftswundermannern” ons gespaard mogen blijven, want aan grote, 
oude geldopbrengende planten hebben wij cactusvrienden niets, deze plan
ten kunnen beter op de groeiplaatsen blijven als zaaddragers.

K . P. VAN A R K EL

Phyllocactussen VI
Hybriden. — In dit artikel wil ik enkele aan te bevelen hybriden noe

men. Vooraf echter enkele opmerkingen.
Verscheidene malen komt het voor, dat voor een bepaalde bloem 

verschillende kleuren worden aangegeven. Dit kan zijn oorzaak vinden in 
de moeilijke definitie van de bloemkleur, als ook van de standplaats, waar
bij de meer of mindere lichtinval invloed heeft op de kleur van de bloe
men. Ook wordt in literatuur en catalogi de bloemkleur soms zeer sum
mier aangegeven. Hier wreekt zich het niet gebruiken van een goede 
kleurensleutel. Er zijn ook hybriden waarvan de bloemkleur verschillend 
is, afhankelijk van het jaargetijde waarin de bloemen verschijnen. Voor
beeld: ’Padre’ bloeit in lente en zomer lilarose, in de herfst zeer licht rosé.

Alle hieronder genoemde hybriden zijn in Nederlandse collecties 
aanwezig en in de handel verkrijgbaar.

’Alter Nicolai’. Dit is één van de weinig bewaard gebleven hybri
den van Nicolai, die de tand des tijds doorstaan hebben. De kleur van
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de bloem is vuurrood, het inwendige van de bloem is blauwachtig ge
kleurd.

’Amber Queen. Een hybride met zeer grote bloemen. De diame
ter van een geheel geopende bloem is + 25 cm, met amberkleurige en 
met rode bloembladen. Deze Engelse hybride wordt ook aangeboden 
met diep vurig-oranje gekleurde bloemen.

’Londonii’. Een zeer oude hybride met kelkvormige, crème witte 
binnenste bloembladen, geelachtige buitenste bloembladen en geelbruine 
tot bruinrode hulbladen. Het is een sterke en gemakkelijk te kweken plant.

Figuur 29 ’Phyllocactus’ hybride ’Antwerpia’ foto: van Arkel

’Pastelle’. Een mooie, niet groot wordende hybride, met kleine, rosé, 
dubbele bloemen. De bloembladen van de buitenringen en die van de 
binnenringen zijn sterk overlappend geplaatst, de laatste in bekervorm. 
Zie hiervoor Succulenta 1963, pag. 137, figuur 62. De bloemen verschijnen 
zowel in het voorseizoen als in het naseizoen en blijven, indien de plant 
niet in het volle licht wordt geplaatst, vijf dagen open. ’Pastelle” is een 
gemakkelijk te kweken variëteit.

’Quentin Een vierkleurige Amerikaanse hybride in de kleuren rosé, 
oranje, rood en purper. Het is aan te bevelen deze plant ’s winters niet 
te koud te plaatsen.

’Sund Goddess’. Een vroege seizoenbloeier met een van de langste 
bloemen met een doorsnede van 28 cm. De bloemkleur is donker-oranje 
tot waterkersrood met een zweempje roodpaars aan de basis van de 
bloembladen. Opmerkelijk zijn de rechte meeldraden die in een cirkel 
rondom de eveneens rechte stampers staan. Deze hybride is ook bekend
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onder de namen: ’C opper’, ’C opper C olor, ’Bronze’, ’Sun Fugitive’ en ’Hugh 
E vans.

’Tulip’. Een Amerikaanse, midden seizoenbloeier, met zuiver rode 
bloemen met helderrode stamper en purperen stamperlobben. De hul- en 
bloembladen zijn zeer breed, de laatste zijn langs de randen gegolfd. Het 
is een van de mooiste hybriden, bijna volmaakt van vorm.

’Antwerpia’. Een oude Belgische hybride, waarschijnlijk van de Laet, 
met wereldnaam die ons grote zalmkleurige bloemen met gegolfde bloem
bladen brengt. Het is een aanbevelenswaardige variëteit.

’Augenweide’. Een Duitse hybride van Haage Jr., met klokvormige, 
violette bloemen. De bloembladen hebben heldere randen.

’Blaue Flam me’ en ’Marseillaise’. Deze beide in één adem genoem
de hybriden gelijken zeer veel op elkaar. De grote bloemen zijn meer- 
kleurig, de bloembladen zijn rose-lila met lakkleur en verdonkeren zich 
in een middenstreep tot vermiljoen. ’Blaue Flam m e’ heeft lichte tot bijna 
witte randen aan de bloembladen. ’Marseillaise’ heeft iets minder scherp 
sprekende middenstrepen met iets rosé randen aan de bloembladen. Beide 
hebben gemeen : de achterste, vrij van elkaar staande, bloembladen die 
een donkerder meer egale kleur hebben. Het zijn middenseizoenbloeiers.

Figuur 30 foto: van Arkel

Een prachtige bloem van een ’Phyllocactus’ hybride

’Bohémienne’. Een Engelse hybride met prachtig gekleurde bloe
men in drie rosé tinten.

’Curt B ackeberg’. Een hybride van Knebel met eigenaardige mooie 
bloemen. De bloemkleur is oranje-geel met karmijnrode randen aan de
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bloembladen. In de verzamelingen komt ook voor een hybride ’Backeberg'. 
Of deze synoniem is met ’Curt Backeberg  is mij niet bekend.

’D antë. Een hybride met vlakke en driekantige takken. De bloem- 
kleur is oranje-rood met purperen vlekken. De langwerpige vruchten zijn 
in de langsrichting voorzien van een weinig uitspringende ribben. Deze 
populaire, Amerikaanse hybride, is een laatseizoenbloeier.

’Erfolg’. Een Duitse hybride van Knebel met Heliocereus speciosus 
als moederplant en een Phyllohijbride als vaderplant. De bloemen zijn 
purperkarmijn-kleurig met een lichtoranje middenstreep op de binnenste 
bloembladen, groot en enig in hun soort, van uitgezóchte voortreffelijke 
schoonheid en opmerkelijk langbloeiend.

Door H. speciosus als moederplant te kiezen verkreeg Knebel hybri
den met krachtige, statige, rechtlijnige, meest driekantige, overeindstaande 
takken, veelal met fijne en kleine dorens die, ook in niet-bloeiende toe
stand, het aanzien waard zijn. Deze hybriden brengen ons grote bloemen 
in diverse kleuren, van zuiver wit, over rosé, oranje, lila en karmijn tot 
zuiver rood. De meeste zijn meerkleurig, met zachte eigenaardige glans 
en een pastelkleurige weekheid van kleurtoon.

’Flamingo’. Een Amerikaanse hybride van Mrs. Clavion Steele van 
bijzondere vorm. De oranjekleurige bloemen hebben een purperen cen
trum. Het midden van de bloembladen is kerskleurig rood.

G loria . Een der beste hybriden met mauve en roseachtigrood ge
kleurde bloemen, de gepunte spatelvormige bloembladen zijn in twee 
ringen geplaatst en overlappen elkaar. Op heldere warme dagen is de 
bloem wijder open dan op koelere dagen. De plant heeft de aantrekke
lijke eigenschap het gehele seizoen te bloeien.

Uit andere tijdschriften
KARTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN, Maandelijks tijdschrift van de 
Duitse Cactus vereniging, de vereniging van Oostenrijkse cactusvrienden en van 
de Zwitserse cactus-club, jaargang 15, no 10-12 (1964), jaargang 16, no 1-2 (1965).

D it tijdschrift w ordt in N ederland vrij veel gelezen en het is beslist de moeite 
waard, a l zullen  vele  liefhebbers het w at m oeilijk vinden. Dr. Buxbaum  vervolgt 
zijn artikel over de Pachycereae; dit is van zuiver theoretische aard, m aar toch 
interessant om te lezen; het toont hoe een dergelijk  vraagstuk aangepakt moet 
worden. Dr. Rauh schrijft o.m. over de A loe ’s van  M adagaskar, een artikel w aard 
door onze leden gelezen te worden, het gaat daarbij v r ijw e l uitsluitend om kleine 
soorten, die bij u itstek voor de liefhebber geschikt zijn. Het artikel over F. R itter 
zal ook door m enigeen m et vreugde begroet worden, omdat w e hier eindelijk eens 
iets horen van de man, w aarvan  de initialen FR  w el in ieders verzam eling prijken.

De afbeeldingen zijn zoals gew oonlijk goed verzorgd.

DODONAEUS, Tweemaandelijks tijdschrift voor liefhebbers van Cactussen, 2e 
jaargang no. 4 tot en met 7 (1964), 3e jaargang, no. 1 (1965).

Een groep Belgische cactus-liefhebbers, verenigd in de club „Dodonaeus” , 
geeft sedert enige tijd een gestencild tijdschrift uit, w aarin  de leden zich veel 
m oeite geven  de cactussen dichter bij de lezers te brengen. Het is uitstekend
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geïllu streerd  m et echte foto’s van  goede k w alite it en  h e t om slag is zelfs verluch t 
m et een afbeelding in  k leuren .

H et geheel is m et enthousiasm e geschreven en  gered igeerd  ; m en v ind t er 
a rtik e len  in  over cactussen, hun  herkom st, hun  cu ltuu r, v erd er verslagen  van  
de ru ildagen, van  tentoonstellingen, kortom  van  alles, w at zich in  deze club 
afspeelt.

We kunnen  de red ak tie  geluk w ensen m et een dergelijke u itgave, e r  b lijk t 
uit, dat het e rnst is m et hun pogingen iets voor de liefhebbers te  doen.

Toch spreken  wij de hoop uit, dat onze Z u iderbu ren  e r in  zullen slagen hun  
k rach ten  te bundelen, een goed tijd sch rift zou daarvan  ongetw ijfeld he t gevolg 
zijn.

SUCCULENTARUM JA PON IA , T w eem aandelijks tijdschrift, u itgegeven door de 
Japanse  sectie van de I.O.S., vol. 7, no 38-39 (1964).

In  Jap an  b loeit de cactus-liefhebberij w elig en verscheidene tijdschriften  
w orden er uitgegeven, w aarvan  d it e r  één is.

H et is geheel in h e t Japans geschreven, slechts de tite ls  staan  e r  in  h e t engels 
onder en  de la tijnse nam en zijn voor ons ook leesbaar. Voor zover wij kunnen  
beoordelen, kom t de inhoud v rijw el in  k a ra k te r  overeen m et hetgeen in  de 
Europese tijdschriften  staat.

Voor ons is h e t be langrijk  te  w eten, d a t ook d aar veel aan  cactussen w ord t 
gedaan; w e k rijgen  evenw el n ie t de ind ruk , d a t e r  veel nieuw s w ord t verte ld .

THE NATIONAL CACTUS AND SUCCULENT JO URNAL, vol 19, no 3 en 4 
(1964), d riem aandelijks tijdschrift van de nationale  cactus en succulen ten  ve ren i
ging van  Engeland.

D it b lad  m aak t ook een u itstekend  verzorgde ind ruk ; van  alle  tijd sch riften  
kom t d it w el h e t m eeste overeen m et h e t ideaal, w a t een red ac teu r stelt, het 
geeft voor alle groepen van  liefhebbers wat.

M en kan  e r a rtik e len  in v inden  over w at succulenten  eigenlijk  zijn, over 
zaaien en enten, over E p ithelan tha’s; e r  is een ru b riek  „plan ten  voor beg inners” 
en e r zijn vele  ko rte  a rtike len  van  de lezers. De H eer R ow ley vervo lg t zijn d r ie 
m aandelijks p raa tje  over a llerle i actua lite iten  en v erd er k an  m en  e r  een 
determ inatie tabel voor L ithops in  vinden, sam engesteld door Dr. de B oer en 
ondergetekende; d it laa tste  a rtik e l zal b innenko rt in  N ederland  afzonderlijk  
v erk rijgbaar w orden  gesteld.

CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL, tw eem aandelijks tijd sch rift u itgegeven 
door de cactus en succulent society van A m erika, vol. 36, no 5 en 6 (1964).

D it is een tijd sch rift voor de w etenschap en  voor de gevorderde liefhebbers.
H et sep tem ber/ok tober-num m er is h e t m eest gevarieerd ; d it geeft in teressan te  

verhalen  over M exico en  zijn cactussen en een u itvoerige geschiedenis van  Sedum  
spectabile, een grote, w in terharde , ook bij ons vrij veel gekw eekte  vetp lan t, h e t 
tw eede num m er is bijna geheel gew ijd aan de bloeiw ijze van  de E cheveria’s; 
R. M oran en  Ch. H. U hl besp reken  deze bloeiw ijze zeer u itvoerig  en d it is im m ers 
zeer belangrijk  voor hen, die zich m et de stud ie  van  d it geslacht bezighouden.

H. K rainz, Die K akteen, aflevering  24, 1 novem ber 1964.

H eel langzaam  vo rd ert d it belangrijke w erk ; u itvoerig  w orden  soorten en 
varië te iten  beschreven en  een goede, vaak  gek leu rde afbeelding vergezelt de tekst. 
Lobivia peclard iana en  zijn v arië te iten  w ord t thans ingelijfd  bij L. tiegeliana; ook 
bij de cactussen is het nodig, da t soorten w orden gecom bineerd, om dat zij te  s te rk  
v erw an t zijn. O ngetw ijfeld zal d it proces v e rd e r voortgang vinden, w aardoor op 
de d u u r h e t aan ta l soorten s te rk  kan  w orden beperk t.

Dr. B uxbaum  vervolg t zijn serie: stud ie  van  cactusgeslachten; h ie r  zijn A rm a- 
tocereus, E pithelan tha, H ylocereus en B lossfeldia aan  de beurt.

Deze a rtike len  zijn v e rluch t m et voortreffelijke tekeningen, zij bew ijzen, dat 
goede teken ingen  veel b e te r en illu s tra tiev e r zijn dan  de beste foto’s.

D ie K ak teen  is een boek, da t wij gaarne in  ieders boekenkast zouden zien. 
W ant al is h e t dan nog zeer incom pleet, h e t geeft n ie t a lleen  een goed beeld  van 
vele cactussen, m aar m en kan  h ie ru it zien, hoe de problem en m oeten w orden  aan 
gepakt.

Boom.
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D. J. V A N  V L IE T

Het geslacht Notocactus en „aanverwanten"
(Slot)

Tot zover de Notocactuszaden. Nu gaan we de zaden van respect. 
Eriocactus, Brasilicactus en Malacocarpus onder de loupe nemen.

De zaden van de Eriocactus soorten zijn te groeperen, n.1. E. schu- 
mannianus en E. grossei aan de ene en E. leninghausii aan de andere kant. 
Mochten deze soorten op het eerste gezicht wat lichaam betreft, veel ge
meen hebben, het zaad wijst uit dat hier twee geheel op zichzelf staande 
soorten aanwezig zijn. E. schumannianus en E. grossei (afb. 31) hebben ge

rekt klokvormig zaad. De klok bezet met talloze zwart glimmende bolletjes, 
kiemzijde vlak of iets gebold, licht okergeel. Deze beide soorten deel ik 
wat hun zaadvorm betreft in bij de eerste groep.

E- leninghausii hoort vanwege het mutsvormige zaad (afb. 32) in de 
beide eerste groepen niet thuis, toch wil ik U een beschrijving van dit 
zaad niet onthouden. Het is, zoals reeds gezegd, mutsvormig, de muts bezet 
met talloze roodbruine glimmende bolletjes. De kiemzijde verloopt gol
vend en is licht bruin van kleur. Onderling varieert het weinig in kleur en 
vorm. Het is zonder moeite te herkennen uit gemengd zaad, het is dan ook 
half zo groot als Notocactuszaad.

Na het opstellen van het geslacht Brasilicactus, in 1933 door Fric in 
zijn Revision, heeft ook Backeberg het geslacht Notocactus recht gedaan 
door in 1942 tot een officiële beschrijving van Brasilicactus over te gaan.
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F iguur 32 

Zaad
Eriocactus

leninghausii

Eriocactus leninghausii, groeiend 
en bloeiend op de v indplaats

De publicaties van Fric werden niet erkend omdat hij een latijnse diagnose 
weigerde. Hij deelde Brasilicactus in bij Trichopericarpeae en Notocactus 
bij Echinopericarpeae. Ik neem mij voor, hierop terug te komen bij de 
behandeling van de vruchten.

Opvallend is dat de twee soorten die het geslacht Brasilicactus telt, 
uit dezelfde landstreek komen als Eriocactus leninghausii t.w. Rio Grande 
do Cul, Zuid-Brazilië, terwijl schumannianus en grossei worden aange
troffen in het Missiones distrikt in Paraguay.

Wat het zaad betreft is er geen sprake van verwantschap tussen de 
genoemde soorten. Brasilicactus haselbergii en B. graessneri hebben beide 
afgevlakt onregelmatig eivormig zaad (afb. 33). Het lichaam is bezet met 
talloze zwart-glimmende bolletjes, de kiemzijde is golvend en licht grijs. 
Dit zaad is slechts half zo groot als het Notocactuszaad van de eerste 
groepen en is gemakkelijk te herkennen uit gemengd zaad.

F iguur 33

Zaden van B rasilicactus 
haselberg ii en  graessneri

B rasilicactus haselbergii
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Het laatste geslacht, dat wij in deze serie zullen behandelen is Mala- 
cocarpus. Dikwijls heb ik mij afgevraagd waarom Britton en Rosé, cac
tuskenners bij uitnemendheid, alle soorten van het geslacht Notocactus 
bij het door hen opgestelde geslacht Malacocarpus indeelden. Zij moeten 
toch vele overeenkomsten hebben waargenomen om dat te kunnen recht
vaardigen. Wat het zaad betreft blijkt wel, dat Notocactus en Malacocarpus 
broertje en zusje zijn. Het zaad is klokvormig (afb. 6). Er zijn echter 
enige kenmerken die ik niet eerder zag bij Notocactus. De kiemzijde ver
toont sporen van ringen langs de klokrand. De kleur van de klok, die 
overwegend zwart is, is geaderd met grijze tot bruine aders. Dit ontstaat, 
doordat de bolletjes niet alleen glimmend zwart zijn, maar ook grijs en/of 
bruin. Het vestigt de indruk dat het geroest is. Van soort tot soort 
variërend in grootte heeft Malacocarpus sellowii het grootste zaad, de 
gemiddelde grootte is gelijk aan die van de Notocactusgroepen. Mijns 
inziens kunnen we het noch bij de eerste noch bij de tweede groep inde
len en blijft het opstellen van het geslacht Malacocarpus zonder het ge
slacht Notocactus gerechtvaardigd. Ik onderzocht de zaden van de soor
ten: M. arechavaletai, M. erinaceus, M. sellowii, M. fricii en M. vorwer- 
kianus. Het zaad is, onderling vermengd, niet, maar met Notocactuszaad 
vermengd, wel te onderscheiden.

In een volgende serie wil ik vruchten, bloemen en de planten van de 
in de aanhef genoemde geslachten behandelen. Daar doen zich echter 
een paar moeilijkheden voor. Ik beschik niet over vruchten en/of bloemen 
van Eriocactus schumannianus en E. grossei. Dit is erg jammer, want nu 
heb ik geconstateerd, dat het zaad met dat van Notocactus overeenkomt, 
ben ik nieuwsgierig, hoe de vergelijking met andere delen uitvalt. Maar 
wat niet is kan komen. De planten groeien prima en door het waarnemen 
van de ontwikkeling en daarover te schrijven, blijft onze hobby interessant.
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Internationale (Meiivel-Conferentie
op zaterdag 1 mei en zondag 2 mei 1965

In  h e t w eekeinde van  1 en 2 m ei zal d it ja a r  w ederom  de G rasheu- 
velconferentie  w orden  gehouden, die d itm aal een in te rn a tio n aa l 
k a ra k te r  zal d ragen  m et sprekers u it België, D uitsland  en  N ederland. 
Nam ens het B estuu r nodigt de G rasheuvelcom m issie U u it to t h e t 
bijw onen van  d it evenem ent.

H et program m a is als volgt sam engesteld  :

ZATERDAGMIDDAG :
14.00 u u r  : O n tvangst deelnem ers en opening door de voorzitter

de h eer A. F. H. B uining.

15.00 u u r : V oordracht door de heer F. GULDEMONT, België
„HET GESLACHT FEROCACTUS” (lezing m et d ia ’s).

*) PLANTENKEURING. Voor de beste inzendingen fraa ie  prijzen.

ZATERDAGAVOND :
V oordracht door de heer A. F. H. BUINING 
„GEDACHTEN OVER DE GESLACHTEN 
DENMOZA en SOEHRENSIA” , (lezing m et d ia ’s)

VERLOTING VAN „K A SSTU K K EN ”.

ZONDAG 2 MEI :
PLANTENRUILBEURS (w at over is w ord t d aa rn a  verkoch t).

V oordracht door de h eer G. KÖNIGS, D uitsland 
„HET GESLACHT PA RO D IA ” (lezing m et d ia ’s).

12.30 u u r : W arm e m aaltijd  en slu iting  van  d it w eek-einde.

De kosten  bedragen  ƒ 11,—  per persoon (lakens en  slopen m eebrengen). 
W egens de beperk te  ru im te  is schriftelijke opgave vóór 26 april a.s. nood
zakelijk. Adres : Grasheuvel-commissie, Leuvensestraat 59, Scheveningen.

De G rasheuvel Jeu g d h erb erg  is gelegen aan  de De G eneste tlaan  9, 
A m ersfoort. V anaf he t s ta tion  te  bere iken  m et bus 4 to t tw eede h a lte  
S urinam elaan.

Met de auto: Verkeersplein Amersfoort, Utrecht en Zwolle. Parallelweg aan de 
richting Zwolle volgen, eerste viaduct links over de autoweg, eerste straat rechts.

N am ens de G rasheuvelcom m issie : 
D. J. VAN V LIET

*) Aan de plantenkeuring kan iedereen deelnemen met 5 cactus- of vetplanten. Met 
deze 5 planten kunt U ook deelnemen aan een competitie van drie achtereen vol
gende jaren. Ieder jaar dus een winnaar en aan het eind van de competitie een 
blijvende herinnering voor de eerste, tweede en derde prijswinnaar.
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FINANCIEEL OVERZICHT 1964
O ntvangsten  : U itgaven :
Saldo per 1 jan u a ri 1964 ƒ 2512,03 D rukkosten  12 num m ers ƒ 5848,30
Nog geïnde con tribu tie  1963 ƒ 642,96 V erzendkosten m aandblad ƒ 220,59
C ontribu tie  1964 ƒ 6421,58 A dm inistra tiekosten ƒ 245,64
Reeds geïnde con tribu tie  1965 ƒ 279,50 O nkosten secre ta riaa t 1963 ƒ 150,85
O ntvangen afdelingsbij dragen ƒ 17,25 Idem  2de secre tariaa t 1964 ƒ 22,06
V erkoop oude jaargangen ƒ 261,63 Idem  penningm eester 1964 ƒ 33,23
A dverten ties 1963/1964 ƒ 530,50 C lichékosten 1963/64 ƒ 1440,64
O ntvangsten  b ib lio theek ƒ 31,10 V eren ig ingsdrukw erk ƒ 264,30
V erkoop boekje  L. C. K orevaar ƒ 603,74 V ergaderingskosten ƒ 425,20
Z aadverkoop 1964 ƒ 1954,89 O nkosten b ib lio theek ƒ 588,66
Z aadverkoop 1961-’62-’63 ƒ 3400.00 B ijdrage tentoonstelling ƒ 25,—

Incassokosten ƒ 72,94
R estitu tie  con tribu ties 1964 ƒ 31,50
Idem  afdelingsbijdragen ƒ 9,50
D rukkosten  boekje  K orevaar ƒ 2742,60
Saldo giro p e r 1 jan u a ri 1965i ƒ 4534,17

ƒ 16655,18 ƒ 16655,18

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 1964
R ente B ankboekj e ƒ 83,33
O ntvangsten  1964 ƒ 14143,15

----------- ƒ 14226,48
U itgaven 1964 ƒ 12121,01

B atig saldo 1964 ƒ 2105,47

BEZITTINGEN
G iro 1 jan u a ri 1964 ƒ 2512,03 1 jan u a r i 1965 ƒ 4534,17
B ankboekje  1964 ƒ 2500,15 1 jan u a r i 1965 ƒ 2583,48

ƒ 5012,18
B atig saldo 1964 ƒ 2105,47

Totaal ƒ 7117,65 ƒ 7117,65

BEGROTING 1965
Saldo p e r 1 jan u a ri 1965 ƒ 4534,17 D rukkosten  Succulenta ƒ 6200,—
Nog te  innen  con tribu tie  ’64 ƒ 563,— V erzendkosten tijd sch rift ƒ 250,—
C ontribu ties 1965 ƒ 6402,83 A dm inistratiekosten ƒ 250,—
V erkoop oude jaargangen ƒ 150,— Onk. secr., penningm ., red. ƒ 200,—
A dverten ties ƒ 500,— V erenig ingsdrukw erk ƒ 250,—
V erkoop boekje  K orevaar ƒ 270,— O nkosten b ib lio theek ƒ 500,—
V erkoop P e tte ’s A lbum ƒ 180,— C liché’s ƒ 1100,—
Z aadverkoop ƒ 1400,— V ergaderkosten ƒ 400,—

Incassokosten ƒ 80,—
O nvoorzien ƒ 170,—
V erm oedelijk  saldo giro ƒ 4600,—

ƒ 14000,— ƒ 14000,—

ALGEMENE VERGADERING 1965
De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op

ZATERDAG 26 JUNI TE UTRECHT
Nadere mededelingen en agenda voor de Algemene Vergadering volgen 
in het mei-nummer.

62



Uit de afdelingen
A M STE R D A M

Bijeenkomst op woensdag 28 april a.s. 
om 8 uur ’s avonds op het Schooltuinen
complex aan de De Boelelaan hoek 
Karei Lotsylaan, Buitenveldert.
Ons lid, de heer A. J. Brederoo spreekt 
over: „Bouw en ontwikkeling van de 
cactusbloem” .
In de pauze de gebruikelijke verloting. 
Mevr. A. M. Lageman-Stöve, secrt.esse, 

Kierkegaardstraat 27, Amstelveen.

D E LF ZIJL EN OM STREKEN
De voorzitter de heer Bos opent op 17 
maart 1965 de vergadering ten huize 
van de hr Schanssema te Appingedam, 
aanwezig 12 leden.
Nadat de heer Schanssema ons zijn 
mooie verzameling had getoont, werden 
de vele ruilplantjes uitgepakt. Voor de 
meesten was er wel iets bij en onder 
het drinken van een heerlijk kop koffie 
gingen de plantjes naar hun toekom
stige verzorgers.
De heer Horlings vertelde nog het één 
en ander over het zaaien en nadat nog 
enkele zakelijke dingen waren bespro
ken. sluit de voorzitter de vergadering 
met een dankwoord aan de heer en 
mevrouw Schanssema, voor hun gast
vrijheid en goede verzorging en met 
een tot ziens op 22 april ten huize van 
de heer Horlings, Piet Heinstraat 48, 
Delfzijl.

A. BOON, secretaris,
Eiberlaan 24 — Foxhol.

UIT DE ZA A N ST R E E K
In onze decembervergadering hadden 
wij als gasten de heer Bravenboer en 
echtgenote. De heer Bravenboer ver
toonde voor ons een serie prachtige dia's 
vergezeld van leerzame cultuuraanwij
zingen. Tevens gingen de door spreker 
meegebrachte plantjes grif in andere 
handen over. Vanaf deze plaats harte
lijk dank aan de heer Bravenboer.
Dan wil ik onze leden graag attent ma
ken op het volgende programma voor 
de maanden april en mei. Op 10 april 
brengen wij een kasbezoek bij een van 
onze leden. 7 mei: Lezing over ziekte
bestrijding bij cactussen. 28 mei: rond
gang door de stadskwekerij. Aan vang 
7.30 uur.
Nadere bijzonderheden omtrent deze 
bijeenkomsten worden op de convoca
ties vermeld.
Mevrouw A. Hoekstra-Tuyn, secr.esse, 

Rosmolenstraat 9a - Zaandam.

KUIL- EN VERKOOP
Liefhebber die zich specialiseert in 
Mammillaria’s, zoekt contact met andere 
liefhebbers van dit mooie geslacht, met 
als doel, onderlinge ruil, uitwisselen 
van ervaringen, enz. Welicht kunnen 
we gezamenlijk komen tot het oprich
ten van een Mammillariaclub. A. Boon, 
Eiberlaan 24, Foxhol (Gron.).

NIEUWE LEDEN :
H. Sepp, Kometensingel 487, Amster

dam, tuindorp Oostzaan 
W. Radius, Penninksweg 8, Twello 
J. L. Edelbroek, Marktstraat 46, 

Utrecht
F. Bakker, Marijkestraat 29, Monnicken- 

dam
Mevr. M. A. Spaargaren-Gerling, Kor- 

tenaerlaan 8, Harderwijk 
D. J. Ketelaar, van Ostadestraat 9, 

Leeuwarden
C. W. L. Bouwmeester, Henegouwer- 

plein 48, Rotterdam 
H. J. A. van Ooijen, Oude Kapel 16, 

Geldermalsen
J. C. Crabijn, Aalsmeerderweg 250a 

Aalsmeer
F. Haase, Parklaan 96, Winschoten 
Mevr. N. Borsje, Fichtestraat 11,

Rotterdam 24
G. C. van Rijswijk, Talmastraat 18,

Sliedrecht
L. Bouwman, C. D. Tuinenburgstraat 18, 

Rotterdam 26
C. Bakelaar, Piet Heinstraat 4, Zwijn- 

drecht
W. H. J. Pendavingh, Hans Katanhof 

11/1, Amsterdam W. 2 
Mej. Y. Mooiweer, Deliuslaan 10, 

Utrecht
W. van der Maden, Sevenhoekstraat 70, 

Tilburg
J. van der Put, Boeimeerweg 2, Breda 
Ch. H. Wildeman. Rijksweg 127a, 

Delfzijl
W. Spruit, Westerbeekstraat 3b, 

Rotterdam 25
B. P. van Meggelen, Thorbeckelaan 222, 

Dordrecht
Mevr. L. Tuinman-Marsman, Lijsterbes

laan 7, Sneek
H. Leeven, Oosterweg 55, Groningen 
A. Thieme, Ringweg Kruiskamp 98c,

Amersfoort
J. A. van der Rijt, Smalleweg 28,

Beek en Donk N. Br.
W. Heisterborg, Burgwal 24, Kampen 
J. Hofman, Rotterdamseweg 16, Vlaar- 

dingen
V. Specken, Maastrichterlaan 51, Beek, 

Limburg
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’t Is buitengewoon zoals
G R A A F L A N D  aan
alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en........... liefde
voor bloemen en planten.

DE G R A A F L A N D -  
B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s'Zaterdags geopend van 9—-18 uur.

FIRMA CHR. G R A A FLA N D
Utrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN —  Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

SÉ?ptluasnst1£ H. V . D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.

C actuskw ekerij A. N. B U L T H U IS  &  Co. C .V .
PROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
OEHMEA NELSONII (geënt)

<S>cl\rLji er vandaag nog om
ONZE N I E U W E  KATALOGUS voor 1965 is verschenen 
(44 blz., 60 afbeeldingen) WIJ BIEDEN U :

A L L E S  VOOR DE CACTUSLIEFHEBBER 
Meer dan 1000 verschillende soorten, een rijke keus in de 
belangrijkste vakliteratuur, zaaitesten met ingebouwde ver
warming, apparatuur voor klimaatregeling in Uw kas, enz.
H. E. B O R N - 581 WITTEN - BOMMERN

BERGHEIDE 2 — DUITSLAND



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Fig. 35 foto: Buining
Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backbg 

(Zie het artikel op pagina 72)
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Van de Redactie
Er is gedurende de laatste jaren een streven merkbaar geworden tot 

het oprichten van clubs om op die wijze te komen tot grotere samenwer
king en om aldus in het bezit te geraken van meer en beter materiaal.

Dit is natuurlijk niets nieuws, ook in het verleden hebben we der- 
geiijke clubs gekend en in het buitenland bestaan er nog. Vele hebben 
een tijd lang goed gefunctioneerd, maar de activiteiten zijn steeds op 
een bepaald moment verminderd, meestal doordat er te weinig drijvende 
krachten waren, zodat het uitvallen van één persoon voor de club al 
rampzalige gevolgen had.

Toch is de club een nuttig instrument en we kunnen blij zijn, dat 
er op verschillend gebied wederom club-activiteit te bespeuren is.

Dat ze effectief kunnen werken blijkt wel uit een lijst, die ik ont
ving van de Phyllo-club, een lijst, waarin alle cultuurvariëteiten van deze 
groep, die in Nederland aanwezig zijn, vermeld staan. Niet alleen bloem- 
kleur staat er bij, zelfs is aangegeven, welke liefhebbers ze in hun bezit 
hebben.

Ik geloof, dat dit een goede weg is om op voort te gaan. Natuur
lijk is het een heel werk een inventaris te maken van het aanwezige 
materiaal, maar op het werk mag dit niet afspringen : liefhebbers zien in 
het algemeen in het geheel niet tegen wat werk op.

Het resultaat is in het geval van onze Phyllo-club waarlijk verbluffend, 
wie had ooit gedacht, dat in Nederland 283 cultivars aanwezig zouden 
zijn ? En hoe doeltreffend kan men thans nieuw materiaal bestellen ol 
ruilen.

We wensen de leden en vooral de organisatoren van deze club veel 
succes met hun pogingen een zo groot mogelijk sortiment bijeen te bren
gen en de historie van de groep na te vorsen en we hopen, dat andere 
clubs dit voorbeeld zullen volgen.

Voorzitter: A. F . H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.), Tel.: 03496-226. 

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530-3439.

2e Secretaresse : Mevrouw E . Verduin-de Bruyn, 
Wilhelminastraat 28, Pijnacker. 

Penningmeester: G. D. Duursma, Spoorstraat 106, 
Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50.

Redacteur: B. K. Boom, I.V .T., Postbus 16, 
Wageningen, Tel. 08370-3141, thuis tel. 2146. 

Redactiecommissie: C. Bommeljé, D. J. v. Vliet, 
en H. van der Velde.

Bibliothecaresse: Mevr. H. Vriesendorp-v. Aalde- 
ren, Ligusterweg 2. Oostvoome.

Kopij m oet uiterlijk d e 18de van d e  m aand in 
het bezit van de redacteur zijn.
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GÜNTHER MOSER

De soorten, variëteiten en vormen rond 
Gymnocalycium mihanovichii

Vóór alles moge ik vaststellen, dat de studie van de groep planten rond 
Gymnocalycium mihanovichii nog lang niet voltooid is.

Hoewel de bekende thans gestorven cactusvriend en idealist A. V. 
Fric het type van G. mihanovichii reeds voor het eerst in 1903 in het noor
delijk deel van de Chaco van Paraguay vond, en pas 23 jaar later, n.1. in 
1926 in het noordelijk deel van Argentinië, de var. stenogonum, bestond 
nog bij lange na niet de zekerheid, dat de groep van variëteiten en vormen 
rond deze fraaie soort daarmede uitgeput was.

Deze onzekerheid bleek juist te zijn en werd bevestigd, toen de 
bekende cactusvriend Adolfo Maria Friedrich in de jaren 1932— 1935 als 
oorlogscorrespondent het leger van Paraguay in het grensconflict met 
Bolivië begeleidde.

De Zwitserse Professor in de botanie Dr. Hassler verzocht Friedrich 
zo mogelijk de cactusflora van Paraguay te onderzoeken, daar hij immers 
als oorlogscorrespondent daartoe zo goed in de gelegenheid was.

De Chaco is namelijk ondoordringbaar en wild. Doordat vanwege het 
leger straten en wegen werden aangelegd, kwam de Chaco gedeeltelijk vrij 
voor onderzoek en A. M. Friedrich verzamelde nu in de jaren gedurende 
dit conflict met de grootst denkbare moeite, gevaren, ontberingen en hals
brekende toeren met hulp van soldaten, veel nieuwe en nog niet bekende 
soorten, waaronder G. mihanovichii en de var. friedrichii die door Werder- 
mann naar A. M. Friedrich werd genoemd.

Wat deze, nu oude heer Friedrich ten behoeve van het onderzoek 
van de cactusflora van Paraguay gedaan heeft, wil ik hieronder graag 
vermelden.

A. M. Friedrich vond in de jaren van de Chaco-oorlog 74 soorten 
cactussen, namelijk 5 Echinopsis, 20 Cereus, 4 Rhipsalis, 22 Opuntia’s, 2 
Quiabentia, 2 Pereskia, 1 Pfeiffera en een aantal andere toen nog niet 
bekende soorten.

Dit was voor de toenmalige verhoudingen een wel enorme prestatie, 
die helaas niet die waardering vond, die verwacht mocht worden. Mijn 
vriend Friedrich was veel te bescheiden om naar publiciteit te streven en 
anderen buitten deze omstandigheid rijkelijk uit.

