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Het jaar 1965 is overgegaan naar het nieuwe 1966 en van harte wens 
ik onze vereniging en U allen toe, dat dit nieuwe jaar ons via onze 

planten veel vreugde mag schenken.

Onze vereniging is vóór alles een gemeenschap van liefhebbers van 
deze speciale succulente planten, d.w.z., dat de liefhebberij van de 

planten voorop staat.

Helaas was het jaar 1965 voor onze vereniging moeilijk. Een reeks 
persoonlijke problemen, die tenslotte leidden tot een totale ver
vreemding van een afdeling, noopte het hoofdbestuur, na aarzeling 
en verzoeningspogingen, tot het zware besluit de heer Bonefaas en 
het bestuur van de afdeling den Haag te schorsen. Deze moeilijke 
zaak zal als royementsvoorstel op de aanstaande algemene leden
vergadering behandeld worden. Het bestuur van genoemde afdeling 
heeft zich, door eenzijdige vaststelling van eigen statuten en het 
verkrijgen van de koninklijke goedkeuring daarop, hiennede van 
onze vereniging afgescheiden. Voor dit gebied geldt thans de nieuwe 

afdeling Rijn- en Delfland.

Het hoofdbestuur heeft deze beslissingen met algemene stemmen 
genomen en het spreekt de hoop uit, dat onze leden hiervoor begrip 

zullen hebben.

Met de bede, dat dit nieuwe jaar ons in vriendschap en in planten- 
vreugde samen zal weten te binden, eindig ik dit voorwoord met een 
heilswens voor U allen.

A. F. H. BUINING 
voorzitter.
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Notocactus horstii Ritter spec, nova
door FR. RITTER

Zie de afbeelding op de voorpagina

NOTOCACTUS HORSTII Ritter, spec. nova; corpus viride, ad 14 cm 
diam., dein elongatum, apice alho-lanato, spinoso; costae 12—16, rectae, 
tuberculis parvis instructae; areolae orbiculatae, albo-tomentosae, 6—9 
mm inter se remotae; spinae aciculares, radiales 10—15, pallidae, 1—3 cm 
longae, centrales 1—4, subfortiores, brunneae; flores apicales, 3—3,5 cm 
longi; ovarium 5—8 mm diam., albo-lanatum, esetosum, squamis minimis 
instructum; tubus floralis infundibuliformis, albo- et brunneo-lanatus, 
squamatus; tepala 14—16 mm longa, 4—6 mm lata, spathulata vel lan- 
ceolata, basi lutea, apice aurantiaca vel cinnabarina; stamina 7—12 mm 
longa, aurantiaca, antheris aureis; stylus 18—23 mm longus, aurantiacus, 
stigmatibus 8—9, aurantiacis vel roseis; fructus globosus; semina 1 mm 
diam., hilo maximo, basalo.

P l a n t :  meestal enkel, soms van onderen spruitend, groen, elk 
lichaam tot 14 cm 0 ,  en tot circa 30 cm hoog wordend, bij verdere groei 
tot soms 1 m, dan deels liggend of van de rotsen hangend, top iets ver
zonken, bedoornd en witwollig.

R i b b e n :  12—16, recht, met onderaan nauwe scheidingsgroeven, 
1—2 cm hoog, stomp, met kleine stompe knobbels van ca. 2—3 mm hoogte.

A r e o l e n  : witviltig, rond, 2—4 mm 0  in de groeven, 6—9 mm van 
elkaar.

D o r e n s :  naaldvormig, randdorens 10—15, fijn, recht of op oude 
hoofden gebogen, zijwaarts gericht, bleek bruin tot vrijwel wit, 1—3 cm 
lang; middendorens 1—4, weinig krachtiger, sterk gespreid, bruin, weinig 
afzonderlijk, iets langer.

B l o e m :  dicht bij de top, 3—3,5 cm lang, geopend ca. 3 cm breed, 
reukeloos.

V r u c h t b e g i n s e l :  bleekgroen, 5—8 mm lang en dik, geheel 
bedekt met witte wol, met zeer kleine bleke schubjes, zonder borstels.

N e k t a r k a m e r :  geelachtig, 1,5—2,5 mm lang, met ringvormige 
nektariumverdikking rond de wand, boven door de onderste meeldraden 
half gesloten.

B l o e m b u i s  boven vruchtbeginsel 12—13 mm lang, trechtervormig, 
bovenin ca. 10 mm 0 ,  binnen oranjegeel, buitenkant groenachtig geel, met 
kleine driehoekige, verschillend gekleurde schubjes, met uit de oksels
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dichte wol, onderaan wit naar boven bruinachtig, en met verscheidene fijne 
roodbruine borstels.

M e e l d r a d e n :  bleek oranjegeel, 7,5—10,5 mm lang, inplanting on
regelmatig verdeeld bijna tot de zoom; helmknopjes en pollen goudgeel.

S t ij 1: bleek oranjegeel, 18—23 mm lang, waarvan ca. 5 mm voor 
rekening van de 8—9 uitgespreide, oranjegele tot rosé stempels komen, die 
boven de helmknopjes uitsteken.

B l o e m b l a d e n :  14—16 mm lang, 4—6 mm breed, spatel- tot lan
cetvormig, top afgerond tot toegespitst, naar beneden oranjegeel, naar 
boven oranjerood tot zinnober, uit menging van twee kleuren ontstaan, 
oranjegeel met purper.

V r u c h t :  kogelvormig, bekleed als het vruchtbeginsel, verdrogend; 
opent zich aan de basis met tamelijk kleine opening.

Z a a d :  1 mm lang, tot 1 mm breed, 0,75 mm dik, bij het hilum het 
breedst; hilum over de gehele basisbreedte, wit, ovaal, basaal; testa zwart, 
dof, dicht bezet met fijne, scherpe knobbeltjes.

V i n d p l a a t s  type : Zuidkant van de Serra Geral, Rio Grande do 
Sul, Brazilië.

H o l o t y p e  in het herbarium van de universiteit te Utrecht.
Deze soort werd door de heer Leopold Horst (Arroyo da Seca, Bra

zilië) verscheidene jaren geleden ontdekt en in een enkel exemplaar ter 
identificatie gezonden naar de heer Krainz in Ziirich. Zelf was ik begin 
1964 met de heer Horst op de vindpaats en kon alle voor de publicatie 
benodigde gegevens noteren. Op verzoek van de heer Horst heb ik dit 
manuscript gereed gemaakt en noem deze soort naar haar ontdekker. Zij 
heeft mijn veldnummer FR 1269.

Zij is verwant aan Notocactus herteri Werd.

Mededeling van het Hoofdbestuur
De heer G. D. Duursma heeft wegens hoge leeftijd de wens te ken

nen gegeven zijn functie van Algemeen Penningmeester Succulenta te 
beëindigen. Het Hoofdbestuur heeft mevrouw E. Verduyn-de Bruyn 
bereid gevonden tijdelijk deze functie waar te nemen totdat een nieuwe 
Algemeen Penningmeester is benoemd.