Gelukkig kon ik nu na bijna 30 jaren met de heer Friedrich in con
tact komen, die ik als een bijzonder fijn mens leerde kennen. Van hem 
ontving ik belangrijke, gedocumenteerde gegevens, zoals 50 opnamen van 
vindplaatsen, in hoofdzaak van Gymnocalycium en tevens een kaart met 
aangeduide groeiplaatsen uit de jaren waarin hij verzamelde.
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Fig. 36
Gymnocalycium mihano- 
vichii var. melocactiforme 

Pazout
Foto: Ing. Pazout

Om nu deze moeizame arbeid voldoende lonend te maken, verzocht 
ik Ing. Pazout en Dr. Valnicek te Praag, om gezamenlijk dit werk ter 
hand te nemen.

Een interessant feit is, dat het type van G. mihanovichii en zijn var. 
stenogonum  beide groenachtig gele bloemen hebben, die zelfs bij de 
meest intense zonnestralen zich slechts tot ongeveer de helft openen, welke 
eigenaardigheden bij alle andere tot dusverre gevonden soorten, variëtei
ten en vormen niet voorkomen.

Het schijnt daarom, dat de beide eerstgenoemde planten sterk ver
want zijn. Hoogstmerkwaardig is daarbij, dat de vindplaatsen van het 
type en de variëteit zelfs voor Zuidamerikaanse begrippen zeer ver uit
een liggen. Het type immers werd in het noorden van Paraguay gevon
den en de variëteit in Noord Argentinië. Men kan dus gevoeglijk aan
nemen, dat het verspreidingsgebied van de soorten, variëteiten en vor
men rond G. mihanovichii zich in de lengte uitstrekt van Bahia Negra in 
Noord Paraguay tot Noord Argentinië, ten noorden van Resistentia en ten 
zuiden van de Rio Bermejo. Dit is een afstand van zeker 1000 km en men 
weet nog niet wat zich allemaal in deze onherbergzame gebieden bevindt.

Samenvattend zijn thans de volgende soorten en variëteiten bekend:
G. mihanovichii en de var. stenogonum, G. friedrichii en de variëtei

ten angustostriatum, fleischerianum, m elocactiform e en piraretaense.
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Nog niet opgehelderd zijn de vormen: G. mihanovichii 17A/Buining; 
G. mihanovichii „Yrendague” (door Friedrich gevonden in 1962, thans 
in mijn bezit); G. spec. van San José, Oost Bolivië. Voorts zaden van 3 
soorten uit de groep van G. mihanovichii die Friedrich mij in 1964 zond.

Nog zou ik willen opmerken, dat wij helaas nog lang niet weten hoe 
groot de groep planten rond G. mihanovichii is. Botanische onderzoekers 
zullen moeten trachten deze problemen op te lossen.

De laatste verzamelreis die de heer Wemer Hoffmann van het bota
nisch instituut van de universiteit van Heidelberg in de jaren 1963/1964

Fig. 37 Foto: Ing. Pazout
Gymnocalycium mihanovichii var. angustostriatum

door Zuid Amerika maakte, leverde ook uit Paraguay enkele herontdek
kingen op van planten die lang als verdwenen golden. Daaronder was ook 
een plant, die Hoffmann in de buurt van Filadelfia in Paraguay vond en 
die genoemd werd G. mihanovichii var. piraretaense subvar. filadelfiense. 
Er werd echter met zekerheid vastgesteld, dat deze subvariëteit identiek is 
met het type G. mihanovichii.

Wie deze naam gaf is onbegrijpelijk, want dergelijke volkomen over
bodige naamgevingen dienen eindelijk eens achterwege te blijven.

Wij cactusidealisten verheugen ons in iedere importplant, zien daar
in zijn vaderland met zijn ongereptheid en wildheid. Vrij van „manager
ziekte" en „beschrijvingslust”, wachten wij op de eerste knoppen — dat 
is onze wereld.
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F ig . 3 8 ,
Ceropegia stapeliaeform is in knop

foto: Noltee

FR A N S K. A. N O LTEE en 

H VAN DON KELA AR

Ceropegia
stapeliaeformis

De plant die wij ditmaal aan u willen voorstellen is voor de meeste 
succulentenliefhebbers geen onbekende. De soort werd reeds in de eerste 
helft van de vorige eeuw beschreven en wel door de Engelse plantkundige 
Haworth (Phil. Mag. 1827, 121).

De plant wijkt sterk af van de vorige maal besproken C. barklyi en 
wordt door Herbert Huber ingedeeld in de sectie Coreosma, samen met 
C. stapeliaeformis var. serpentina en var. cimiciodora. Deze laatste twee 
verschillen van de nu behandelde plant voornamelijk door de anders 
gevormde bloemen.

Beschrijving : Een echte klimplant met stengels die langer dan 1,5 
meter kunnen worden. De stam is onderaan vrij dik (1,5—2 cm) en min 
of meer rond; het bovenste deel, dat de bloemen draagt, is slechts enkele 
millimeter dik. De plant heeft vlezige stengels en slechts rudimentaire 
bladeren en gelijkt daardoor inderdaad iets op een Stapelia. De dof
groene, met grijsbruine vlekken getekende stengel heeft de eigenaardige 
gewoonte zich soms met de punt in de grond te boren, daar een stuk 
door te groeien en vervolgens weer op te duiken.

De bloemen zitten tot 4 of meer bij elkaar, zijn opwaarts gericht en 
bloeien verscheidene dagen achtereen, de bloemsteel is ca 5 mm lang, 
de kelk is klein, de slippen zijn driehoekig, 3 mm lang. De bloemkroon 
is 5,5—6,5 cm lang, de bloembuis is aan de basis iets breder, naar boven 
trechtervormig, heeft 5 gebogen, afstaande slippen, is van buiten kaal, 
aan de basis en naar de top witachtig en donkerbruin gevlekt. De slip
pen zijn aan de voet breed en naar boven toe plotseling smal toege
spitst en a.h.w. samengevouwen, van buiten kaal en donkerbruin, aan 
de binnenzijde wit en behaard. De bloembuis is van binnen tot onder
aan kaal. De buitenste corona heeft 5 korte, gele, tweepuntige slippen, 
de binnenste corona is lijnvormig, met de slippen over de helmknoppen 
heen, rechtopstaand en naast elkaar.

Verspreiding : Kaapkolonie, o.a. in de districten Uitenhage, Albany, 
Somerset en Graaff Reinet.
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Fig. 39

Ceropegia stapeliaeformis 
de bloemknop begint zich 

te openen
foto: Noltee

Vermenigvuldiging. 1. Zaaien. Dit is in het geheel niet moeilijk, 
daar het zaad, zoals bij de meeste Asclepiadaceae, snel ontkiemt. Het 
zaad is tamelijk groot en daarom bedekken we het met een dun laagje 
grond. Na ongeveer een week zijn de meeste zaadjes al ontkiemd. Het is 
zaak ze niet al te lang onder glas te houden, omdat er dan door te grote 
luchtvochtigheid snel uitval optreedt. Na ongeveer een maand kan men 
ze verspenen. Het eerste jaar kunnen ze ongeveer 5—8 cm lang worden. 
In het tweede jaar kunnen we ze oppotten, waarna ze in het derde jaar 
kunnen bloeien.

2. Stekken: Om snel een bloeibare plant te krijgen is stekken de

Fig. 40
Ceropegia stapeliaeformis 

de bloemknop geheel 
geopend

foto: Noltee
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aangewezen manier. Voorwaarde is natuurlijk, dat we een grote plant 
met scheuten hebben. De stekken snijden we het liefst bij een knoop 
of vlak langs de stengel af. We leggen ze eerst ongeveer 10 dagen te 
drogen; daar ze nogal eens bloeden, verdient het aanbeveling de wond 
in houtskool te steken. Het stekken gaat het vlugst in een plastic pot 
gevuld met perlite. Na het steken van de stek eerst goed water geven, 
daarna een dag of tien wat droger houden. Na een maand kunnen ze 
geworteld zijn. De beste tijd om te stekken is het voorjaar.

De gewortelde stek zetten we op een zonnige plaats, liefst tegen 
een wand, hoewel de stengels ook via een draad omhoog klimmen. 
Doordat C. stapeliaeformis van veel zon houdt, is het een vetplant die 
zonder moeite tussen cactussen gekweekt kan worden. Ze zijn bestand 
tegen veel droogte. In de winter is de kleur van de stengels bruin, ter
wijl in de zomer, als ze aan de groei zijn, de kleur bruin-groen is.

Een zaailing moet 20—30 cm lang zijn, voordat hij begint te ran
ken; is het eenmaal zover, dan kunnen we bloemen verwachten, bij een 
grote plant niet een enkele, maar honderden. Ze bloeien dan ook vanaf 
april tot november-december.

De grond moet goed doorlatend zijn, ongeveer 1/3 grof zand, ver
der klei en bosgrond. Bij stagnerend water treedt er vlug rotting op, 
zodat we weer moeten gaan stekken om de plant te behouden. In de 
winter weinig of geen water geven, ’s zomers veel. Door te lage tem
peratuur en te hoge luchtvochtigheid in de winter treedt ook snel rot
ting op. Minimum temperatuur 5—8 °C.

Al met al is het een vetplant, die de cactusliefhebber beslist niet 
mag missen in zijn kas, temeer daar hij zich tussen de cactussen goed 
thuis voelt.

A. F. H. BUINING

Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backbg.

(Zie de afbeelding op de voorpagina)

Zij die het voorrecht hebben met vacantie eens naar het zuiden te 
kunnen trekken en daar rond de Middellandse Zee bepaalde botanische 
tuinen bezoeken, zoals onder anderen de „Jardin Exotique” in Monaco, 
zullen versteld staan over de enorme reuzen onder de zuilvormig groeien
de cactussen aldaar.

Tot de bijzonder indrukwekkende reuzen behoort ongetwijfeld 'Neo
buxbaumia polylopha, beter bij ons bekend met de geslachtsnaam, die 
Salm-Dyck haar gaf in 1849, namelijk P i l o c e r e u s .

Het zijn enorme, naar de blauwe hemel torende, dikke zuilen met veel
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fijne ribben (vandaar de naam polylophus), die wel tot 10 a 12 meter hoog 
kunnen worden. Bovenaan ziet men dan in het verschiet enkele bloemen 
of bloemresten, die door de grote afstand weinig indruk maken.

Het begrip Pilocereus spreekt ons liefhebbers in het noorden altijd 
aan. Men wil graag de moeilijke soorten kweken, die sterk tot de verbeel
ding spreken; meestal overleven Pilocereus en dergelijke planten niet zo 
heel veel jaren onze gure, koude winters.

Mijn exemplaar van vóór de oorlog overleefde deze niet, zodat daarna 
een flinke zaailing werd aangeschaft, die vervolgens op een zeer zware 
Trichocereus spachianus werd geënt. De plant groeide voortreffelijk en 
bereikte na een 10-tal jaren een hoogte van ongeveer 60 cm bij een dikte 
van circa 14 cm. Wie schetst mijn verbazing, dat in de zomer van 1960 zich 
knoppen vertoonden als glanzende, bijna zwarte, knobbeltjes. De prachtige, 
interessante bloemen, geheel gevuld met de meeldraden, kwamen weldra 
uit en met zekere trots toonde ik de plant aan de kasbezoekers. Sedertdien 
bloeit zij ieder jaar, waaruit wel blijkt, dat deze reus onder de zuilvormi- 
gen soms reeds als vrij kleine plant bloeit.

Met een minimumtemperatuur van circa 6 °C. heeft de cultuur bij mij 
nooit moeilijkheden gegeven.

In het algemeen zorg ik er echter wel voor, indien door een of andere 
omstandigheid de temperatuur in de winter in de kas gedurende de nacht 
wat angstig laag is gedaald, om tijdens de daarop volgende dag deze tem
peratuur flink op te jagen (indien dit althans niet door een warm winter
zonnetje gebeurt), waar de planten erg dankbaar voor zijn en wat eniger
mate overeenkomt met de grote temperatuursverschillen in hun vader
land.

Backeberg stelde voor deze soort in 1938 het geslacht Neobuxbaumia 
op, dat door Buxbaum erkend wordt.

Voor een nadere omschrijving van geïnteresseerden moge ik ver
wijzen naar:

Berger in „Kakteen”, 1929, pag. 156.
Werdermann in „Blühende Kakteen und andere Sukkulente Pflanzen” 

1933, plaat 66.
Backeberg in „Blatter für Kakteenforschung” 1938-6 en in „Die Cac- 

taceae” 4 : 2208 (1960).
Krainz en Buxbaum in „Die Kakteen” 1960, C III.
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K. P. VAN  ARKEL

Phyllocactussen VII

Niettegenstaande Phyllo s gemakkelijk zijn te kweken — men ziet ze 
vaak tussen andere kamerplanten op vensterbanken in bloei komen — zijn 
er evenwel liefhebbers die met deze planten minder succes hebben, wat 
te wijten is aan een verkeerde behandeling. Uitgaande van de kamercul- 
tuur zullen we een en ander nader bezien waarbij we, zoveel als moge- 
lijk is, ons zullen richten naar de omstandigheden waaronder de stam
ouders van onze Phyllo s op hun natuurlijke groeiplaatsen leven. De meeste

Fig. 41 foto: van Arke*.
Epiphyllum hookeri

groeien in tropisch Amerika waar ze in oerwouden epiphytisch leven op 
eeuwenoude bomen.

Tussen de keerkringen staat op het midden van de dag de zon twee 
maal per jaar loodrecht boven het punt van waarneming; bij de laagste 
stand van de zon en op het midden van de dag is de invalshoek van de 
zonnestralen nooit minder dan circa 45 graden. De dag en de nacht zijn 
er bijna gelijk; bij de evenaar geeft een langste dag 12%, een kortste dag 
11% uur zonneschijn, een verschil dus van een % uur; bij de keerkrin
gen is dit verschil ruim 1 uur. De gesteldheid van het weer en van de 
lucht resulteert in verscheidene klimaten; voor ons zijn van belang het 
equatoriaal en het sub-equatoriaal klimaat, beide vochtige klimaten.

Het eerste kenmerkt zich door zeer grote vochtigheid zonder droge
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tijd, het tweede wijkt hiervan af door een min of meer droge tijd van ca. 
2 maanden, na enkele maanden gevolgd door een korte droge tijd. Beide 
klimaten lopen geleidelijk in elkaar over. De temperatuur varieert van 
18 tot 35 °C., meestal slechts van 22 tot 28 °C. Het verschil in tempera
tuur tussen de warmste en de koudste maand en tussen de dag en de 
nacht is zeer gering, beide meestal ±  2 °C. In de oerwouden is de tem
peratuur nog meer uitgesproken gelijkmatig, hier wordt de warme lucht 
vastgehouden door het beschuttende bladerdak waaronder een gedempt 
licht heerst; slechts een gezeefd zonnetje kan hier doordringen. De plan
ten ontvangen hier een gelijkmatige, beperkte lichthoeveelheid, bij gelijk
matige temperatuur en zeer grote luchtvochtigheid door het verdampen
de, neerdruppelende regenwater.

Een groot gedeelte van de stamouders groeit hoog in de bomen, 
waar de eeuwenoude stammen zich hebben vertakt en waar in de oksels 
van deze vertakkingen zich een massa gevormd heeft van verteerde bla
deren, rottende takjes, resten van gestorven insecten, uitwerpselen van 
vogels enz. Deze, door het ontbreken van mechanische druk, losse, po
reuze, doorlatende, humusrijke, voedzame massa is de voedingsbodem van 
de botanische Phyllo’s. De groeiwijze is afhangend, hoewel de takeinden 
naar boven ombuigen en naar het licht neigen. Op de meterslange takken 
vormen zich luchtwortels, met stevige kern en kurkachtige huid, waar
mede de takken zich vasthechten aan boomschors en ander gewas, aldus 
de plant steunend; anderszins nemen de takken met de luchtwortels voed
sel op uit de vochtige dampkring. Andere stamouders, enkele Cereussoor- 
ten, groeien eveneens epiphytisch, of op de bodem in luchtige voedzame 
grond, enkele op humusrijke berghellingen op grote hoogte. Door het 
inkruisen van deze soorten zijn sterke en groeikrachtige planten ontstaan 
met mooie bloemen en een groot aanpassingsvermogen.

De korte rusttijd van de Phyllo’s valt in de winter, van 4 weken voor 
de korte dag tot 4 a 5 weken na die dag is voldoende. De spaarzame 
watergift in die tijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, 
een juiste hoeveelheid is niet aan te geven; de potgrond mag in geen 
geval stofdroog worden. Men trachte het zo te regelen dat nieuwe groei 
niet kan plaatsvinden en de takken niet inschrompelen. De potten ge
plaatst in een sierpot waarin de overtollige ruimte gevuld is met turf
molm, die af en toe met wat water wordt vochtig gehouden, geeft de 
volgende voordelen: de potgrond droogt niet snel uit, de wortels sterven 
niet af, de potten zijn beveiligd tegen zonbestraling, het uit de turfmolm 
verdampende water geeft vochtige lucht tussen de takken. Bij droge 
kamerlucht nevelt men licht en hangt men ’s nachts een natte doek over 
de planten. Bij felle vorst zet men de planten iets terug en/of beschut ze 
met dubbelgevouwen, in elkaar geschoven kranten tussen plant en ven
ster. Van maart tot september moet op vensterbanken van oost over zuid 
tot west tijdens hoge stand van de zon met transparant vloeipapier of 
tulen gordijn geschermd worden.

(Slot volgt)
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Onze lezers schrijven__
Blikkultuur of volle grond?

De heer W. G. T. Mebius te Leeuwarden schrijft:
Veel is er al geschreven over blikkultuur of gewone potten. Een ieder 

zal wel overtuigd zijn, dat blikkultuur veel beter is. Nu heb ik wel ge
hoord dat leden hun planten uit de volle grond van het tablet haalden en 
alles in potten zetten. Graag zou ik willen weten of dit wel juist is. Vorig 
jaar had ik in mijn platte bak ook planten in blik en in plastiek, de rest 
in kistjes, dus niet ingegraven. Weken achtereen heb ik ’s morgens + 12 
uur en ’s avonds de temperatuur van de grond in de potten opgenomen. 
Daaruit bleek, dat de temperatuur in blik en plastiek ’s morgens altijd 
hoger was dan de temperatuur van de aarde in de bakken; ’s avonds bleef 
de temperatuur in de bakken langer op peil dan in de potten.

Dit voorjaar heb ik alles verpot. Nu bleek me dat het wortelgestel 
van de planten uit de bakken veel beter ontwikkeld was dan in de potten.

Om nu terug te komen op de mensen, die planten uit de volle grond 
zetten in plastiekpotten. In Succulenta is altijd beweerd : potten zijn on
natuurlijk; in de natuur staan planten niet in een pot en dus ook niet in 
blik. Als er nu b.v. 100 planten in blik op een tablet staan kunnen de pot
ten niet allemaal direct door de zon verwarmd worden en zo zal m.i. het 
voordeel van het blik of de plastiekpot komen te vervallen.

Zou het niet zo zijn, dat als straks de blik-epidemie uitgewoed is, we 
weer terugkeren tot de oude beproefde methode ? n.1. planten in de volle 
grond en in de volle zon ? Graag zou ik willen dat meer ervaren liefheb
bers hier iets over schreven. Het is toch iets dat ons allen interesseert ?

Naschrift van de R ed actie : Een liefhebber zal eerst voor zich zelf 
moeten uitmaken, of hij zijn planten in de volle grond van het tablet of 
in potten, eventueel blikken zal plaatsen. Het is wel mogelijk, dat de 
huidige blikrage deze beslissing kan beïnvloeden, maar de kwestie pot/ 
blik staat er dus buiten.

Cultuur in de volle grond heeft zeker grote voordelen, maar lang 
niet iedere plant kan er tegen en zij, die gewend zijn hun vetplanten en 
cactussen uit te planten zullen dat ook wel weten en zij zullen rustig 
op de beproefde wijze voortgaan.

Kweekt men niet in de volle grond, dan pas komt aan de orde of 
men de potten al dan niet door blikken moet vervangen. Maar hoe dit 
ook uitvalt, het lijkt me onverstandig potten en blikken door elkaar te 
zetten. Wij hebben met de blikcultuur zeer goede resultaten.

ONZE VOORZITTER GERIDDERD
Onze voorzitter, de heer A. F. H. Buining, burgemeester van Leusden 

en Stoutenburg, werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 
Hartelijke gelukwensen met deze Koninklijke onderscheiding.
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Alg. Vergadering op zaterdag 26 juni 1965
Het programma voor de Algemene Vergadering op 26 juni a.s. te Utrecht 
is als volgt samengesteld :
10.00 uur :

12.15 uur :

14.00 uur :

Verzamelen vóór het gebouw van „Kunsten en Wetenschap
pen” , Mariaplaats 27 te Utrecht. De Afdeling Utrecht zal ons 
per besproken autobus van de Mabo begeleiden naar de 
kwekerij van Gebr. van Stralen, Daalseweg 140, Utrecht, 
waar ook o.a. de verzameling van de heer Diemel is onder
gebracht. De gehuurde bus komt voor rekening van de ver
eniging.
Einde van de excursie, waarna door de deelnemers eventueel 
een koude of warme lunch in het bovengenoemde gebouw 
kan worden gebruikt.
Aanvang Algemene Vergadering in het gebouw van „Kun
sten en Wetenschappen” , Mariaplaats 27 te Utrecht.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING :
1. Opening.
2. Notulen der vorige Algemene Vergadering
3. Verslag der werkzaamheden over 1964.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer der vereniging 

over 1964, met verslag kascontrole-commissie afd. Utrecht.
5. Begroting 1965.
6. Ingekomen stukken en voorstellen.
7. Benoeming van twee periodiek aftredende hoofdbestuursleden en 

voorstel tot het benoemen van een vertegenwoordiger van de afd. 
IJmond in het hoofdbetuur.

8. Vaststelling contributie 1966.
9. Benoeming commissie van twee leden voor het nazien der rekening 

en verantwoording van de vereniging over 1965.
10. Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, 
afgevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden. Iedere 
afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaar
digde te benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afdeling naai
de Algemene Vergadering worden vergoed door de vereniging. De namen 
der afgevaardigden worden ingewacht uiterlijk 19 juni a.s. bij de secre
taresse, mevrouw J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse.
Toelichting punt 6 : het hoofdbestuur stelt voor, de heer G. J. Mol te Amsterdam, 
onder-voorzitter van Succulenta, te benoemen tot erelid van de vereniging.
Toelichting punt 7 : het hoofdbestuur stelt voor, de heer A. F. H. Buining te ver
zoeken nogmaals voor een jaar de functie van voorzitter te willen waarnemen. 
Het hoofdbestuurslid, de heer Entrop te Heusden stelt zich wederom herkiesbaar 
voor zijn functie als vertegenwoordiger der afd. Gorinchem. Als vertegenwoordi
ger in het hoofdbestuur wordt door de afd. IJmond voorgesteld, de heer van Wil
ligen te IJmuiden.

Toelichting punt 8 : het hoofdbestuur stelt voor, de contributie van de vereniging 
met ingang van 1 januari 1966 te verhogen met ƒ 1,00.
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Bestuursmededelingen
CONTRIBUTIE 1965
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, 
die niet aangesloten zijn bij een afde
ling, worden verzocht, indien zij nog 
geen contributie 1965 hebben voldaan, 
ter voorkoming van veel onnodig werk 
en ter besparing der inningskosten, het 
bedrag van ƒ 7,50 (voor het buitenland 
ƒ 8,50) zo spoedig mogelijk te storten 
op postrekening no. 83 35 50 ten name 
van Alg. Penningmeester Succulenta, 
Spoorstraat 106a, Leeuwarden.
Na 1 juli 1965 wordt over het verschul
digde bedrag per P.T.T. beschikt, met 
verhoging van 50 cent incassokosten.

Alg. Penningmeester.

HET CLICHEFONDS
De zaden van het Clichéfonds zijn 
bijna op; de verkoop is vanaf mid
den mei gestaakt.

AFD. AMSTERDAM
Bijeenkomst op 28 mei 1965 om 8 uur 
’s avonds op het Schooltuinencomplex 
aan de De Boelelaan hoek Karei Lotsy- 
laan, Buitenveldert. Deze avond hou
den we onze jaarlijkse ruilbeurs, en 
we rekenen op een grote opkomst. 

Mevr. A. M. LAGEMAN-STÖVE, 
Kierkegaardstraat 27, Amstelveen.

AFD. GRONINGEN 10 JAAR.
De afd. Groningen van Succulenta viert 
dit jaar haar 10-jarig bestaan.
Reeds lang bestaan er plannen dit 
lustrum op treffende wijze te gedenken. 
Besloten werd een tentoonstelling te 
organiseren op zaterdag 29 mei a.s. In 
de afdelingsvergadering van 22 april 
zijn de plannen tot in de finesses uit
gewerkt en is een aktiecomité benoemd. 
De expositie zal worden gehouden in 
één der kassen van de Hortus Botanicus. 
Gaarne zouden we hiervoor nog een 
paar grote foto’s van succulenten willen 
hebben. Is er mogelijk iemand die ons 
deze kan verschaffen ? Na de tentoon
stelling worden ze franko teruggezon
den, terwijl de kosten door ons worden 
vergoed. Het formaat moet minstens 
18 X 24 cm zijn. Wie kan helpen ?

G. J. EILANDER, voorzitter, 
Amstelstraat 24, Groningen.

Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f f l l I O 8

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten, En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

Wat is het geheim ?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20

ffiiso
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. ’* HERTOGENBOSCH

78



Onze nieuwe

ZADENLIJST
van cactussen en andere succulenten 

is weer GRATIS verkrijgbaar

Fa. K. EDELMAN - REEUWIJK

D. B O U W M A N
IMPORT — EXPORT 
Grote sortering Cactussen 

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56b — NAALDW IJK

Telefoon 01740—5168.

Inkoop-Verkoop Import-Export
CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327, Tel. 08800-53377

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B L O E M P O TTE N
in de maten 5 t/m 14 cm in normale en lage modellen

voor NEDERLAND voor BELGIE
Thovadec Plastic’s Holland N.V. „Thovadec”
Bloemenstraat 46 — Ter Aar Meerstraat 55, Heusden, Gent

Telefoon (01722) 137 Telefoon (09) 28 4174

RUIL- EN VERKOOP
Voor buitenlands lid gevraaagd: Suc
culenta, jaargang 1—5 (1919—1923); jrg. 
7 en 8 (1925—1926); jrg. 22—25 (1940— 
1943), en andere cactus- en vetplanten
literatuur. Eventueel in ruil voor oude 
jaargangen van Desert Plant Life. 
Aanbiedingen te richten aan J. C. VAN  
KEPPEL, Jonkerlaan 14, Wassenaar, tel. 
01751—4379.

NIEUWE LEDEN :
A. J. A. Mulder, Molenstraat 59, 

Farmsum (Gron.)
J. Kamps, Waterstraat 13/1, Delfzijl
F. J. Dorscheidt, Kruisstraat 10, Kerk- 

rade
Mevr. A. Wijnen-Rook, Groenedijk 3, 

Nieuwerkerk a. d. IJssel
Mevr. G. E. Baarsma, Noord-Lingedijk 

4. Kedichem
J. M. van Ham, Caan van Necklaan 202, 

Leidschendam

A. K. Kreuzen, Boksdoornstraat 52, 
Den Haag

E. H. G. Ijzelendoorn, Meppelweg 319, 
Den Haag

G. Rutten, Irenestraat 4, Pijnacker z.h.
A. P. Ontzigt, Stationsweg 17, Aals

meer
P. S. Hogervorst, Bloemenstraat 46, 

Ter Aar.
Mevr. H. Houtman-Rensing, Burgers- 

dijkstraat 37, Den Haag.
J. G. A. Smekens, Mathenesserweg 66c, 

Rotterdam-7
E. N. F. M. Abbing, Obrechtstraat 149, 

Den Haag.

BELGIE :
T. Peeters, Dorpstraat 64, Kessel, Lier, 

België
Joz. Pieters, Vooruitgangstraat 94, 

Willebroek Antwerpen, België
Guido Beers, Drakenhoflaan 186 

Deurne-Zuid, Antwerpen, België
Petr. Nelen, Hogeweg 326, Hoevenen- 

Antwerpen, België
Edm. Luycx, Nieuwe Baan 55, 

Geraardsbergen, België
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’t Is buitengewoon zoals
G R A A F L A N D  aan
alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en.........liefde
voor bloemen en planten.

DE G R A A F L A N D -  
B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s Zaterdags geopend van 9—-18 uur.

FIRMA CHR. G R A A FLA N D
Utrechtseweg 37-39 — VLEUTEN — Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

5̂ tcptluasmstIK H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.

Cactuskwekerij A. N. B U LTH U IS  & Co. C.V.
PROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
OEHMEA NELSONII (geënt)

<^>ckriji er vandaag nog om
ONZE N I E U W E  KATALOGUS voor 1965 is verschenen 
(44 blz., 60 afbeeldingen) WIJ BIEDEN U :

A L L E S  VOOR DE CACTUSLIEFHEBBER 
Meer dan 1000 verschillende soorten, een rijke keus in de 
belangrijkste vakliteratuur, zaaitesten met ingebouwde ver
warming, apparatuur voor klimaatregeling in Uw kas, enz.

H. E. B O R N - 581 WITTEN - BOMMERN
BERGHEIDE 2 — DUITSLAND



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 42 plant: Lensselink
Mammillaria monancistracantha, een éénjarige zaailing, foto sterk 

vergroot; de haakdoorntjes beginnen zich al te ontwikkelen. 
(Lees het artikel op pagina 88)
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Dr. B. K. BOOM

Succulente Senecio s (1)
In het maartnummer heb ik aangekondigd over vetplanten te zullen 

schrijven met de bedoeling deze planten wat meer bekend te maken, de 
cultuur er van aan te wakkeren en te trachten de in ons land eenzijdige 
belangstelling voor de cactussen te doorbreken.

Het sortiment vetplanten is groot en ik zal mij beperken tot die, welke 
geschikt zijn voor liefhebbers met weinig ruimte en ik zal beginnen met 
Senecio’s en wel met de groep, die men vroeger gaarne K 1 e i n i a 
noemde.

Velen kennen ze w el: witte, grijze, soms ook groene planten, opgaand 
of hangend en bloeiend met buisvormige bloemhoofdjes, waaraan helaas 
meestal niet veel kleur zit.

Er zijn forsgroeiende soorten bij, zoals b.v. de ouderwetse S. articula
tus met dikke, gelede stengels en S. ficoides, die wanneer men niet oppast 
spoedig uitgroeit tot een dichte, bossige plant, die geregeld gestekt zal 
moeten worden wil men een fraai exemplaar in zijn verzameling houden.

De mooiste, dwergachtige soort is wel S. citriformis, zo genaamd naar 
de bladeren: deze zijn wel niet zo groot als citroenen, ze hebben geen gele 
kleur, ze ruiken of smaken er ook niet naar, het is alleen de vorm, die iets 
heeft van een heel klein citroentje. Het plantje bestaat uit korte, witachtige 
stengels, het stoelt in de pot mooi uit en met een paar stekjes kan men 
in een jaar tijd al een prachtig potje (of blikje) vol kweken. In de zomer 
ontwikkelen zich de vrij kort gesteelde bloemhoofdjes, die later uitgroeien 
tot de bekende paardebloemachtige kandelaars, die men kan uitblazen.

We hadden al enige jaren dit plantje in cultuur, zonder er evenwel 
zaad aan te krijgen; het was steeds loos, maar in 1961 vonden we ineens 
zaailingen in het tablet (een mogelijkheid, wanneer men geen blikcultuur 
bedrijft).

Klaarblijkelijk hadden enkele bloemen goed zaad aangezet zonder dat 
wij het opmerkten. Aldus zijn we in het bezit gekomen van een aantal 
zaailingen, die thans ook al weer hebben gebloeid. De bloeiende zaailin
gen staan door elkaar en produceren vrij veel zaad, dat mogelijk volgend 
jaar kan worden aangeboden.

De zaailingen zijn tot nog toe zeer uniform; de behandeling ervan is 
eenvoudig: gewoon zaaien, verspenen en oppotten; zet dan een paar exem
plaren in één pot en een prachtig plantje zal uw collectie sieren. U zult 
weer zaad kunnen winnen en anderen er een plezier mee doen, hetgeen 
toch ook een zeer aantrekkelijke kant van de liefhebberij is.



De cultuur is verder niet moeilijk, ’s zomers voldoende water, ’s win
ters tamelijk droog. Laat de pot nooit te sterk uitdrogen, daar kunnen de 
meeste vetplanten niet tegen : wat nevelen of wat water laten opzuigen 
is voldoende. Het water geven in de winter is natuurlijk vooral afhanke
lijk van de kastemperatuur.

Andere kleine soorten van deze groep zijn S. radicans en S. herreianus. 
Hoe de onderlinge verhouding is van deze soorten weet ik nog steeds niet 
en we hopen door middel van zaaiproeven meer licht in de Kleinia-duister- 
nis te brengen. De typische S. (Kleinia) radicans, zoals wij die kennen, is

Figuur 43 Zaailingen van Senecio citriformis foto: I.V .T.

een plant met lange, kruipende stengels, die men gemakkelijk kan laten 
hangen; de bladen zijn spoelvormig, grijsgroen en hebben aan één zijde 
een venster, dat van de voet naar de top loopt. Er is veel variatie : wij 
hebben er met korte en lange stengels, langere en kortere bladeren, groen 
en grijs, zelfs blauw berijpt, rijk-, arm- en helemaai nooit bloeiend. De 
uiterste variant staat bekend als S. herreianus met dunne stengels en kleine, 
bijna kogelronde bladen; ook hier bestaat variatie, vooral in de grootte 
der bladen. Of deze laatste wel een aparte soort is, meen ik te moeten 
betwijfelen.

Eigenlijk zouden we deze planten in de natuur moeten gaan opzoe
ken om te zien hoe groot de variatie van S. radicans wel is. Maar dat is 
toekomstmuziek, voorlopig is een dergelijk onderzoek niet mogelijk, het 
is voor ons te duur om er heen te gaan en de botanici van Zuid-Afrika heb
ben onvoldoende interesse. Herbarium-studies zouden ook uitkomst kun-
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Figuur 44 foto: Uitewaal f

Senecio herreianus 
met bloem stengel

Figuur 45 foto: Uitewaal f

Senecio herreianus

nen brengen, maar er is weinig materiaal beschikbaar en dit is niet altijd 
even gemakkelijk in gedroogde toestand te herkennen; succulenten drogen 
nu eenmaal moeilijk.

Zo zullen wij de veldstudie ter hand moeten nemen in de kas, door 
te kruisen en het uitzaaien van de verkregen zaden, waardoor we de zaai
lingen kunnen vergelijken.

Er zijn nog meer lage, succulente Senecio’s b.v. S. serpens (vroeger
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ook wel S. repens genaamd), een laag heestertje met dikke, maar toch vrij 
platte bladen. Het merkwaardige is, dat de cultuurexemplaren meestal mis
vormde bloemen hebben, ze zijn door stekken alkomstig van een plant, die 
al heel lang in cultuur is, mogelijk reeds van 1700.

Dan is er nog een S. iosensis, een zeldzame verschijning, die korte, krui-

Figuur 46 Senecio iosensis foto: I.V .T.

pende stengels heeft en dikke bladen; de gehele plant is grijs en bloeit in 
de zomer met kortgesteelde hoofdjes. We hebben hieraan nog nooit zaad 
gezien.

Dan zijn er nog soorten met meestal vlakke bladen en rode tot oranje 
bloemen: die groepeert men in de sectie N o t o n i a en dat is een onder
werp voor de volgende keer. Ook zijn er echte Senecio’s onder de vet
planten, ook daarover later.

Van al deze soorten is materiaal te verkrijgen bij de vetplantenkwe
kers en bovendien kan door middel van ruil ook veel worden bereikt.

Voorzitter: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.), Tel.: 03496-226. 
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A. F. H. BUINING

Welke Lobivia is dit?
Geen van onze liefhebbers kan ontkennen, dat Lobivia’s bijzonder 

mooi bloeien, hetgeen overigens moge blijke uit de hierbij geplaatste foto.
Deze plant ontving ik jaren geleden van Prof. Vargas van de universi- 

teit van Cuzco, Peru. Alleen de naam van deze stad, de hoofdstad van 
het oude Inca-volk, brengt je al aan het fantaseren.

Prof. Vargas begeleidde destijds de bekende Californische Harry 
Johnson op zijn expeditie in Peru en zond mij toen met zaden ook deze 
Lobivia, zonder nadere aanduiding van de vindplaats.

Figuur 47 foto: Buining

Het is een eigenaardige plant, die vervelende eigenschappen heeft, 
n.1. dat ze spoedig langgerekt uitgroeit en gemakkelijk stekken maakt.