Om giro-technische redenen zal voorlopig voor contributie- en andere 
betalingen gironummer 83 35 50 ten name van Alg. Penningmeester Suc
culenta te Leeuw arden  gehandhaafd blijven.

Correspondentie betreffende betalingen echter te richten aan mevr. 
E. Verduyn-de Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker.
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Op bezoek bij een 
onzer leden

De heer Schanssema beschouwt met volle 
aandacht een zijner veler Mammillaria’s

foto: Evenhuis

Helemaal in het noorden van ons land, dicht bij het stadje Appinge- 
dam, woont onze cactusvriend Kees Schanssema. Wilt U nader met hem 
kennismaken dan kan dat door middel van zijn planten. Die weten n.1. 
precies wie hij is, want het spreekwoord : „Zeg mij wie Uw vrienden zijn 
en ik zal U zeggen wie gij zijt”, is op hem van toepassing. De cactussen en 
vetplanten zijn zijn vrienden.

Na deze wat lyrische kennismaking met onze gastheer gaan we z’n 
kas binnen - of eigenlijk zijn het 2 kasjes aan elkaar gebouwd als een soort 
zomer- en winterverblijf - met een totale afmeting van 10 X  3 meter.

Het valt ons meteen op dat we hier te maken hebben met iemand die 
al wat jaartjes met z’n planten bezig is. Wat een weelde aan gezonde, stra
lende planten! Aan de ene zijde zien we prachtig bloeiende Opuntias, 
Cleistocactussen en vetplanten, Aloe’s en Agave s; aan de andere zijde op 
het tablet een grote verzameling Mammillaria’s, Rebutias, Copiapoa s, 
Ferocactussen, Frailea s en nog tal van andere geslachten, die met elkaar 
wedijveren in knopvorming en bloei. De planten zien er allemaal zeer 
gezond uit; soms wel eens even tè gespannen, maar dat schijnt hen niet 
te deren. Ze bloeien bijna allemaal! Zelfs de Opuntia microdasys zien we 
getooid met tal van bloemen. Ook Echinocereus blanckii, ofschoon1 niet in 
de volle zon, hloeit naar hartelust. We ontdekken zelfs een Opuntia met 
50 bloemen en knoppen getooid.

Op onze vraag hoe het toch mogelijk is dat al deze planten zo’n rijke 
hloei vertonen is het antwoord : „Ik doe er niets aan, t komt zo maar ! 
De heer Schanssema gebruikt nooit bestrijdingsmiddelen; hij heeft geen 
last van wortelluis, ook wolluis komt in zijn kasjes niet voor. Vandaar dat
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we eens gingen informeren naar de grondsoort die hij voor zijn planten 
gebruikt. Die blijkt te bestaan uit gemalen veen, klei, zand en plm. 50 jaar 
oude stadscompost. Dit grondmengsel is zeer lang vochthoudend. Blijkbaar 
is deze voedingsbodem heel geschikt voor cactussen en vetplanten, want 
ze gedijen er zeer goed in.

Hoe het ook zij, deze liefhebber is in staat om prachtige planten te

Figuur 3 foto: Evenhuis

Een blik op de groep „grote” cactussen

kweken. Ook het zaaien van allerlei zaden is voor de heer Schanssema geen 
probleem.

Wij feliciteren hem met zijn prachtige verzameling cactussen, vetplan
ten en zaailingen en we prijzen ons als meest noordelijke afdeling van 
Succulenta gelukkig met zo’n enthousiaste plantenliefhebber.

H. HORLINGS, Delfzijl.
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G. K Ö N IG S  en W . W E S K A M P

Het geslacht Parodia 3
O v erzich t van  b esch reven  en on besch reven  soorten, 

va rië te iten  en vorm en

26 F. dextrohamata Backbg., alleenstaand, tot 5 cm lang, 3,5 cm 0 ,  
donker grijsgroen, in de top wollig; ribben in spiralen, ca. 20, uit 
kleine knobbels bestaand; areolen spoedig kaal, 5 mm uit elkaar; 
randdorens ca. 10, iets ruw, wit, 3-4 mm lang, de zijdelingse meestal 
straalsgewijs aanliggend, één naar boven, één naar beneden gericht; 
middendorens meestal één naar onder gericht, licht roodachtig, met 
de haak naar rechts (vandaar de naam), tot 6 mm lang. Bloemen 
2,5 cm lang, 2 cm 0 ,  de buitenste bloembladeren geel met rode 
strepen aan de bovenste buitenzijde, de binnenste geel, spatelvor
mig, ca. 3,7 mm breed; meeldraden, stijl en stempels witachtig; 
bloembuis witwollig, met enkele geelachtige borstels. Noord Argen
tinië, gevonden door Fechser.
var. stenopetala Backbg., verschilt: bloemen 1,5 cm lang, 3,5 cm 0  
met goudgele, smalle, toegespitste buitenste en binnenste kroonbla- 
deren, 2,5 mm breed; bloembuis 9 mm lang, witwollig, met enkele 
zwartachtige borstels. Randdorens 7—10, de twee bovenste zien er 
als middendorens uit, tot 4,5 mm lang; middendorens één, bruin
rood, iets omlaag gericht, Vindplaats: Noord-Argentinië nabij To- 
lomban, gevonden door Fechser. Beide bij Uhlig onder de naam 
P. sp. n. uit Tolomban.

27* F. echinus (FR. 747), bloemen goudgeel.
28 F. enjihrantha (Speg.) Backbg., bloemen ca. 2,5 cm 0 ,  zuiver steen

rood.
*  var. thionantha Backbg., bloemen 3—4 cm 0 ,  zuiver geel.

29 F. faustiana Backbg., buitenzijde der bloemen scharlakenrood, bin
nenin goud-geel.
var. tenuispina Backbg., bloemen rood.

30 F. fechseri Backbg., alleenstaand, langwerpig, tot 8 cm hoog, 4 cm 
0 ,  donkergroen; top witwollig; 15 ribben, in spiralen, uit knob

bels bestaand; randdorens 9 tot 10, wit, in elkaar gevlochten, tot 
8 mm lang, één omlaag gericht, borstelvormig; middendorens 3—4, 
buigzaam, bruin- tot roodachtig, tot 2 cm lang, recht of iets ge
kromd, dun tot iets dikker; bloei tot nu toe onbekend. 
Noord-Argentinië, door Fechser gevonden.
Door Uhlig ingevoerde plant als Par. sp. n. Ci.

31* F. formosa (FR. 735) met gele bloei.
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32* P. fulvispina (FR. 727).
*  var. brevihamata (FR. ?)