Tot dusverre gelukte het mij niet op te sporen of zij reeds beschreven 
is. Ik huiver om tot beschrijving over te gaan, omdat de vindplaats tot 
dusverre onbekend is en omdat reeds zoveel Lobivia’s en andere cactussen 
beschreven zijn zonder dat de vindplaats, ja dikwijls bloemen noch vruch
ten bekend zijn. Dit is ten enenmale onverantwoord en de haastige 
auteurs zullen er rekening mede moeten houden, dat dergelijke beschrij
vingen later niet erkend zullen worden.

Mijn vraag is echter of iemand mij wegwijs kan maken met deze 
plant.
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D. J. VAN VLIET

Neoporteria castaneoides
Wie op 25 december zijn kas binnenstapt zal weinig bloeiende planten 

aantreffen. Alles is overgegaan tot de winterrust. Met het verdwijnen van 
onze activiteiten is ook de warmte verdwenen.

In het algemeen wordt aangeraden koel te overwinteren. Als wij onze 
planten wat nauwkeuriger bekijken zullen wij toch verrast worden door 
knoppen op de planten van het geslacht Neoporteria, waarmee de uitzon
dering op de regel weer wordt bevestigd.

Deze planten zijn meestal op de kruin sterk bedoornd en door deze 
warbos moeten de knoppen zich een weg banen. De planten hebben echter 
om hun knoppen tot bloemen te ontwikkelen meer nog dan zon, warmte 
nodig. Dikwijls hoort men klagen dat de Neoporteria’s zelden en dan nog 
slecht bloeien. Dit is het gevolg van ons koel, hier en daar zelfs koud over
winteren. Indien de temperatuur zo hoog mogelijk wordt gebracht tijdens 
de middaguren, zo omstreeks 18° C, zal de beloning van de planten U ten 
deel vallen.

De nachttemperatuur is veel minder belangrijk dan juist die warmte- 
top op de dag. Laat ook op donkere, mistige dagen de kasverlichting maar 
eens branden. Een liefhebber zei mij eens: „Planten die een lage over- 
winterings-temperatuur niet kunnen verdragen, gaan maar dood, ik houd 
dan van zelf de harde planten over” . Het is in ieder geval een standpunt. 
Ik doe er liever een schepje op als de buiten-temperatuur mij daar toe 
dwingt. Het resultaat is zelfs zonder zon bloeiende Neoporteria’s. Van de 
soorten van dit geslacht weet ik niet veel af, alleen dat de afbeelding een 
Neoporteria castaneoides (FR 218) voorstelt. Het is een zaailing van 1960 
uit de beroemde Ritter-stal. Het zijn prachtige planten en verlangen zoals 
we zagen een bijzondere verzorging; maar dat doen toch al onze planten?

Figuur 48 Neoporteria castaneoides, een zaailing van 1960 foto s van vliot.
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P. K. LENSSELINK

Mammillaria monancistracantha
(zie de afbeelding op de voorpagina)

Voor twee jaar ontvingen wij een plantje onder de naam Mammillaria 
monancistracantha van de heer de Herdt te Antwerpen. De plant werd het 
eerst geïmporteerd onder de naam Zehnder No. Z 1. Nu het dus twee jaar 
hier is en het goed groeit en bloeit, leek het ons goed dit aardige plantje 
eens onder de aandacht te brengen van andere liefhebbers.

Zelfs voor iemand met heel weinig ruimte is het een ideale plant. 
Geënt groeit hij goed op Eriocereus jushertii en bloeit dan heel rijk de

Figuur 49 plant : Lensselink.
Mammillaria monancistracantha, de plant is plm. 3 cm diameter; 

getooid met een krans van zacht gele bloempjes.

gehele zomer door. Enten is echter niet noodzakelijk, kijkt u slechts naar 
de foto van de éénjarige zaailing (de foto is vergroot).

De 2 a 3-jarige plantjes zijn ±  2,5 cm breed en 3,5 cm hoog en hebben 
waterig sap. De meeste zijn groen van lichaam, maar er komen er 
ook voor met een paarsachtige kleur. Alle doorns zijn kort behaard; er zijn 
circa 23 witte tot glasachtige randdoorns en deze bedekken bij goede cul
tuur de gehele plant; de 1 tot 2 middendoorns zijn roodachtig bruin met 
een haak aan de top. In de axillen zitten een weinig vilt en enige borstels

De bloem is mat geel, ±  1,8 cm lang en ±  1,5 cm breed. Op de bui
tenste bloemblaadjes is soms een roodachtige streep. De meeldraden zijn 
lichtgeel.

Vindplaats San Luis Potosi in Mexico en hij is beschreven in Backe- 
berg VI, blz. 3897/8.
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K. P. VAN A R K EL

Phyllocactussen VIII
Tegen het eind van de rusttijd zal hier en daar, vlak achter de areo- 

len, het plantlichaam gaan zwellen en op de betreffende areolen zullen 
wolharen verschijnen, spoedig gevolgd door kleine bloemknopjes. Deze 
verschijnselen laten ons zien dat de rust van de plant slechts schijnbaar 
is, inwendig is het groeiproces doorgegaan. Nu mag men de planten niet 
meer draaien; met een lucifer aan de vensterzijde in de potgrond gesto
ken kan men de juiste stand aangeven. Naarmate de knoppen zich ont
wikkelen, wordt, om nieuwe groei zo mogelijk nog wat tegen te houden,

Figuur 50 foto: van Arkel

É én jarige  stekplant van Epiphyllum ’Sym phony’ in een 8 cm 
pot. De w illig verschijnende glanzend rosé bloem en bloeien 
reeds in het vroege voorjaar.

zeer geleidelijk aan meer water gegeven, liefst door bespuiten. Eerst als 
de potgrond aan de oppervlakte geheel droog is geeft men weer water, 
dit om dichtslaan van de potgrond te voorkomen. Als de knoppen de 
kleur van de bloem aannemen mag men, om misvormen en smetten van 
de bloemen te voorkomen, de knoppen en later de bloemen niet bespui
ten of nevelen.
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Gunstige temperaturen zijn : tijdens de rusttijd 10 tot 14 °C., na de 
winterrust tot aan de bloei 16 tot 20 °C., als niet meer gestookt wordt is 
de natuurlijke warmt goed. Geschiedt de overwintering in een niet ver
warmd vertrek, dan zij men zeer zuinig met watergeven, bij lage tempe
ratuur en te veel vocht is wortelrot niet denkbeeldig. Als de knopjes ver
schijnen kan men eventueel de planten, met inachtneming van de licht
inval, naar een verwarmd vertrek overbrengen.

Na de bloei geven we de planten enkele weken een korte rusttijd, de 
zomerrust, waarbij we ze wat achteraf kunnen zetten doch niet in felle 
zon, niet te warm en niet te donker, bij matige watergift.

Na de zomerrust kan men de planten eventueel verpotten. Planten 
die goed gebloeid hebben, er groen, vol en fris uitzien verpotten we niet, 
maar volstaan met het bovenlaagje van de potgrond te verwijderen en te 
vervangen door een laagje nieuwe potgrond. Planten met gele takken en 
zij, die in 3 a 4 jaar geen verse grond kregen, moeten nu verpot worden. 
Men klopt de planten uit de pot, verwijdert de aanhangende potgrond en 
strijkt met vinger en duim de wortels uit waarbij de, in niet goede con
ditie verkerende, wortels zullen loslaten. Als potmateriaal neme men 
nieuwe of goed schoongemaakte oude, in water gedrenkte, potten. Bij 
ondiepe potten wordt het afvoergat met een potscherf bedekt, diepe pot
ten worden voor een derde gevuld met potscherven. De potgrond wordt 
samengesteld uit: 2 delen niet of grof gezeefde bladaarde, 2 delen in stuk
jes gebroken oude koemest, 1 deel turfmolm, 1 deel doorvroren klei, 1 
deel scherp zand en 1 deel houtskoolkorrels. Het is aan te bevelen het 
grondmengsel geruime tijd voor het oppotten gereed te maken, aan de 
buitenlucht bloot te stellen, niet te laten opdrogen en geregeld om te roe
ren. Bij het oppotten zorge men er voor dat de wortels goed in de pot 
worden verdeeld en de plant even diep komt te staan als in de vorige pot; 
ook moet tijdens het vullen van de pot de grond geregeld iets worden aan
gedrukt. Bij het oppotten worden oude-, onooglijke- en gele takken weg
genomen. Heeft de plant in de winter, ondanks een goede behandeling, 
spiesvormige scheuten gemaakt, dan worden deze ook verwijderd. Struik
vormige planten met veel takken geven we, door uitdunnen, wat meer 
lucht, met inachtneming van een goede vorm van de plant. De verpotte 
planten krijgen nu gedurende enkele weken een warm plaatsje, doch voor
al niet in felle zon, men nevelt vaak en laat de potgrond niet droog 
worden.

Als de takken in de toppen gaan glimmen of nieuwe groei plaats 
vindt, brengt men zonder meer de planten naar buiten. De beste stand
plaats is: ingegraven onder struikgewas in de tuin of in een kistje met 
turfmolm op een beschaduwd balkon. Overigens zijn verscheidene plaat
sen als zomerstandplaats denkbaar. De planten vragen in de groeitijd : 
veel frisse lucht, matig vochtige potgrond, beperkte zonbestraling, hoge 
luchtvochtigheid en geen hoge temperatuur; als tuin of balkon ontbreekt 
is dit alles ook op de vensterbank te verwerkelijken. Bij goede cultuur 
zullen zich op de takken luchtwortels vormen die men nooit wegneemt.
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Gedurende de groeitijd schenke men ook aandacht aan een goede 
vorm. Struikvormige planten hebben een mooi aanzicht als de takken in 
het hart van de plant rechtstandig omhoog en aan de buitenzijde meer 
schuin omhoog zijn gericht. Planten met weinig takken hebben een goede 
vorm als ze loodrecht omhoog groeien; van planten bestemd voor de 
vensterbank verwijderen we oude takken en laten enkele nieuwe lood-

F iguur 51 foto: Bartstra
Phyllocactus ’La C olorade’, 

b loeit m et p rach tige w itte, w elriekende bloem en.

recht omhoog groeien, ze kunnen dan pot aan pot op de vensterbank 
staan. Ook een waaiervorm van de plant doet het goed voor een niet te 
breed venster. Eén en ander kan men bereiken door nieuwe scheuten 
geregeld, met duim en vinger, voorzichtig in de gewenste richting te bui
gen; grotere scheuten kan men in de gewenste richting tijdelijk aanbin
den.

Om de planten af te harden trekke men begin septem ber de ingegra
ven potten op en houde ze iets droger. Een vast tijdstip van binnenhalen 
staat niet op de kalender, het is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Bij mild en mooi weer laten we de planten hiervan zo lang mogelijk 
genieten; wordt het weer guur en nat dan haalt men de planten, na een 
goede reiniging en grondige inspectie op slakken en pissebedden, in huis, 
waar ze voorlopig geen water krijgen, de potgrond is n.1. van de schoon
m aakbeurt nog nat. Is de potgrond wat droger geworden dan krijgen de 
planten geleidelijk aan steeds minder water totdat ze, na half november, 
slechts zoveel water krijgen dat de potgrond niet absoluut droog wordt.
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Kent U 

deze 

collega ?

Op zoek naar de oprechte liefhebber belandde ik een dezer dagen bij 
de heer en mevrouw Broerse, Burg. Peterstraat 7, Blerick. De heer Broerse 
bezit momenteel meer dan duizend cactussen; zijn voorliefde gaat voor
namelijk uit naar Mammillaria, doch ook Chilenen, Gymnocalyciums en 
Astrophytums zijn bij hem rijkelijk vertegenwoordigd. De interesse van 
mevrouw Broerse gaat voornamelijk uit naar de cristaten.

Alle vrije tijd die de heer Broerse bezit (hij is van beroep schilder- 
lakspuiter) besteedt hij aan zijn planten en aan het lezen van binnen- en 
buitenlandse cactuslectuur. Vaak bezoekt hij ook liefhebbers her en der 
verspreid wonend.

Met grote bewondering heb ik staan kijken naar zijn zaaibak, die wer
kelijk een lust is voor het oog. Zaaien is zijn grootste hobby. Hij zaait 
tweemaal per jaar, in februari met bodemwarmte en in april—mei met 
zonnewarmte, in hoofdzaak Mammillaria’s.

Het begin van zijn hobby dateert van 1959, van die tijd af is hij ook 
lid van Succulenta, tevens lid van de afdeling Noord-Limburg, waaraan 
hij vanaf het prille begin van deze afdeling zijn steentje heeft bijgedragen. 
Een enthousiaste liefhebber werd de heer Broerse pas, toen hij de collectie 
planten van de heer C. Smulders in Eindhoven had gezien.

De heer Broerse is in het gelukkige bezit van een kas van 2,5 X  4 m, 
maar de plannen voor een vergroting zijn er echter al. Op mijn vraag, 
welke hij de mooiste plant vond in zijn verzameling, kreeg ik ten antwoord 
Mammillaria ftiliginosa.
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Trouwens van alle planten, die er te bewonderen zijn, kan gezegd worden, 
dat het juweeltjes zijn. Een bezoek aan de heer en mevrouw Broerse is dan 
ook werkelijk de moeite waard en de gastvrijheid zal U niet teleurstellen.

W. EW ALS —  Tegelen.

G rasheuvel 1965
Om even 15.00 uur heette de heer Buining alle aanwezigen van harte 

welkom op de conferentie en verklaarde deze voor geopend.
De heer Guldemont uit België hield hierna een zeer interessante 

lezing over het geslacht Ferocactus, gevolgd door een mooie serie dia’s. 
De heer Guldemont raadde de cactusliefhebbers aan de Fero’s eens te 
zaaien. Hoewel ze bij ons niet gauw zullen bloeien, zijn ze wegens hun 
fraaie, kleurige bedoorning een sieraad in elke verzameling.

Aangezien het grootste deel van onze Belgische gasten weer vroeg 
naar huis terug moest vond eerst na de gezellige broodmaaltijd een ver
loting plaats van „kasstukken”. Verwacht van mij geen namen, want van 
van cactussen weet ik vrijwel niets. Maar mooie planten waren het wel 
en zeer zeker geen alledaagse soorten. Elke liefhebber kon wel iets van 
zijn gading vinden.

Als volgende punt kwam er een voordracht van onze landelijke voor
zitter, de heer Buining, over de geslachten Denmoza en Soehrensia. De 
heer Buining heeft zich intensief bezig gehouden met de herkomst van de 
oorspronkelijke planten. Na veel speurwerk in oude beschrijvingen en na 
correspondentie hierover met de heer Blossfeld in Zuid-Amerika, had hij 
de problemen rond het geslacht Denmoza tot zijn tevredenheid opgelost. 
Ook deze lezing werd besloten met een dia-vertoning.

Zondagochtend werd, na kerkgang en ontbijt, de ruilbeurs gehouden. 
Ook hier weer vele mooie planten, die van eigenaar wisselden, hetzij door 
ruiling, hetzij door koop. (Helaas miste ik de „andere” succulenten en 
kocht dus niets). Toen er niets meer te handelen viel, hield de heer G. 
Königs uit Duitsland een lezing over het geslacht Parodia. De heer Königs 
heeft hierover een uitgebreide studie gemaakt en bezit zeer vele Parodia’s. 
Hij vroeg zich af of alle variëteiten en soorten eigenlijk wel gehandhaafd 
kunnen blijven. Ter toelichting een serie prachtige dia’s.

Tot slot volgde nog een smakelijke en gezellige warme maaltijd. De 
heren mochten na afloop de afwas voor hun rekening nemen.

Helaas was deze Grasheuvel-conferentie, waar een 30-tal „selecte” 
liefhebbers aanwezig waren, veel te gauw voorbij. Wij hebben veel moois 
gezien, veel gehoord en geleerd en weer nieuwe contacten gelegd. Het 
vervoer van de nieuwe aanwinsten baarde wel eens wat zorg. Maar je kunt 
zulke mooie planten toch ook niet laten staan !

Mevr. E. V.-de B.
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H. VAN DER VELDE
De heer H. van der Velde wensen wij van harte geluk met het bereiken van 

zijn 65ste levensjaar. Werkzaam bij drukkerij Govers heelt hij gedurende 18 jaar 
het tijdschrift „Succulenta” vervaardigd en zorg gedragen dat dit elke maand 
in het bezit kwam van de leden van onze vereniging. Plm. 5 jaar daarvan redi
geerde hij het tijdschrift. Met het bereiken van deze leeftijd zal de heer Van der 
Velde zijn werkzaamheden bij de drukkerij beëindigen, echter zal hij voor het 
drukken en verzenden van ons maandblad nog enkele dagen per week op de 
drukkerij aanwezig zijn. Tevens blijft hij de vereniging van advies dienen in de 
redactie-commissie. Wij stellen deze medewerking zeer op prijs en wensen de 
heer Van der Velde nog vele jaren in goede gezondheid toe.

BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIE HALFJAAR 1965

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 juli 1965 worden ingeschreven.
De contributie tot het einde van de 
lopende jaargang (31 december) be
draagt dan fl. 3.75. Men ontvangt in 
dit geval de laatste zes nummers van 
het maandblad in 1965.
Inschrijving per 1 januari 1965 blijft 
mogelijk, daar alle verschenen num
mers nog voorradig zijn.
Men wordt verzocht bij opgave van 
nieuwe leden, de ingangsdatum van het 
lidmaatschap te willen mededelen.

Secretaresse Succulenta.

NIEUW ADRES
De heer C. J. van Zetten verzoekt ons 
te melden, dat zijn adres is gewijzigd 
van Langstraat 39, Venray, Limburg in 
Hogestraat 29, Heerewaarden N.Br.

VRIENDELIJK VERZOEK
Een onzer leden moet door rheuma on 
vaatziekte zijn leven doorbrengen van 
bed op stoel. Naast zijn cactusliefheb
berij verzamelt hij gebruikte postzegels. 
Het zou een welkome afleiding voor 
hem zijn, indien leden van Succulenta 
hem hiermede willen helpen. Toezen
ding gaarne aan : N. J. Favié, St. Job- 
straat 22, Weert.

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B LO E M P O TTE N
in de maten 5 t/m  14 cm in normale en lage modellen

voor NEDERLAND voor BELGIE
Thovadec Plastic’s Holland N.V. „Thovadec”
Bloemenstraat 46 — Ter Aar Meerstraat 55, Heusden, Gent

Telefoon (01722) 137 Telefoon (09) 28 4174

succulentenvrienden in belgie en nederland stop 
zojuist uit brazilie terug stop veel nieuwe species 
parodia notocactus frailea malacocarpus stop 
parodia gummifera opnieuw ontdekt stop vraag 
catalogus aan stop uebelmann sukaflor 5610 wohlen 
Zwitserland

Geïnteresseerden gezocht voor alleenverkoop dezer planten in 
Holland en België.

BEZOEKT OP ZATERDAG 26 JUNI 1965 DE

Algemene Ledenvergadering
te Utrecht in het Geb. v. ,,Kunsten en Wetenschappen”, aanv. 10 uur v.m.
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NIEUWE LEDEN :
H. Prins, K are i D oorm anlaan 44, 

U ithoorn.
Mevr. A. A. Z evenbergen- v. d. Erve, 

Jan  K rijnsw eg la, G oudsw aard zh. 
W. Smink, E rasm usw eg 1365, D en Haag 
L. van K am pen, A brikozenstraat 196, 

D en Haag.
H. Boersm a, E ssenlaan 13, M iddelharnis 
W. D ijkstra, G rote B eer 51, B ilthoven 
F. Post, B ux tehudestraa t 23, Zwolle
J. van der F lier, van  L im burg S tirum -

plantsoen 19, D ordrech t 
C. S tentler, R obert F ru in s traa t 26a 

R otterdam
H. van Wolde, Schoolpad 5, B ierum , Gr.
K. E. W. P. Tan, F. C. D ondersstraat 65,

U trech t
J. N. Koedijk, M iddelw eg 67, U itgeest 
C. van Es, W est P ie te rm an straa t 32, 

R otterdam  25
Mej. C. P. Simons, Jacob L oisstraat 5a, 

R otterdam  4
Mej. M. C. van Zoelen, Jo n k er F rans- 

straa t 69 b, R otterdam  1 
Mej. D. Theune, van  S p ilbergenstraat 

33, Hoek van  H olland 
Mej. T. B akker, W estersingel 12, 

N oordbroek (Gron.)

A M STER D A M

De kring  A m sterdam  organiseert op 
zaterdag 3 ju li a.s. een excursie n aa r de 
kw ekerijen  van de heren  H oogvliet te  
M aasdijk en Bouw m an te  N aaldw ijk. 
Opgaven to t deelnem ing gaarne zo spoe
dig mogelijk in verband  m et de b e 
schikbare p laa tsru im te  in  de au to’s. 
Tijdstip van v e rtrek  w ord t in  de m ei- 
b ijeenkom st bekend  gem aakt.

A. M. LAGEMAN-STÖVE, secr.esse 
K ierkegaardstraa t 27, Am stelveen.

R O TTER D A M

Op onze b ijeenkom st zaterdag 8 m ei 
hadden wij als gastsp reker in  ons m id
den de heer M. G. van  d e r Steeg u it 
Eindhoven.
De heer v. d. Steeg h ield  een lezing voor 
en over: „Een reis n aa r A rizona en 
Texas”.
De op pre ttige  onderhoudende wijze, 
door veel zeer mooie d ia’s ge ïllustreerde 
voordrach t w erd  m et aandacht gevolgd. 
De voorzitter verto lk te  ons a lle r dank 
w aarbij hij de hoop u itsp rak  de heer 
v. d. Steeg w eer eens spoedig in  ons 
m idden te  mogen ontvangen.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris.

Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f f ï I S O ®

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

W at is lie t g e h e im  ?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 + 1 5  + 20

f t i  iso
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. ’* HERTOGENBOSCH
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’t  Is buitengew oon zoals
G R A A F L A N D  aan
alles heeft gedacht.

De u itvoering, beglazing, 
verw arm ing, verlich ting  
etc. : A lles toon t U v ak 
m anschap e n ........... liefde
voor bloem en en  p lan ten .

DE G R A A F L A N D -  
B R O E I K A S J E S

zijn dan  ook h e t re su ltaa t van  jaren lange ontw ikkeling  en ervaring  van 
verbetering  en vervolm aking. — G aat U ech ter n ie t a lleen  af op w at wij 
in  deze ad v erten tie  verm elden, m aar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
dem onstra tie tu in  eens, w aarin  versch illende m odellen en u itvoeringen  te r  
U w er a tten tie  staan  opgesteld.

OOK ’s Z aterdags geopend van  9— 18 uur.

FIRMA CHR. GRAAFLAN D
Utrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN — Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

5^ptluasnstI n H. v. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuw e Im porten uit Zuid-A frika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  M EER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. — Zondags gesloten.

Cactuskwekerij A. N. B U LTH U IS  & Co. C.V.
PROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267

U itgebreid  so rtim en t v e tp lan ten  en cactussen, speciaal M am m illaria’s
Sortimentslijst op aanvrage.

Wat betekent die naam
door L. C. K O R E V A A R

132 pag. m et plm . 4000 verk la rin g en  van  de botanische nam en van  succulenten.

H et boek w ord t U toegezonden na ontvangst van  ƒ 3,50 per postw issel of storting  
op postrek . 55 12 20 t.n.v. M evr. J. G ru llem ans van  B erghem , H eerew eg 19, Lisse
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M A A N D B L A D  V A N  DE N ED ER LAN D S-BELG ISCH E  V ER EN IG IN G  V A N  LIEFHEBBERS 

V A N  C A C T U SS E N  EN AN DERE  VETPLANTEN

Figuur 52 foto: Buining

Parodia mairanana var. atra 
(Lees het artikel op pag. 102-103)
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Mejuffrouw
J. J. E. van  den Thoorn +

Op 28 juni j.1. overleed het ere-lid vau 
Succulenta, Mejuffrouw [. J. E. van den 
Thoorn, in de ouderdom van 80 jaar.

Bij de teraardebestelling in Wenum 
was Succulenta vertegenwoordigd door 
Mevrouw J. Grullemans-van Berghem en 
ondergetekende, wij spraken daar onze 
dankbaarheid uit voor het vele dat Mej. 
van den Thoorn gedaan heeft voor onze 
vereniging.

Gedurende 40 jaar heeft zij haar beste krachten geschonken aan 
het verbreiden en stimuleren van onze liefhebberij. Lid geworden 
in 1925, werd zij bij de oprichting van de afdeling den Haag in 
1926 secretaresse en heeft deze functie vervuld tot 1942, toen zij 
uit den Haag moest vertrekken. Zij was de stuwende en bindende 
kracht, die deze afdeling spoedig een belangrijke plaats deed in
nemen.

Intussen werd zij in 1933 secretaresse van het hoofdbestuur, 
schreef vele artikelen in Succulenta, o.a. van 1939—1942 het maan
delijkse lekenhoekje, dat in die dagen altijd interessant was. In 
1947, het jaar van het weer verschijnen van Succulenta, werd zij 
2de secretaresse, welke functie zij waarnam tot 1963.

Haar grootste bekendheid verwierf zij echter door de instelling 
van zaadverkoop ten bate van cliché s voor Succulenta, het ,,CIiché- 
fonds , dat zij van 1932—1958 geheel alleen verzorgde. Dit Cliché- 
fonds was echt haar speciaal terrein en bracht haar in aanraking 
met talloze leden door het gehele land en daarbuiten. Er zullen 
weinig oudere leden zijn die het markante, krachtige handschrift 
van Mej. van den Thoorn niet kennen. Door de inkomsten van het 
Clichefonds was het mogelijk dat Succulenta in de donkerste crisis
jaren, toen het aantal leden daalde tot 200, toch met een goed 
maandblad kon verschijnen, getuige de mooie jaargangen 1938-42 
en het moeilijke begin in 1947. Als blijk van waardering werd zij 
in 1958 benoemd tot erelid van Succulenta.

Persoonlijk denk ik, en velen met mij, met weemoed terug aan 
de lange tijd van prettige, ongestoorde samenwerking, waarin een 
vriendschap groeide, die ver uitging boven het zakelijke vereni
gingsleven. Moge zij rusten in vrede.
Den Haag C. Bommeljé.
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Van de Redactie
De algemene ledenvergadering zit er weer op; de belangstelling was 

tamelijk goed (kon beter) en het geheel verliep in een opgewekte sfeer. 
Er was een excursie en een praat-vergadering, daarover zal hier nog wel 
meer worden geschreven.

De betekenis van dergelijke bijeenkomsten moeten we niet onder
schatten. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om hetgeen tot stand 
komt. Men maakt kennis met andere liefhebbers en verzamelaars, men 
wisselt van gedachten over de problemen, die zich bij het kweken van 
succulenten voordoen, men praat over de ziekten, over de ruilmogelijk- 
heden.

Men kan afspraken maken over persoonlijke bezoeken. Want hoe 
leerzaam en nuttig massa-excursies ook mogen zijn, de liefhebber komt 
daar nooit aan zijn trek : de bezoeken duren te lang voor hen die voor de 
gezelligheid meegingen, ze zijn te kort om iets goed te bekijken. Tijd om 
over planten te praten is er meestal maar weinig.

Daarom moge ik de leden nog eens opwekken in de vakantie collega- 
liefhebbers te bezoeken; dit kweekt niet alleen kennis, het maakt ook 
vrienden.

Dr. B. K . BO O M

Succulente Senecio's [2]
De vorige maand hebben we het gehad over de Kleinia-groep van 

Senecio. De rijkdom aan vetplanten van dat geslacht is daarmede evenwel 
nog niet uitgeput. Er zijn er nog verscheidene andere, zo bijv. die van de 
N o t o n i a  - groep, gekenmerkt door de roodbloeiende hoofdjes, die alleen 
maar uit buisbloemen bestaan.

De meest bekende is wel S. stapeliaeformis, met opgaande, hoekige 
stengels, donkergroen van kleur met een opvallende grijze tekening. De 
bladen zijn kort en doornachtig, zij zitten vrij dicht opeen, onder elkaar 
langs de tamelijk scherpe hoeklijnen. Uit de top ontwikkelt zich in de 
zomer een tamelijk lange bloeistengel met één hoofdje van een prachtige 
oranje rode kleur.

De plant is helaas wat ijl, men moet eigenlijk een hele pot vol stek 
zetten om iets fraais te krijgen. Het zijn vooral planten, die men in de col
lectie tussen andere moet plaatsen, zodat de ijlheid niet opvalt en de rode 
bloemhoofdjes er boven uit komen.

Er bestaat nog een dwergvorm van nl. var. minor, vroeger ook bekend 
als S. gregorii, die mogelijk meer geschikt is voor verzamelaars.
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Dan is er S. galpinii, die tamelijk fors groeit, maar ondanks dat toch 
wel aan te bevelen is. De stengels zijn vrij dik, de bladen nogal groot, ze 
kunnen wel 12 cm lang worden; ze zijn witachtig en geheel kaal; de hoofd- 
jes zitten enkele bijeen en zijn oranjerood. Het is deze soort, die men nog

Figuur 53 foto: I.V .T.
Senecio bulbinefolius DC.

wel eens in de kistjes aantreft, maar dan als miniatuurplant. Naverwant is 
S. fulgens.

Genoemd moet zeker worden S. jacobsenii, meer bekend als Senecio 
petraeus (een naam, die niet gebruikt mag worden) en die een kruipende 
groeiwijze heeft. Dit is een zeer goede plant voor liefhebbers en geschikt 
om langs de rand van de tabletten te plaatsen, zodat ze over de rand heen 
kunnen hangen. De stengels zijn vrij dik, kruipen over de grond (wortelen 
dus ook) en zijn dicht bezet met vlezige, omgekeerd eironde bladen van
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ongeveer 5 cm lengte; ze zijn groen, maar in de zon en op een wat droge 
standplaats kleuren zij zich fraai paarsachtig; de bladeren zijn bij han
gende planten naar boven gericht en dat verleent de plant een bijzondere 
aanblik. In de zomer verschijnen de kort gesteelde oranjegele hoofdjes.

De planten willen wel eens last hebben van meeldauw, waardoor in 
de zomer er stukken van afsterven. Tijdig zwavelen kan dit euvel voorko
men. Zet de meeldauw toch door, dan doet men het beste de aangetaste 
delen te verwijderen, het verloren gegane wordt in korte tijd wel weer door 
nieuw vervangen, de plant groeit namelijk nogal snel. Dit is dus een vet-

Figuur 54 Senecio scaposus foto: Uitewaal

plant, die iedereen kan gebruiken, ook al houdt men nog zo van cactussen; 
langs de tabletten nemen ze immers geen plaats in.

Echte Senecio’s zijn onder de vetplanten nogal zeldzaam. Ik zal er 
enkele noemen, omdat die zeker de moeite waard zijn gekweekt te wor
den. Daar is dan eerst S. scaposus, waarover al meer is geschreven in dit 
tijdschrift, (zie bovenstaande foto). Het is een plant met een rozet van 
pijpvormige, bijna witte bladen, de rozetten vertakken zich en daardoor 
krijgt men in enkele jaren een zode, die een hele pot kan vullen. De bloe
men zijn vrij groot en hebben gele lintbloemen. Er is een variëteit, die vrij 
veel voorkomt, die zich van het type onderscheidt door de plattere bladen, 
die bij de top verbreed en iets getand zijn. Deze heet S. scaposus var. 
caulescens.

Hoe deze planten er uit zullen zien, hangt af van de cultuur; hoe don
kerder en natter standplaats, des te losser worden de rozetten en ook van 
de witte kleur komt bij duisternis niet veel terecht. Een lichte standplaats 
is dus noodzakelijk en met watergeven dient men voorzichtig te zijn.
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Mooi is ook S. m edley-woodii, in Nederland helaas nog een zeldzame 
verschijning. Mogelijk zullen sommigen hem te groot vinden, het wordt nl. 
een gedrongen struikje van 40 cm hoogte met eigenaardig wit-vlokkige 
bladeren, die bij de top fijn getand zijn; de hoofdjes zitten in trossen en 
zijn geel; ze verschijnen in de zomer en dan is de plant beslist fraai. Hij 
groeit niet al te hard en ik zou deze gaarne willen aanbevelen.

Er zijn nog meer succulente Senecio’s b.v. S. bulbinefolius, die op een 
S. radicans gelijkt, maar donkere stengels en gele bloemen heeft; er is 
S. acaulis, met heldergroene, lijnvormige bladen in dichte rozetten; ook 
S. crassissimus, met platte1, verticaal staande bladen, die grijsgroen zijn 
en die vaak paars verkleuren. Ik vind dit een bijzonder fraaie plant, het 
is alleen jammer, dat hij zo eigenaardig bloeit : de hoofdjes zitten hier nl. 
op een onwijs lange steel, die de plant wat topzwaar maakt. Al deze Sene
cio’s komen uit Afrika en bewonen zonder uitzondering half-woestijnen. De 
cultuur is niet moeilijk, maar men moet met water geven wat oppassen.

A. F. H. BUINING

Parodia mairanana Card.

(Zie de voorpagina)

Prof. M. Cardenas, hoogleraar aan de universiteit te Cochabamba, 
Bolivië, beschreef deze plant in 1957 in het „Nat. Cactus and Succulent 
Journal” op pagina 84. Zij wijkt af van Parodia tuberculata Card. door

Figuur 5 5  foto: G . Königs.

Parodia mairanana, 6 cm breed, 4 cm hoog, sterk vergroot.
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het geringere aantal meer rechte ribben, meer en langere randdorens, 
minder middendorens, de niet grijze maar strogele dorens, de veel langere 
haakvormige middendorens, de langere bloem, de spitsere bloembladen 
en de grotere vrucht.

Zij groeit aanzienlijk lager n.1. op 1500 m in de buurt van Mairana, 
boven Agua Clard, provincie Florida, departement Sancta Cruz in Bolivië.

In 1963 beschreef Backeberg de variëteit at ra in D.C.N. III, p. 11. 
waarvan de plant en de dorens wat donkerder van kleur, echter de overige 
afwijkingen zo minimaal zijn, dat mijns inziens hier hoogstens van een 
vorm gesproken mag worden.

Cardenas verklaarde naar aanleiding van deze variëteit, dat hij op de 
vindplaats op deze wijze tientallen variëteiten had kunnen beschrijven, 
omdat de planten van mairanana in velerlei kenmerken vrij sterk variëren.

De hier geplaatste foto is van een plant uit mijn verzameling, die ik 
van Uhlig als import ontving. Zij groeit ongeënt uitstekend en bloeit regel
matig. De geënte zaailingen van de type-plant hebben zich eveneens fraai 
ontwikkeld. Een echt aan te bevelen soort.

Volgens de beschrijving van Prof. Cardenas wordt de plant 4-5 cm 
diam., en 5-7 cm hoog; randdorens 10-12, ca. 7-10 mm lang; middendorens 
1, lang 13-18 mm en 1 ervan iets haakvormig.

Volgens Cardenas lijkt ze op Parodia carminata Bckbg. van Salta 
in het noorden van Argentinië, maar wijkt af door de grote tepelvormige 
knobbels, de tegen de plant gedrukte randdorens en de kleine bloemen.

Zoals van vrijwel alle Parodia’s uit Bolivië is het zaad voor dit ge
slacht vrij groot.

Dr. B. K . BOOM

<:U a n  m a a n d  tot m a a n d
Een paar jaar geleden had ik me voorgenomen geregeld in deze 

kolommen iets over het Succulentarium te schrijven, maar daarvan is 
helaas door allerlei omstandigheden nooit veel terecht gekomen. Toch 
geloof ik, dat het goed is iedere maand iets te vermelden over hetgeen 
daar te zien is en vooral wat te schrijven over de planten, die bloeien. 
We zijn dan natuurlijk altijd wel wat achter, want het maandblad ver
schijnt pas 2—3 weken nadat het artikel geschreven is, maar daaraan 
kunnen we niet veel veranderen.

Langzaamaan komt de collectie op dreef; we krijgen de cultuur van 
vele moeilijke planten geleidelijk aan onder de knie, al leveren sommige 
ziekten zoals de rode spint nog steeds de bekende moeilijkheden op.
De meeste problemen ontmoeten we bij de benaming, vooral bij cactus
sen. De planten van de collectie zijn alfabetisch gerangschikt, eerst op 
de geslachtsnamen, binnen de geslachten op de soortnamen, binnen de
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soorten op de variëteitsnamen. Daardoor kan iedereen zonder moeite de 
planten, die hij wenst te zien, in korte tijd opsporen.

Doch dit alfabetisch plaatsen lijkt eenvoudiger dan het is, want 
bij de Cactus-familie heerst een verwarring van geslachtsnamen; vele 
soorten worden in verschillende geslachten ondergebracht en we zullen 
dus eerst een systeem moeten kiezen. Maar welk ? Er bestaan verschei
dene systemen, maar ik kan helaas geen enkele geheel gebruiken. Het 
eenvoudigste zou zijn een bepaald handboek te volgen, bijvoorbeeld dat 
van Backeberg, omdat hierin vrijwel alles, wat op cactus-gebied is ge
schreven, vermeld is. Maar ik heb tegen zijn indeling grote bezwaren : 
verscheidene cactus-geslachten zijn botanisch niet te handhaven, som-

Figuur 5 6  Crassula picturata foto: I .V .T .

mige indelingen zijn moeilijk te volgen, andere namen zijn niet correct 
gepubliceerd. Het systeem Buxbaum komt, althans voorlopig, nog het 
meest in aanmerking, zijn indeling is het meest aanvaardbaar, maar het 
is nog niet voldoende uitgewerkt.

Zo zal men dus het geslacht Pseudolobivia vinden onder E c h i n o  p- 
s i s; de geslachten Opuntia en Rebutia heb ik niet gesplitst in kleinere 
geslachten en dus zal men Aijlostera en M ediolobivia onder R e b u t i a  
moeten zoeken. Grotere moeilijkheden vinden we bij Neoporteria, waarin 
ik voorlopig in afwachting van een nadere studie van dit geslacht. Pyrrho- 
cactus, Horridocactus, Neochilenia en Chileorebutia heb opgenomen.

Het moge nu lijken, alsof het vinden van planten behorende tot ge
noemde geslachten moeilijk is, de praktijk heeft al geleerd, dat de echte 
liefhebbers de weg toch spoedig weten te vinden.

Een tweede moeilijkheid levert de determinatie der soorten. Vooral 
het nieuwe materiaal is nauwelijks met zekerheid op naam te brengen, 
omdat de literatuur zo schaars is; vele nieuwe soorten zijn onvoldoende 
beschreven, soms zelfs in het geheel niet, vele zijn identiek met reeds
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bestaande soorten; een bewerking van dit materiaal is meer dan nodig.
Om bij de determinatie onafhankelijk te worden van de vaak zeer 

korte bloeitijd bij cactussen, worden zo veel mogelijk de bloemen ge
droogd en in herbarium bewaard. Dit drogen gaat gemakkelijk, de bloe
men behouden alle kenmerken die men bij de determinatie nodig heeft 
en ik heb er al eens meer op aangedrongen, dat ook liefhebbers zich daar
mede moeten gaan bemoeien. Men heeft veel plezier van een collectie 
gedroogde cactus-bloemen.

Zo zijn er in de collectie nog vele cactussen, waarvan de namen nog 
niet werden gecontroleerd en we hebben er ook nog verscheidene zonder 
naam. Het ware te wensen, dat leden van Succulenta zich daar eens 
mee zouden willen bemoeien. Het bijeenbrengen van de gegevens uit de 
literatuur en het toetsen van deze gegevens aan het beschikbare mate
riaal, zijn een fascinerende bezigheid.

De groep hybriden rondom Crassula picturata heeft nog steeds onze 
aandacht; ieder jaar worden kruisingen verricht met het doel min of meer 
zaadvaste variëteiten te verkrijgen, maar dat wil nog niet goed lukken, 
want de hybriden behouden hun enorm grote variatie. We hebben nu 
wel planten gevonden, die niet rekken, en dat is belangrijk. Voor tuin- 
gebruik heeft men met dat rekken weinig te maken, maar zodra de han
delaar of de winkelier de planten enkele dagen op een duistere plaats 
zet, gaan ze rekken en worden ze onverkoopbaar. Zaadvaste, niet-rek- 
kende variëteiten behoren nog tot onze vrome wensen, maar het ligt wel 
in ons voornemen klonen met die eigenschappen af te geven.

De bloei van vele vetplanten is voorbij, maar de Haworthia’s bloeien

Figuur 57
Sempervivum
montanum

nog volop, evenals de Senecio’s. Kalanchoe rhomhopilosa staat weer in 
bloei, de bloemen zijn maar klein en het is meer interessant dan mooi.

Een aantrekkelijk plantje is Pilea serpyllacea (meer bekend als P. 
globosa); dit groeit in de natuur in rotsspleten en vangt het licht op door
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middel van lenzen, die de gehele onderkant van de 3-5 mm grote bladen 
beslaan. Het kweekt gemakkelijk, ook in vensterbanken; het heeft een 
mooie, waaiervormige groeiwijze.

De collectie Sempervivum  staat er goed bij: vrijwel alles wat we 
hebben werd in het wild verzameld en er zijn maar weinig hybriden bij. 
Onbegrijpelijk, dat liefhebbers dergelijke planten niet in hun verzame
lingen opnemen, ze zijn gemakkelijk in cultuur, zomer en winter groen 
en bloeien lang en rijk. Maar men houdt nu eenmaal meer van een plantje 
in een pot.

Phyllocactus ervaringen
De heer J. J. Manni, Wognum N.H., schrijft ons het volgende :

Enige ervaringen die voor leden van de Phylloclub misschien van nut 
kunnen zijn.

Wanneer we in het bezit zijn van een cactuskas is de moeilijkheid 
om onze Phyllo’s goed te kweken, de vaak te droge lucht en het te veel 
aan zon, die voor de andere cactussen wel nodig is. Deze moeilijkheid heb 
ik trachten te ondervangen op de volgende manier :

Eerst stonden de Phyllo’s normaal op het tablet. Om wat ruimte te 
winnen heb ik vorig jaar een viertal planken trapsgewijs aangebracht; deze 
planken zijn 12 cm breed en aan de zijkanten voorzien van opstaande 
planken van plm. 6 cm hoog; hierdoor ontstaat als het ware een lange doos 
zonder deksel.

Op deze planken staan de potten. Om echter rondom de planten een 
wat vochtige lucht te verkrijgen heb ik de ruimte tussen bodem, zijplan
ken en bloempotten opgevuld met sphagnum, het zgn. veenmos; dit houdt 
het water prima vast. Op het glas van de kas ligt een rekwerk, waarop mat 
plasticfoelie is bevestigd om direkte zon te weren. Op deze wijze heb ik 
een hoek, waar de plantert^wat vochtige gespannen lucht hebben, niet in 
de zon staan en het resultaat is een beste groei en bloei.

De door de heer van Arkel zo begeerde luchtwortels op de bladeren 
zijn op vele planten aanwezig; ik heb geen last van verkleuren der blade
ren en de planten zelf kan ik normaal gieten.

Zodra het herfst wordt, geef ik geen water meer aan het veenmos en 
in de winter kunnen we het zo nodig opruimen. Bij het aanschaffen van 
het veenmos moet men wel uitkijken, dat het komt van een plaats, waar 
het water geen zoutdelen bevat. Het veenmos uit de duinstreek heeft vaak 
een vrij hoog zoutgehalte, wat minder goed is.

Clubgenoten, misschien zijn er onder U, die ook geen apart kasje 
hebben of willen voor hun Phyllocactussen en toch deze niet gaarne willen 
missen; op deze wijze passen ze, met wat zorg, vrij goed op een hoekje 
tussen onze andere cactussen in en is een goede groei en bloei te verkrijgen.
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Figuur 58

Kent U 

deze 

collega?

Wanneer men een goed liefhebber wil zijn, moet men zeker aan de 
volgende eisen voldoen :

1. Planten bezitten die goed gekweekt zijn.
2. Kennis hebben van de planten die men bezit.
3. Op een zodanige wijze kweken dat men ruilmateriaal verkrijgt.

Aan al deze eisen voldoet ongetwijfeld de voorzitter van de afdeling 
Noord-Limburg, de heer G. Linssen. Hij kweekt op „hoog niveau” : zijn 
serre staat op de tweede verdieping maar hij is er ook goed van op de 
hoogte, hoe hij binnen korte tijd bijzonder mooie en bloeibare planten 
moet kweken. Zo zag ik o.m. een Mammillaria monancistracantha, welke in 
juni 1962 gezaaid in december 1962 geënt op Pereskia, in maart 1963 reeds 
bloeide, waaruit blijkt, dat de heer Linssen weet hoe het moet. Sinds 1960 
houdt de heer Linssen zich in hoofdzaak bezig met Chilenen, maar daar
naast vindt men bij hem ook mooie groepen Notocactus, Mammillaria en 
Parodia.

Het enten is een van de belangrijkste onderdelen van zijn liefhebberij. 
Hij begint met zaailing-enten op Cereus peruvianus, Echinopsis en Erio- 
cereus martinii, wanneer dan de grootte is bereikt voor het overenten op 
de definitieve onderstam, gebruikt de heer Linsen bij voorkeur Trichocer. 
lauterbachii, omdat planten hierop geënt een veel sterkere bedoorning 
geven. Een voorbeeld van betere enting zag ik b.v. bij Neolloydia grandi- 
flora, welke geënt was op Eriocereus jusbertii en Trichocereus spachianus; 
de plant op E. jusbertii was mooi en had haar natuurlijke habitus behou-
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den, daarentegen was de plant op T. spachianm  zeer gedeformeerd.
Voor de hele afdeling is de heer Linssen de pH-meter, hetgeen be

tekent dat de grondsamenstelling voor hem een belangrijke factor is.
Vele van zijn Chilenen gaan naar alle waarschijnlijkheid dit jaar voor 

het eerst bloeien. Begin maart stond reeds een 4 jaar oude Neoporteria 
atrispinosa in knop, hetgeen er op kan wijzen dat de andere planten het
zelfde gaan doen. Van de heer Linssen kan gezegd worden dat het een 
ras-liefhebber is. Veel van zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn planten en 
aan de afdeling. Veel heeft hij reeds op pootjes gezet in de 5 jaar dat hij 
voorzitter is, maar ik weet dat hij niet zal rusten voor hij, datgene heeft 
bereikt wat in zijn vermogen ligt.

W. EW ALS —  Tegelen

Blikkultuur of volle grond ?
De heer A. Hoekstra, Leeuwarden schrijft :

In een artikeltje over blikkultuur of volle grond schrijft de heer 
Mebius zijn ervaring, hij doet een suggestie en vraagt aan het eind van 
zijn schrijven, of meer ervaren liefhebbers ook eens over deze kwestie wil
len schrijven. In een naschrift neemt de redactie de taak van de meer 
ervaren liefhebbers over en beantwoordt voor hen de vraag van de heer 
Mebius. Het spijt mij dat het naschrift van de redactie niet iets duidelijker 
is. Het spreekt m.i. voor zich dat elke liefhebber zelf moet uitmaken hoe 
hij zijn planten wil kweken. Dit hangt meestal van de mogelijkheden en 
de omstandigheden van de kweker af. Wij denken aan kamerkultuur of een 
grote kas. Ook lijkt het mij aannemelijk dat, indien iemand jarenlang suk- 
ses heeft gehad met een bepaalde wijze van kweken, bijvoorbeeld in de 
volle grond, en daarmede de nodige ervaring heeft opgedaan, hij niet 
snel van zijn beproefde methode zal afwijken en zo zonder meer op iets 
anders overgaan.

Voor die kwekers die hun planten in aarden potten kweken en daar
mede niet het door hen verwachte sukses behalen, komt een proef met 
blikken of plastic potten in aanmerking.

Ook voor de beginnelingen die zich nog geen kweekwijze hebben eigen 
gemaakt en vaak nog veel materiaal en planten moeten aanschaffen ver
dient het aanbeveling laatstgenoemde kuituur eens te overwegen, gezien 
het sukses dat velen ermede behalen. Het lijkt mij echter wel gewenst dat 
voordat zoiets wordt opgezet, de raad wordt ingewonnen van hen die hier
mede de nodige ervaring hebben opgedaan. Daarom lijkt het mij wense
lijk, dat zij, die zich die ervaring in deze materie hebben eigen gemaakt, 
deze doorgeven aan hun medeliefhebbers. Ik meen dat zij dit niet beter 
kunnen doen door een artikeltje te schrijven in ons maandblad. Ik hoop 
dan ook van harte dat zij zich door het naschrift van de redactie hier niet 
van zullen laten weerhouden.
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Opuntia ficus-indica L.
Deze Opuntia is inheems in Mexico etc. en verwildert in alle delen 

van de wereld, waar het niet vriest; daarbij kan deze plant grote opper
vlakten bedekken en soms ondoordringbare en schier onontginbare wil
dernissen vormen. Deze vegetaties zijn evenwel beperkt tot de menselijke 
bedrijvigheid, men vindt ze uitsluitend langs wegen, op ruigten, dus als 
onkruid.

Deze cactus behoort tot de allereerste introducties uit de Nieuwe 
Wereld, reeds hernando Cortez was in 1549 verbaasd over de omvang 
van deze plant en voedde zich met de vruchten. Ongetwijfeld zijn deze 
bessen tegelijk met de aardappels door de eerste ontdekkers van Amerika 
naar Europa gebracht omdat ze de bemanning van de schepen tot voed
sel dienden. Vanuit de westelijke middellandse zeehavens heeft de plant 
zich verspreid en nu is hij overal, vooral in het middellandse zeegebied 
een niet meer weg te denken gewas, dat zelfs karakteristiek wordt ge
acht voor dit gebied.

In onze collecties treft men deze soort ook nog wel eens aan, maar 
dan steeds als kleine plant; men stekt de bovenste leden dan om de paar 
jaar, anders wordt hij te volumineus. Ook gebruikt men de plant wel als 
onderstam.
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W E ST-FR IE SL A N D
Op de maart-bijeenkomst ten huize van 
de voorzitter in Heerhugowaard heeft 
de heer G. J. Koppers uit Rotterdam 
een interessante causerie gehouden over 
de ultra-succulenten met een schitte
rende serie dia’s. Het was reeds na 
middernacht toen de vele aanwezigen 
voldaan huiswaarts keerden.
— De april-vergadering was meer van 
huishoudelijke aard. Na behandeling 
van enkele zaken volgde een wedstrijd 
soortenkennis. Daartoe had penning
meester Manni een tiental planten ge
nummerd op tafel gezet en kon men 
aan de slag. Een heel goede oefening 
mei als prijs een boekenbon. Ook op 
deze avond in Schellinkhout was er 
een zeer goede belangstelling.
— In Hoorn op de mei-bijeenkomst was 
het woord aan de heer Bravenboer. Met 
grote belangstelling werd het praatje 
met plaatjes gevolgd. Van de gelegen
heid tot uitbreiding van de collectie 
door aankoop van nieuwe planten werd 
gretig gebruik gemaakt.
— Als sluitstuk van het seizoen kwam 
de afdeling op 16 juni te Andijk bijeen. 
De agenda van de algemene vergade
ring werd besproken en leverde geen 
bijzonderheden op. Suggesties voor het 
volgende seizoen werden gedaan. Ten 
bate van de kas werden zaailingen en 
planten beschikbaar gesteld door de 
leden zelf aan de man en de vrouw ge
bracht. Ook nu weer een test op de 
soortenkennis gevolgd door een gezel
lige discussie en uitwisseling van opge
dane ervaringen enz. Tegen de ver
wachting in ook deze avond een flinke 
belangstelling.
Resumerend kan worden gesteld dat het 
leven in de afdeling West-Friesland ge
zond en zeer belangstellend is. Moge 
dit zo blijven. Opkomst van 80—85 pet. 
van het ledental op de bijeenkomsten is 
schitterend en daarom hulde voor de 
betoonde trouw.

Secr. Mevr. C. Koster-Ton
Meeweg 12, Schellinkhout.

RUIL- EN VERKOOP
AANGEBODEN in ruil of tegen de 
onkostenvergoeding diverse jonge cac
tusplantjes en -stekken onder andere 
van Aylostera’s, Rebutia’s, Coryphan- 
tha’s, Echinopsis, Lobivia’s, Ferocactus, 
Copiapoa’s, Neoporteria e.a. - Wanneer 
interesse bestaat voor ruilen dan graag 
gevraagde en aangeboden planten ver
melden. Br. aan J. ANTHEUNISSE, 
Zacharias Jansenstraat 39, Middelburg.

Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f f i l I O

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

IIat is liet geh eim ?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20

ftisso
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. VHERTOGENBOSCH
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Onze nieuwe

ZADENLIJST
van cactussen en andere succulenten 

is weer GRATIS verkrijgbaar

Fa. K. EDELMAN - REEUWIJK

D. B O U W M A N
IMPORT — EXPORT 
Grote sortering Cactussen 

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56b — NAALDW IJK 

Telefoon 01740—5168.

inkoop-Verkoop Import-Export
CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327, Tel. 08800-53377

NIEUWE LEDEN :
Mevr. M. C. Buys-’t Hart, Pieter de 

Hooghstraat 23, Krimpen aan de 
IJssel.

A. G. de Schrevel, Tamboerijnstraat 65a, 
Maastricht.

Mej. Dr. C. J. de Lange, Gorechtkade 1, 
flat 5. Groningen.

Th. van der Sman, Geerweg 29, Noot
dorp, Z.H.

Mevr. M. Bijsterbosch-Migchelbrink, 
Oude Zwolseweg 220, Vaassen, Gld.

Mevr. J. Roverts-Schinkel, Verl. Hoog- 
ravenseweg 167, Utrecht.

H. Schackmann, Joh. Poststraat 126, 
Gouda.

W. J. Jellema, Gerard Doustraat 53, 
Leeuwarden.

C. de Vries, Kerkbuurt 329, Andijk.
J. Semplonius, Jewelweg 10, Callants- 

oog.

Heden ontvangen de eerste kleine partij

IMPORTZADEN
waaronder zeer zeldzame soorten, als
mede van enkele nieuwe soorten Noto- 
cactus. Belangstellenden kunnen een 
lijst aanvragen bij : J. GJELTEMA,
W. H. Vliegenstraat 45, Zutfen.

F. A. M. Pietersen, Monnetlaan 65, 
Utrecht.

J. P. Versluis, Geerweg 26, Nootdorp, 
Z.H.

J. E. F. Dekeling, Steenvoordelaan 413, 
Rijswijk Z.H.

Mr. A. B. R. Hampel, Leyweg 355, Den 
Haag.

Mr. W. M. A. Weitjens, Statenlaan 74, 
Den Haag.

H. W. Reyn, Zuidermeent 22, Krabben- 
borg, post Marknesse N.O.P.

Wat betekent die naam
door L. C. K O R E V A A R

132 pag. met plm. 4000 verklaringen van de botanische namen van succulenten.

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van ƒ 3,50 per postwissel of storting 
op postrek. 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse
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’t Is buitengewoon zoals
G R A A F L A N D  aan
alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en........... liefde
voor bloemen en planten.

DE G R A A F L A N D -  
B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s 'Zaterdags geopend van 9— 18 uur.

FIRMA CHR. G R A A FLA N D
Utrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN —  Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

H. V.  D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 01835— 430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. -  Agent van Succulenta Nulseries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. —  Zondags gesloten.

Cactuskwekerij A. N. B U L T H U I S  Sc Co. C.V.
I’ROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) —  TELEFOON 03436— 267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
Sortimentslijst op aanvrage.

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B LO EM PO TTEN
in de maten 5 t/m  14 cm in normale en lage modellen

voor NEDERLAND voor BELGIE
Thovadec Plastic’s Holland N.V. „Thovadec”
Bloemenstraat 46 —  Ter Aar Meerstraat 55, Heusden, Gent

Telefoon (01722) 137 Telefoon (09) 28 4174
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U C C U L E N
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 59 foto: G. Königs
Parodia commutans Ritter (FR 729)

(Zie het artikel op pagina 119)
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Dr. B. K . BO O M

Succulente Senecio's (3)
(Slot)

Als afsluiting van de Senecio-opstellen geef ik thans een tabel, waar
mede men de soorten, die in Nederland in cultuur voorkomen kan bepa
len. De kenmerken spreken voor zich zelf, zij zijn geen van alle moeilijk 
te beoordelen.

Voor hen, die niet gewend zijn met een determinatie-tabel om te gaan, 
diene het volgende :

Onder ieder nummer staan twee tegenstellingen, waaruit gekozen moet 
worden; wanneer men bij no. 1 begint en voortgaat onder het nummer dat 
gekozen is, komt men vanzelf op de naam. Het komt dus aan op een juiste 
waarneming en daarom is het hanteren van een determinatie-tabel zo nut
tig : men moet de gehele plant goed bekijken, beter dan men gewend is 
te doen.
la. bloemhoofdjes met gele lintbloemen..................................................
b. bloemhoofdjes zonder lin tb loem en ..................................................,J

2a. stengels lang en hangend, bruin; bladen 3—5 cm lang, 3—6 mm 
breed en dik, groen of iets berijpt; hoofdjes alleenstaand -  
Zuid Afrika S- bulbinefolius DC.

h. stengels niet aldus hangend; hoofdjes verscheidene bijeen . . 3
3a. stengels afwezig of kort; bladen in rozetten, 4 10 cm lang,

4_$ mm breed en dik, rolrond; hoofdjes in armbloemige tuilen
- Zuid Afrika s - scaposus DC.
S. scaposus var. caulescens Harv., bladen naar de top breder en 

iets afgeplat
b. stengels aanwezig; bladen niet in rozetten, niet rolrond . . .  4

4a. stengels vrij kort; bladen 4—6 X 2—4 cm, scheef ovaal, schuin 
opstaand en met de platte kant opzij, blauwachtig groen en 
meestal paars overlopen; hoofdjes in ijle, zeer lang gesteelde 
tuilen -  Madagaskar S. crassissimus Humb.

h. stengels niet kort; bladen 2 -5  X 1,5-3 cm, omgekeerd eirond, 
horizontaal, dus met de platte kant naar boven, wit behaard, later 
meer kaal en chocolade-kleurig; hoofdjes in vrij compacte, niet 
zeer lang gesteelde tuilen -  Zuid Afrika S. medley-woodii Huteli. 

5a. (1). bladen dik, vaak rolrond, soms ook lepelvormig of zijdelings
s a m e n g e d r u k t ......................................................................................

b. bladen vlak, soms wel dik, maar dan nooit als boven, soms vioeg
afvallend ............................................................................................. ^

6a. bijna stengelloos; bladen ± opstaand, tot 15 cm lang, 2 -4  mm 
dik, rolrond, heldergroen met een rood puntje; hoofdjes alleen
staand, groot, geel -  Zuid Afrika (Kleinia acaulis DC.)

S. acaulis (L.f.) Sch. Bip.
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Figuur 60 Senecio crassissimus foto: TVT

b. bladen niet a l d u s ..................................................................................7

7a. stengels dun, liggend of hangend; bladen meestal kleiner dan 
3 -4  c m ........................................................................................................8

b. stengels vrij dik; bladen steeds groter dan 4 c m ............................. 11
8a. stengels lang, de bladen vrij ver u iteen ............................................ 9

b. stengels vrij kort, bladen tamelijk dicht o p een ..............................10

9a. stengels kruipend of hangend; bladen 15—40 X  3—8 mm, ±  rol
rond, met een doorschijnende lijn (venster) over de gehele lengte, 
top spits, kleur dof grijsgroen, al of niet berijpt — Zuid Afrika 
(Kleinia radicans DC.) S. radicans (L.f.) Sch. Bip.

b. afwijkend: bladen korter, bijna kogelrond, stomp of kort toege- 
spitst, grijsgroen, niet of weinig berijpt — Z.W. Afrika (Kleinia 

lierreiana (Dint.) Merxm.) S. herreianus Dint.

10a. zodenvormend; bladen opstaand, 10—20 X  5—8 mm, citroen
vormig, sterk berijpt, top kort toegespitst — Zuid West Afrika

S. citriformis Rowley

b. afwijkend: bladen niet opstaand, 25—35 X  6— 10 mm, ovaal tot 
omgekeerd eivormig, top stomp — Z.W. Afrika S. iosensis Rowley

11a. (7). struikje, geheel zilverachtig wit behaard; bladen 2— 4 X  
1 cm, ±  spoelvormig, opstaand, rolrond; bloemen bij ons nooit 
aanwezig — Zuid Afrika (Kleinia haworthii DC., K. tomentosa
Haw.) S. haworthii (Sweet) Sch. Bip.

b. planten k a a l ................................................................................................12



12a. struikje, in alle delen sterk blauwachtig berijpt; bladen tot 8 cm 
lang, aan de voet rolrond, de schijf ±  lepelvormig gebogen en 
meestal met één of enkele grote tanden langs de rand; hoofdjes 
in losse tuilen — Zuid Afrika (waar is onbekend) (Kleinia cucul
la ta Boom) S. kleiniaeformis Siiss.

b. bladen niet lepelvorm ig.....................................................................13

Figuur 61 Senecio kleiniaeformis foto: I.V.T.

13a. stengels vrij kort; bladen 50—70 X  4—7 mm, sterk zijdelings 
samengedrukt, in de lengte gestreept en iets berijpt; hoofdjes 
alleenstaand of enkele bijeen. - Z. Afrika (Kleinia aizoicles DC.)

S. aizoides (DC.) Sch. Bip.

b. bladen niet zijdelings samengedrukt................................................ 14

14a. bladen rolrond of iets zijdelings samengedrukt, niet breder dan
d i k ......................................................................................................15

b. bladen aan de bovenzijde iets afgeplat, dus iets breder dan dik 16
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15a. struikje, in alle delen blauwachtig wit berijpt; bladen 6—10 cm 
lang, +  10 mm hoog en 5—7 mm breed, naar beide einden ver
smald; hoofdjes in lang gesteelde tuilen — Zuid Afrika (Kleinia 
ficoides Haw.) S. ficoides (L.) Sch. Bip.

b. afwijkend : bladen 6—8 cm lang, 8—10 mm breed en dik, dus 
vrijwel rolrond; tuilen korter gesteeld — Zuid Afrika (Kleinia 
cylindrica Berger, K. spinulosa Hort., K. spiculosa Shephard)

S. spiculosa (Shep.) Rowley

16a. struikje, in alle delen blauwachtig wit berijpt; bladen 6—8 cm 
lang, 6—8 mm breed, 4—6 mm dik, schuin opstaand, bovenzijde 
vlak of iets gevoord; bloemen in kort gesteelde tuilen, in cultuur 
vaak misvormd — Zuid Afrika (Kleinia repens Haw.)

S. serpens Rowley
b. afwijkend : bladen 4—10 cm lang, onderling zeer verschillend van 

vorm, soms lang en iets plat, soms kort en bijna rolrond, niet 
sterk berijpt; hoofdjes in lang gesteelde tuilen, normaal gevormd 
— Zuid Afrika (Kleinia mandraliscae Tineo)

S. mandraliscae (Tineo) Jac

17a. (5). stengels dik en geleed, met ribben vanaf de bladmerken;
bladen afvallend; hoofdjes meestal witachtig (soms oranjerood) 18

b. stengels vrij dun, niet geleed; bladen blijvend; hoofdjes rood tot 
o r a n j e ....................................................................................................... 23

18a. struikje, in alle delen witachtig berijpt; stengels met tot 15 cm 
lange geledingen; bladen tot 10 cm lang, diep ingesneden, met 
smalle slippen en een grotere, langgesteelde eindslip; hoofdjes in 
langgesteelde tuilen — Zuid Afrika (Kleinia articulata Haw.)

S. articulata (L.f.) Sch. Bip.

b. bladen gaafrandig of a fw e z ig ...........................................................19

19a. stengels dik, liggend en meestal slangachtig gebogen; leden tot 
30 cm lang, grijsgroen, met 7 donkere lijnen vanaf ieder blad- 
merk; bladen 1—2 cm lang, spoedig afvallend; hoofdjes alleen
staand, rood — N.O. Tropisch Afrika (Kleinia pendula DC.)

S. pendula (Forsk.) Sch. Bip.

b. stengels niet a l d u s ................................................................................. 20

20a. stengels hoekig, met aflopende lijnen van de bladmerken . . .  21
b. stengels rond, zonder of met onduidelijke lijn en ..............................22

21a. stengels opgaand, schaars vertakt, tot 30 cm hoog en 2 cm door
snede, 5-7-hoekig, groen met grijze tekening; bladen 4-5 mm, 
priemvormig, spoedig verdrogend tot doornachtige uitsteeksels; 
hoofdjes alleenstaand, op lange stelen aan het einde van de 
stengels, oranjerood — Transvaal (Kleinia stapeliaeform is (Phill.) 
Stapf) S. stapeliaeformis Phill.
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ssp. minor Rowley (Senecio gregorii (Moore) Jac.), in alle delen 
kleiner; bladen geheel afvallend, niet doornachtig verdrogend, 

b. afwijkend : in alle delen forser, sterker vertakt, 3-5-hoekig; bla
den 6—8 mm, afvallend; hoofdjes 3—5 bijeen, kort gesteeld, geel
achtig — Zoid Afrika (Kleinia longiflora DC.)

S. longiflorus (DC.) Sch. Bip.
22a. sterk vertakte struik met kransgewijs geplaatste stengels; leden 

8—40 cm lang, de jongste 2—3 cm dik, heldergroen, wit gepunt 
en iets berijpt; bladen tot 10 X  1 cm, smal lancetvormig, grijs
groen, in eindstandige bundels, in september ontluikend en in juni 
afvallend; hoofdjes in tuilen, geelachtig, met 5—10 bloemen — 
Canarische eilanden (Kleinia neriifolia Haw.) S. kleinia Less.

b. afwijkend: leden 1—2 cm dik, lichtgroen; bladen tot 25 X  15 mm, 
rechtop, langs de stengels geplaatst; hoofdjes alleenstaand, met 
30—40 bloemen — Marocco (Kleinia anteuphorbium DC.)

S. anteuphorbium (L.) Sch. Bip
23a. (17). Stengels kruipend (hangend), tot 1 cm dik; bladen terug

gebogen, 5—7 X  1—3 cm, omgekeerd eirond, dicht opeen, glim
mend groen en dik, nooit berijpt; bloemen in opstaande, arm- 
bloemige, kort gesteelde tuilen, oranje — Trop. O. Afrika 
(Notonia petraea Fries, Senecio petraeus Muschler)

S. jacobsenii Rowley
b. stengels niet kruipend of h a n g e n d ................................................ 24

24a. grote struik, bijna steeds laag blijvend; bladen 10—14 X  3—4 cm, 
spatelvormig, bovenzijde iets gevoord, grijs berijpt, voet half 
stengelomvattend; hoofdjes in de knop knikkend, in lang ge
steelde tuilen, oranje — Transvaal (Kleinia galpinii (Hook. f.) 
Berger) S. galpinii Hook. f.

b. bladen gemiddeld kleiner dan 10 cm, aan de voet niet stengel
omvattend . . .  .............................................................. 25

25a. struikje met tot 2 cm dikke, grijsgroene stengels, die aan de basis 
knolvormig zijn; bladen 6—9 X  2—3 cm, grijs berijpt, omgekeerd 
eirond; hoofdjes 2 bijeen, groot, rood — Natal (Kleinia fulgens 
Hook. f.) S. fulgens (Hook. f.) Nich.

b. stengels 6—10 mm dik; bladen gemiddeld kleiner dan 7 cm . . 26
26a. struikje met knolvormige wortels; bladen rozetachtig opgehoopt,

4—7 X  1,5—2,5 cm, spatelvormig-omgekeerd eirond, groen, iets 
berijpt en vooral aan de onderzijde paarsachtig overlopen; hoofd
jes 1—3 bijeen, rood; vruchtjes fijn behaard — NO. Tropisch 
Afrika (Kleinia semperviva DC., Notonia semperviva Forsk.)

S. sempervivus (Forsk.) Sch. Bip.
b. afwijkend : in alle delen forser; bladen meer omgekeerd eirond, 

groen, kort gesteeld en min of meer teruggebogen; vruchtjes kaal 
NO. Tropisch Afrika (Kleinia grantii Hook. f., Notonia grantii 
Oliver & Hiern) S. grantii (Hook. f.) Sch. Bip.
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G. KÖ N IG S en W. W ESK A M P

Het geslacht Parodia
Overzicht van beschreven en onbeschreven soorten, 

variëteiten en vormen

Het geslacht Parodia, dat steeds meer waardering vindt bij liefheb
bers en verzamelaars, omvat volgens C. Backeberg „Die Cactaceae” een 
kleine 40 soorten. Van Buining en Bitter kwamen er tot eind 1963 zes, van 
Backeberg dertien nieuwe beschrijvingen hij. Maar door het grote aantal

Fitfuur 62  foto: G . Kiïnigs
Parodia ayopayana var. elata R itter (F R  746a)

nieuw gevonden planten is in de laatste jaren, door het steeds verder door
dringen in het grote verspreidingsgebied van dit geslacht (Zuid-Brazilië, 
Noord-Argentinië, Paraguay en Bolivië) door plantenzoekers als Buene- 
ker, Cardenas, Lembcke, Fechser en in het bijzonder door Ritter de vloed 
van namen, nummers en bijzondere aanduidingen zodanig toegenomen, 
dat een duidelijk overzicht voor de Parodia-vrienden thans niet meer 
mogelijk is.

Er is nu hier een poging gedaan de omvang van deze „massaproduc-
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tie” aan benamingen in het kort samen te vatten en waar mogelijk in te 
krimpen. Zulk een overzicht is, naar onze mening, noodzakelijk voor de 
liefhebber, de botanicus en de verzamelaar in het verbreidingsgebied.

De natuurlijke variabiliteit van de Parodia’s zal hen niet moeten 
verleiden, uit iedere kleine afwijking van de dorentjes, de kleur van de

Figuur 63 foto: G. Königs
Parodia borealis Ritter (FR 120)

bloemen e.d., direct een nieuwe variëteit of misschien een soort te maken 
Hoe verschillend de kleur van de dorens b.v. kan zijn, ziet men duidelijk, 
wanneer men veel uitzaait. Nemen we b.v. maar eens P. culpinensis (FPi 
730) met dorens in alle kleuren van lichtbruin tot zwart. Deze plant be
hoort ongetwijfeld tot de zeer vormenrijke P. maassii-groep.

Bij P. chrysacanthion kan men een nagenoeg witte tot een donker
gele, ja zelfs bruine bedoorning waarnemen. De afscheiding van de var. 
leucocephala  (bleef slechts een naam) was dan ook onnodig. Wij citeren 
hier Prof. Cardenas, die van de door hem gevonden en beschreven Parodia 
mairanana zeg t: „Op de natuurlijke standplaats komen alle mogelijke 
vormen voor, een splitsing is niet gerechtvaardigd.”
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Figuur 64

Parodia
buenekeri
Buin.

foto: Buining

Een verheugende weg gaat, naar onze mening, Ritter, die, toen hij 
zijn nieuwe variëteiten van P. aureicentra beschreef, de var. lateritia 
Backbg als synoniem van var. aureicentra beschouwde omdat het weinig 
zin heeft, kleine kleurafwijkingen van de bloemen met een nieuwe naam 
aan te duiden. Dit is zeer zeker een goede stap naar de vereenvoudiging, 
hetgeen voor de vele vrienden van deze mooie planten alleen maar goed 
kan zijn.

Bij de in alfabetische volgorde gebrachte namen hebben wij, voor 
zover dit ons bekend was, kleur en grootte van de bloem aangegeven. 
De met een * getekende soorten zijn tot dusver onbeschreven.

Van een indeling zoals die van Backeberg, waarin hij naar verschil
lende bedoorningsvormen Hamatispinae, Subcurvispinae en Rectispinae 
onderscheidt, hebben wij afgezien. De vorm van de dorens is namelijk 
niet bij alle soorten constant.

Zo heeft b.v. P. aureicentra var. aureicentra gebogen èn rechte 
dorens; de daarbij behorende var. albifusca haakvormige middendorens. 
Voorbeelden als deze, zijn er nog meer te vinden. Zo vonden wij een P. 
brevihamata met r e c h t e  middendorens.

Hier zullen eerst zaai-proeven moeten worden genomen, om te zien 
wat dit kenmerk waard is.

Bij de foto’s geven wij de meest nog onbeschreven of onopgehel
derde soorten. De planten werden daarbij in de meeste gevallen zonder 
bloemen gefotografeerd om de top beter zichtbaar te maken.
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In dit artikel willen wij ook nog wijzen op de wenselijkheid dat bij 
nieuwe beschrijvingen steeds twee kleurenfoto’s gevoegd worden, n.1. één 
van een standplaatsopname en één van een hier gekultiveerde plant.

Dit zou voor iedereen van grote waarde zijn bij het determineren van 
nieuwe en ook van oude soorten. Ritter nieuwe soorten (vier nieuwe 
begin 1964 : P. commutans, P. gracilis, P. maxima, P. rosea-alba) zijn

Figuur 65  foto: G. Königs
Parodia cardenasii R itter (F R  914)

reeds beschreven in ons tijdschrift. Van Backeberg’s nieuwe soorten en 
variëteiten geven we hier een vertaling.

1 P. alacriportana Backbg et Voll, bloemen vrij groot, geel.

2 P. aureicentra Backbg var. aureicentra (FR 916), bloemen vermil
joen- tot bloedrood, ±  4 cm 0 .
var. omniaurea Ritt. (FR. 916 C), bloemen bruinachtig oranje tot 
vermiljoenrood.
var. albifusa Ritt. (FR. 916 D), bloemen bloedrood, 
de var. lateritia Backbg werd door Ritter als synoniem van var. aurei
centra beschouwd. Var. Van de Cachi’ (een naam bij Uhlig) is var. 
albifusca Ritt.
Uhlig geeft nog een aureicentra uit Zuid Bolivië en een aureicentra 
v. Tintin Lem.); beide zijn nog onbeschreven.