33 P. fuscato-viridis Rackbg., alleenstaand, kogelrond, ca. 4,5 cm 0 ,  
bruinachtig groen; top iets wollig; ribben in spiralen, ca. 17, in lage 
knobbels verdeeld, witgevlekt, iets ruitvormig; areolen bijna kaal; 
randdorens 9—10 (tot 11), ca. 3,8 mm lang, wit, aanvankelijk soms

Figuur 4 Parodia fulvispina R itter, F R  727  f°to: G- Königs

rood- of bruinachtig, of met bruinachtige punt, aan de voet geel; mid
dendorens meestal 1, naar beneden gericht, rood- of bruinachtig, soms 
haakvormig gebogen. Rloemen 3 cm lang, 6 cm 0 ,  radvormig; buis 
witwollig met rode schubben en zwarte haren, krom, 1 cm lang. Rin- 
nenste bloembladen 7 mm breed, geel; meeldraden geel; stijl wit; 
stempels 10, wit, 5 mm lang; zaden klein, donkerbruin, glanzend.
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Vindplaats Noord-Argentinië door Fechser gevonden.
Door Uhlig ingevoerd als Par. sp. P. jujuyana bij Uhlig is P. fuscato- 
viridis.

34=:- P. gibbulosa (FR. 736).

35* P. glischrocarpa (FR. 923), behoort tot de P. microspertna-groep. De 
cavayate vorm A-B-C-D. van Uhlig zijn, voor zover bekend is, vor
men van deze nog niet beschreven soort.

36 P. gracilis Ritt. (FR 740), bloemen goudgeel.
37 P. gummifera Backbg en Voll, bloemen zwavelgeel.
38 P. gutekunstiana Backbg., bloemen ea. 3,5 cm 0 ,  oranjerood, in het 

midden gestreept.
39* P. haemantha, behoort tot de P. rnicrospcrma-groep.
40*- P. heteracantha (FR 926), behoort tot de P. microsperma-groep.
41 P. jujuyana Fric ex Sub., bloemen rood, ca. 2 cm 0 .
42* P. luminaris (FR 386).
43 P. kilianana Backbg., enkelvoudig, ±  kogelrond, groen, tot 9 cm hoog, 

7 cm 0 ,  met wit wollige schedel; ca. 21 ribben, in tamelijke kleine, 
in spiralen gerangschikte knobbels opgelost; areolen ca. 5 mm uit 
elkaar, aanvankelijk wollig, spoedig kaal; dorens variërend, dun en 
dik, langer en korter, ±  recht of ±  haakvormig; randdorens meestal 
7, iets ruw, onderaan iets gebogen of recht, aan de voet geelachtig, ca. 
2—6 mm lang, witachtig, naar de top toe rood wordend, middendorens 
4, waarvan 3 naar boven gebogen, tot ca. 1,2 cm lang, de onderste

naar beneden gericht, recht 
tot gebogen ca. 1,8 cm lang, 
soms ook haakvormig, 
rood- tot bruinachtig, naai
de basis toe lichter; bloem 
2,5 cm lang en breed, goud
geel tot steenrood, met 
rode meeldraden. Noord- 
Argentinië, gevonden door 
Rausch.

44 P. maassii (Heese) Berg. 
var. maassii (FR 46H). 
bloemen ca. 1,5 cm. 0 ,  
kopergeelrood.
a) var. rectispina Backbg. 
(FR 46G).
b) var. albescens Ritt. 
(FR 46D).

Figuur 5

Parodia maassii
foto: G. Königs
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c) var. intermedia Ritt. (FR 46E), bloemen bloedrood.
d) var. shaferi Ritt. (FR. 46). Deze var. stemt volgens Ritter overeen 

met de beschrijving van Malacocarpus maassii Br. en R.
e) var. carminatiflora Ritt. (FR 46C), bloemen donkerkarmijn.

Niet beschreven zijn tot nu toe, var. auricolor (FR. 46A); var. atroviri- 
dis Rackbg, en var. violaciflora een plant uit Tsjecho-Slowakije.
Ritter rekent Echinocactus escayachensis Vph, (bij Backeberg Paro
die (?) escayachensis Vpl.) tot var. maassii van Escayachi.
Wij menen, dat de beschrijvingen van Heese en Vaupel toch aanzien
lijk van elkaar afwijken. Ook Backeberg was in zijn sleutel een andere 
mening toegedaan. Misschien is het een andere variëteit van deze zeer 
vormenrijke soort.

45 P. mairanana Card., bloemen goud-oranje.
a) var. atra Backbg. onderscheidt zich door het donkergroene 

lichaam; dunne, aanvankelijk zwartachtige, spoedig lichter wor
dende dorens; randdorens 8—9, tot 6 mm lang; middendorens 1,

Figuur 6 foto: G. Königs
Parodia mairanana (var.?) met gele bloemen

tot 8 mm lang, ±  gebogen of ±  haakvormig. Bloemen goudgeel 
tot 2,2 cm lang, klokvormig; bloembuis met rossige haren en 
zwarte borstels. Groeiplaats: Bolivië (Prov. Florida, Mairana), 
gevonden door Cardenas.

* b) var. sotorrcayorensis (FR 734).
* c) var. tredecicostata (FR 739).

46 P. maxima Ritt., bloemen geel.

Vertaling van W. Ewals, Tegelen (Wordt voortgezet.)
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Zaai ze zélf
door J. VAN DOM M ELEN

Om in onze hobby ervaring op te doen, moeten we dikwijls „vallen 
en opstaan”. Maar hoe meer we vallen, hoe beter we zullen leren op te 
staan — mits we goed opletten, waarover we zijn gevallen. Zo verging 
het uiteraard ook mij.

Voordat een aantal jaren geleden mijn oog op een pakje „zaden voor 
cactussen” viel, dat in een zaadwinkel werd aangeboden, wist ik van 
cactussen evenveel als een koekebakker van straalmotoren. En dus bleven 
er van de 50 gemengde zaden uit het — volgens de summiere zaaigegevens 
gezaaide — mengsel slechts 4 schriele succulenten in leven. Maar dit 
bleek toch de vonk te zijn die een fel vuur, dat sindsdien steeds feller is 
gaan „branden”, ontstak.

Dat het zélf uit zaad opkweken van succulenten een van de mooiste 
facetten van onze hobby is, zullen velen uwer kunnen beamen. . . . maar 
om de optimale resultaten te kunnen behalen, moeten er veel zorg, impro
visatie en inspanning aan vooraf gaan.

Zo begon ik de fouten in de door mij gevolgde zaaimethode te zoeken, 
maar dat bleek niet zo eenvoudig. In veel boeken, zaadlijsten etc. staan 
legio tips en aanwijzingen. . . . maar tracht daar nu maar eens een univer
sele methode uit samen te stellen.

En vooral de beginnende liefhebber zou met nog meer enthousiasme 
aan deze hobby beginnen, als de resultaten : „succes-verzekerd” zouden 
zijn.

Op gevaar af nog een zaaimethode aan die veelheid van gegevens 
toe te voegen, geef ik hierbij een „universele” zaaimethode, die is ge
distilleerd uit de goede tips van vele „anderen”. Ik hoop dat hierdoor 
bij veel beginnende liefhebbers dit fascinerende onderdeel van onze hobby 
rijkelijk zal „ontkiemen”.