V ertaling van W. Ewals, Tegelen (W ordt voortgezet.)
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F iguur 66

Kent U 

deze 

co llega?

Er zijn grote en kleine verzamelaars, maar ergens houdt óf de ruimte 
óf de vrije tijd op en moet men zich gaan beperken. In een gelukkige om
standigheid, wat betreft de ruimte, is ongetwijfeld de Eerw. Broeder Simon. 
Heinsbergerweg 190, Roermond. Hij beschikt over twee serre’s, een van 
IVi X 4V2 m en een van 5 X 2 m, in de laatste staan in hoofdzaak 
Mammillaria’s; in de eerste kas kweekt de broeder andere cactussen. In 
het bijzonder vallen op de grote groepen Astrophytums, Gymnocalyciums, 
Notocactussen, Echinoceretis en de Chilenen.

Br. Simon, die secretaris is van de afd. Noord-Limburg, verzet in deze 
afdeling veel werk; tevens is hij van verscheidene verenigingen bestuurs
lid, waardoor zijn cactussen wel eens in het gedrang komen. Ondanks de 
beperkte vrije tijd bezit hij +  3000 cactussen, die hij goed verzorgt en 
fotografeert, want ook dit laatste is een van zijn sterke kanten. Gedeelten 
van zijn verzameling zijn dan ook gericht op deze speciale hobby. Zo heeft 
hij b.v. een aantal cactussen hoog geënt om straks, wanneer de planten gaan 
bloeien, prachtige opnamen te kunnen maken. Mammillaria’s zijn zijn lie- 
velingsplanten, zegt hij, de andere geslachten heeft hij vanwege de grotere 
bloemen, welke hij dan fotografeert en daarna weer toont via de dia het
geen steeds weer waardering vindt hij liefhebbers en leken. Een vermel
denswaardige plant is ongetwijfeld een ±  100 koppen tellende Rehutia 
krainziana, die op een gegeven ogenblik met 112 geopende bloemen was 
getooid.

Voor heel de natuur is de broeder geïnteresseerd zoals vlinders, insec-
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ten enz. Uit hoofde van zijn beroep (hij is leraar aan een technische school') 
heeft hij enkele vacanties waarin zijn cactussen een grote beurt krijgen, 
zoals verpotten, voorzien van de juiste etiketten enz., enz.

Ofschoon de liefhebberij van deze enthousiaste collega dateert van 
1961, heeft hij in deze korte tijd een behoorlijk grote collectie succulenten 
weten te verzamelen en te kweken. Wij wensen hem verder dan ook veel 
succes met zijn gedoomde vrienden.

W. EW ALS —  Tegelen.

A. F. H. BUINING

Parodia tuberculata Card.

Figuur 67
Parodia tuberculata

foto: Buining

Deze soort werd beschreven in 1951 op bladzijde 97 van het „Cactus 
and Succulent Journal”, in Amerika. Zij werd gevonden op de Haciënda 
Ressini bij het dal van Villa Maria, ongeveer 5 km achter het vliegveld 
van Sucre, provincie Oropeza, departement Chuquisaca, Bolivia op 2700 rn 
hoogte.

Op het grondgebied van deze boerderij (boerderij met een enorme
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oppervlakte aan grond) zijn in de loop der jaren meer interessante cactussen 
gevonden.

Het is een plant, die tot dusverre als zeldzaam beschouwd wordt en 
naar mijn mening terecht.

In de laatste jaren is een behoorlijk aantal planten geïmporteerd, 
zodat te verwachten is, dat hiervan zaden gewonnen worden.

De hier af geheelde plant is een van de drie importen, die ik rijk ben. 
Zekerheidshalve heb ik ze geënt. Het is interessant om te zien of het 
karakteristieke van deze soort, de tepelvormige knobbels op de spiraal
vormige gestelde ribben, door het enten behouden blijft. De oranje-rode 
bloemen zijn voor een Parodia vrij klein en bijzonder gemakkelijk bloeit 
de plant niet. Misschien dat dit later beter wordt, want de plant moet 
zich, komende van een hoogte van 2700 m, behoorlijk acclimatiseren.

Ruildagen van ..Dodonaeus"
Het programma voor de ruildagen van „Dodonaeus” op zaterdag 28 en 
zondag 29 augustus luidt als volgt :

Zaterdag 28 augustus :
14.00 uur : Begroeting. -  Bezoek aan verzamelingen.
20.00 uur : Voordracht door de heer A. Goossens.

Zondag 29 augustus :
10.00 uur : Voordracht door de heer Rubingh.
11.00 uur : Voordracht door de heer Guldemont.
14.00 uur : Plantenkeuring.
16.00 uur : Tot sluiting plantenverkoop.

Hotelreservering is voorzien mits opgave vóór 25 augustus. Prijs volledig 
pension ± 1 6 5  B.fr. of ƒ 12,— .
Reservering, ruillijsten en inlichtingen verstrekt de heer P. Goossens, 
Kruisstraat 75, Duffel (België).
Plaats van bijeenkomst : Gildenhuis, Grote Markt, Duffel (België).

Voorzitter: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.), Tel.: 03496-226. 

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530-3439.

2e Secretaresse: Mevrouw E. A. M. Verduin-de 
Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker.

Penningmeester: G. D. Duursma, Spoorstraat 106, 
Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50.

Redacteur: Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, 
Wageningen, Tel. 08370-3141, thuis tel. 2146.

Redactiecommissie: C. Bommeljé, D. J. v. Vliet, 
en H. van der Velde.

Bibliothecaresse: Mevr. H. Vriesendorp-v. Aalde- 
ren, Ligusterweg 2. Oostvoome.

Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in 
het bezit van de redacteur zijn.



PETTE’S CACTUS ALBUM  

Het bovengenoem de album  m et b ijbe
horende plaatjes w ordt U franco toege
zonden na ontvangst van ƒ 2.00 op post
reken ing no. 5 5 12  2 0 t.n.v. M evrouw  
J. G rullem ans van B erghem , H ecrew eg  
19, L isse.

IJIT DE AFDELINGEN 

AM STERDAM

B ijeenkom st op vrijdag 24 septem ber 
1965 om 8 u u r op het schoolw erktuinen- 
com plex aan de De Boelelaan, B uiten- 
veldert.
De h eer W. A. L uynenburg  toont te r 
afw isseling een serie  d ia’s, die n iets 
m et cactussen, doch w el m et de n a tu u r 
te  m aken  hebben. In  de pauze verlo ting  
van enkele  p lanten .

Mevr. A. M. L agem an-Stöve, 
K ierkegaardstraa t 27, A m stelveen.

DORDRECHT
Op zaterdag  3 ju li had  onze afdeling 
het jaa rlijk se  u itstap je  n a a r versch il
lende kw ekers.
D it ja a r  ging de reis n aa r h e t W est- 
land  en w ijde om trek  en a lle ree rst b e 
landden we via V laard ingen  bij de k as
sen van  de h eer B ravenboer in  ’t  Veen 
bij V laardingen. H et w as w el even 
m oeilijk  om h e t te  v inden, m aar deze 
m oeite w erd  rijke lijk  beloond door h e t
geen er in  de kw ekerij w as te  zien.
De privé-verzam eling, w elke wij nog 
kenden van  de vroegere kas ach te r het 
w oonhuis van  de h eer B ravenboer in 
V laardingen, w as nu  w elisw aar over de 
gehele kas versp re id  en m in of m eer 
le tte rlijk  „in de luch t” kom en te h an 
gen m aar er v iel veel te  bew onderen. 
Vele van de goed gekw eekte  p lan ten  u it 
de kw ekerij k regen  een n ieuw e eige
naar, voordat w e tegen 12 u u r verd er

trokken en  daarbij to t de conclusie 
kw am en, dat het hoog tijd  w as om de 
inw endige m ens w at te versterken .
Dat w erd  in  een re s tau ran t in  N aald 
w ijk gedaan, w aar we even la te r  de a f
deling A m sterdam  zagen binnenstappen 
m et overigens hetzelfde doel, n.1. een 
stuk je  eten  en dan w eer verd er op vet- 
p lanten-cactus-excursie.
Onze w eg voerde n aar de firm a G. Hof
land  te  N aaldw ijk, w aar vooral de grote 
hoeveelheden p lan ten  opvielen. D at er 
tussen die grote aan ta llen  altijd  w el b ij
zondere d ingen te  v inden  zijn, is b e 
grijpelijk. D aarvan  w erd  dan ook g re 
tig gebru ik  gem aakt en vele p lan ten  
w erden  ook h ie r gekocht.
H et volgende reisdoel was de h eer Fr. 
H oogvliet te  M aasdijk, w aar het bezich
tigen van de p rach tig  opgestelde privé- 
collectie zeer de m oeite w aard  was. In 
de kassen en ook bu iten  in de p latte  
bakken  viel w eer veel moois te  bew on
deren en vele leden van  onze afdeling 
w isten  tegen redelijke prijs iets van 
hun  gading te  bem achtigen.
Als laa tste  w erd  nog v lug ingelast een 
bezoek aan de kw ekerij van  de heer 
B oum an, dus w eer snel te rug  naar 
N aaldw ijk  !
V elen w aren  reeds eerder bij de firm a 
B oum an geweest, dus w ist m en dat h ier 
een  zeer u itgebreid  assortim ent voor
handen  is, ook van de andere  v e tp lan 
ten, w aaronder enkele  zeer bijzondere 
soorten. Jam m er, dat vele, en dan ju ist 
de m ooiste soorten, dikw ijls n ie t te  
koop zijn. N iettem in w erd  ook h ie r dap 
per gekocht en w ist iedereen toch nog 
w el iets voor zijn verzam eling te v in 
den.
Al m et al een dag, w aarop we m et ge
noegen kunnen  terugzien.
De afdelingen, w elke nog n ie t de goede 
gew oonte hebben om jaarlijk s een dag 
te besteden aan het gezam enlijk  bezoe
ken van enkele  kw ekers, raden  wij 
zeker aan hierm ede te beginnen.

A. DE GRAAF, Secretaris, 
G oudenregenstraat 8, D ordrecht.

O ndergetekende zou he t op prijs s te l
len, w anneer leden, die voor h e t C li- 
chéfonds zaden te r  beschikking w il

len  stellen, daarm ee n iet w ach ten  to t he t einde van  he t seizoen. Indien 
de zaden vroeg b innenkom en zal de zaadaanbied ing  in  he t decem bernum 
m er kunnen  w orden  gepubliceerd.

V-let (^iiclxéloncló
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ROTTERDAM
Zaterdag 10 juli heeft de voorzitter van 
onze afdeling een lezing voor ons ge
houden over: „Planten die in deze tijd 
van het jaar groeien en bloeien” .
Dit is een bijzonder mooie avond ge
worden, temeer, doordat de heer Bra
venboer als show een aantal zeer mooie 
planten had meegebracht. Bij de ope- 
ning der bijeenkomst verwelkomde de 
voorzitter twee nieuwe leden, mevrouw 
R. L. H. de Vries en de heer R. Slik
kerveer.
Door toetreding van dit tweetal is ons 
ledental dit jaar met 15 vermeerderd.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris,

NIEUWE LEDEN :
R. Slikkerveer, Schildmanstraat 74, 

Hendrik-Ido-Ambacht.
A. M. C. Robbertsen, Jan Steenlaan 11, 

Voorschoten.
P. Flikweert, Burg. Koppersweg 12, 

Randwijk, Gld.
K. H. Hofstee, Kolhol B. 139, Zijldijk, 

Gron.
R. S. Verwer, Siriusstraat 35, Ooster- 

hoogebrug, Groningen
L. Boog, Bedumerstraat 134, Groningen 
H. Roffel, Prinsesseweg 29, Groningen 
H. P. Sluman, Curagaostraat 155, Gro

ningen
W. Nuver, Helperweststraat 15a, Gro

ningen
L. J. Oosterdijk, Hazelaarstraat 58,
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Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

Wat is het geheim?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20
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C A C T U S  M E S T T A B L E T T E N

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.
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De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en.......... liefde
voor bloemen en planten.
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U C C U L E N T A
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 68 foto : Buining
Denmoza rhodacantha 

(Zie het artikel op pagina 131)
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Dr. B. K . BOOM

maand tot maand

De maand augustus is voor de collectie te Wageningen wat chaotisch 
geweest: de cactuskas wordt van nieuw glas voorzien; voor ons was dit van 
grote betekenis, want deze kas is niet bijzonder jong meer en lekte als een 
mandje. Rond 5000 planten moesten evenwel de kas uit gedragen worden 
en zij zullen een paar weken in een warenhuis moeten doorbrengen. Het 
werk hoopt men rond 1 oktober klaar te hebben en we zullen dus helaas 
een aantal bezoekers moeten teleurstellen. We hebben nu ondervonden hoe 
gemakkelijk het is de planten op handhoogte te hebben.

Intussen is september weer in het land en dus ook in de kas. Wat de 
cactussen betreft is de rust in vele gevallen al ingetreden en met water- 
geven worden we dus erg voorzichtig.

Bij de vetplanten is dat anders, of die water moeten hebben, hangt 
af van de groeitoestand. Echeveria’s, Pachyphytum en ook verscheidene 
Crassula’s, verder Lithops en Stapelia’s gaan met de cactussen mee: ze 
hebben hun groeiperiode in de zomer en gaan thans de rust in. Andere 
beginnen evenwel juist, Conophytums, vele Crassula’s hebben hun (vaak 
schijnbare) rusttoestand afgesloten en zullen dus langzaamaan van water 
moeten worden voorzien.

Het zou goed zijn in een collectie de planten te rangschikken naar de 
groeiperiode: we kunnen dan een hele groep tegelijk watergeven: staan 
ze door elkaar, dan vergeten we licht wat of geven we sommige te veel.

Succulenten, die gedurende de zomer buiten gestaan hebben, moeten 
op het einde van de maand naar binnen; dit is niet alleen tegen de nacht
vorst, het najaar is hier vaak nat en dat is voor vele vetplanten niet zo 
best.

De tijd om te enten is voorbij, tenzij men over een warme plaats 
beschikt, die bovendien verlicht kan worden. Zij die entingen op Peres- 
kiopsis niet tijdig hebben omgeënt op een gebruikelijke onderstam, moe
ten er voor zorgen, dat ze in de winter niet te koud en niet te droog komen 
te staan. Want hoevele voordelen de Pereskiopsis ook mag hebben ’s win
ters is 15° minimaal noodzakelijk en er moet steeds matig water gegeven 
worden.

Veel cactussen hebben zaad gezet en dat is belangrijk, w?nt daardoor 
zijn we in staat zeldzame soorten te verspreiden. Het is evenwel lang niet 
altijd gemakkelijk de bestuiving tot stand te brengen; het meest belang
rijke is wel, dat minstens twee planten van één soort tegelijkertijd bloeien, 
anders is kruisbestuiving niet mogelijk. Dit geval doet zich helaas niet 
al te vaak voor en we kunnen daaraan maar weinig doen. Bloeien van één 
soort twee exemplaren vrij kort na elkaar, dan kan men het stuifmeel van
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de vroegstbloeiende bewaren, we hebben ervaren, dat de kiemkracht van 
het stuifmeel onder normale omstandigheden wel enkele weken behouden 
blijft. Is het verschil in bloeitijd groter, dan is het aan te raden het stuif
meel in de koelkast te bewaren, maar we hebben daarmede nog geen 
ervaring opgedaan.

De grootste moeilijkheid is echter, dat vele van de nieuwere soorten 
moeilijk in bloei komen; of dit een gevolg is van de bizonder afwijkende 
omstandigheden, kunnen we nog niet beoordelen. Vele van de zg. mo
derne soorten komen uit zeer hooggelegen gebieden (tot 5000 m).

Mogelijk zullen bepaalde behandelingen hier kunnen helpen, ik denk 
aan een zg. koude-shock, warmte-gift of ook korte-dag behandeling. We 
zullen dit evenwel nog moeten uitzoeken. Dat koude invloed heeft weten 
we wel en dit jaar hebben we dit ook bevestigd gezien. We hebben na
melijk gedurende de vorige winter een aantal Rebutia’s enkele weken zeer 
koud geplaatst (bij temperaturen even boven het vriespunt) en het resul
taat is prachtig geweest: de planten, die in de koude hebben gestaan pro
duceerden belangrijk meer bloemen dan die welke de kas niet uit ge
weest waren en dus bij omstreeks 15° de winter hebben doorgebracht. 
We zijn van plan dergelijke proeven in de toekomst op grotere schaal te 
nemen.

A. F. H. BUINING

Nogmaals Denmoza's
In Succulenta 1963, nr. 10, pag. 147 wordt zeer kort geschreven over 

de beide tot het geslacht D e n m o z a  behorende planten n.1. Denmoza 
rhodacantha (Salm.) Br. et Rose en D. erythrocephala (Schuin.) Berger.

Aangezien de vindplaats van D. rhodacantha tot op heden eigenlijk 
een raadsel is gebleven, heeft men waarschijnlijk vanwege de vrijwel 
identieke bloem, beide planten dikwijls voor een en dezelfde soort gehou
den, omdat men aannam, dat beide soorten in de buurt van Mendoza 
voorkwamen.

Castellanos en Lelong publiceerden een opname van D. erythroce
phala van La Rioja. Een nadere vindplaats wordt echter niet genoemd.

Sterk moet worden betwijfeld of hier inderdaad D. erythrocephala 
gevonden is, eerder ben ik geneigd aan te nemen, dat dit Denmoza rho
dacantha is.

In de europese verzamelingen komen enige oude exemplaren van 
D. erythrocephala voor en een veel minder groot aantal van D. rhoda
cantha.

Belangrijk is, dat Schumann D. rhodacantha als E c h i n o p s i s  
publiceerde in zijn plaatwerk „Blühende hakteen , 30 juli 1901 onder 
nr. 16, met de mededeling, dat De Laet deze planten importeerde van 
Tucuman in Argentinië.

K. Schumann kende deze soort dus goed en hij wist dus zeer goed
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Figuur 69

Ter verduidelijking 
plaatsen wij hier nog
maals een close-up 
van Denmoza erythro- 
cephala (Schum.)
Berger — lees de korte 
beschouwing in Succu
lenta no. 10, 1963, 
pagina 147.

foto: Wouters.

wat hij deed toen hij enkele jaren tevoren D. erijthrocephala beschreef.
Zeker is, dat D. erythrocephala hij Mendoza groeit in de Quebrada 

del Toro en eveneens schijnt het langzamerhand zeker te zijn, dat D. rho- 
dacantha, die in 1834 reeds werd beschreven, ongeveer 1000 km verder 
naar het noorden bij Tucuman en volgens de argentijnse botanicus Cas
tellanos in La Rioja, San Juan en Salta, voorkomt.

Aan de hand van de bestaande literatuur en oude planten, is het in
teressant een studie te maken van deze prachtige planten, volgens de 
verklaring die de bekende duitse cactuskweker Adolph Hahn uit Berlin- 
Lichterfelde mij in 1937 gaf wat betreft D. erythrocephala, de mooiste 
cactus die hij kende.

Ter vergelijking met de in 1963 in Succulenta geplaatste foto’s van 
D. erythrocephala — waarvan wij nogmaals een foto plaatsen — geef ik 
u hierbij een opname van mijn oude D. rhodacantha, die jaarlijks regel
matig bloeit. Opgemerkt wordt, dat in de top niet de bekende haar- 
achtige witte borstels optreden zoals bij D. erythrocephala en dat deze 
top zich evenmin scheefstaand ontwikkelt.
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Dr. H. W. de Boer tachtig jaar
Op 26 augustus heeft de bekende Lithops-specialist Dr. H. W. de 

Boer te Haren (Gn) de leeftijd der zeer sterken bereikt. We hebben hem 
ter gelegenheid van dit jubileum eens in zijn woning opgezocht.

Met liefde en enthousiasme verhaalt deze vitale liefhebber over zijn 
planten. Reeds gedurende zijn ambtelijk leven ( ±  40 jaar directeur van 
een Keuringsdienst van Waren) bouwde hij een imposante collectie hoog- 
sukkulente Mesems op, waarbij aanvankelijk Lithops in het centrum van

Figuur 70

De jarige temidden van zijn uitgebreide collectie Lithops

de belangstelling stond. Met behulp van vele Afrikaanse vrienden ver
zamelde hij zowat alles, wat op dit gebied bekend is en vergaarde hij alle 
kennis, die was opgeschreven. Hij herkent meer dan 90 Lithops-soorten en 
-variëteiten zonder moeite en hij heeft veel bijgedragen om deze kennis 
te verspreiden; ons blad is hem ook veel dank verschuldigd.

De grote betekenis van Dr. de Boer zit hem evenwel nog niet eens 
in de collectie op zich zelf; zijn verzameling is namelijk geen museum, 
maar een werkcollectie, die de basis is voor onderzoek en voor zaad- 
winning. Op onze vraag waarom hij zich daartoe zo aangetrokken voelde,
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zei hij heel typisch : „Ik ben een boerenzoon, ik ben opgegroeid met 
zaaien en oogsten; wat mijn vader deed met graan, doe ik met Lithops”. 
En zo is het precies : hij kweekt geen Lithops, maar hij verbouwt ze en 
dat op een schaal, die respect afdwingt. Overal gaan deze zaden heen 
en we zijn ervan overtuigd dat zeer vele planten van de moderne ver
zamelingen bij hem zijn oorsprong vinden.

Thans is hij bezig met Conophytum, een geslacht, dat veel meer 
moeilijkheden oplevert dan Lithops en hij is er ook in geslaagd van een 
groot aantal soorten (meer dan 100) door het opsporen van een tweede 
exemplaar zaad te winnen, iets wat tot voor kort nog vrijwel onmogelijk 
scheen. Wanneer thans Conophytum-zaad wordt aangeboden en deze 
aantrekkelijke plantjes meer in de verzamelingen zullen prijken, dan is 
dat aan hem te danken.

Wij wensen de jubilaris van harte geluk en wij hopen, dat hij nog 
verscheidene jaren de kracht zal bezitten het belangrijke werk voort te 
zetten.

BOOM.

Waarom Lophophora?
Niet bij uitsluiting om de uiterlijke schoonheid, maar tevens om de 

geheimzinnige kracht waarmee het is toegerust, buigt de mensheid zich 
over het relatief kleine creatuur, thans aangeduid als Lophophora  
tvilliamsii.

Dat deze plant niet langer de geslachtsnaam Echinocactus draagt is 
in overeenstemming met het grote belang, dat haar speciaal in medicinaal 
opzicht wordt toegekend. In soms verrukkelijke, soms droeve ervaringen 
heeft men het afgeleerd voorbij te gaan aan zogenaamde primitieve waar
nemingen. De hooggecultiveerde medicus van deze eeuw en de primitieve 
Mexicaanse deskundige, omtrent wien reeds in 1592 werd gerapporteerd 
door de Franciscaner monnik Bernardinus de Sahagon, benutten dezelfde 
drogue, uiteraard thans aan de hand van een volledige analyse.

De Lophophora williamsii blijkt te bevatten : anhalomaline, anhalo- 
minidine, peyotline en lophapholine, een en ander verwant met morphine 
en strychnine.

In het algemeen is de plantenwereld fascinerend wat de geheime 
krachten betreft, die er tot heil of verderf van de mensheid wordt gepro
duceerd. Naast de Lophophora williamsii bevat de cactusvegetatie nog de 
belangrijke Trichocereus pachanoi, bevattende 1,29 gram mescaline per 
kg. De plant wordt benut in het noorden van Peru.

Een en ander en tevens een uitvoerig overzicht van alle mogelijke 
intoxicerende vegetaties vindt men in de Encyclopédie de la Divination, 
in 1965 uitgegeven in de serie Réalités de 1’Imaginaire, waarin ook een 
nadere litteratuuropgave te vinden is.
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G. KÖNIGS en W. W ESKAM P

Het geslacht Parodia 2
O v erz ich t v an  b esch rev e n  en  o n b esch rev e n  soo rten , 

v a r ië te i te n  en  v o rm en

3 P. aureispina Backbg., bloemen =fc 3 cm 0 ,  goudgeel.
var. elegans Backbg., met smalle goudgele bloembladeren.

4 * P. aurihamata Hort., bloemen ±  4,5 cm 0 ,  licht- tot donkergeel.
In de verzamelingen gaat onder deze onbeschreven naam een iets op 
P. mutabilis gelijkende plant met bleek-bruinachtig gele dorens. In 
„Kakt. u.a. Sukk.” 10 : 25, 59, staat een P. mutabilis f. nobilis Hort. 
af geheeld, dit kan volgens Backbg bovengenoemde soort zijn.

Figuur 71 G. Königs
P arodia  cruci-n ig ricen tra  (Fric) Sub.

P. sulphurea Hort. (Kkde., 3, 1939) behoort mogelijk ook hier bij. 
Slechts een naam was Microspermia aureihamata Fric en Krzgr. (bij 
Borg foutief aurihamata Backbg.). Op deze naam baseerde Ito zijn 
P. aurihamata, ten onrechte, omdat P. aureispina bedoeld was.
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Figuur 72

Parodia cintiensis
(zie voor uitvoerige 

beschrijving Succulenta 
1962, pagina 122)

5 P. atroviriclis Backbg. Enkelvoudig, donkergroen, tot 7 cm hoog, 6,5 
cm 0 ;  in de top iets wollig; ribben in spiralen, circa 13, in tepels 
verdeeld; areolen circa 9 mm uit elkaar; randdorens circa 10,5 mm 
lang, wit; middendorens 4, bruin, de drie bovenste dun, de onderste 
circa 1,2 cm lang, recht tot iets gebogen; bloem ca. 2,3 cm lang, 3 
cm 0 ,  geel; binnenste bloembladen ca. 2,5 mm breed, talrijk; stijl 
lichtgroen. In Noord-Argentinië gevonden door Fechser.

6 P. ayopayana Card., bloemen goudgeel.
* var. elata (FR. 746 A), met meer ribben, zie fig. 62.

7* P. borealis (FR. 120), zie fig. 63.
8 P. brasiliensis Speg., bloemen wit-bleek rosé.
9 P. brevihamata W. Haage, bloemen goudgeel.

10 P. buenekeri Buin., bloemen 3,5—4 cm 0  goudgeel, zie fig. 64.

11 P. camargensis Buin. en Ritt., var. camargensis (FR 86), bloemen 
3,5—5 cm 0 ,  karmijnrood.
var. camblayana Ritt. (FR. 724), bloemen 2—3 cm 0 ,  karmijn rood, 
aan de rand bruinachtig geel.
var. prolifera Ritt. (FR. 723), bloemen 2,5—3 cm 0 ,  goudgeel tot 
karmijn.
var. castanea Ritt. (FR. 726), bloemen 2—3 cm 0 ,  karmijn, rand 
bruinachtig geel.
Identiek met FR. 726 zijn Ritter’s veldnummers FR. 47 B en FR. 86 A. 
De naam P. camarguensis in de prijscouranten van de Firma Winter 
en Uhlig is een drukfout.

12=:- P. cardenasii (FR. 914), bloemen lichtgeel, ca. 3—4 cm 0 ,  zie fig. 65.
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13 P. carminata Backbg., bloemen 2,5 cm 0 ,  glanzend karmijn rood. 
14* P. carrerens Card., de beschrijving volgt nog dit jaar door Prof. 

Cardenas.
15 P. catamarcensis Backbg., bloemen lichtgeel, vrij groot.

var. rubriflorens Backbg. Verschilt van het type door de rode bloe
men; middendorens, soms 3, waarvan 2 naar boven en één naar 
beneden gericht is; meestal maar één haakvormig en vleeskleurig. 
Noord Argentinië; gevonden door Fechser.
De Parodia sp. nov. in de catalogus van Uhlig behoort hiertoe.

16 P. chrysacanthion (K. Sch.) Backbg., bloem niet zo groot, geel; een 
vorm met lichter gekleurde bloemen heet var. leucocephala.

17 P. cintiensis Ritt. (FR. 85 A), bloemen bloedrood, fig. 72.
18 P. columnaris Carcl., bloemen ca. 3 cm 0 ,  lichtgeel.
19 P. comarapana Card., bloemen oranjegeel.

* var. paucicostata (FR 743a).
20 P. comata (FR. 932), bloemen bloedrood-karmijn.

> ƒ< /
%  • **,«> * v  /

Figuur 73 foto: G. Künigs
Parodia formosa FR 735 (zaailing van Sieperda)
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21 P. commutans Ritt., bloemen goudgeel-kopergeel, de buitenste bloem
bladen zijn gedeeltelijk bruinrood.

22 P. comosa (FR. 111), bloemen geel; in habitus nauwelijks te onder
scheiden van P. echinus.

23 P. compressa Ritt. (FR. 385), bloemen ca. 2 cm 0 , zuiver licht- 
karmijn; verwant aan P. ocampoi (FR. 738). In de catalogi van H.

Figuur 74 foto: G- Königs
Parodia culpinensis (FR. 730)

Winter is P. ocampoi foutief met FR. 385 en P. compressa met FR. 
385 A aangeduid.

24 P. cruci-nigricentra (Fric) Sub., bloemen geel.
*  var. sibalii Sub., beide vormen van P. faustiana ?

25=:- P. culpinensis (FR. 730). In de katalogus van Stirnadel staat foutief 
km 730.

Vertaling van W. Ewals, Tegelen (Wordt voortgezet.1
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Dr. H. VAN BEEK  - Z aandam

Lekepraat
Voorjaar en voorzomer lenen zich goed voor het bekijken van onze 

planten : dit is immers voor het overgrote deel de tijd van groei en bloei. 
En als U dan toch dikwijls in Uw kas komt en geniet van wat er te zien 
valt (of U te ergeren aan die plant die het nog steeds niet wil doen; toch 
maar eens uit pot of blik kloppen om te zien of er geen wortelluis of aal
tjes aan de wortels zitten) kunt U in één moeite door eens wat waarnemen 
(en daarover in Succulenta schrijven).

Zo b.v. het verschijnen van de bloemknoppen. Bij Echinocereus ziet 
U dat de knop al gevormd en wel de opperhuid van de plant doorbreekt; 
bij andere cactussen zoals Echinopsis en Cleistocactus ziet U dat de plant 
een zekere grootte of leeftijd moet hebben bereikt om bloeibare areolen 
te vormen : zij maken dan areolen die aan de bovenkant iets wollig zijn. 
Uit dit wollige deel ontstaan dan de bloemknoppen. U zult in oudere jaar
gangen van ons tijdschrift vaak lezen dat Echinopsis zijn bloemknoppen al 
in het najaar maakt. Zelf heb ik dat nooit gezien (mogelijk heb ik niet 
goed genoeg gekeken); ik zag alleen ook nog in september nieuwe groei 
van bloeibare areolen en de knopvorming pas in het voorjaar. Let er eens 
op en schrijf in ons blad als U er het niet mee eens bent.

Ook het verwelken van de bloemen geeft wat te zien. Bij onze meeste 
cactussen en vetplanten laat de onbevruchte bloem in zijn geheel los en 
laat zich zo verwijderen (Notocactus, Rehutia, Echinopsis, Echinocereus) 
of valt van zelf af, verdroogd, Cereus peruvianus, Chamaecereus syi- 
vestrii) of nog sappig (Gymnocalycium mihanovichii en G. denudatum). 
Bij sommige vetplanten laat óf de verdroogde bloem van de bloemsteel 
los en als de bloemstengel geheel is uitgebloeid gaat deze loszitten en 
kan hij uit de plant worden getrokken (Gasteria, Haworthia), óf alles blijft 
zitten (Adromischus). Lithopsbloemen laten onbevrucht op den duur los, 
bij Glottiphyllum verdroogt de onbevruchte bloem in zijn geheel en blijft 
aan de plant zitten.

Heeft de bloem vrucht gezet dan blijft ze in haar geheel zitten (Noto
cactus) of de bloembladeren vallen af (Echinopsis, Rehutia, Echinocactus 
setispinus). Dit loslaten lijkt op dezelfde manier te gebeuren als met de 
bladeren van onze loofbomen in het najaar, n.1. door de vorming van een 
kurklaagje op het scheidingsvlak.

Mammillaria’s doen het weer anders : de bloemblaadjes vouwen zich 
in, de hele bloem lijkt te verdrogen en zich als het ware in het planten- 
lichaam terug te trekken, zodat de verdroogde resten alleen bij goede 
zijdelingse belichting nog in de tepeloksels zijn te zien. Zijn ze bevrucht, 
dan verschijnt pas veel later bij verrassing de bes uit het plantenlichaam. 
Ook bij Coryphantha andreae verdroogt de bloem ogenschijnlijk in zijn 
geheel en trekt zich in de wollige kop terug.

Deze opsomming was bijzonder onvolledig en misschien hier en daar 
zit er wel een foutje in. Bekijkt U Uw eigen planten er eens op na en
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schrijf eens in Succulenta wat U heeft gezien; dan kan iedere liefhebber 
er zijn voordeel mee doen.
Er is in ons blad weinig of niets over geschreven en de geleerde planten- 
kenners hebben het te druk met het bestuderen van nectarkamers en dis- 
kussies over de vraag hoe deze of die plant nu moet heten om zich hier
mee bezig te houden.

Laten wij iets leren van Heimans en de dit jaar herdachte Thijsse 
die ook niet geleerd deden maar gewoonweg in de natuur keken wat er 
waar te nemen viel. Tussen haakjes : wat voor insecten komen in Uw 
kas op welke bloemen af ?

Studieclub v an  Cactuskwekers
Het is een eis des tijds, dat een mens zoveel mogelijk afweet van zijn 

beroep. Dat geldt zeker voor de zelfstandige, voor wie het lang niet een
voudig is om de steeds hoger wordende bedrijfskosten te financieren en 
daarbij ook nog een banksaldo te hebben voor zijn persoonlijk leven.

Als U het aantal cactussen kende dat in het Westland per jaar ge
kweekt wordt — zo tussen de kassen met tomaten — zoudt U het waar
schijnlijk niet kunnen geloven.

Het kweken van cactussen is interessant en mooi. Een cactus heeft 
een heel apart karakter en spreekt tot de verbeelding der mensen. Als 
zodanig is het ook wel te begrijpen, dat juist door de aparte vormen en 
kleuren, zowel van planten als bloemen, er afzet voor dit artikel gevonden 
wordt. De Nederlandse kwekers hebben een goede naam op de buiten
landse markt.

Hoewel de Westlandse kwekers bijzonder actief zijn, ontbreekt het 
hun aan ervaring en voorlichting. Wat kennis van soorten betreft is er nog 
een groot onbekend gebied.

Het is een interessante bezigheid een onbekende soort in de kwekerij 
op te nemen, om te zien of er wat inzit voor de handel.

Vanuit de gedachte, dat cactuskwekers hun bedrijven alleen dan in 
stand kunnen houden als ze steeds open staan voor vernieuwing, wat in 
veel gevallen onderling overleg zal betekenen, is de studieclub geboren 
„Eendracht maakt macht” zegt een bekend spreekwoord en dit is wel 
speciaal voor deze bijzondere branche van toepassing.

In december ’63 is de eerste contactavond georganiseerd, waarvoor 
verrassend veel belangstelling was. Op 20 januari ’65 is er een officieel 
bestuur gekozen.

De studieclub is in het afgelopen winterseizoen driemaal bijeen ge
weest. Voor de nazomer staat er o.m. een excursie naar België op het 
programma.

Om U in staat te stellen Uw sympathie met deze club te betuigen, 
hetzij met woorden, hetzij met stekken of zaden van bepaalde cactussen 
of vetplanten, volgt als slot nog het adres van de secretaris : Freek Hoog
vliet, Onstelijke Slag 7, Maasdijk.

140



Op 23 augustus j.1. overleed plotseling ons medelid de Heer

GERARD JOHANNES KOPPERS

in de ouderdom van 62 jaar. De overledene was een reeks van jaren 
penningmeester en ere-lid van de afdeling Rotterdam. Hij genoot 
in vele afdelingen bekendheid door het vertonen van zijn prachtig*; 
dia’s, gemaakt naar planten uit zijn collectie ultra-succulenten. Voor 
de afd. Rotterdam betekent het heengaan van de Heer Koppers een 
groot verlies.

Bestuur van de afd. Rotterdam.

VRAAG- EN AANBOD
GEZOCHT : L iefhebber van  dw erg-aga- 
ven zoekt contact m et anderen  voor u it
w isseling van  gegevens en p lan ten  (ook 
koop). Br. aan  Ir. W. G. van  den A kker, 
B urg. P atijn laan  67, D en Haag, telefoon 
070—245320 overdag; 070—635016 avond

TE KOOP GEVRAAGD: enkele  cactus
en vetp lan tenboeken  m et gekleurde 
p laatjes, eventueel V erkade etc. B rie 
ven aan F irm a K. M antel & Zn, G rote 
P oelllaan  31, A alsm eer.

UIT DE AFDELINGEN
GORINCHEM

Op 16 en 17 ju li j.1. heeft de afdeling 
G orinchem  en O m streken m et een stand 
deelgenom en aan de „S treekdagen  1965 ’ 
die in A lm kerk  zijn gehouden.
Deze streekdagen die in  h e t bijzonder 
voor het L and van  H eusden en  A ltena 
van  grote betekenis zijn, om dat zij fu n 
geren als m iddel om alle  p roductieve 
k rach ten  in  h e t gebied te  ve rs te rk en  en 
to t een éénheid sam en te  brengen, tr e k 
ken  jaa rlijk s  grote aan ta llen  belangste l
lenden.
V an deze un ieke gelegenheid heeft onze 
afdeling  een dan k b aar gebru ik  gem aakt 
om m et een m et cactussen en  ve tp lan 
ten  ingerich te  stand  „naar bu iten  te 
tred en ”.
Door verschillende leden van  de a fde
ling  w erd  een aan ta l p lan ten  afgestaan 
w aardoor de stand  ook h e t k a ra k te r had 
van een verzam eling p lan ten , b ijeen
gebrach t door de afdeling.
H elaas w aren  de w eergoden de S treek 

dagen n ie t gunstig  gezind, hetgeen 
u ite raa rd  zijn stem pel heeft g ed ru k t op 
h e t to taa l aan ta l bezoekers.
N iettem in hebben enige duizenden be
zoekers regen  en w ind getro tseerd  om 
deze rayonale  m anifestatie  m et een  b e 
zoek te  v ere ren  om te  kunnen  genieten 
van  hetgeen  e r w as te  zien en te  be le
ven.
H et behoeft geen betoog dat de stand  
van  onze afdeling  in  h e t cen trum  stond 
van de belangstelling.
Gok voor h e t o rgan iserend  com ité was 
onze stand  een d ankbaar object tem eer 
om dat Succulenta de p rim eu r en d aa r
door ook de p rik k e l hee ft gegeven voor 
ta l van andere  veren ig ingen  die zich 
bezighouden m et één of andere  vorm  
van  liefhebberij. Tevens verschafte  h e t 
be trekke lijk  geringe ingenom en 'p lek je ’ 
een oase van  ru s t en bekoring  tussen 
de tentoongestelde tractoren , landbouw 
w erk tu igen , w asm achines, hu ishoude
lijke appara ten , m eubelen, brom fietsen 
etc., etc. H onderden belangstellenden 
hebben kennis gem aakt m et onze vorm  
van  liefhebberij en m et de bijzondere 
p rach t van  de tentoongestelde p lanten. 
O pm erkelijk  w aren  de reacties van 
velen  die enkele  p lan ten  van  M am m il
la ria  m oellendorffiana in  bloei zagen 
staan  en  voor velen  w as d it ook aan 
leid ing om vragen  te  stellen  hoe dit 
m ogelijk was.
Bij de in rich ting  van  de stand  w as 
reken ing  gehouden m et he t sortim ent 
p lan ten , te rw ijl e r  ook een zaaitest m et 
zaailingen, u itgevoerde entingen, e.d. 
te  bezichtigen was.
U it deze belangstelling  en door de vele 
vragen, die w erden  gesteld m ag gecon
c ludeerd  w orden  d a t voor h e t houden 
en  verzorgen van  cactussen en  vetp lan -
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W ederom  ontvangen

zeldzam e zaden
van Parodia, Islaya, G ym nocalycium , 
P yrrhocactus, N otocactus, M am m illaria, 
R ebutia, C oryphan tha  etc. 
B elangstellenden kunnen  een lijst aan 
vragen  bij J . GJELTEM A, W. H. Vlie- 
genstraa t 45, Z utphen.

ten m eer belangstelling  bestaa t dan 
m en opperv lakkig  zou verm oeden.
A an de geïn teresseerden  w erd  de b e 
kende fo lder u itg e re ik t die voor d it 
doel door de V ereniging besch ikbaar 
was gesteld.
Door deze deelnam e door m iddel van 
een stand, aan  de S treekdagen  ’65 kap  
de afd. G orinchem  en O m streken te ru g 
zien op een geslaagd experim en t dat 
zeker in 1966 h e rhaa ld  d ien t te  w or
den en m ogelijk ook voor een groot
sere opzet in  aanm erk ing  kom t.
Door h e t o rganiserend  com ité van  de 
„S treekdagen  1965” w aren  voor de 
standhouders prijzen  besch ikbaar ge
steld  w aarbij gelet w erd  op inrichting , 
de verzorging, de voorlichting  enz. 
Onze afdeling  m ocht zich gelukkig  p rij
zen m et de aan  hen  toegekende tw eede 
prijs, w aarbij zij opgem erk t d a t ta l van  
grote bedrijven  die w erken  m et vaste 
stands en daarm ede ook door h e t ge
hele land  reizen op deze tentoonstelling  
w aren  vertegenw oordigd, zodat gespro
ken m ag w orden  van  een mooi re su l
ta a t w aar h e t b es tu u r van  de afdeling 
te rech t tro ts  op is.

H. DEN TUINDER, Secretaris,
K. v. d. Sandeplein  9 - S leeuw ijk.

ZAANSTREEK
M idden sep tem ber organ iseert de v e r
eniging F lo ra lia  in  Z aandam  een te n 
toonstelling. H et lig t in  de bedoeling dat 
de k ring  Z aanstreek  van  Succulenta 
h ierbij aanslu itend  een tentoonstelling  
van  cactussen en  v e tp lan ten  zal hou
den. E venals voorgaande ja re n  kunnen  
wij h iervoor ook nu  w eer beschikken 
over de stadskw ekerij, n u  ech te r over 
een  gedeelte van  de grote kas. D aar de 
ju is te  datum  nog n ie t bekend  was, bij 
de inzending van  d it berich t, verzoeken 
wij even tuele  belangstellende afdelin 
gen even een k a a rtje  te  schrijven  aan 
de secretaresse van  de afd. Z aanstreek. 
U on tvangt dan  zo spoedig m ogelijk  van 
mij een b e rich t m et datum  en tijden  
van openstelling.
M evr. A. HOEKSTRA-TUYN, Secr.esse, 

R osm olenstraat 9a, — Zaandam .
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Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f t ï I I O

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

W at is het  g e h e i m ?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20

ftisto
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. 's HERTOGENBOSCH



O n z e  nieuwe

ZADENLIJST
van c a c t u s s e n  en andere  succulenten  

is w eer  G R A T I S  verkrijgbaar

Fa. K. E D E LM A N  - REEUW IJK

D.  B O U W M A N
IM P O R T  — E X PO R T  
G ro te  so rte rin g  C actu ssen  

en  p r im a  V e tp la n ten  
D IJK W E G  56b — N A A L D W IJK

T elefoon  01740—5168.

In k o o p -V erk o o p  Im p o r t-E x p o r t
C A C T U S SE N  EN  V E T P L A N T E N

W. J. V A N  K EM P EN
B ra k k e n s te in  —  N ijm eg en

D rie h u iz e rw e g  327, T el. 08800-53377

H. V. D O N K E L A A R
C A C T U S K W E K E R IJ — W ER K EN D A M  — T E L E F O O N  01835—430
Regelmatig nieuwe Im porten u it Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  M EER DAN 2000 SOORTEN.
Z a te rd a g s  de geh ele  dag v o o r l ie fh e b b e rs  geopend . — Z o n d ag s geslo ten .

Cactuskwekerij A. N. B U LTH U IS  & Co. C.V.
PR O V IN C IA L E  W EG  O O ST  8 - C O TH EN  (U.) — T E L E F O O N  03436—267

U itg eb re id  so r tim e n t v e tp la n te n  e n  cac tu ssen , sp e c ia a l M a m m illa r ia ’s
Sortimentslijst op aanvrage.

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  BLOEMPOTTEN
in  de  m a te n  5 t / m  14 cm in  n o rm a le  e n  lag e  m o d ellen

v o o r  N E D E R L A N D v o o r B E L G IE
T ho v ad ec  P la s t ic ’s H o llan d  N.V. „T h o v ad ec”
B lo e m e n s tra a t 46 — T e r  A a r M e e rs tra a t 55, H eu sd en , G en t

T elefo o n  (01722) 137 T elefo o n  (09) 28 4174

Ondergetekende zou het op prijs stel
len, wanneer leden, die voor het Cli- 
chéfonds zaden ter beschikking wil

len stellen, daarmee niet wachten tot het einde van het seizoen. Indien 
de zaden vroeg binnenkomen zal de zaadaanbieding in het decembernum
mer kunnen worden gepubliceerd.

W. J. RUYSCH 
Brinkstraat 49, Bennekom

cJ-let (E ïlické joncló
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’t Is buitengewoon zoals
G R A A F L A N D  aan
alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en..........liefde
voor bloemen en planten.

DE G R A A F L A N D -  

B R O E I K A S J E S
zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s Zaterdags geopend van 9—18 uur.

FIRMA CHR. GRAAFLAND
Utrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN —  Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

Reis per vliegtuig
onder leiding van de Heer WE RNE R  H O F F M A N N

(Botanische tuin, Heidelberg) 
naar de mooiste vindplaatsen 
van Cactussen, Bromeliaceeën en 
Orchideeën van Zuid Amerika
in februari 1966.

Frankfurt - Rio de Janeiro - 
Lima - Cuzco - San Ramón - 
Ascunción - Colonia Indepen- 
dencia - Watervallen van Igua- 
zü - Brasilia - Rio de Janeiro 
(met Carnaval) - Frankfurt.

PRIJS 5950 MARK PER PERSOON
In deze prijs is begrepen :
Alle reizen per vliegtuig met 
lijndiensten van de I.A.T.A.- 
luchtvaartmaatschappijen in de 
Economy klasse; alle reizen vol
gens het prospektus met bus, 
trein en motorboot; logies in 
uitsluitend goede hotels in ka
mers met 2 bedden, ten dele 
met bad en toilet; alle maal
tijden; leiding van de reis.

Iedere deelnemer ontvangt bo
vendien na afloop van de reis 
een uitvoerig verslag met af
beeldingen.

De reis voert langs belangrijke 
vindplaatsen van planten, ar- 
chaeologisch en kultuur-histori- 
sche bezienswaardigheden en 
door de fraaiste landschappen 
van Zuid Amerika

Vraagt de meer uitgebreide gegevens van deze reis aan :
Gesellschaft fiir Liinderkunde e.V., Postfach 602, Heidelberg, D ’land.



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 75  Lobivia arachnacantha var. torrecillacensis foto: Buining 

(Zie het artikel op pag. 149)
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Dr. B. K. BOOM

m aancl tot m a a n d
De cactuskas te Wageningen heeft een nieuwe kap gekregen; de plan

ten staan er weer netjes in en we gaan vol goede moed verder. Helaas 
hebben we, doordat het nogal onverwachts zijn beslag kreeg, bezoekers 
moeten teleurstellen, maar ze kunnen nu weer terecht. Het is wel wat laat 
in de tijd, maar er is thans, zelfs bij cactussen, voor de kenners ook heel 
wat te zien.

Najaarsbloeiers zijn er onder de cactussen en vetplanten niet al te

F iguur 76  foto: de Boer
Conophytum flavum

veel; het zijn vooral enige geslachten van de Ficoidaceae (Mesembryanthe- 
mum-familie), die voor wat de bloem betreft de aandacht vragen.

Vooral Conophytum is daarbij favoriet. Het is jammer, dat nog zo 
weinig mensen deze planten kennen. Dat komt wel, doordat ze moeilijk 
verkrijgbaar zijn. Er zijn maar weinig handelaren, die er wat van hebben, 
de cultuur is namelijk nogal duur, omdat een leverbaar plantje toch al op 
zijn minst 3 jaar oud moet zijn. Misschien zou er geworteld stek kunnen 
worden aangeboden.
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Een verder nadeel zou zijn, dat de planten in de zomer er zo doods 
uitzien. Dat bezwaar geldt alleen voor de niet-liefhebber, want de ama
teur bekijkt zulke planten met een ander oog : hij wordt geconfronteerd 
met de jaargetijden, hij ziet de steeds doorgaande wisseling van groei 
en rust; hij ziet uit de schijnbaar dode planten weer nieuw leven ontstaan.

In september begint het (soms al in augustus), de vliezen worden ver
broken en het jonge hoofdje komt te voorschijn. Soms zijn het er zelfs twee

Figuur 77
Conophytum batesii

en daardoor groeit de zode. In het voorjaar worden de hoofdjes langzaam
aan fletser van kleur en vrij plotseling verdroogt de opperhuid.

De bloei valt in het najaar, is meestal overvloedig en vrij langdurig. 
De dagbloeiers (geel, oranje, rood of lila) zijn natuurlijk het meest attrac
tief, maar van de nachtbloeiers kan men ook veel plezier beleven; men 
moet de potjes dan wel in de kamer halen; overdag staan de gesloten bloe
men rechtop, maar reeds tegen 16 uur gaan ze open en dan zijn het net 
madeliefjes met zeer dunne bloembladen; vele soorten geuren boven
dien heerlijk. Bijna al deze nachtbloeiers zijn wit van bloemkleur,

De cultuur is niet moeilijk, wanneer de lichamen groen zijn, behoeft 
men met water niet zuinig te zijn, maar zodra de vliezen gevormd worden 
moeten ze bijna droog worden gehouden. Bijna : men moet de planten 
behoeden voor uitdroging, dus de grond moet iets vochtig blijven.
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Argyroderma’s bloeien ook fraai, meestal geel of paars. De planten 
zijn gemakkelijk te herkennen aan de typische zilverachtig blauwe kleur. 
Ze zijn evenwel altijd eender, ze veranderen nooit, gedurende een jaar niet, 
zelfs in hun hele leven niet. Ze hebben maar één bladpaar, dat ieder jaar

Figuur 78  folo: de Boer

Conophytum wittebergense de Boer (vergr. 1,5 X)

wordt vernieuwd, ze vertakken zich (behoudens enkele soorten) dus niet.
Ook vragen Argyroderma’s iets meer aandacht. De cultuur is niet 

moeilijk, maar men moet wel uitkijken. De bladen zwellen namelijk 
na een fikse watergift zo sterk, dat de huid barst; zeer vele Argyroderma’s 
uit de collecties vertonen deze scheuren en dat zal wel de reden zijn, 
waarom we deze planten niet zo veel in de verzamelingen aantreffen.

Men kan het scheuren voorkomen, door nooit veel water in eens te 
geven, maar altijd mondjesmaat. Dan nog kan men het barsten zelfs niet 
altijd voorkomen, maar wij hebben bij deze manier van watergeven toch 
wel mooie planten gekregen.

Voorzitter: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.), Tel.: 03496-226.

Secretaresse: Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530-3439.
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Bruyn, Wilhelminasingel 28 , Pijnacker.

Penningmeester: G. D. Duursma, Spoorstraat 106, 
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A. F. H. BUINING

Lobivia arachnacantha Buin. et Ritter

(Zie de voorpagina)

Lobivia arachnacantha werd beschreven in Succulenta mei-juni 1956, 
p.p. 37/38. Reeds daar werd vermeld, dat er aarzeling bestond of de 
plant bij het geslacht Echinopsis of bij Lobivia behoorde. Tenslotte kozen 
wij het laatst genoemde geslacht.

Deze plant werd mij door Ritter gezonden in januari 1955, met een 
aantal belangrijke notities, waarbij opgemerkt werd, dat de zaden aan
zienlijk verschillen van Mediolobivia. Zij was gevonden op circa 2000 m

Figuur 79 foto: Buining
Lobivia arachnacantha Buin. et Ritter

hoogte bij Samaipata, provincie Florida, dep. Santa Cruz in Bolivië, waar 
zij in betrekkelijk gering aantal voorkwam. Ritter vond in deze omgeving 
een variatie van arachnacantha onder FR 360A, een roodbloeiende vorm. 
Reeds op 24 april 1956 schreef Ritter mij, dat zijn FR 360A waarschijnlijk 
identiek was met Echinopsis torrecillacensis Carcl.

Onder deze naam publiceerde Cardenas in het Amerikaanse tijdschrift 
juli-augustus 1956, p. 110, deze plant. Als vindplaats werd aangegeven, bij 
Torrecillas (Comarapa) op 3500 m, provincie Florida, dep. Santa Cruz in 
Bolivië.

Nadat inmiddels enige importen van FR 360A waren ontvangen, 
zond Cardenas mij een aantal plantjes van arachnacantha en torrecillacensis, 
die tijdens de verzending door elkaar geraakt waren en niet meer te onder-
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Figuur 80
a. bloem  even voor het opengaan;
b. helft van doorgesneden bloem:
c. binnenste bloem blad;
d. buitenste bloem blad;
e. doornbundel.

scheiden waren. In de volgende jaren bloeiden de planten oranjegeel en 
roodachtig. Met enkele kleine onbetekenende verschillen geleken ze vol
komen op de planten van Ritter.

In 1963 bezocht ik John Donald in Engeland, die mij een aantal plan
ten van L. arachnacantha en L. torrecillacensis toonde. Zij waren gerang
schikt naar de kleuren van de bloemen. Het bleek ook daar, dat beide 
vormen sterk spruiten aan de basis en dat naast een zekere variabiliteit 
van het plantenlichaam in vorm en kleur, vooral de bloemen en ook de 
bloembuizen in vorm en kleur vrij sterk variëren. Zo kwamen bij L. torre- 
cillacensis de volgende kleuren der slanke bloembuizen voor: rood, helder 
groen, bruin, purperbruin, purper en groen met rode schubjes. Het was 
vrijwel onmogelijk de niet bloeiende planten met zekerheid van elkaar te 
onderscheiden.

Prof. Cardenas heeft sedert enkele jaren L. torrecillacensis gerangschikt 
onder Mediolobivia. Hoe hij daartoe komt is ons een raadsel. In een 
gesprek met hem hield hij echter vol, dat deze plant een goede Medio
lobivia is. Nu komen Mediolobivia in hun enorme variabiliteit alleen voor 
in Noord Argentinië, en voor zover mij bekend, beslist niet in Bolivië en 
zeker n i e t  in Santa Cruz.

Wij menen derhalve te moeten betwijfelen of Prof. Cardenas wei 
Rebutia (M ediolobivia) aureiflora van Backeberg kent.

Beide onderhavige planten zijn zeker geen species tussen de ge
slachten Lobivia en Rebutia, maar wel tussen Lobivia en Echinopsis.

Na nauwgezette studie ben ik met zekerheid tot de conclusie ge
komen, dat Echinopsis torrecillacensis Card. een vorm of hoogstens een

150



Figuur 81 Lobivia arachnacantha Buin. et Ritter foto: Buining

variëteit is van de eerder gepubliceerde Lobivia arachnacantha Buin. et 
Ritter, waarom ik haar noem Lobivia arachnacantha var. torrecillacensis 
(Card.) Buin. Zij wijkt, zoals hiervoor genoemd, in vorm en kleur wat 
plant en bloem betreft wat af van het type.

Ook Backeberg wijdde beschouwingen aan genoemde planten, maar 
beschikte blijkbaar alleen over foto’s en niet over importmateriaal.

Zowel het type als de variëteit blijken bijzonder fraaie en gemakkelijk 
bloeiende plantjes te zijn. Ze groeien, nu ze eenmaal geacclimatiseerd zijn, 
ongeënt uitstekend, vooral in plastic potten of blikken en maken spoedig 
vanuit de basis spruiten, die weldra kleine luchtworteltjes maken, een 
eigenschap die bij Mediolobivia niet voorkomt.

In de komende jaren zullen deze plantjes zeer zeker hun weg vinden 
in onze liefhebbersverzamelingen.

De benaming wordt dus als volgt:
L. arachnacantha var. torrecillacensis (Card.) Buin. nov. comb.
(Echinopsis torrecillacensis Card. in Cact. Journal (U.S.) 1956:110).

S^et (^ticUéloncló
Ondergetekende zou het op prijs stel
len, wanneer leden, die voor het Cli- 
chéfonds zaden ter beschikking wil

len stellen, daarmee niet wachten tot het einde van het seizoen. Indien 
de zaden vroeg binnenkomen zal de zaadaanbieding in het decembernum
mer kunnen worden gepubliceerd.

W. J. RUYSCH 
Brinkstraat 49, Bennekom
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Figuur 82

Opuntia aurantiaca
foto: Sterk

W. STERK

Opuntia 

aurantiaca

Hoewel we bij bijna 
iedere cactusliefhebber 
wel enkele Opuntiasoor- 
ten vinden, kunnen we 
toch vaststellen dat deze 
planten zich niet kunnen 
verheugen in een grote 
belangstelling.

Dit is wel te begrijpen, omdat veel soorten voor de meeste verzame
laars te groot worden. Bovendien lijken de soorten soms nogal veel op 
elkaar en willen ze dikwijls pas op vrij hoge leeftijd in bloei komen.

Toch is er een aantal soorten, die de moeite zeker waard zijn. Al meer 
dan tien jaar heb ik de beste ervaringen met enkele winterharde soorten, 
die ik ieder jaar in de tuin in bloei zie komen.

Een paar jaar geleden kocht ik bij Hoogvliet in Maasdijk een plantje 
met bijna rolronde leden, dat daar bekend was onder de naam Opuntia 
aurantiaca. Ik kocht dit plantje omdat ik daar op de kwekerij zag, dat 
het zeer snel uit stek te vermeerderen was. Het was mijn bedoeling het 
te gaan gebruiken als onderstam. Zoals bekend zijn veel Opuntia’s daar 
heel geschikt voor, al worden ze hier niet zoveel daarvoor gebruikt. Het 
experiment lukte niet zo best. De enige plant die ik erop aan de groei 
kreeg was Opuntia salmiana, maar ook die groeit op dit onderstam- 
metje maar langzaam en bloeit slecht.

Een van de stekken liet ik doorgroeien, maar omdat de dorens bij 
de minste aanraking in de huid blijven haken en de plant daardoor telkens 
leden verloor, plaatste ik het in een hoek van de kas, waar het in een jaar 
opgroeide tot een plant van dertig centimeter hoogte. De leden kunnen 
tot vijftien centimeter lang worden, maar blijven meestal korter. De areolen 
zijn tamelijk groot, wit en met een donkere vlek omgeven. De dorens zijn 
nogal ongelijk van grootte, de langste worden zeker twee centimeter. Het 
aantal is tot vijf per areool en de kleur van de dorens is lichtbruin.
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Figuur 83
Opuntia aurantiaca

foto: Sterk

In mei ontwikkelde 
zich een twaalftal knop
pen, die ruim een maand 
later mooie gele bloemen 
werden. Deze gele bloem- 
kleur klopte natuurlijk 
niet met de naam van de 
plant. Deze naam bleek 
geen eenvoudige zaak, iets 
wat helaas bij cactussoor
ten wel meer voorkomt.

In 1833 beschreef 
John Lindley een plant 
met oranje bloemen, af
komstig uit Uruguay. 
Backeberg geeft deze be
schrijving uit de tweede 

hand, en wel zoals Spegazzini deze heeft gegeven. Volgens deze 
beschrijving was de langste doren niet meer dan anderhalve centimeter.

O. aurantiaca werd door John Lindley in 1853 beschreven naar een 
plant met o r a n j e  bloemen afkomstig uit Uruguay. Gillies beschreef 
een plant afkomstig uit Argentinië met g e l e  bloemen onder dezelfde 
naam. Waarschijnlijk zijn het twee kleurvariëteiten van dezelfde soort. 
J. Borg geeft de volgende beschrijving : Afkomstig uit Argentinië en Uru
guay, plant vrijwel liggend en uitspreidend. Leden donkergroen tot bijna 
zwart, langwerpig tot bijna cylindervormig, 5—15 cm lang en 1—2 Vz cm 
dik. Doorns 2—3 soms meer tot 6, bruin of geelbruin, 1—3 cm lang, recht 
priemvormig. Areolen tamelijk groot, grijsachtig met bleek gele glochidiën. 
Bloemen diepgeel of oranjegeel, ongeveer 4 cm breed, vrucht peervormig 
2—3 cm lang, rood.

De cultuur is eenvoudig. Als we maar zorgen dat het plantje met 
rust gelaten wordt zodat de leden niet afbreken, want dan komt het 
niet in bloei.

In ieder geval is het een mooie soort, die de moeite waard is ge
kweekt te worden.
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Dr. L. ST E R C K  - Voorschoten

Enkele Engelse impressies
Voor zakelijke doeleinden was ik enige tijd geleden veertien dagen 

in Londen. Van deze gelegenheid maakte ik gebruik om eens een idee 
te krijgen van de wijze, waarop onze hobby in Engeland wordt beoefend. 
Over enige zaken, die mij daar in het bijzonder opvielen, wil ik hier 
gaarne in het kort iets opmerken.

Zeer belangwekkend vond ik een bijeenkomst van een aantal leden 
van de Mammillaria Society te Londen. Van een bepaalde groep Mam- 
millaria’s nemen de leden zoveel mogelijk exemplaren mee naar de ver
gadering. Tijdens de bijeenkomst, die ik bijwoonde, was de belangstel
ling gericht op een bepaald niet eenvoudige groep van planten, n.1. • 
Mammillaria bocasana, Mam. erectohamata, Mam. hirsuta, Mam. kun- 
zeana, Mam. longicoma en Mam. schelhasei.

Zeer serieus werden de planten bekeken en vergeleken; de coupe 
speelde daarbij een belangrijke rol. Maar het bleef niet alleen bij kijken 
en vergelijken. Alle aanwezige planten werden met behulp van daarvoor 
bestemde formulieren uiterst nauwkeurig beschreven. Mr. Hunt, die op
trad als leider van de activiteiten, diende van advies in die gevallen, 
waarbij zich problemen met het beschrijven voordeden.

Wat mij het meest trof in deze bijeenkomst was het actief bezig zijn 
van de deelnemers en het centraal stellen van levend materiaal. Wellicht 
een goed voorbeeld voor vele bijeenkomsten in ons land, waar misschien 
de echte planten wel eens iets te veel worden verdrongen door dia’s. Hoe 
boeiend het overigens ook is om goede dia’s van succulenten te bekijken.

Nog een paar woorden over de Mammillaria Society. Zoals uit de 
naam al blijkt richt deze vereniging zich op de studie van Mammillaria’s. 
Sedert augustus 1960 wordt een twee-maandelijks blad uitgegeven. Zowel 
uit een oogpunt van algemene leesbaarheid als van vaktechnisch niveau 
is dit tijdschrift, naar ik meen, zeer aantrekkelijk. Het is een geslaagde 
poging om geïnteresseerde liefhebbers te stimuleren tot serieuze bestu
dering en verkenning van een boeiende plantengroep.

De vereniging telt ruim 400 leden, verspreid over de gehele wereld. 
Het streven is erop gericht om in die gevallen, waar een aantal leden 
niet al te ver van elkaar verwijderd woont, tot locale studieclubs te komen. 
Zou het niet mogelijk zijn ook in Nederland een poging in die richting te 
ondernemen ?

*  *
*

Bijzonder interessant was voor mij een bezoek aan een cactustentoon
stelling, georganiseerd door de Kring Croydon van de National Cactus & 
Succulent Society. De eigenlijke tentoonstelling duurde slechts een zater
dagmiddag, maar de belangstelling was dan ook overweldigend. Honder-
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den geïnteresseerden verdrongen zich rondom een groot aantal lange tafels, 
waarop de planten waren neergezet. Vele bezoekers waren druk aan het 
fotograferen. Onder meer viel te constateren, dat de belangstelling zich 
niet alleen op cactussen richt. Er waren ook vele en dikwijls zeldzame vet
planten te bewonderen. Planten in blik zag ik maar weinig, maar de plas
tic pot bleek, althans voor zover het de tentoonstellingsplanten betrof, zeer 
populair te zijn.

Het meest opvallende voor mij was echter het wedstrijd-element, dat in 
deze tentoonstelling naar voren kwam. De deelnemers konden in 55 ver
schillende klassen trachten om voor een prijs in aanmerking te komen. Bij 
wijze van voorbeeld kunnen de volgende klassen worden genoemd :

— zes planten uit zaad opgekweekt; niet gezaaid vóór 1 januari 1962;
— zes cactussen en/of vetplanten in potten, niet groter dan 15 cm;
— zes verschillende soorten Mammillaria’s in potten, niet groter dan 9 

cm (de winnaar toonde mooie exemplaren van Mammillaria roseana. 
M. mystax, M. celsiana, M. umbrina, M. bombycina en M. herreana;

— een schaal zaailingen van één soort cactussen, gezaaid in 1964;
— drie verschillende bladstekken, met het moederblad eraan bevestigd, 

in een of meer potten.

Een rijke variatie van mogelijkheden dus. Een van de meest aantrek
kelijke kanten van deze tentoonstelling vond ik wel, dat ook hier weer het 
actief bezig zijn met planten duidelijk wordt gestimuleerd. En het is niet 
alleen de ervaren liefhebber, die hier zijn fraaie en grote exemplaren toont. 
Door de opzet van de tentoonstelling wordt ook de meer prille verzame
laar aangemoedigd om met enige meer bescheiden planten voor de dag 
te komen.

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
AN ANALYTICAL KEY FOR THE GENUS LITHOPS 
by H. W. de Boer (Haren) and B. K. Boom (Wageningen).

In het Engelse National Cactus and Succulent Journal van september en 
deecmber 1964 verscheen bovengenoemde sleutel van het geslacht Lithops.

Altijd is er in ons land veel belangstelling geweest voor de Lithops, zoals o.a. 
blijkt uit het grote aantal artikelen over dit geslacht verschenen in Succulenta. 
Voor de gewone liefhebber is echter de soortbepaling altijd een moeilijke zaak 
geweest. De meest nauwkeurige beschrijvingen zijn in vele gevallen ontoereikend. 
Berger schreef reeds vele jaren geleden daarover en toen waren er nog maar 22 
soorten beschreven.

De door de Boer en Boom gepubliceerde sleutel geeft een aantal kenmerken 
aan die voor iedere serieuze liefhebber bruikbaar zijn en hem zeker zullen hel
pen vele soorten op naam te stellen. De 96 goede afbeeldingen van 49 soorten en 
variëteiten, in de combinaties zoals ze door de Boer en Boom beschreven zijn in 
Succulenta 1961, geven een duidelijk beeld van dit interessante geslacht.

Voor ƒ 1,— zijn overdrukken van deze Lithopssleutel, in de Engelse taal, in 
brochurevorm verkrijgbaar als „Mededeling 239” van het I.V.T., Wageningen, giro 
93 54 77.

C. Bommeljé.
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Kort Verslag van de Alg. Vergadering 
gehouden op 26 juni  1965 te Utrecht
Na in de morgenuren een excursie te hebben meegemaakt naar een cactuskwekerij, 

georganiseerd door de afdeling Utrecht, verzamelden zich de aanwezige leden van de 
vereniging voor de Algemene Vergadering in het gebouw van „Kunsten en Weten
schappen” te Utrecht.

De voorzitter, de heer A. F. H. Buining, heette klokslag twee uur alle leden 
hartelijk welkom.

De notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 1964 worden ongewijzigd 
en met dankzegging voor de samenstelling aan de 2de secretaresse, mevrouw Verduin, 
goedgekeurd.

Het jaarverslag voorgelezen door de secretaresse, mevrouw Grullemans, wordt 
eveneens goedgekeurd, met dank voor de uitgebreidheid van het verslag.

De kascontrole-commissie, dit jaar bestaande uit drie leden van de afdeling Utrecht, 
brengt verslag uit. De commissie, accoord met de rekening en verantwoording over 
1964, stelt de vergadering voor de Algemeen Penningmeester onder dankzegging te de
chargeren. De commissie heeft twee opmerkingen. Het werksaldo wordt te hoog 
geacht en zij stelt voor een gedeelte hiervan op het bankboekje over te schrijven. 
Verder treft de commissie op de balans niet aan, de waarde van het boekwerkje van 
de heer Korevaar. De secretaresse, sprekende namens de Algemeen Penningmeester, 
merkt ten aanzien van het eerste punt op, dat in verband met de late afdracht der 
contributies door de afdelingen een hoog werksaldo noodzakelijk is.

De commissie gaat eveneens accoord met de rekening en verantwoording van het 
clichéfonds 1964/1965 onder dankzegging aan de beheerder de heer W. J. Ruyseh tc 
Bennekom.

Nadat de begroting 1965 is goedgekeurd, gaat de vergadering over tot de be
handeling van de ingekomen stukken en voorstellen.

Een schrijven van de heer v. d. Houven, overhandigd voor de aanvang van de 
Algemene Vergadering aan het hoofdbestuur, kan niet in behandeling worden genomen, 
omdat artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt, dat voorstellen voor de 
Algemene Vergadering moeten worden ingediend vóór 1 april.

Met waardering voor de bijzondere verdiensten verricht voor de vereniging o.a. 
het tot stand komen van de fusie in 1947 tussen de beide verenigingen op succulenten- 
gebied in Nederland, wordt de heer G. J. Mol, bij zijn aftreden als hoofdbestuurslid, 
benoemd tot ere-lid van de vereniging Succulenta. Aan dit ere-lidmaatschap is het 
recht verbonden tot bijwoning van de hoofdbestuursvergaderingen. De heer Mol dankt 
voor deze spontane benoeming.

Bij de benoeming van periodiek aftredende hoofdbestuursleden wordt de voorzitter, 
de heer A. F. H. Buining, wederom voor drie jaar herkozen. De heer Buining wil het 
voorzitterschap nogmaals aanvaarden, hoewel hij, indien dit noodzakelijk mocht blijken, 
zijn functie wederom ter beschikking zal stellen.

Het hoofdbestuurslid, de heer J. W. C. Entrop te Heusden, wordt wederom in 
zijn functie herkozen. De heer J. A. van Willigen te IJmuiden wordt als vertegen
woordiger der afdeling IJmond benoemd in het hoofdbestuur.
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Het voorstel van het hoofdbestuur de contributie van de vereniging niet ingang van 
1 januari 1966 te verhogen met ƒ 1,00 wordt aangenomen waardoor dit wordt ge
bracht van ƒ 7,50 op ƒ 8,50 per jaar. De baten van deze verhoging zullen voornamelijk 
worden besteed aan een betere papierkwaliteit van het tijdschrift.

Bij de vaststelling plaats van samenkomst volgende Algemene Vergadering wordt 
de afdeling Arnhem aangezocht, waartoe deze afdeling gaarne bereid is. Eveneens 
wordt de afdeling Arnhem verzocht de kascontrole voor 1965 te verrichten.

In de rondvraag wordt uitvoerig stilgestaan en gediscussieerd over het aan het 
hoofdbestuur uitgebrachte rapport ten aanzien van de bezwaren tegen het beleid van 
de voorzitter van het zaadclichéfonds 1962/1963. De vergadering is evenwel van 
mening, dat het rapport, opgesteld door drie hoofdbestuursleden met het daarin gegeven 
advies, gehandhaafd moet blijven.

De voorzitter kan mededelen, dat 9 oktober a.s. een bijeenkomst in Wageningen 
zal worden gehouden, waarop in de morgenuren een afdelingsbestuurders vergadering 
wordt gehouden en in de middaguren, waarin het hoofdbestuur bijeenkomt, voor de 
afdelingsbestuurders gelegenheid zal zijn het Succulentarium te bezoeken. Indien zij 
hiervoor interesse hebben, kunnen de afdelingsbestuurders tevens de te houden voor
drachten van de leden der Werkgroep Succulenten Studie bijwonen. Een circulaire met 
het programma zal aan de afdelingen worden toegezonden.

De vergadering wordt beëindigd na een woord van dank aan de aanwezigen door 
de voorzitter.

J. Grullemans - van Berghem 
secretaresse Succulenta.

De ruildagen van Dodonaeus
Een warm zonnetje was niet alleen onze reisgenoot naar het „Vlaan- 

derenland” het zorgde verder voor dat het weekend van 28 en 29 augustus 
1965 in Duffel tot een hoogtepunt groeide.

Zaterdagmiddag te 14 uur opende de voorzitter de heer A. Goossens 
deze ruildagen. Hierna werden de bezoekers verdeeld over de verzame- 
lingbezitters in Duffel en omstreken.

Hoe is het mogelijk dat zo’n groot aantal belangrijke verzamelingen 
aanwezig is in een betrekkelijk klein gebied. Het zal beslist het ent
housiasme zijn van de leden van Dodonaeus onder de bezielende leiding 
van hun voorzitter. Hoe dan ook we werden overal zeer gastvrij onthaald.

De avond werd gevuld door een gloedvolle lezing van de heer Goos
sens. Aan de hand van een aantal dia’s liet hij zien waarom in het „Ant
werpse” de planten zo bijzonder goed willen groeien en hoe met deze 
doornige vrienden een machtige show kan worden opgezet en hoe men 
het snelst niet alleen zijn eigen, maar ook andersmans verzamelingen kan 
uitbreiden.