Stel in de loop van de zomer een verlanglijstje op van de soorten die 
U het komende voorjaar wilt gaan zaaien. Helaas zullen dikwijls niet alle 
wensen kunnen worden vervuld, maar dat komt dan omdat dat zaad dan 
net niet wordt aangeboden. Laat echter zo min mogelijk „vervanging” 
sturen, dat zijn meestal door U niet gewenste soorten !

In november wordt dan de zaaigrond samengesteld. Deze bestaat uit 
5 delen grof maaszand (grintzand waar de steentjes groter dan 3 mm 0  
zijn uitgezeefd), dat enkele keren goed is gewassen en daarna met azijn
zuur op pH 4 wordt gebracht; 1 deel fijn gezeefde, goed verteerde blad
aarde (hiervoor kan ook Culvita-potgrond worden genomen), 1 deel zeer 
fijn geklopt houtskool (uitgezeefd op ±  2 mm korrel) en V2 deel gezeefde 
turfmolm.

Dit mengsel wordt in een vergiet gedaan en ongeveer een half uur 
lang in een grote pan, waarin een bodempje water aan de kook is ge
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bracht, gestoomd. Zet het grondmengsel daarna buiten en laat het rustig 
staan, alleen van boven afgedekt tegen regen of sneeuw.

Dan begint ook de speurtocht naar de zaden, een belangrijk facet 
van de hobby, want we moeten trachten bij een vertrouwd adres onze 
zaden te bestellen. . . .  kiemkrachtig. . . .  en op de juiste naam. Tracht in 
januari alle zaden binnen te hebben, zodat vroeg in het voorjaar kan 
worden gezaaid. Dan moet er voor kunstmatige onderwarmte worden 
gezorgd. Daarvoor kan een elektrisch kussen worden genomen, dat is in
gesoldeerd in een zinken „doos” van 45 X 40 X 2 cm. Op de plaats 
waar de stroomkabel uit de doos komt, wordt een koperen pijpje van 
15 cm lengte eveneens waterdicht aan de doos gesoldeerd. Rond dit kussen 
maakte ik van plint een bak die aan de achterzijde 12 cm hoog is en die 
naar de voorzijde afloopt tot 6 cm, met daarop een passende glasplaal 
(condens druipt dan niet op de zaailingen !).

In deze bak kunnen 6 X 7 =  42 potjes worden gezet — de bak is 
verder gevoerd met een stuk plastic, omdat de potjes de eerste veertien 
dagen in een laagje van 1 cm regenwater komen te staan.

Er wordt gezaaid in potjes van 5 cm 0  die vooraf in een bad gaan 
van een azijnzuuroplossing op pH 4. Iedere soort komt in een afzonderlijk 
potje, met daarbij een klein steeketiket van kunststof.

De potjes worden met het grondmengsel gevuld (onderin enkele 
potscherven) tot ongeveer Vi cm onder de rand en daarop komt een 
laagje fijn geklopt panslag, korrelgrootte ± 1 a 2 mm 0 .  Ook de panslag 
(van een stuk ongeglazuurde rode dakpan) wordt goed gewassen en tot 
pH 4 „gezuurd”.

Zijn al deze voorbereidingen getroffen, dan kan zo rond half februari 
het zaaifeest beginnen. Maar soms zijn er in onze wintermaanden van die 
lange bewolkte perioden. . . .  wacht daarom tot de weerman een ferme 
rug van hoge luchtdruk aankondigt. Mijn ervaring is dat dan tenminste 
de daarop volgende dagen fraai winterweer is te verwachten met heldere 
luchten en relatief véél licht. Dan wordt nog dezelfde avond alles gezaaid 
en in de zaaibak gezet. Er kan dan ook nog even een oplossing van 
Ceresan over het zaaisel worden gespoten. Als er na vier weken al zaai
lingen in de potjes staan, moet het nevelen met Ceresan flink met regen
water worden nagespoeld! Spuit steeds na ongeveer vier weken met 
Ceresan en Uw potjes blijven zonder algen !

Alleen Parodia’s worden niet in het felle licht tot ontkiemen gebracht. 
Kies daarvoor een schaduwplekje met een matige constante warmte van 
± 14-16° C.

Scherm de al te felle winterzon tussen 11 en 15 uur wat af door een
stukje mat plastic over het glas te leggen. En zie----  na enkele dagen
komen er reeds de eerste groene stipjes en „vlugge kiemers” tussen de 
rode panslag naar boven. Dan wordt iedere avond gezocht en geteld.

Maar dan komt er ook een probleem voor de „universele” liefhebber, 
die verschillende soorten zaait. Gekiemd zaaisel mag niet meer in die 
erge gespannen lucht staan, doch moet af en toe worden gelucht. De 42 
potjes staan kris-kras door elkaar, hoe moet dat dan ?

12



Ook daarvoor is een vrij simpele oplossing te bedenken. Zet alle 
potjes met kiem aan de zijkant van de bak op een rij achter elkaar (de 
zonzijde is door het kleine nummeretiket toch gemerkt) en schuif een 
passende wig van b.v. tempex, die dezelfde vorm heeft als de zijkant 
van de zaaibak, tussen de rij gekiemde en nog niet gekiemde zaaisels. Door 
de dekruit nu iets opzij te schuiven, krijgt de rij gekiemde zaailingen frisse 
lucht, terwijl in de overige ruimte de gespannen lucht blijft bestaan. Zodra 
er meer kiem komt, kan de wig weer een rij verder worden gezet enz.

De warmteregeling van het elekrische kussen heeft drie standen. 
Meestal is het voldoende om overdag de stand I en ’s nachts de stand II 
in te schakelen, zodat in de bak een temperatuur van 25—28 ° C heerst.

Doordat de potjes in regenwater staan, behoeft er niet te worden ge
goten — alles blijft lekker vochtig. Zijn de meeste zaden ontkiemd, dan 
wordt natte turfmolm in de bak gedaan, waarin de potjes tot de rand 
worden ingebed. Zo af en toe mag de bovenlaag dan ook wel eens wat 
opdrogen, terwijl de ruit constant op een kier blijft staan. Gebruik uit
sluitend regenwater en nevel dit met een goede verstuiver over het 
zaaisel. De kleine plantjes zullen daardoor én door de frisse lucht al goed 
worden afgehard.

In de tussentijd (het is dan april/mei) worden de „moederstammen” 
van de Pereskiopsis spathulata flink opgefokt, door te gieren met in regen
water opgeloste zeer oude koemest. Tracht zoveel mogelijk stekken aan 
de moederstam te kweken, die dan half mei worden afgesneden en be- 
worteld, zodat ze in de eerste weken van juni al flink aan de groei zijn. 
Dan wordt op een mooie droge junidag een gedeelte van de zaailingen op 
de Pereskiopsis-stammetjes geënt (Dit werd reeds uitvoerig in Succulenta 
beschreven).