Zondagmorgen weer vroeg present in het mooie, voor dergelijke 
evenementen zeer doelmatige „Gildehuis”.
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De heer H. Rubingh behandelde het voor en tegen van de systemen 
Backeberg en Buxbaum. Jammer dat hij ook de emotionele kant van dit 
belangrijke onderwerp in zijn lezing betrok waardoor het aan objectivi
teit leed. Overigens belichtte hij terecht dat onze unieke hobby zoveel 
betweters kent gelijk de genoemde heren in zijn voordracht.

Na deze soms ook filosofische verhandeling plaatste de heer F. Gul- 
demont, in een uitstekende lezing, de praktische kant van de voorgaande 
voordracht, in het middelpunt. Inderdaad het laatste woord is nog niet 
gesproken als het om de juiste vorm van beschrijving gaat.

Na het gezellig middagmalen het hoogtepunt van deze bijeenkomst : 
de ruil- en verkoopbeurs.

Van ver over de belgische grenzen en natuurlijk uit eigen land waren 
in groten getale de liefhebbers gekomen. Het waren er zoveel dat de 
voorzitter van de Cultuurkamer in zijn openingsrede opmerkte, niet te 
weten dat zovelen deze toch zo aparte vrije-tijdsbesteding aanhangen.

Op deze beurs was het mogelijk met landgenoten kennis te maken 
die in eigen land onbekend voor mij waren. Rest mij nog te zeggen dat 
dit weekend, gelijk ook de voorgaande, grandioos was. Zij bewijzen dat 
het niet alleen de plantjes zijn, maar ook het elkaar leren kennen en 
waarderen, die een dergelijk gebeuren als geslaagd bestempelen. Profi
ciat Dodonaeus en hartelijk dank voor alles.

D. J .  VAN V L IE T

Aanvullend op dit verslag wil de GRASHEUVEL COMMISSIE U er 
op attent maken, dat zij voornemens is volgend voorjaar ook meer het ac
cent te leggen op de liefhebberij zoals het ruilen. Zij heeft de toezegging 
gekregen ruillijsten te publiceren in Succulenta. Als u zorgt voor voldoen
de soorten, zorgen wij voor de rest, zodat ook bij ons wat van het belgische 
vuur wordt ontstoken.

DE G RA SH EU V EL CO M M ISSIE.

W at betekent die naam
door L. C. K O R E V A A R

132 pag. m et plm. 4000 verklaringen van de botanische nam en van succulenten.

Het boek wordt U  toegezonden na ontvangst van ƒ 3,50 per postwissel of storting 
op postrek. 55 12 20 t.n.v. Mevr. J .  G rullem ans van Berghem , H eereweg 19, Lisse

UIT DE AFDELINGEN
D E LF ZIJL  EN OM STREKEN
Op 23 septem ber j.1. hield de afdeling 
D elfzijl e.o. een algem ene ledenverga
dering. Goede opkomst. Prettige verga
dering.

Inplaats van de heer Boon. die bedank
te, werd als secretaris gekozen de heer 
A. Meerman, te Holwierde.
Twee afgevaardigden naar de vergade
ring te W ageningen werden aangewezen

A. MEERMAN, Secretaris, 
Nansumerweg — Holwierde.
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IJMOND
De afdeling IJmond mocht op 26 aug. 
1.1. als gastspreker de heer van Vliet 
uit Scheveningen op haar propaganda- 
avond ontvangen. Na het welkomst
woord van onze voorzitter, begon de 
heer van Vliet zijn lezing over Noto- 
cactussen; over de naamgeving, de in
deling en de opbouw van dit geslacht. 
Na de pauze verduidelijkte spreker een 
en ander aan de hand van zeer mooie 
dia’s zonder ons te veel namen te noe
men; van het begin tot het einde wa
ren onze leden geïnteresseerd; het was 
een bijzonder leerzame en mooie avond, 
waarvoor alle aanwezigen de heer van 
Vliet met een hartelijk applaus be
dankten.
De afd. IJmond komt elke laatste don
derdag van de maand bijeen in het 
Cultureel Centrum IJmuiden.

G. BREUR, Secretaris, 
Dennenstraat 7 — IJmuiden

VRAAG- EN AANBOD
GEVRAAGD voor het a.s. zaaiseizoen, 
prijzen van zaden bij grotere afname, 
verder van alle andere zaaibenodigd- 
heden. J. W. N. VAN DOOIJEWEERT, 
Weistraat 6a, Tricht (Betuwe)

NIEUWE LEDEN
P. Busscher, Kapershoek 85, Rotter

dam. 23.
Diergaarde Blijdorp, Hortulanus van 

Neervoort, van Aerssenlaan 49 
Rotterdam. 7.

L. van Wolfswinkel, Berinistraat 142, 
Rotterdam. 17.

P. J. M Klaassen, Museumlaan 21, 
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Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f t i i i O  ’

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

Wat is liet geheim  ?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20

ffisso
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. ’* HERTOGENBOSCH
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 84 foto: Buining
Copiapoa barquitensis n.n.

Zie pagina 165
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Dr. B. K. BOOM

m a a n d  tot m a a n d
In menige verzameling wordt het thans rustig; het winterseizoen is 

aangebroken en doordat vele liefhebbers hun planten zo koud mogelijk 
overwinteren, hun kas juist vorstvrij houden, kan men er maar weinig mee 
werken. Natuurlijk dient men zijn planten wel geregeld na te kijken, want 
de ziekten slapen niet.

Onder de vetplanten zijn evenwel soorten die men kan doorkweken, 
al is het dan ook in de kamer; verscheidene bloeien (en groeien) juist in de 
winter en het is aantrekkelijk te trachten deze in bloei te krijgen. Het zijn

Figuur 85 foto: I.V .T.

C rassula portu lacea  'B lauw e Vogel’, een dankbare  w interbloeier.

daarbij vooral de Crassula’s, die de aandacht vragen. De vroegste is wel 
Crassula rupestris, een gemakkelijk te kweken soort, die in de herfst al 
begint te bloeien; in november zijn ze vaak al met rosé bloemen bedekt; 
de bloei duurt daarbij lang en wanneer men voorzichtig is met watergeven 
en de standplaats niet te warm en te donker is, kan men er lang plezier 
van hebben. Ook Crassula brevifolia  is dankbaar, maar daarvan breken de 
takjes gemakkelijk af en vinden we de stengels met de klompvormige 
bladen vaak op de grond liggen.
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Men dient deze planten evenwel om de paar jaar opnieuw te stekken 
omdat de planten struikvormig zijn en vrij slap van stengel, zodat ze 
spoedig uit hun verband groeien. Een verbetering betekende daarom ook 
het 'Klein Duimpje’, verkregen uit een kruising van C. marnieriana en 
C. brevifolia. die niet alleen zeer compact groeit, maar in de vensterbank 
ook compact blijft en de bloei duurt wel een week of zes.

Onder cactussen zijn ook winterbloeiers, de Neoporteria’s zijn daar
van de meest bekende. In de collectie te Wageningen staat momenteel in

Figuur 86 foto: Rittcr
Ook Neoporteria wagenknechtii bloeit in onze collectie

bloei : N. wagenknechtii, N. villosa, en N. coquimbana; vooral de eerst
genoemde is een prachtige liefhebbersplant, blijft vrij klein, is donker
groen van kleur en de bloemen verschijnen zonder ophouden uit de top 
van de plant; maandenlang gaat dat zo door. We hebben er wel twee 
exemplaren van, maar vruchten hebben zich nooit ontwikkeld; dit zijn dus 
zeker stekken van dezelfde plant geweest.

Neoporteria’s kan niet ieder in bloei krijgen; hiervoor is wat warmte 
nodig; zet men ze te koud, dan verschrompelen de bloemknoppen meestal
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\. F. H. BUINING

Copiapoa rubriflora Ritter

Van de vele Copiapoa’s, die Ritter heeft beschreven, spreekt ongetwij
feld Copiapoa rubriflora ons sterk aan. Deze soort werd door Ritter met 
een duidelijke latijnse diagnose gepubliceerd in Taxon 1963, pagina 31.

Alle tot dusverre bekende Copiapoa’s bloeien geel, zij het in verschil
lende gradaties. Nu is het bekend, dat de bloemkleur botanisch gesproken 
niet zo erg belangrijk is, of liever gezegd, niet zo erg belangrijk behoeft 
te zijn. In dit geval echter, waar bij Copiapoa’s alleen maar de gele bloem-

Figuur 87 foto: Buining
Copiapoa rubriflora

kleur voorkomt, lijkt het optreden van r o d e  bloemen wel van belang 
te zijn.

Vóór de laatste oorlog werden in onze Europese verzamelingen slechts 
bij uitzondering Copiapoa’s gekweekt, omdat ze de naam hadden moei
lijke planten te zijn, daar ze vrijwel niet groeiden, laat staan bloeien. Voor
al door het baanbrekend onderzoekingswerk van F. Ritter, komen thans 
in vrijwel iedere verzameling Copiapoa’s voor. Het blijkt, dat er vele soor
ten zijn, die vrij behoorlijk groeien en bovendien vlug bloeien, ons soms 
verrassend met een doorlopende reeks van bloemen gedurende de zomer.

Rijzonder interessante soorten zoals o.a. Copiapoa krainziana Ritter, 
bloeien echter uiterst moeilijk.
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Ik weet niet of het bij U gaat zoals bij mij : de Copiapoa rubriflora 
Ritter weigerde te bloeien, tot dit voorjaar het er de schijn van had, dat 
er zich knoppen in de top van de plant vormden. Inderdaad was dit het 
geval. Met spanning wachtte ik op de dag, dat de bloem zich zou gaan 
openen. Enkele zware dorens deden hun best om het ontvouwen van de 
bloemblaadjes tegen te gaan, echter tevergeefs. Op een goede zonnige 
middag opende de bloem zich en ze bleek inderdaad rood  te zijn. Zij is 
zoals Ritter schrijft 3 ,5 -5  cm 0 ,  en 3,5-5,5 cm lang. De kleur is ca. kar
mijnrood, de afzonderlijke bloembladen met zeer bleekrose, bruinachtig 
rosé of lichtgele randen, de meest binnenste bloembladen vaak met een 
smalle karmijnrode middenstreep en lichtgele randen.

Op de foto is duidelijk te zien hoe de bruine of roodachtig bruine 
krachtige dorens, die niet zo spoedig grijs worden, de plant een fraai aan
zien geven.

A. F. H. BUINING

Copiapoa hypogaea Ritter

Deze plant werd door Ritter beschreven in het Franse tijdschrift 
„Cactus” 1960, nr. 66, p.p. 19/20. Zij die prijs stellen op een uitvoerige 
beschrijving verwijs ik naar deze publicatie.

Het merkwaardige van deze Copiapoa is de gerimpelde gegroefde 
huid. Zonder bloem zou men uit haar habitus geen Copiapoa herkennen.

Gelukkig bezitten wij in Europa enige planten van deze soort en het 
ziet er naar uit, dat in de komende jaren planten zullen bloeien en zaad 
zullen voortbrengen, misschien is dit nu reeds het geval. De plant is n.1. 
niet alleen zeldzaam, maar uiterst moeilijk te vinden.

Ritter schrijft hierover in zijn bovengenoemde publicatie het volgende:
„Deze eigenaardige cactus is een extreme vorm in het geslacht Copia

poa. Het lijden in het harde woestijnleven in de dorre bodem en de on
barmhartig hete zon heeft zich in haar aanschijn uitgedrukt en is een 
eigenschap van de soort geworden. Haar woestijnkleur, de platte groei, 
het ontbreken van dorens en de kleine knobbeltjes die gelijken op de kleine 
steentjes van de woestijngrond, maken haar voor het zoekende oog vrijwel 
onzichtbaar.

Deze soort is nauw verwant met de nog niet gepubliceerde Copiapoa 
barquitensis, die zuidelijker voorkomt en zich onderscheidt door de niet 
verzonken meer viltige en witte areolen, de niet gerimpelde en gegroefde 
huid, de rondere knobbels en de wat afwijkende zaden.

Copiapoa hypogaea is een echte mimikry-plant. De knobbeltjes heb
ben ongeveer de kleur en de grootte van de kleine steentjes waarmede de 
bodem bedekt is op de plaats waar zij groeit. Dorentjes zouden de plant-
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jes aan de ogen van de Guanacos, de wilde Chileense lama’s van de kust
streken, die de sappige dikke wortels uit de bodem krabbelen, verraden. 
De planten zijn zó moeilijk herkenbaar, dat men ze meestal, niettegenstaand 
nauwkeurig zoeken, over het hoofd ziet, indien men niet gebukt over de 
grond gaat. Alhoewel zeer begeerd, heb ik slechts op enkele vierkante 
meters grond planten kunnen vinden en hier staan dan slechts een paar 
dozijn er van. Om geen natuurroof te begaan, heb ik slechts een paar plan
ten uitgegraven, want het is niet onmogelijk dat deze soort slechts tot deze 
plaats beperkt voorkomt.” Tot zover Ritter.

Een wel zeer bijzondere plant, die wij met de grootste zorg moeten 
kweken.

Figuur 88 foto: Buining
Copiapoa hypogaea Ritter

A. F. H. BUINING

C opiapoa mollicula Ritter

Deze nog vrij zeldzame plant werd door Ritter in januari 1956 gevon
den in de bergen ten noorden van Chanaral in Chili en in Taxon in 1963, 
pag. 30 met een latijnse diagnose geldig gepubliceerd. De plant is platrond 
van vorm met een doorsnede van 4— 7 cm. Zoals op de foto te zien is, 
heeft zij een witwollige top. De 10 tot 14 ribben zijn nogal plat en ca. 
1 cm breed, nauwelijks in knobbels verdeeld. De witviltige areolen zijn
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Figuur 89  foto; Buining
Copiapoa mollicula Ritter

ca. 3—4 mm in doorsnede. Randdorens 5—9 en 1 -3  middendorens, die wat 
krachtiger zijn en bruin tot zwart van kleur. De lichtgele bloem is 2,5—3 
cm lang en tot 3 cm 0 .  Een uitvoerige beschrijving zal Ritter wel publi
ceren. Enkele typische kenmerken gaf ik aan.

De plant die hier afgebeeld is, werd door mij als stek enige jaren 
geleden geënt op Opuntia bergeriana. Zoals duidelijk blijkt groeide zij 
hierop voortreffelijk, vooral ook wat habitus en bedooming betreft. Ze 
bloeit nu jaarlijks regelmatig en hoort ongetwijfeld tot de fraaie Copiapoa’s. 
Het is te hopen, dat zij door het beschikbaar komen van zaden meer in 
onze verzamelingen vertegenwoordigd wordt.

Het merkwaardige van deze plant is, dat bij oudere exemplaren de 
bedooming dikwijls vermindert, ja soms geheel gaat verdwijnen. Zoals 
zo vaak met platronde cactussen, heeft deze plant ook een lange dikke 
penwortel.

(^tiché}ondó
Ondergetekende zou het op prijs stel
len, wanneer leden, die voor het Cli- 
chéfonds zaden ter beschikking wil

len stellen, daarmee niet wachten tot het einde van het seizoen. Indien 
de zaden vroeg binnenkomen zal de zaadaanbieding in het decembernum
mer kunnen worden gepubliceerd.

W. J. RUYSCH 
Brinkstraat 49, Bennekom
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Dr. B. K. BOOM

Setcreasia purpurea
Langzaamaan begint deze soort wel bekendheid te krijgen; er is ook 

al verscheidene malen in dit tijdschrift over geschreven en ik zou er niet 
op teruggekomen zijn, wanneer we niet ontdekt hadden dat de plant een 
zekere mate van winterhardheid bezit.

De plant staat al 4 jaar achtereen buiten tegen de muur van de 
cactuskas te Wageningen. Natuurlijk zijn de omstandigheden daar gunstig, 
want de muur is vrij warm en we dekken de plant in de herfst af met

Figuur 90 Setcreasia purpurea foto: i.v.T.

turfmolm. Maar zeer weinig van onze succulenten zullen een dergelijke 
behandeling kunnen doorstaan.

Iedereen kan het eens proberen, het resultaat is de moeite waard; in 
maart, wanneer de molm (althans ten dele) wordt verwijderd, zijn reeds 
de uiteenlopende scheuten zichtbaar en vanaf juni bloeit de plant volop. 
Daarbij wordt hij ieder jaar groter en wanneer men hem maar goed in de 
zon zet, is men van een prachtige kleur verzekerd.

De plant werd op het einde van de vorige eeuw in de Hortus te 
Darmstadt gevonden; hij ontwikkelde zich namelijk uit aarde, die met 
Orchideeën uit Mexico was geïmporteerd. Tot omstreeks 1950 was het een 
gewas, dat slechts in botanische tuinen voorkwam, maar thans kan men 
hem overal aantreffen.

Bij de cultuur moet men op twee dingen letten : de planten dienen 
een zeer zonnige standplaats te hebben en bij vermeerdering moet men 
steeds uitgaan van grondscheuten; stek van bloeistengels levert namelijk 
alleen wat blad en bloem op, dat spoedig afsterft.
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Figuur 91

Opuntia longispina
foto: Buining

A. F. H. BUINING

Opuntia 
longispina Haw. 

var. corrugata
(Pfeiff.) Bckbg.

syn. Opuntia microdisca 
Web.

Volgens Backeberg hoort de in 1898 door Weber beschreven Opuntia 
microdisca de naam te krijgen van Opuntia longispina Haw. var. corrugata 
(Pfeiff.) Bckbg. In onze verzamelingen kennen wij deze plant beter als 
m i c r o d i s c a ,  wat ook wel een typerende naam is.

De typeplant O. longispina heeft tot donkerpurper gekleurde dorens en 
bloeit in onze verzamelingen zelden. De witbedoornde variëteit corrugata, 
dus onze „microdisca”, bloeit daarentegen vrij gemakkelijk, althans bij mij 
geeft de vrij in het rabat uitgezette plant jaarlijks rijkelijk haar oranje
achtige bloemen.

Wijlen A. V, Fric stelde destijds voor deze Opuntia’s met kleine schij
ven de groep A i r a m p o a (1928) op.

Ze komen op grote hoogten tot op 4000 meter in het noorden van 
Argentinië voor en zijn bij ons ook in koele kassen goed tegen de winter 
bestand. Daar de planten voor Opuntia’s klein blijven, de afzonderlijke
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schijven zijn meestal niet groter dan 3 a 4 cm, zijn het in onze kassen ge
zochte soorten uit het zo grote geslacht Opuntia.

Ze groeit gemakkelijk op eigen wortel, zodat ik meen haar vooral ook 
aan onze beginnende liefhebbers te kunnen aanraden. Zoals gezegd bloeit 
de purperdoomige soort vrijwel niet, maar de kleur van de dorens maakt 
ook deze kleine Opuntia tot de geliefde plantjes. Probeert U ze maai 
eens, U zult er geen spijt van hebben en zeer zeker minder dan van die 
grote schijven, die na enkele jaren Uw kas dreigen uit te groeien.

D. J. VAN  VLIET - Den Haag

Het tablet
Het tablet is dat onderdeel in onze kassen waarop de planten een 

plaatsje krijgen, iedereen weet dit en toch is er, voor zover mij bekend, 
weinig over geschreven. Omdat het toch een zeer belangrijk onderwerp 
betreft, dacht ik dat het nuttig zou kunnen zijn dit nu te doen.

Het tablet is in de regel aangepast aan de kultuurmethode die men 
volgt. Voor een kunstzinnige opstelling wordt geen of laag tablet toege
past. De planten staan vrij uitgeplant waardoor zij flink kunnen wortelen 
en daardoor ook beter kunnen groeien. Ook past men het tablet wel eens 
aan om met minder schade de winter door te komen. In dit geval is ook

geen sprake van een tablet en 
heeft men van het maaiveld het 
tablet gemaakt door het looppad 
van de kas in de grond uit te 
graven (fig. 1). Dit heeft het 
voordeel dat men een kleinere 

Figuur 1 inhoud behoeft te verwarmen; er
is dus geen staand glas en dus 

minder afkoelend oppervlak. Bovendien kan men gemakkelijk het dak 
schermen of afdekken.

De keerzijde van de medaille, en ik mag daarop wel de nadruk leggen, 
is het nadeel dat men de zon later ontvangt en eerder kwijt is, zowel wat 
de dag alsook wat het jaargetijde betreft.

Dit is vooral het geval in onze stadstuintjes die, omsloten door hui
zen, toch al wat zon aangaat misdeeld zijn. Ook biedt zo’n kas, aange
trokken door de warmte en gemakkelijk gemaakt doordat geen hindernis
sen behoeven te worden overwonnen, een prachtige schuilplaats aan aller
lei ongedierte. Het is echter niet mijn bedoeling alle voor- en nadelen te 
gaan opsommen van diverse tabletten die worden toegepast. Toch waren 
de laatste argumenten belangrijk bij de bouw van mijn nieuwe kas. Hier 
kwam nog bij dat ik het tablet wilde aanpassen aan de door mij al enige 
jaren toegepaste blikkultuur. In de oude kas had ik enige ervaringen op
gedaan die ik graag wilde verwezenlijken in de nieuwe kas.
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Mvcti . ( 
Amz/cUT.

Mijn eerste idee ging uit 
naar een trapvormig tablet. 
Dit bleek in verband met de 
zonbelichting praktisch on
uitvoerbaar. De zon draait 
om de lengteas van de kas 
heen waardoor veel opper
vlakte verloren zou gaan aan 
looppad (fig. 2)). Ook al zou 
de belichting van de zon 
zon dwars op de kas zijn ge
richt dan nog is toepassing 

van bijv. twee trap- 
vormige tabletten in 
de lengte onprak
tisch omdat ook hier 
twee looppaden van 
het oppervlak ver
loren zou gaan (zie 
figuur 3).

Ik besloot dus om het oude vertrouwde tablet toe te passen. Eén en 
ander echter met inachtneming van een paar kleine wijzigingen, die mij 
tot op heden voordeel hebben opgeleverd.

Zoals reeds gezegd pas ik sinds 1961 een volledige blikkultuur toe. 
Met volledig bedoel ik, dat geen enkele plant meer te vinden is in een 
aarden pot. Hiermee verdween dus ook de tabletgrond uit de kas. Dit 
wordt bij toepassing van blikkultuur dikwijls nagelaten. Het verdwijnen 
van de turfmolm betekende in de oude kas, dat de bussen werden ge
plaatst op de tabletbodem van etemiet. Als er gegoten werd ontstonden ei 
grote plassen waar de bussen heerlijk in stonden te roesten. Dit was een 
nare zaak die niet alleen zichtbaar werd door het roestwater, maar ook de

Figuur
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levensduur van de blikken aanmerkelijk verkortte. Ik besloot in de nieuwe 
kas een tablet te maken van rinkellatjes (zie foto). De ruimte tussen de 
latten is gelijk aan de breedte van deze latten. Latten en draagwerk zijn 
voorbehandeld met kopernaphthenaat. Dit middel voorkomt inwerking van 
schimmels en dus rotten. Dit wordt ieder jaar herhaald.

Omdat het water overal kan weglopen is het tablet terstond na het 
gieten droog. Voorts heeft zo’n lattentablet nog het voordeel veel licht

• X '

Figuur 92 foto: van Vliet
Een overzicht van het lattentablet

door te laten, waardoor onder het tablet ook diverse planten met goed 
gevolg kunnen worden gekweekt. Een voordeel tenslotte, dat U rechtstreeks 
in de portemonnaie voelt is dat zo’n lattentablet veel goedkoper is dan één 
van eterniet.

Dat lattentablet staat 90 cm boven het maaiveld en heeft het grote 
voordeel dat de planten meer zon en meer warmte ontvangen dan wan
neer het lager geplaatst is. Het is immers bekend dat de warmte opstijgt. 
Deze circulatie wordt door een lattentablet bevorderd, waardoor na het 
gieten een snelle droging ontstaat van latten, blikken, maar ook, en dit is 
waarschijnlijk wel het grootste voordeel, van de planten. Hier komt voor 
mij persoonlijk nog bij dat ik werken op deze hoogte prettiger voor de 
rug vind. Zo zijn nog meer snufjes te beschrijven die ik in mijn kas heb 
toegepast maar dat vertel ik een volgend keer.
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Tentoonstelling in Zaandam
Het is welhaast een traditie geworden dat de afdeling Zaanstreek van 

Succulenta om de paar jaar een tentoonstelling houdt. Ditmaal een korte, 
10, 11 en 12 september, gelijktijdig met Floralia. Evenals voorgaande jaren 
konden wij ook nu weer beschikken over de stadskwekerij, thans echter 
over een gedeelte van de grote kas, wat de opstelling zeer ten goede kwam.

Figuur 93
Een aardig groepje cactussen op het middentablet.

Een tiental liefhebbers bracht een aantal van hun mooiste planten bijeen, 
en het resultaat was bijzonder goed.

Nadat de tentoonstelling vrijdagavond om zeven uur was geopend 
hebben ruim 550 bezoekers een kijkje in de kas genomen. Een twaalftal 
van hen gaf zich op als lid van Succulenta. Elke bezoeker ontving een 
gratis plantje of stekje, wat steeds weer een goede trekpleister is. De pro
pagandistische waarde van dit soort tentoonstellingen is groot. Het levert 
altijd weer nieuwe leden op voor onze vereniging. Een mooie beloning 
voor het vele werk wat er aan verbonden is. Op de foto een gedeelte van 
het middentablet.

Mevr. A. HOEKSTRA—TUYN.
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VAN HET HOOFDBESTUUR
LIDM AATSCHAP 1966.
L eden van  Succulenta, die hu n  lid 
m aatschap voor 1966 n ie t w ensen te 
verlengen, w orden e r aan  herinnerd , 
dat h e t lidm aatschap  m oet w orden  op
gezegd vóór 1 decem ber 1965, sch rifte
lijk  aan  h e t secre tariaa t, H eerew eg 19. 
Lisse of aan  h e t b estu u r van  de afde
ling, w aartoe  he t lid  behoort.
Met ingang van  1 ja n u a r i 1966 w ord t 
de con tribu tie  voor de veren ig ing  v e r
hoogd van  ƒ 7,50 to t ƒ 8,50 p e r ja a r  en 
voor h e t b u iten land  van  ƒ 8.50 to t ƒ 10,- 
per jaar.

AFDRACHT CONTRIBUTIES 1965
De penningm eesters der afdelingen 
w orden d ringend  verzocht, de afd rach t 
der con tribu ties 1965 vóór 1 jan u a ri 1966 
te sto rten  op postrekening  no. 83 35 50 
t.n.v. Alg. Penn ingm eester Succulenta 
te Leeuw arden.
H et is voor de controle der betalingen  
noodzakelijk  een specificatie van  het 
bedrag bij te  voegen.

G. D. DUURSMA,
Alg. P enn ingm eester 
Spoorstraa t 106. Leeuw arden.

R IJN - EN DELFLAND
Op verzoek van  14 leden  u it de afde
ling ’s-G ravenhage is aan  h e t hoofdbe
stuu r van  Succulenta verzocht een 
nieuw e afdeling  te  m ogen oprichten. 
H et hoofdbestuur heeft, gezien h e t h u is
houdelijk  reg lem en t en de sta tu ten  van 
de vereniging, h ie raan  toestem m ing ge
geven. H et voorlopig b estuu r w erd  als 
volgt sam engesteld: H. G. H ellendoorn, 
voorzitter; C. Bom m eljé, v ice—voorz.; 
R. F. D avidson, L aan  van  H eidenburg  
14, V oorburg, secretaris; J. H. J. Wigt, 
penningm eester. A ls lid  van  h e t bestuur 
w erd  toegevoegd, D. J. van  Vliet.
De n ieuw e afdeling ste lt zich voor om 
op donderdag 9 decem ber a.s. een b ij
eenkom st te  houden in  h e t gebouw  „De 
drie S toepen”. P rin seg rach t 73, aanvang 
20.00 u u r. In  deze b ijeenkom st zal een 
defin itief b estu u r w orden  gekozen en 
zal de h eer B. M. Schom per een lezing 
houden m et d ia ’s o v e r : ..Onze lie fheb
berij op een vo lkstu in”. T ijdens de 
pauze verlo ting  van  „kasstukken”.

PETTE’S ALBUM UITVERKOCHT.
H et bovengenoem de a lbum  is u itv e r
kocht. B edragen  gestort voor deze a l
bum  op postrekening  no. 551220 zullen 
aan de bestellers w orden  teruggezonden.

Secretaresse Succulenta. 
H eerew eg 19, Lisse.

Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f t ï I I O

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes, want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

IVat is  h e t g e h e im  ?

Etisso is speciaal samenge
steld voor en aangepast aan 
de voedselopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voor de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstikstof en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, oplosbaar in water. 20% 
kali, oplosbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20

f t i ï io
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. •* HERTOGENBOSCH
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„EVERYTHING FOR THE CACTO  PHILE”
ALLES VOOR DE SUCCULENTENLIEFHEBBER 

Onze nieuwe catalogus nr. 9 voor 1966 is zojuist verschenen.
Wij bieden voor de kwekers en liefhebbers van cactussen 
en andere tropische planten een ongeëvenaarde keuze aan 
zaden, zaaischotels, onderhoudsmiddelen en andere verwante 
artikelen.
De nieuwe catalogus toont in meer dan 100, deels gekleurde 
afbeeldingen de grootste speciaal-aanbieding van Europa. 
Zend ons Uw adres, wij zenden U onze catalogus gratis toe. 
Aan vroegere afnemers wordt deze automatisch toegezonden.
H. E. BORN. Postfach 34, 581 Witten-Bommem, Duitsland.

D. B O U W M A N
IMPORT — EXPORT
Grote sortering Cactussen

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56b — NAALDWIJK

Telefoon 01740—5168.

Inkoop-Verkoop Import-Export
CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. V A N  K EM P EN
Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327, Tel. 08800-53377

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM
Op woensdag 24 november 1965 spreekt 
de heer K. P. van Arkel uit Den Haag 
over het onderwerp : „ Het vermeerde
ren van Phyllocactussen” . Leden en 
belangstellenden worden ’s avonds om 
8 uur verwacht op het schoolwerktui- 
nencomplex aan de De Boelelaan hoek 
Karei Lotsylaan, Amsterdam, Buiten- 
veldert.

A. M. LAGEMAN-STöVE, 
Kierkegaardstraat 27, Amstelveen.

ROTTERDAM
Zaterdag 9 oktober heeft Dr. Ir. L. Bra
venboer van het Proefstation voor 
Groenten en Fruitteelt onder glas te 
Naaldwijk een lezing voor ons gehou
den over ziektebestrijdingsmiddelen. 
Deze op zeer prettige wijze gebrachte 
voordracht was heel leerzaam en wij 
kunnen er dan ook veel voordeel uit 
trekken bij het kweken van onze 
planten.
Van deze plaats nogmaals onze harte
lijke dank aan Dr. Bravenboer.

J. L. DE SLEGTE

Het was niet alleen bijzonder leerzaam, 
maar ook genoeglijk zoals cactussen en 
andere succulenten onder handen wer
den genomen. Hier sprak de vakman. 
Na de lezing stelden velen vragen, die 
op vlotte wijze werden beantwoord.
In de pauze plantenkeuring en verlo
ting. Daarna toonde de heer Edelman 
ons met vele toelichtingen prachtige 
dia’s, eerst van zijn verzameling, daar
na van het bedrijf en tenslotte van de 
natuurlijke groeiplaatsen in Mexico en 
de zuidelijke staten van de U.S.A., die 
hij daar zelf heeft opgenomen. Welk een 
pracht die statige zuilen en Ferocactus- 
sen met bloemen en vruchten te zien. 
Het was voor alle aanwezigen een bij
zondere avond bij het zien van zoveel 
schoons van cactussen en de mooie na
tuur waar onze planten groeien.
Met een hartelijk applaus werden de 
heer en mevrouw Edelman voor deze 
avond bedankt en een tot ziens afge
sproken. De afd. IJmond vergadert op 
iedere laatste donderdag van de maand 
in het Cultureel Centrum IJmuiden.

G. BREUR, Secretaris, 
Dennenstraat 7 — IJmuiden.

IJMOND
Op 30 september mocht de afdeling de 
heer Edelman als gastspreker ontvan
gen. Direct na het welkomstwoord van 
onze voorzitter begon de heer Edel
man zijn lezing ter inleiding van de 
dia’s die na de pauze vertoont werden.

NIET MEER AANVRAGEN
De firma Edelman verzoekt ons mede 
te delen, dat zij wegens drukke werk
zaamheden niet meer in de gelegenheid 
is bestellingen van cactuszaden aan par
ticulieren, uit te voeren. Verzoeke vrien 
delijk aanvragen achterwege te laten.
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’t Is buitengewoon zoals
G R A A F L A N D  aan

alles heeft gedacht.
De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en..........liefde
voor bloemen en planten.

DE G R A A F L A N D -  
B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s Zaterdags geopend van 9—18 uur.

FIRMA CHR. G R A A FLA N D
Ltrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN —  Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B LO EM PO TTEN
in de maten 5 t/m  14 cm in normale en lage modellen

voor NEDERLAND voor BELGIE
Thovadec Plastic’s Holland N.V. „Thovadec”
Bloemenstraat 46 —  Ter Aar Meerstraat 55, Heusden, Gent

Telefoon (01722) 137 Telefoon (09) 28 4174

Cactuskwekerij A. N. BU LTH U IS  & Co. C.V.
I’ROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) — TELEFOON 03436— 267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
Sortimentslijst op aanvrage.

Sê?PTLUASNTlK H. v. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 01835— 430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. —  Zondags gesloten.
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M A A N D B L A D  V A N  DE N ED ER LAN D S-B ELG ISC H E  V ER EN IG IN G  V A N  LIEFHEBBERS 

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

Figuur 94 foto: Buining
Tacinga funalis 

(Lees het artikel op pag. 179)
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Dr. B. K. BOOM

maand tot maand
Thans is het seizoen wel geëindigd, de zaden zijn geoogst. Het resul

taat daarvan vindt men m dit nummer in de vorm van een zaadaanbieding 
door het Clichéfonds.

Er staan weer heel wat namen in en we zullen hopen, dat deze namen 
ook juist zijn. Dat kunnen we natuurlijk pas zeker weten, wanneer de 
zaden zijn opgekomen en de zaailingen uitgegroeid zijn tot beoordeelbare 
plantjes.

Een groot aantal zaden is reeds op het I.V.T. bij wijze van proef uit
gezaaid en we hebben wel gezien, dat het kiempercentage gemiddeld 
hoog ligt. Ook hebben we reeds kunnen waarnemen, dat de proefjes in de 
meeste gevallen een redelijke mate van gelijkvormigheid vertonen.

Er is onder de cactuszaden ook een collectie zaden opgenomen, die in 
het wild verzameld zijn door de heer W. Hoffmann van de Universiteit te 
Heidelberg. Dit zaad werd door hem geplukt in weinig bereisde gebie
den van Zuid Amerika en daar kan dus waarschijnlijk nog wel weer wat 
moois en nieuws uit gekweekt worden.

De prijs van de pakjes (die meestal ongeveer 25 zaden bevatten) heb
ben we wederom op 25 cent gesteld, met uitzondering van de zaden van 
de heer Hoffmann, die 50 cent per zakje kosten.

Wij hopen dat we met deze aanbieding weer tegemoet komen aan de 
talloze liefhebbers van cactussen en vetplanten, die door zelf zaaien gemak
kelijk en niet te duur hun verzameling kunnen uitbreiden. Wij geloven, 
dat dit doel het voornaamste is. Natuurlijk is een versterking van het 
Clichéfonds een belangrijke zaak, maar het gaat toch altijd eerst om de 
planten.

Verscheidene leden hebben wederom zaad aan het fonds afgestaan; 
onze hartelijke dank voor deze medewerking. Wil iedereen in het vervolg 
wel duidelijk opgeven van wie de zaden afkomstig zijn ? Er is één pakje 
op onze tafel gevonden inhoudende 25 pakjes Lithops, maar we weten 
niet wie de goede gever hiervan is.

De gevers zijn : Mevrouw D. Maasdam, Oegstgeest; Mevrouw H. 
Vriesendorp-van Aalderen, Oostvoorne en de heren K. P. van Arkel, den 
Haag; H. van Beek, Zaandam; Dr. H. W. de Boer, Haren (Gron.); C. Bom- 
meljé, Scheveningen; A. F. H. Buining, Hamersveld; J. van Dommelen, 
’s-Hertogenbosch; K. Edelman, Reeuwijk; J. Entrop, Gorinchem; G. Hane- 
kamp, Harderwijk; Dr. L. E. Harders, den Haag; E. Horlings, Delfzijl; 
W. de Jong, Hilversum; G. Lakiere, België; M. G. van der Steeg, Eind
hoven; Dr. L. Sterck, Voorschoten; J. P. M. Vlekke, Bergen op Zoom; D. 
J. v. Vliet, Scheveningen; Dr. G. J. Zwanikken, Vucht; I.V.T., Wageningen.