En als U dan zo in het begin van september de resultaten van Uw 
zaai-experiment beziet. . . . dan kunt U gelijk gaan piekeren over uit
breiding van Uw kasje !

TACINGA FUNALIS. — De vraag naar stek van Tacinga funalis is der
mate groot, dat ik aan de meeste aanvragen niet kan voldoen; zodra er 
voldoende van vermeerderd is, zal ik de gegadigden een stek toezenden.

Buining.

CACTUSZADEN OOGST 1965
ONZE NIEUW E L IJST  bevat een uitgebreide keuze van verse cactuszaden, waaronder vele 
zeldzaamheden, o.a.: Mammillaria wrightii, M. cowperae, M. louisae, M. boollii, Gymnoca- 
lycium horridispinum, Parodia penicillata, Frailea cataphracta, Neogomesia agavoides, Tou- 
meya papyracantha, Turbinicarpus polaskii, Pediocactus, Sclerocactus, Copiapoa, Neochilenia, 
Neoporteria, Pilocopiapoa, Sulcorebutia, enz. Zaadlijst op aanvraag.
MR. C. DE HERDT, KAPHAANLEI 80, MORTSEL-ANTWERPEN/BELGIE

13



CONTRIBUTIE 1966
Men wordt verzocht de contributie voor 
1966 ten bedrage van ƒ 8,50 te storten 
op postrekening no. 833550 ten name 
van de Alg. Penningmeester Succulen
ta te Leeuwarden.
Leden, aangesloten bij een afdeling, 
worden verzocht de contributie met de 
afdelingsbijdrage te voldoen aan de 
Penningmeester(esse) van hun afdeling 
(zie hieronder):

AMSTERDAM
Mevr. A. M. Lageman-Stöve, Kierke- 
gaardstraat 27, Amstelveen. Gem. Giro 
S. 14985.

ARNHEM
B. Knijpert, Bijnkerhoekstraat 6, Arn
hem. Postrek. 933945.

DELFZIJL
E. Horlings, Piet Heinstraat 48, Delf
zijl. Postrek. 872968.

DORDRECHT
H. Bosman, Vinkenpolderweg 25, 

Alblasserdam.
EINDHOVEN
N. H. van Batenburg, Hanedoesweg 14, 
Eindhoven. ,
GOOI- EN EEMLAND
Mevr. M. E. Gramkow-Imhof, Hinde- 
laan 47, Hilversum. Postrek. 525102 t.n.v. 
Penningm. Succulenta, afd. Gooi- en 
Eemland, Hilversum.
GORINCHEM
E. J. Snijders, Tiendweg 112, Leerdam.

GRONINGEN
C M. Verloop, Bolhuissteeg 5, Haren 
(Gr.). Postrek. 115463.
MEPPEL
Mevr. A. Farsch-Warga. Marten Otten- 
laan 2, Meppel.
NIJMEGEN
H. Wolf, Akkerlaan 30, Nijmegen.

NOORD-LIMBURG
P. Stoffels, Pater Peterstraat 9, Steijl, 
Limb.
RIJN- EN DELFLAND
J. H. J. Wigt, Anna van Saksenstraat 3, 
Leiderdorp.
ROTTERDAM
M. Kooy, Kolbleistraat 118, Hoogvliet, 
gem. Portugaal. Postrek. 174568.

TILBURG
C. A. Paenen, Baningstraat 30, Tilburg,

UTRECHT
L. van Ochten, Obrechtstraat39, Utrecht,
IJMOND
J. A. van Willigen, Edisonstraat 40, 
IJmuiden-O.
IJSELSTREEK
Mevr. J. Fleur de Hoog, Elfuursweg 21, 
Gorssel.
WEST-FRIESLAND
J. J. Manni, Hoornseweg 31, Wognum.
ZAANDAM
Mevr. H. van Beek-Thiel, Botenmakers- 
straat 84, Zaandam.

ZUID-LIMBURG
P. M. J. Notten, Huize Dea, Geulle.
ZWOLLE
Mevr. E. J. Wurtz-Blikkendaal, Brede- 
rostraat 77, Zwolle.
BELGIE
Belgische leden van Succulenta worden 
verzocht de contributie 1966 ten bedrage 
van ƒ 8,50 te voldoen per postmandaat 
of door storting op postrek. 833550 (NI.) 
ten name van de heer G. D. Duursma, 
Alg. Penningmeester Succulenta, Spoor
straat 106, Leeuwarden, Nederland.
OVERIG BUITENLAND
Leden van Succulenta in alle overige 
landen worden verzocht de contributie 
1966 ten bedrage van Holl. Gld 10.00 te 
voldoen per cheque of internationale 
postwissel aan de Algemeen Penning
meester Succulenta, de heer 
G. D. Duursma, Spoorstraat 106, 
Leeuwarden. Nederland.

GRASHEUVELCONFERENTIE
30 APRIL -  1 MEI 1966
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UIT DE AFDELINGEN

AFD. AMSTERDAM.
Op woensdag 19 januari a.s. spreekt 
ons lid, de heer A. J. Timmermans, 
over het onderwerp „Het ontstaan van 
cristaten” en „Hoe groeien cactussen”. 
Bijeenkomst ’s avonds acht uur op het 
schoolwerktuinencomplex aan de De 
Boelelaan/hoek Karei Lotsylaan, Bui- 
tenveldert.

Mevr. A. M. Lageman-Stöve 
Kierkegaardstraat 27 - Amstelveen.

AFD. ROTTERDAM.
Zaterdag 11 december hielden wij de 
sluitingsavond van ons verenigingsjaar. 
Gewoontegetrouw werden geen huis
houdelijke of liefhebberijzaken behan
deld, doch de avond in een gezellig 
samenzijn doorgebracht.
De heer J. Kortland uit Vlaardingen 
hield een lezing voor ons over „Vogel
leven”. De voordracht werd geïllus
treerd door zeldzaam mooie dia’s. In 
spanning leefden wij mee en bewon
derden het geduld, wat opgebracht moet 
worden om de vogels te benaderen ten 
einde ze te kunnen fotograferen. Intens 
hebben we genoten van deze prettig 
gebrachte lezing, met de natuurtafe
relen, de roep en de zang van de vogels. 
Ter afwisseling werd een paar keer 
pauze gehouden voor gezellige conver
satie plus koffie met traktatie.

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

en prima Vetplanten
I DIJKWEG 56b — NAALDWIJK ;

Telefoon 01740—5168.

De voorzitter sloot deze zeer geslaagde 
avond met de beste wensen voor de 
feestdagen en jaarwisseling.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris.

AFD. RIJN- EN DELFLAND
Op de december-vergadering werd het 
voorlopig bestuur ongewijzigd definitief 
gekozen. Ons lid, de heer B. M. Schom- 
per hield daarna voor ons goed gevuld 
zaaltje een lezing over „Onze lief
hebberij op een volkstuin”. Onze dank 
voor de spreker voor deze geslaagde 
avond.
Op donderdag 10 februari zal de heer 
W. A. Luynenburg uit Duivendrecht een 
lezing houden over de erfelijkheid bij 
cactussen (gebouw „De Drie Stoepen” , 
aanvang 20 uur). In de pauze worden 
vele mooie planten verloot. 
Belangstellenden zijn van harte welkom.

R. F. DAVIDSON, Secretaris.
Laan van Heidenburg 14 - Voorburg.

VRAAG- EN AANBOD
AANGEBODEN
1 compleet boekwerk in 2 banden en 
32 afleveringen van „Die Kakteen” door 
H. Krainz met medewerking van Prof. 
dr F. Buxbaum; prijs nader overeen te 
komen. Br. aan H. L. BLONK, Kroost- 
weg 22, Zeist.

Inkoop-Verkoop Import-Export
j  CACTUSSEN EN VETPLANTEN j
| W. J. V A N  K E M P E N

Brakkenstein — Nijmegen
i Driehuizerweg 327, Tel. 08800-53377

>,EVERYTHIN G F O R  THE C A C T O P H IL E ”
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.
II. E. BORN. Postfach 34, 581 Witten-Bommem, Duitsland.
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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 ’siZaterdags geopend van 9— 18 uur.

FIRMA CHR. G R A A F LA 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

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

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal Mammillaria’s
Sortimentslijst op aanvrage.

SêfpYTnViïi 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 Nurseiries Z.-Afrika.

VRAAGT ONZE ZAADLIJST
Zaterdags de gehele dag voor liefhebbers geopend. —  Zondags gesloten.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 7 t°to : Buining
Cleistocactus laniceps (K. Sch.) Goss.
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Dr. B. K. BOOM

^Oan maand tot maand

De winter nadert zijn einde, maar het merendeel der werkzaamheden 
ligt nog stil; voor menigeen is het een grote zorg geweest tijdens de strenge 
koude kassen en bakken vorstvrij te houden, en we zullen hopen, dat dit 
de meesten onder ons wel gelukt is.

Toch zijn er altijd gelukkigen of vernuftelingen, die met allerlei min 
of meer ingenieuze middelen in staat zijn de gang er in te houden. Dat 
geldt natuurlijk niet voor volwassen cactussen, want die groeien nu toch 
niet, maar het gaat wel op voor allerlei vetplanten, die juist in de winter 
moeten groeien; sommigen zijn finantieel in staat de kasruimte wat war
mer te houden, anderen weten hoe zij in een kamer beperkte hoeveelheden 
planten aan de groei moeten houden. Nog weer anderen verzinnen instal
laties in kas of kamer om bepaalde planten ook in de winter te kweken.

Zaaien begint tegenwoordig ook al tot de winterbezigheden te horen. 
Leerden we vroeger, dat we het zaaien beter konden uitstellen tot het 
voorjaar, thans is men al verontwaardigd, wanneer de zaden van het 
Clichéfonds niet met Kerstmis in huis zijn. We hebben steeds meer haast; 
goede en enthousiaste liefhebbers kunnen de tijd niet afwachten en zij 
beginnen zo vroeg mogelijk met dit zaaien.

Nu zijn er zekere voordelen aan dit vroege gezaai; hoe eerder men 
begint, des te langer kunnen de zaailingen groeien, we trekken ze de win
ter door (we houden ze aan de praat, zeggen we tegenwoordig), zodat op 
het einde van het eerste seizoen de plantjes al een aardige grootte hebben. 
Eigenlijk zou men met minder risico dan nóg eerder moeten zaaien, b.v. in 
de nazomer, direct na het oogsten, de zaailingen zijn dan tegen de win
ter al redelijk groot. Maar dit kan alleen bij zaden, die men zelf of bij 
vrienden oogst; voor gekocht zaad gaat dit niet op.

Maar. . . .  hoe vroeger men zaait, des te meer moet men van het 
zaaien weten, des te meer moet men oppassen en het blijft dus een werkje 
voor de echte liefhebbers, die het juist aardig vinden, wanneer er moeilijk
heden te overwinnen zijn.

Men moet niet alleen zorgen voor een constante bodemwarmte (20°), 
ook een goede vochtigheid is gewenst. Bovendien heeft men meer licht 
nodig en het verdient dan aanbeveling een aantal uren vóór en na het licht 
worden (en op donkere dagen ook overdag) een lamp vlak boven de zaai
sels te laten branden. Wij gebruiken hiervoor een gewone gloeilamp van 
100 W  per 16 kleine potjes. TL buizen zijn misschien beter, de samenstel- 
ting van het licht is wat gunstiger, de warmte-ontwikkeling is kleiner en 
het is goedkoper (wanneer men de aanlegkosten niet meerekent), maar wij 
boeken met een gewone lamp goede resultaten en daar gaat het toch maar 
om. Ik wens de zaaiers veel succes toe.
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Curt
Backeberg f

Zo juist bereikt ons een 
mededeling van 20 januari 1966 
van Mevrouw Emmy Backe
berg en Mej. Hildegunde Stein, 
naaste medewerkster van het 
echtpaar Backeberg, dat op 14 
januari j.1. te Hamburg-Volks- 
dorf is overleden Curt Backe
berg. Op verzoek van de over
ledene heeft de begrafenis in 
stilte plaats gevonden.

Dit bericht schokte ons in 
hoge mate.

Curt Backeberg werd ge
boren op 2 augustus 1894 te 
Lüneburg. Aanvankelijk was hij 
koopman in de internationale 
handel voor diverse handelshui
zen in Hamburg.

Geleidelijk aan nam zijn liefhebberij voor cactussen toe, tot dat hij 
zich geheel aan deze planten ging wijden, deels als planten- en zaadleve- 
rancier, deels in wetenschappelijke zin. Hij bezocht enige keren Midden- 
en vooral Zuidamerika.

Het resultaat van zijn reizen en onderzoekingen werd vastgelegd in 
vele artikelen in diverse tijdschriften en in boeken. Van zijn hand versche
nen o.a.: Bliitter für Kakteenforschung 1934-1938; Kakteenjagd zwischen 
Texas und Patagoniën, 1930; Stachliche Wildnis, 1942; Amerika’s Kakteen, 
1948; Wunderwelt Kakteen 1961. Tussen 1958 en 1962 publiceerde hij het 
grote 6-delige standaardwerk „Die Cactaceae”.

Samen met Graaf F. M. Knuth verscheen in 1936 in het Deens het 
bekende „Kaktus A B C”. Het is ons niet bekend of het aangekondigde 
werk „Das Kakteenlexikon” inmiddels is verschenen.

Curt Backeberg was een uitzonderlijk dynamisch mens, hetgeen wordt 
bevestigd in de hierboven genoemde lijst boekwerken. Voor niet-ingewijden 
moge ik o.a. nog verwijzen naar zijn : Bildkatalog 1934, Kakteenindex 1936, 
10 Jahre Kakteenforschung 1927-1937 en het daarbij behorende geschrift 
„Eine Denkschrift zu meinen 6 Südamerika-Reisen”.