RECTIFICATIE
In het vorige nummer is per ongeluk een verkeerd cliché geplaatst; figuur 86 

is niet Neoporteria wagenknechtii, maar Pyrrhocactus wagenknechtii.
In een volgend nummer zullen we op deze planten terugkomen.
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A. F. H. BUINING

Tacinga funalis Br. et r .

(Zie de afbeelding op de voorpagina)

In de kranten zien wij soms als iets heel bijzonders afgebeeld een 
bloeiende „Cereus grandiflorus” en dikwijls werd mij dan door leken 
gevraagd of ik ook deze zo zeldzame cactus bezat en of ze wel eens bij 
mij bloeide. Als je dan zegt, dat het helemaal niet zo’n bijzondere of 
zeldzame cactus is en dat de meeste liefhebbers haar niet willen hebben, 
omdat ze spoedig zo enorm veel ruimte in beslag neemt, dan word je 
maar zo half en half geloofd.

Toen mijn Tacinga funalis deze zomer voor het eerst bloeide liepen 
vrijwel alle bezoekers langs de plant zonder de bloem op te merken. Maar 
eenmaal er op attent gemaakt stonden ze perplex te kijken, naar deze 
hoogst merkwaardig gevormde bloem.

Deze plant zag ik voor het eerst in de prachtige kassen van de heer 
Marnier Lapostolle, te Cap Ferrat in Zuid Frankrijk in bloei. Direct komt 
dan de wens op om een dergelijke plant ook thuis in de kas in bloei te 
krijgen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Geënt op een 
Opuntia bergeriana groeide ze uitstekend en toen ze weldra lange scheu
ten maakte trachtte ik deze te leiden zoals dat geschiedde in „Les 
Cèdres” bij de heer Marnier. De gladde slangachtige stengels zijn echter 
vrij stug en niet zo buigzaam als men vermoedt. Weldra liet ik haar dus 
maar vrij groeien, toch niet op bloemen rekenende. Wie schetst mijn ver
bazing toen dit voorjaar kennelijk een 15-tal knoppen verschenen, die 
zich weldra ontwikkelden tot de merkwaardige vogelbekachtige bloemen, 
zoals de foto op de voorpagina duidelijk weergeeft.

Dat ze verwant is aan Opuntia blijkt wel uit het voorkomen van glo- 
chiden. Trouwens de bloem heeft ook het bekende dikvlezige lange 
vruchtbeginsel, dat evenals bij Opuntia aan de stengel blijft zitten en 
later uitgeplant ook doorgroeit.

Een door wijlen Prof. Werdermann beschreven Tacinga atropurpurea 
zag ik later in bloei in de Jardin Exotique, in een van de speciale kweek
kassen. De bloem van deze soort is purperachtig in tegenstelling tot het 
bleekgroenachtige van T. funalis. Beide soorten worden gevonden in Bra
zilië in de staat Bahia.

Moeilijkheden bij het kweken heb ik niet ondervonden. Cactussen uit 
het warme Bahia kunnen ’s winters hier vaak nog al gevoelig zijn, maar bij 
mijn plant merkte ik daar niets van. Liefhebbers die deze merkwaardig 
bloeiende plant, die helaas ook vrij veel plaats inneemt, ook eens willen 
proberen, kunnen gerust een stekje vragen, zolang de voorraad strekt.
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foto: NolteeFiguur 95

Van Donkelaar, zoals velen hem ken
nen, kompleet met zijn onafscheidelijke 
kromme pijp.

Kent U deze 
collega?

Wanneer we over een succulentenliefhebber spreken denken we over 
het algemeen aan iemand die zijn planten in de vensterbank of in een — 
doorgaans klein — kasje kweekt.

In dit artikel wil ik u echter laten kennismaken met een liefhebber 
die maar liefst vijf kassen tot zijn beschikking heeft. Die liefhebber is H. 
van Donkelaar, cactuskweker te Werkendam. Diegenen onder U die de 
heer van Donkelaar niet kennen zullen het misschien vreemd vinden dat 
ik voor dit portret van een liefhebber een kweker heb genomen.

Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen : in de eerste plaats is de 
heer van Donkelaar in de afgelopen twee jaar, waarin ik vrijwel iedere 
zaterdag op zijn kwekerij doorbreng, een goede vriend van mij geworden 
en bovendien heb ik nog steeds de indruk dat hij eigenlijk veel meer lief
hebber dan (handels)kweker is.

Dat van Donkelaar niet zo maar een kweker is moge nog blijken uit 
het feit dat hij de Hogere Tuinbouwschool in Frederiksoord heeft door
lopen. Tien jaar geleden vestigde hij zich als cactuskweker in Werkendam, 
op hetzelfde terrein waar zijn vader een bloemisterij heeft. Van Donkelaar 
is dus wat men noemt „erfelijk belast”. Dat de van Donkelaars al lang in 
de planten zitten blijkt wel hieruit dat Salm-Dyck al in 1845 een plant 
naar een voorvader van onze cactuskweker noemde (Selenicereus donke- 
laarii).

Zonder de andere planten tekort te doen gaat zijn grootste belangstel
ling uit naar Mesems, Haworthia’s, Ceropegia’s en Euphorbias en bij de 
cactussen naar Mammillaria en Epiphyten. Regelmatig wordt zijn collec
tie uitgebreid met nieuwe soorten, verkregen door ruil met liefhebbers, 
kwekers en botanische tuinen en vooral door import, met name uit Zuid- 
Afrika. Wanneer U weet dat van Donkelaar ieder jaar zaad van soorten
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zaait die hij nog niet heeft, zult U begrijpen dat ook het zaaien een belang
rijke rol speelt bij het uitbreiden van zijn collectie. Op het ogenblik 
bedraagt het aantal soorten al +  4000 !

Over het systeem dat hij volgt (Backeberg) zegt hij het volgende : „Ik 
geloof dat Buxbaum beter is, maar als kweker kan ik niet wachten tot hij 
er mee klaar is.”

Om enige namen te noemen die we in zijn prive verzameling tegen
komen : Euphorbia suzannae, E. dinteri en E. schoenlandii, Pterodiscus 
speciosa en P. aurantiaca, Gerrardanthus macrorhizus, Fockea crispa, 
Anacarrrpseros papyracea, A. meyeri en A. alstonii (volop in bloei). Bij de

Figuur 9 6  foto: Noltee

Een prachtexemplaar deze Echinocereus fitchii

Mesems valt onmiddellijk op de grote collectie Lithops ( +  80 soorten) en 
Conophytum (bijna 200 soorten).

In de grote achterste kas waar zich zijn privé collectie cactussen be
vindt zien we grote groepen van o.a. Mammillaria, Notocactus, Gymnoca- 
lycium, Lobivia, Echinocereus en natuurlijk Chilenen. Bovendien enkele 
Agave’s waaronder een A. victoriae-reginae van ±  65 jaar.

Wanneer ik dan ook beweer dat alleen al de privé verzameling een 
bezoek aan „Multiflora” meer dan waard is, geloof ik niet te veel gezegd 
te hebben.

FRANS K. A. NOLTEE



NALATENSCHAP
MEJ J. J. E. VAN DEN THOORN

Mej. van den Thoorn heeft, naast een 
schenking van ƒ 100,—, haar biblio
theek nagelaten aan Succulenta. Voor 
zover deze boeken niet opgenomen zijn 
in de verenigingsbibliotheek worden ze 
ten bate van de kas verkocht aan de 
leden.
Aan onderstaand adres zijn nog te koop 
de volgende boeken en tijdschriften. 
Aanvragen worden in volgorde behan
deld, alleen afdelingsbibliotheken heb
ben voorrang.

Berger, Stapelien und Kleinien f 10,— 
Berger, Mesembrianthemen und

Portulacaceen f 7,50
Bommeljé, Cactussen en andere

Succulenten f 4,—
Craig, The Mammillaria Hand-

book f 50,—
Duursma, Behandeling onzer

cactussen, 2 x f 1,—
van den Houten, Cactussen f 0,50 
Jacobsen, Mesembrianthemaceae f 2,—
Krainz, Katalog der Stadtische

Sukkulenten Sammlung f 4,—■
Liebe, Wörterbuch für Kakteen-

liebhaber f 0,50
Lotsy and Goddijn, Hybridization

in South-Afrika f 10,—
Maasz, Die Schönheit unserer

Kakteen f 4,—
Noske, Vijanden van de Tuinbouw

en hun bestrijding f 2,—

Petersen, Taschenbuch für den
Kakteenfreund f 1,50

de Ringh, Vademecum 0,75
Uittien, De volksnamen van onze

planten f 0,50
Verbeek Wolthuys, De Vet

planten f 1,—
Verplanck, Every day in my

Garden f 1,—
Succulenta 1949, 1953, 1954, 1955, 1956, 

1959 3 X, 1960 3 X, 1961 3 X, 
per jaargang ƒ 4,—

Cactussen en Vetplanten, 1938, 2 x,
1939, 1940, 1941, ontbreekt no. 1, 
1942 ontbreekt no. 2.

Complete jaargang f 4,—
1941 en 1942 f 3,—

The National Cactus and Succulent 
Journal 1959, ’60 en ’61 
per jaargang f 5,—

The Cactus and Succulent Journal 
of Great Britian 1959, ’60,
’61 en ’62, per jaargang 5,—

Cactus and Succulent Journal 
(America) 1962 en ’63 
per jaargang f 10,—

Verkade Album Cactussen 2 x f 3,—
Idem, Vetplanten f 3,—
Idem Kamerplanten f 3,—
Pette’s Album Cactussen f 2,—
Aanvragen te richten aan de heer C. 
Bommeljé, Gentsestraat 92, Scheve- 
ningen,
Betaling aan de Alg. Penningmeester 
van Succulenta, de heer G. D. Duursma, 
Spoorstraat 106, Leeuwarden, postrek. 
no. 83.35.50.

Wat betekent die naam
door L. C. K O R E V A A R

132 pag. met plm. 4000 verklaringen van de botanische namen van succulenten.

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van ƒ 3,50 per postwissel of storting 
op postrek. 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse
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Mededeling van het Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur heeft op 20 november 1965 te Utrecht vergaderd 

en op die vergadering zijn met algemene stemmen de navolgende besluiten 
genomen :
1. De heer J. Bonefaas wordt als lid van Succulenta geschorst en wel met 

ingang van 20 november 1965 tot de eerstvolgende Algemene Leden
vergadering.

2. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal worden voorge
steld de heer J. Bonefaas als lid van Succulenta te royeren.

T o e l i c h t i n g :
De afdeling ’s-Gravenhage heeft het Hoofdbestuur op 25 oktober 1965 

bericht, dat de heer J. Bonefaas wederom benoemd is tot voorzitter van de 
afdeling. Dit is in strijd met de beslissing van de Algemene Ledenverga
dering van 26 juni 1965, waarbij de voorlopige schorsing van de heer 
Bonefaas werd opgeheven onder voorwaarde, dat hij zich van alle activi
teiten ten aanzien van de Vereniging zou onthouden.

CONTRIBUTIEVERHOGING 
Leden van Succulenta worden er op 
attent gemaakt dat met ingang van 
1 januari 196G, de contributie voor de 
vereniging ƒ 8,50 bedraagt.
Contributies van verspreid wonende 
leden kunnen worden gestort op post
rekening no. 83 35 50 ten name van Alg. 
Penningmeester Succulenta te Leeuwar
den.

UIT DE AFDELINGEN
AMSTERDAM
Bijeenkomst op vrijdag 17 december 
a.s. op het Schoolwerktuinencomplex 
aan de De Boelelaan, hoek Karei Lot- 
syweg, Buitenveldert, ’s avonds om 8 
uur. Deze avond wordt gevuld door de 
leden zelf, met vragen, uitwisseling van 
ervaringen, tips enz,

A. M. Lageman-Stöve, secretaresse 
Kierkegaardstraat 27 - Amstelveen.

NOORD-LIMBURG
De afdeling Noord-Limburg hield op 
27 oktober j.1. een goed bezochte bij
eenkomst waar door de heer Sterk uit

Stiphout werd gesproken over „De 
wetten van Mendel” .
Degenen, die dachten dat die wetten 
wel „oude koek” waren, keken na af
loop zeer verwonderd, dat hierover nog 
zoveel nieuws verteld kon worden. De 
toepassingen van Mendel’s wetten in 
de cactuswereld werden door de spre
ker geïllustreerd met dia’s , o.a. van 
kruisingen van Chamaecereus silvestrii 
met Lobivia famatimensis.
Na de lezing ontstond een zeer leven
dige discussie, welke afgebroken moest 
worden omdat de heer Sterk anders de 
trein zou missen. Veel bleef nog onbe
antwoord, zodat alle aanwezigen hopen, 
dat zij de heer Sterk spoedig weer te
rug zullen zien.

J. de Gast, secretaris,
Graaf Gerhardstraat 10 — Venlo.

DELFZIJL
De afd. Delfzijl e.o. hield op donderdag 
28 oktober haar vergadering.
De opkomst was matig tot goed. Aan
wezig 12 leden. De heer Horlings hield 
een causerie over „Onze planten in de 
winter” . Hierop volgde een geanimeer
de bespreking.
De heer Bos is op doktersadvies afge
treden als voorzitter. Op de eerstvol
gende vergadering zal een nieuwe voor
zitter worden gekozen.
Een globaal overzicht heeft aangetoond,

183



„E V E R Y T H IN G  FO R THE G A C TO PH ILE ”
ALLES VOOR DE SUCCULENTENLIEFHEBBER  

Onze nieuwe catalogus nr. 9 voor 1966 is zojuist verschenen.
Wij bieden voor de kwekers en liefhebbers van cactussen 
en andere tropische planten een ongeëvenaarde keuze aan 
zaden, zaaischotels, onderhoudsmiddelen en andere verwante 
artikelen.
De nieuwe catalogus toont in meer dan 100 deels gekleurde 
afbeeldingen de grootste speciaal-aanbieding van Europa. 
Zend ons Uw adres, wij zenden U onze catalogus gratis toe. 
Aan vroegere afnemers wordt deze automatisch toegezonden.

H. E. BORN. Postfach 34, 581 Witten-Bommem, Duitsland.

dat er bij onze leden ruim 1000 verschil
lende soorten en variëteiten van cac
tussen te vinden zijn en verder nog 
ruim 250 vetplanten. Misschien geen 
respectabel aantal, maar toch voldoende 
om nieuwe leden behoorlijk op weg te 
helpen.

A. Meerman, secretaris, 
Nansumerweg 32, Holwierde.

RIJN- EN DELFLAND
Vergadering op 20 januari 1966 in „De 
Drie Stoepen”, Prinsegracht 73, den 
Haag te 20 uur; spreker is Dr. B. K. 
Boom, over het onderwerp „De bouw 
van de cactus” ; hierbij zal de cactus
plant worden vergeleken met .gewone” 
planten.
Behalve de leden, zijn ook belangstel
lenden van harte welkom.

R. F. Davidson, secretaris,
Laan van Heidenburg 14 — Voorburg.

TILBURG

Op 11 oktober j.1. hield de heer Erich 
een voordracht over het niet-alledaagse 
onderwerp van cactussen in het alge
meen en niet uitsluitend als hobby. 
Dat dit terrein niet zomaar te begren
zen valt, zal menige cactusliefhebber 
wel duidelijk zijn.
Tijdens de voordracht bleken cactussen 
voor heel wat doeleinden gebruikt te 
worden. Dit kan variëren van afraste
ring van landgoed, veevoeder, con
sumptie voor de mens tot huisraad toe, 
waarmee nog lang niet alles genoemd 
is. Dat men ook bij cactussen van het 
goede te veel kan hebben, kwam 
hier duidelijk ter sprake. Aangevuld 
met een serie dia’s uit zijn eigen ver
zameling werd deze avond zeer ge
slaagd.

Het forse pak sneeuw, dat de Belgi
sche wegen de koude zondag van 
14 november sierde, was niet bij mach
te de heer G. Hoeckx uit Antwerpen 
en een tiental leden van de vereniging 
Cactusweelde, van zijn voornemen af 
te brengen een lezing over Mammil- 
laria’s voor onze Tilburgse leden ie 
houden.
Na het gebruikelijke welkom door onze 
voorzitter de heer Vrenken, werd direct 
met de voordracht begonnen, om zo
veel mogelijk gelegenheid te hebben 
nadien nog enkele verzamelingen te 
gaan bekijken.
De heer Hoekcx verdeelt zijn Mammil- 
laria’s in 3 groepen, te weten de groe
ne, de witte en die met de haakdorens. 
Spreker zei, dat het weinig zin heeft 
om de planten op te jagen, want een 
echte liefhebber heeft in de meeste ge
vallen echt wel een jaartje de tijd als 
het over een prachtige plant gaat, al 
zijn de andere planten zeker niet min
der de moeite waard. Tijdens het ge
sprek bleek ook al weer eens, hoe be
langrijk niet alleen de naam van de 
plant is, maar ook wat deze betekent. 
Kleurverschillen en andere uiterlijke 
verschillen moet men niet te hoog aan
slaan, daar in vele gevallen de stand
plaats, de grondsoort en ook wel de 
temperatuur hiervoor heel bepalend 
kunnen zijn.
Te trachten de plant te behandelen als 
op hun natuurlijke groeiplaats, is een 
onmogelijkheid, men krijgt in een der
gelijk geval, aldus spreker, „vodden”. 
Zo kwam het gesprek ook over crista- 
ten van Mammillaria’s, deze moet men 
niet zien als variëteiten, daar deze bij
zonderheden vroeg of laat weer terug
gaan tot hun normale vorm.
Gaandeweg werd ook nog even het 
stookprobleem ter sprake gebracht. Bij
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een Belgisch lie fhebber w aren  door een 
defect aan  de petro leum vergasser de 
m eeste p lan ten  bedek t m et een vette  
aanslag, die zonder nadelen  verw ijderd  
kon w orden m et een bekend  w asm id
del (D reft). M ogelijk kan  een ander 
d aar zijn voordeel m ee doen.
D aarna m ochten w e genieten  van  een 
uitgelezen serie d ia’s, w aaronder veel 
close-ups, w aaru it we konden conclu
deren, dat deze belgische bloem ist-cac- 
tu skw eker er nog heel w at m eer van 
had kunnen  vertellen . M et nog een in 
teressan t babbeltje  na, w aren  we, voor 
w at de lezing betrof, aan  h e t einde. 
D aarna w erd  aan de ronde langs de 
diverse verzam elingen begonnen.
V anaf deze p laats aan de gast en gast
heer h arte lijk  dank. E r w as een goede 
opkomst.

L. van  der L aar, Secretaris, 
afdeling  Tilburg.

N I E U W E  L E D E N

F. E. J. Boven, D ijksm anshuizenstraat
88, A m sterdam

M evrouw  A arts, Cobbeek 14, Zeelst, 
N.Br.

H. T underm an, Iependaal 46, R o tte r
dam  24

J. G. A. Luijten, D uurstedelaan  79, 
U trech t

J. C. K abboord, Ja n  C elestraa t 7-III, 
A m sterdam , W. Osdorp 

D. J. van  B aarsen, B ijw eglaan 22, 
B ennebroek

G. van  D uuren, K au fm annstraa t 30,
Borne, O.

J. W. A. Coenen, van  L id t de Jeude- 
s traa t 1, U trecht.

G. J. T ism eer, B o terb loem straat 15a,
V laardingen

W. B oerendans, N ieuw e A kkers 36, 
P atersw olde - Eelde.

H. Fuchs. P lesm anw eg 429, B everw ijk. 
H. J. W alvis, L aan van  H eidenburg  15,

V oorburg
W. van  Dorp, W ilhelm inasingel 45, 

V laardingen.
J. Scheublin, A m sterdam seveerkade 40c, 

den Haag
J. K erkhoven, V eeringstraat 48. Z aan

dam.
A. de M unk. Burg. de B oerstraa t 35. 

A ssendelft.

BUITENLAND
Ds. Ja n  Nijs, Weg n aar As 45, Genk, 

Limb. België.

Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f f i ï S O  '

Reeds jaren gebruik ik Etisso 
cactusmesttabletten. En met 
veel succes , want kenner en 
leek staan er van te kijken hoe 
gezond en gaaf mijn cactussen 
zijn.

W at is het  g e h e i m ?

Etisso is spec iaa l sam enge
steld voor en aangepast aan 
de voedse lopname van cactus 
en vetplanten. Het is mest in 
tabletvorm. Voo r  de kenners 
spreekt onderstaande analyse 
boekdelen: 8% stikstof, waar
van 4% ammoniumstiksto f en 
4% nitraatstikstof. 15% fosfor- 
zuur, op losbaar in water. 20% 
kali, op losbaar in water.

MENGMESTSTOF 8 +  15 +  20

ffiiso
C A C T U S  M E S T T A B L E T T E N

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. ’i-HERTOGENBOSCH
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’t Is buitengewoon zoals

G R A A F L A N D  aan

alles heeft gedacht.

De uitvoering, beglazing, 
verwarming, verlichting 
etc. : Alles toont U vak
manschap en ........... liefde
voor bloemen en planten.

DE G R A A F L A N D -

B R O E I K A S J E S

zijn dan ook het resultaat van jarenlange ontwikkeling en ervaring van 
verbetering en vervolmaking. — Gaat U echter niet alleen af op wat wij 
in deze advertentie vermelden, maar bezoekt U geheel vrijblijvend onze 
demonstratietuin eens, waarin verschillende modellen en uitvoeringen ter 
Uwer attentie staan opgesteld.

OOK ’s Zaterdags geopend van 9—-18 uur.

FIRMA CHR. G R A A FLA N D
Utrechtseweg 37-39 —  VLEUTEN —  Telefoon 03407-267

Reeds 15 jaar bouwen wij broeikasjes voor de privé-sector.

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B LO EM PO TTEN
in de maten 5 t/m  14 cm in normale en lage modellen

voor NEDERLAND voor BELGIE
Thovadec Plastic’s Holland N.V. „Thovadec”
Bloemenstraat 46 —  Ter Aar Meerstraat 55, Heusden, Gent

Telefoon (01722) 137 Telefoon (09) 28 4174

C actuskw ekerij A. N. B U L T H U IS  &  Co. C .V .
I’ROVINCIALEWEG OOST 8 - COTHEN (U.) —  TELEFOON 03436— 267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
Sortimentslijst op aanvrage.

S^ptluasntIK H. v. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 01835— 430
Regelmatig nieuwe Importen uit Zuid-Afrika. — Agent van Succulenta Nursaries Z.-Afrika. 

VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1965 -  MEER DAN 2000 SOORTEN.
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. —  Zondags gesloten.
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Zaadaanbieding Clichéfonds
De hieronder genoemde zaden worden de leden beschikbaar gesteld 

a 25 cent per portie, met uitzondering van de nummers 301 tot en met 336, 
die 50 cent per portie kosten.

De portokosten bedragen 30 cent; men wordt vriendelijk verzocht dit 
bij het te betalen bedrag te tellen.

Evenals vorig jaar zullen op de zakjes ALLEEN de nummers worden 
vermeld, men moet dus deze zaadaanbieding goed bewaren, anders weet 
men na ontvangst niet meer, welke zaden men gekocht heeft.

Geeft vooral ook de vervangnummers aan; weest hiermede niet te 
karig, want van verscheidene nummers is de voorraad spoedig uitverkocht. 
Zelfs, wanneer U vlak na ontvangst van dit nummer de zaden bestelt, kan 
het voorkomen, dat U bij veel gevraagde nummers al achter het net vist, 
er komen de eerste dagen reeds tientallen giro’s tegelijkertijd binnen.

Wanneer U geen of te weinig vervangnummers heeft opgegeven zullen 
zaden worden verstrekt van soorten, die met de gevraagde zoveel mogelijk 
overeenkomen.

Er zijn ook soorten verpakt, waarvan te weinig zaden beschikbaar 
waren om ze in de lijst op te nemen; deze zullen als vervangnummers wor
den gebruikt.

De zaden zullen in de loop van januari 1966 worden verzonden. 
Bestelt uitsluitend per postgiro, door overschrijving of storting op rekening

14465 ten name van het Clichéfonds Succulenta, Amsterdam ')

Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, Brinkstraat 49, 
Bennekom.

i) Om giro-technische redenen kon de standplaats N IET te Bennekom  gesteld w or
den.

ZADEN VAN CACTUSSEN
25 cent per zakje

A NCISTROCACTUS

Bolcactus, reeds ±  februari bloeiend
1 scheerii

A RIO C A R PIJS
2 fissuratus
3 retusus
4 trigonus

A RTH RO CEREU S (Setiechinopsis)
Kleine zuilen, dankbaar met grote 

bloemen bloeiend
5 m irabilis

A STRO PH YTU M
De bekende Bisschopsmuts

6 asterias, 15 zaden
7 capricorne
8 capricorne minor

9 capricorne senile
10 m yriostigm a
11 myriostigm a colum nare
12 m yriostigm a nudum
13 ornatum  glabrescens
14 ornatum  m irbelii
15 asterias x m yriostigm a
16 gemengd

A Y LO STER A , zie R E BU T IA  

A ZU REO CEREU S
Blauwe zuilcactus

17 hertlingianus

BR A SILIC A C T U S
zie NOTOCACTUS

CARN EGIEA
Beuzencactus

18 gigantea
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25 cent per zakje

CEPHALOCEREUS
19 alensis
20 hoppenstedtii
21 leucocephalus
22 palmeri
23 senilis (de bekende grijsaard)

CEREUS
24 azureus
25 jamacaru
26 peruvianus

CHILEOREBUTIA,
zie NEOPORTERIA

CLEISTOCACTUS
Gemakkelijk groeiende, dicht en wit 

bedoornde zuilcactussen
27 candelilla
28 rojoi
29 strausii

COPIAPOA
Moderne, geliefde bolcactussen

30 coquimbana
31 totoralensis

CORYPHANTHA
32 arizonica
33 asterias
34 bergeriana
35 cornuta
36 daimonoceras
37 echinoidea
38 jaumavei
39 macromeris
40 neo-mexicana
41 pallida
42 palmeri
43 pseudoechinus
44 scolymoides
45 vivipara

CUMARINIA
46 odorata

DENMOZA
47 erythrocephala

ECHINOCACTUS
48 grandis
49 moelleri
50 visnaga

ECHINOCEREUS
Ouderwetse, lage cactussen met 

grote bloemen
51 armatus
52 dubius
53 enneacanthus
54 gonacanthus
55 leonensis

56 merkeri
57 pectinatus
58 pectinatus castaneus
59 pectinatus pailanus
60 pectinatus rigidissimus
61 radians
62 reichenbachii
63 salm-dyckianus
64 stramineus
65 subinermis 
66* triglochidiatus

(15 zaden per pakje)
67 viereckii
68 gemengd

ECHINOFOSSULOCACTUS
Bolcactussen met zeer talrijke 

smalle ribben
69 hastatus
70 kellerianus
71 lamellosus
72 phyllacanthus

ECHINOPSIS
Bolcactussen met grote bloemen en 
lange, smalle bloembuis, gemakke

lijk groeiend en bloeiend
73 ancistrophora
74 aurea
75 'Golden Dream’
76 kermesina
77 leucorhodantha
78 mamillosa
79 obrepanda
80 polyancistra
81 rojasii
82 violaciflora
83 gemengd

ERIOCEREUS (HARRISIA),
Zeer geschikt als onderstam

84 jusbertii
ESCOBARIA
85 roseana
86 runyonii
87 tuberculosa (E. strobiliformis)

ESPOSTOA
Wit of geel behaarde zuilen, 

thans in de mode
88 huanucensis
89 melanostele

FEROCACTUS
Mooie bolcactussen

90 covillei
91* latispinus (F. corniger)
92 pilosus 
93* species

*) Zaad in het wild verzameld.
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25 cent per zakje
FRAILEA
Kleinblijvende planten, die hun bloemen 
slechts bij hoge temperatuur openen, of 

cleistogaam bloeien
94 castanea, 15 zaden
95 columbiana
96 gracillima
97 grahliana
98 pulcherrima
99 pumila

100 pygmaea
101 pygmaea aurea (F. aurea)
102 schilinzkyana
103 gemengd

GYMNOCALYCIUM
Rijkbloeiende holcactussen voor enigs

zins beschaduwde plaatsen
104 anisitsii
105 bodenbenderianum
106 denudatum
107 hybopleurum
108 mihanovichii
109 mostii
110 quehlianum
111 quehlianum rolfianum
112 stellatum
113 gemengd

HAMATOCACTUS
Gemakkelijk bloeiend, met satijnachtige, 

lichtgele bloemen
114 setispinus
115 uncinatus

LOBIVIA
Dankbare bloeiers, met middelgrote 

tot grote bloemen
116 allegraiana
117 arachnacantha
118 backebergii
119 bruchii
120 densispina (L. famatimensis 

hort.)
121 densispina scoparia 
122* gregeri
123 jajoiana
124 jajoiana nigrostoma
125 lateritia
126 tegeleriana
127 gemengd

MALACOCARPUS
Rijkbloeiende planten met wollige 

schedel
128 stegmannii
129 vorwerkianus

MAMMILLARIA
Sterk gevarieerd geslacht, mooie 

bedoorning en rijke bloei
130 albilanata
131 applanata
132 candida
133 carnea
134 denudata
135 egregia
136 formosa
137 gigantea
138 heyderi
139 jaliscana
140 johnstonii guaymensis
141 nejapensis
142 obconella (M. dolichocentra)
143 occidentalis
144 ortiz-rubiona
145 pachycylindrica
146 pilensis
147 pottsii 
148* rubida
149 sempervivi
150 sheldonii
151 solisii
152 solisioides
153 swinglei
154 uncinata
155 vaupellii
156 verhaertiana 
157* viereckii
158 zephyranthoides
159 gemengd

MEDIOLOBIVIA, zie REBUTIA 

MELOCACTUS
160 maxonii
161 oaxacensis

NEOBUXBAUMIA
162 polylopha
163 tetetzo
NEOPORTERIA

Moderne holcactussen met fraaie 
bloemen

164 acutissima
165 (Chileorebutia) glabrescens 

(FR 710) 1)
166 inermedia (FR 212) 1), 15 zaden
167 (Chileorebutia) napina 

FR 249) 1)
168 (Pyrrhoc.) paucicostata viridis,

15 zaden
169 pulchella (FR 520) 1), 15 zaden
170 pygmaea (FR 519) 1), 15 zaden
171 villosa, 15 zaden
172 gemengd

1) Zaad van zaailingen gekweekt uit 
geïmporteerd FR zaad.
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25 cent per zakje 

NOTOCACTUS
Goede heginnersplanten, gemakkelijk 

groeiend en rijk bloeiend
173 apricus
174 (Brasilicactus) brasiliensis
175 concinnus
176 concinnus joadii
177 (Brasilicactus) graesneri
178 (Brasilicactus) haselbergii
179 mammulosus
180 mammulosus submammulosus
181 mueller-melchersii
182 mueller-moelleri
183 muricatus
184 ottonis
185 ottonis linkii
186 ottonis ottonis
187 ottonis paraguayensis
188 ottonis tenuispinus
189 ottonis tortuosus
190 rutilans
191 scopa
192 scopa daenekerianus
193 tabularis
194 gemengd

OPUNTIA
195 herrfeldtii
196 microdasys
197 tunicata

OREOCEREUS
198 trollii

PACHYCEREUS
199 pringlei

tetetzo (zie Neobuxbaumia)

PARODIA
Rijke bloeiers met mooie bedooming

201 alacriportana
202 aureispina
203 chrysacanthion
204 comarapana
205 gigantea
206 gracilis (FR 740) 1)
207* maassii
208 maassii rectispina
209 mairanana
210 microsperma
211 microsperma macrancistra
212 mutabilis
213* mutabilis ferruginea 
214* pseudostuemeri
215 sanagasta
216 sanguiniflora
217 setifera 
218* tilcarensis
219* uhligiana robustior

220* 33/26 1)
221* 33/30 1)
222* 33/31 1)
223* 33/32 1)
224 gemengd
1) Importzaad van Van der Steeg

PFEIFFERA
225 gracilis

PILOCEREUS
226* species

PYRRHOCACTUS
(zie NEOPORTERIA)

REBUTIA

Kleine, meest gemakkelijk spruitende 
cactussen, speciaal aanbevolen voor 

beginners; kunnen veel koude 
verdragen

227 (Mediolobivia) aureiflora
228 chrysacantha
229 (Aylostera) deminuta
230 (Aylostera) fiebrigii
231 (Aylostera) kupperiana
232 marsoneri
233 minuscula
234 minuscula beryllioides
235 (Aylostera) pseudodeminuta
236 senilis aurescens
237 senilis grandiflora
238 senilis iseliniana
239 senilis kesselringiana
240 senilis lilacino-rosea
241 senilis schieleana
242 senilis stuemeri
243 senilis violaciflora
244 senilis wessneriana
245 senilis winteriana
246 xanthocarpa
247 xanthocarpa coerulescens
248 xanthocarpa dasyphrissa
249 gemengd

SETIECIIINOPSIS
(zie ARTHROCEREUS)

THELOCACTUS
250 hastifer
251 lophothele
252 wagnerianus

TOUMEYA

253 (Turbinicarpus) lophophoroides
254 macrochele, 15 zaden
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25 cent per zakje 50 cent per zakje

TRICHOCEREUS
255 huasha
256 macrogonus, bekende onderstam
257 spachianus, bekende onderstam

TRIXANTHOCEREUS
258 blossfeldiorum

WEINGARTIA
259 pulquinensis

DIVERSEN (nagekomen)

260 Gymnocalycium schickendantzii
261 Mammillaria hidalgensis
262 Mammillaria mazatlanensis
263 Eriocereus martinii (onderstam)

PAKJES a 50 CENT
Zaden in het wild verzameld door 

W. Hoffmann te Heidelberg 
zie pagina 178.

AREQUIPA
301 erectocylindrica (H 777)

CASTELLANOSIA
303 species (H 1119)

CEREUS
304 species (H 1117)

CLEISTOC ACTUS
305 strausii
306 tarijensis (H 1090)
307 species
308 species (H 1116)
309 species

ECHINOPSIS
310 aff. chacoanus (H 1129) 1)

ESPOSTOA
311 lanata (H 699)
312 laticornua
313 ritteri

GYMNOCALYCIUM

314 zegarrae
315 aff. pflanzii

1) aff. =  affinis, verwant aan

HAAGEOCEREUS
316 turbidus

MELOCACTUS
319 peruvianus (H 539)

MORAWETZIA
321 doelziana

NEOBINGHAMIA
322 climaxantha (H 535)

NEOC ARDEN ASIA
323 herzogiana (H 1007)

NOTOCACTUS
324 (Eriocactus) schumannianus 

(H 1199)
325 (Eriocactus) species (H 1104)

OREOCEREUS
326 celsianus
327 fossulatus (H 901)

OROYA
328 peruviana (H 543)

SAMAIPATICEREUS
329 corroanus (H 1033)

TRICHOCEREUS
331 vollianus

TRIXANTHOCEREUS
332 blossfeldiorum (H 661)

DIVERSEN
333 Gymnocalycium (H 1211)
335 Puya raimondii
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ZADEN VAN VETPLANTEN
25 cent per zakje

ALOË
Nieuwe soort, rijk en sierlijk bloeiend

401 bellatula

ANACAMPSEROS
402 rufescens

ASTROLOBA
Zeldzame, op Haworthia gelijkende 

vetplanten
403 aspera
404 congesta
405 deltoidea
406 skinneri
407 spiralis

CRASSULA
408 dubia
409 gillii

Geschikt voor bloemperken zijn :
410 picturata-hybriden
411 milfordae-hybriden

FAUCARIA
412 britteniae
413 candida
414 haagei

GIBBAEUM
415 schwantesii

II AWORTHIA
416 armstrongii
417 eilyae
418 glauca
419 greenii
420 limifolia
421 longiana
422 marumiana
423 radula
424 tessellata

KALANCHOE
425 K. vadensis, kunstmatig verkre

gen tetraploide soort

LITHOPS
Levende steentjes

426 aucampiae koelemanii
427 bella bella
428 bella lericheana

429 brevis
430 bromfieldii
431 christinae
432 comptonii
433 divergens amethystina
434 erniana
435 fulviceps
436 gesinae
437 glaudinae
438 gracilidelineata
439 herrei
440 insularis
441 julii julii (var. pallida)
442 julii reticulata
443 karasmontana opalina
444 karasmontana summitatum
445 localis peersii
446 marthae
447 meyeri
448 pseudotruncatella alpina
449 pseudotruncatella edithae
450 pseudotruncatella elisabethae
451 salicola
452 salicola reticulata
453 schwantesii gulielmi
454 verruculosa verruculosa
455 weberi
456 gemengd

OROSTACHYS
457 iwarenge
458 malacophyllus

PLEIOSPILOS
459 bolusii
460 prismaticus
461 willowmorensis

SEMPERVIVUM
462 gemengd

STAPELIA
463 grandiflora

EUPHORBIA
464 meloformis, 10 zaden

DYCKIA
465 remotiflora

CEROPEGIA
466 woodii
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