Wij cactusvrienden zullen hem in ere gedenken, ook al waren wij het 
lang niet altijd eens met zijn opvattingen. Ongetwijfeld verliest onze cac
tuswereld een groot man op dit terrein. De wens van Dr. Hilgert in „Kak
teen und andere Sukkulenten” 1964, pag. 146/147 uitgesproken ter gelegen
heid van Backebergs 70ste verjaardag is helaas niet in vervulling gegaan.

A. F. H. BUINING, voorzitter.
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Cleistocactus laniceps (K. Sch.) Goss.

door A. F. H. BUINING 

(Zie de afbeelding op de voorpagina)

Reeds een vrij groot aantal jaren bezit ik een Cereus onder de naam 
Cleistocactus laniceps. Vrij in het middenrabat uitgeplant groeide zij voor
spoedig en maakte op een hoogte van ca. 1 meter zijtakken. Van bloeien 
was echter geen sprake.

K. Schumann beschreef deze plant als Cereus laniceps in zijn 
„Gesamtbeschreibung” 1898, pag. 93.

Zuilvormig, tot 4 m hoog, vertakt, deze ca. 5 cm diam.; 9 ribben; grote 
areolen, die bij de top sterk wollig zijn en bij bloeibare areolen goudbruin; 
weinig dorens, meest 3 uit het bovenste deel van de areolen, nauwelijks 
meer dan 1,5 cm lang; bloemen tot 3,5 cm lang, buisachtig trechtervormig, 
waarschijnlijk rood, vruchtbeginsel en buis met veel bruine wol uit dc 
oksels van de vleesachtig dikke schubjes, bloemblaadjes zeer smal en spits, 
nauwelijks 8 mm lang; vrucht kogelvormig, 1 cm diam., dicht met wol 
bekleed; zaden 1 mm diam., glanzend zwart.

Komt voor in Bolivia in de Cordillera van Tunari op circa 1300 m 
hoogte.

Tot zover enkele punten uit de vrij uitvoerige beschrijving van Schu
mann.

Mijn plant voldeed aardig aan deze beschrijving, zij het, dat de zo
genaamde bij-dorentjes niet boven, maar onderaan het areool zaten. Nu 
wordt de beschrijving van een plant naar één exemplaar gemaakt en wij 
weten thans wel, dat de plaats van deze dorens meestal niet essentieel 
behoeft te zijn.

Wie schetst mijn vreugde toen verleden voorjaar enkele areolen inder
daad wolliger en goudbruin werden en zich langzamerhand knoppen en 
geen zijscheuten gingen vormen. De bloem, die tenslotte te voorschijn 
kwam was zó typisch met haar dikke vlezige schubjes en de bloemblaadjes 
zo smal en klein, onopvallend, terwijl de gehele bloembuis, die inderdaad 
roodachtig is, gehuld was in een vacht van roodachtige bruine wol dat 
geen twijfel omtrent de naam meer bestond. Zeer tot mijn spijt was ik niet 
in de gelegenheid de bloemdoorsnede te bestuderen, maar ik hoop weer 
op bloemen dit jaar.

Daar volgens Backeberg in zijn „Die Cactaceae”, deel II, p. 1018, deze 
soort tot dusverre niet weer gevonden werd, lijkt mij deze voorlopige 
publicatie wel belangrijk.
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Lithops dinteri var. multipunctata 
de Boer var. nov.

door dr. H. W. DE BOER

a typo differt; apice ochracea reticulata incerta glauca et 15—20 punctis 
sanguineis dispersis ornata.
Habita : Zuid West Afrika, ongeveer 10 mijl ten noorden van de Oranje 
Rivier en 30 mijl ten zuidwesten van Warmbad.
Coli.: V. Pringle (Bedford) en A. A. Roux (Keimoes), mei 1963.

Figuur 8 Lithops dinteri var. multipunctata (0,8 X) foto; de Boer

Lithops dinteri Schwant. var. dinteri is gekenmerkt door de licht 
bruinachtige kleur van het bovenvlak, dat voorzien is van een al dan niet 
vertakt grijsachtig blauw venster, waarin 5—12 bloedrode punten, soms 
uitgerekt tot korte lijntjes, voorkomen, welke in de grijsblauwe omgeving, 
waarin zij liggen, niet bijzonder op de voorgrond treden, terwijl langs de 
rand van, soms ook in het venster, een aantal diepliggende, vrij wazige, 
blauwgroene stippen aanwezig zijn. Het venster is min of meer duidelijk 
omgeven door een licht bruingele rand.

Lithops dinteri var. multipunctata onderscheidt zich van de variëteit 
dinteri, door de okergele kleur van de topvlakte, het duidelijker afgete
kende grijsblauwe venster, het aantal daarin voorkomende bloedrode pun-
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ten, dat 15—25 bedraagt, en de afwezigheid van diepliggende blauwgroene 
stippen langs de rand van of in het venster. De in het venster voorko
mende bloedrode punten zijn groter en treden daardoor meer op de voor
grond dan bij de variëteit dinteri; door de samenvloeiing van 3 tot 5 dezer 
punten tot een korte lijn, lijkt het aantal soms iets lager dan 15, doch dit 
is slechts schijnbaar het geval. Bij sommige exemplaren is het venster uit
eengevallen in een aantal niet of slechts nauwelijks samenhangende ronde, 
ovaal of meer onregelmatig gevormde grijsblauwe vlekken, in ieder waar
van één of meer rode punten of een lijnvormig samenvloeisel van enige 
daarvan voorkomen; men ziet dan in hoofdzaak deze zeer opvallende rode 
punten en/of lijnen, alle omgeven door een zeer wazig begrensde smalle 
grijsblauwe vensterrand.

Onze lezers schrijven...
PHYLLO-BLOEI

Een van de phyllo’s, die gewoonlijk eind mei bloeit met donkerrode 
bloemen, heeft dit najaar al knop gevormd. Eén knop heeft zich nu (half 
december) ontwikkeld tot een bloem, kleiner dan anders en van een zacht- 
oranje tint. Wellicht moet dit verschil in grootte en kleur worden toege
schreven aan de mindere licht-intensiteit in de winter.

Vermeld zij nog, dat deze plant in mijn bezit kwam als stek van wat 
ik zou willen noemen, een miniatuur phyllo. Thans is het een forse plant 
met veel 3-kantige scheuten, welke het miniatuurkarakter geheel verloren 
heeft.

WAT WAS DAT VOOR EEN BEEST ?
Vele van mijn planten staan ’s zomers, met pot, in de tuin uitgeplant. 

Tijdens een controle van de planten enige weken na het binnenhalen, ble
ken twee Echeveria’s in moeilijkheden te verkeren. Echeveria agavoides 
was geheel van de wortel, de andere soort liet de bladeren snel vallen. 
Eerst gaf ik de schuld aan pieren, die duidelijk van hun aanwezigheid in 
de bak blijk gaven. Bij nader onderzoek kwamen echter andere schuldigen 
te voorschijn. In de dikke stam van beide succulenten zaten enige larven, 
nog geen cm lang, witachtig met bruine kop. Nadat de ondieren waren 
verwijderd en de planten schoongemaakt, is de zaak weer in verse aarde 
opgepot. Echeveria agavoides maakt alweer nieuwe wortels.

In een Engels blad heb ik iets gelezen over klanders in vetplanten. 
Wellicht behoren genoemde larven ook tot deze groep kevers. Over bestrij
ding werd niet veel gezegd; wegvangen was het beste.

Weet iemand van de leden hier wat meer van ?

Naschrift. — Vermoedelijk hebben schrijfster’s planten last gehad van 
de lapsnuittor, waarvan de larven in het onderste deel van de stengel leven. 
Vangen is inderdaad het enige middel.
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G. KÖ N IG S en W. W ESK A M P

Het geslacht Parodia 4
Overzicht van beschreven en onbeschreven soorten, 

variëteiten en vormen

Figuur 9 G. Königs

Parodia m icrosperm a 

(W eb.) Speg.

47 Par. microsperma 
(Web.) Speg. var. 
microsperma, bloe
men geel, roodach
tig uitbloeiend.
a) var. macrancis- 

tra (Karl. Sch.) 
Borg, bloemen 
citroengeel, 
groter dan bij 
het type.

b) var. brunispina (Schelle) Ito, bloemen oranje.
c) var. brevispina (Hge jr.) Ito. 
cl) var. elegans (Hge jr.) Ito.
e) var. gigantea Ito, bloemen lichtgeel. In hoeverre de laatse drie 

var. van Ito gerechtvaardigd zijn, is ons onbekend.

Onbeschreven zijn P. macrancistra (K. Sch.) en var. leucantha Backbg.; 
deze soort krijgt — volgens een mededeling van tsjechische kaktus- 
liefhebbers — later zeer lichte dorens; zo ook var. rigidissima Hort., 
volgens Borg in „Cacti”.
Vele nieuwe vondsten van de laatste jaren behoren tot de vormen- 
groep rond P. microsperma. Zo zijn C l — C2 — C3 — C4 — C5 — C6 
— Nr. 2 en Nr. 11 van Uhlig alle planten met zeer geringe afwijkin
gen van deze soort. De bloemen zijn van lichtgeel tot geel (C6 is 
rood). Van dezelfde firma zijn U 63 en sp. Tucuman eveneens zeer
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verwant met P. nricrosperma var. macrancistra. De soort is zeer 
variabel, een duidelijke oplossing is moeilijk.

48 P. microthele Backbg., bloemen glanzend oranjerood. In de verza
melingen komt ook een F. microthele Fric voor, met een sterk sprui
tend, lichtgroen lichaam en korte dorens.

49* F. minuta (FR 737).
50* F. miquïllensis Card., door Uebelmann ingevoerd.
51* F. multicostata (FR. 733), bloemen ca. 3 cm 0 ,  licht rood-oranje, 

geel-oranje verbloeiend.
52 F. mutabilis Backbg. var. mutabilis, bloemen licht goudgeel, 4 cm 0 .

a) var. carneospina Backbg., bloemen dottergeel, de keel is oranje
geel.

b) var. ferruginea Backbg., bloemen iets donkerder dan bij type.
c) var. elegans Backbg., bloemen geel tot licht oranje.

53 F. nivosa Fric ex Backbg., bloemen ongeveer 5 cm 0 ,  vuurrood. De 
var. cruci-albicentra (Fric) evenals F. cruci-albicentra (Fric) Buin., zijn 
volgens Backeberg slechts namen voor een grauwwitte vorm.
Bij ons wijkt var. cruci-albicentra (Fric) van het type af door kruisge
wijs staande, geel- tot lichtbruinachtige middendorens; bloemen geel. 
Misschien is dit een overgangsvorm naar F. faustiana var. tenuispina.

54 F. ocampoi Card., bloemen goudgeel.
55 F. otuyensis Ritt. (FR 913), bloemen 2,5—3 cm 0 ,  karmijn.
56 F. paraguayensis Speg., bloemen goudgeel.

Spegazzini veranderde toen bij deze soort de geslachtsnaam Hickenia 
Br. en R., in Parodia naar Domingo Parodi. De soort zou evenals F. 
brasiliensis jammer genoeg verdwenen zijn.
Hetgeen onder de naam F. paraguayensis in verzamelingen en in de 
handel (zelden) voorkomt is niet deze soort. Hij heeft het dubbele 
aantal randdorens en bloemen violet-karmijn. Hij is naar onze mening 
verwant met F. rigidissima en een tot nu toe onbekende soort uit 
Tsjecho-Slowakije.

57 F. penicillata Fechs en v. d. Steeg, met rode bloemen.
58* F. peruviana, een tot nu toe onbekende soort uit Tsjecho-Slowakije.
59* F. procera (FR 742), bloemen goudgeel.
60 F. pseudostuemeri Backbg. Enkelvoudig, blauwgroen, aanvankelijk 

half bolrond, later tot 25 cm hoog, 12 cm 0 ;  de top met vuilwitte wol 
bedekt; ca. 21 ribben, samenvloeiend, tussen de areolen ingesnoerd; 
areolen ca. 1 cm van elkaar, aanvankelijk wollig, spoedig kaal; rand
dorens 25—35, iets in elkaar gevlochten, grijsachtig wit, tot ca. 8 mm 
lang, borstelvormig, buigzaam, recht tot gebogen, middendorens 4, 
kruisgewijs, tot 11 mm lang, aanvankelijk grijs-violet, later donkerder; 
de voet verborgen; in het bovenste gedeelte van de areolen 3(—4) 
dorens met elkaar verbonden, naar boven gericht, grijsachtig wit, met 
donkere punt en zwarte voet. Bloemen ? Vindplaats Noord-Argen- 
tinië (Molle Puncto). Gevonden door mevrouw Muhr.
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61 P. rauschii Backbg., enkelvoudig, groen, tot 25 cm hoog, 15 cm 0 ;  
cop witwollig, met dorens bedekt; ribben ca. 13 in elkaar vloeiend, 
tussen de areolen ingesnoerd, iets spiraalvormig, randdorens ca 25, wit 
tot geelachtig, 1—1,2 cm lang; middendorens meestal ca. 6, de dik
kere ca. 3, vrij recht, opstaand, ca. 2 afstaand, tot 2,2 cm lang, iets

Figuur 13

Parodia penicillata Fechs en v. d. Steeg

gebogen, haakvormig, goudgeel, 1 naar boven gebogen, haakvormig, 
tot ca. (3)10 cm lang, ±  geel; bloemen oranjerood tot rood. Noord- 
Argentinië (Salta, Quebrada El Toro). Gevonden door Rausch. 
Verschilt van P. aureicentra door het langere lichaam, minder rand
dorens en de veel langere en haakvormige onderste middendoren. 
Door Uhlig geïmporteerd onder de naam P. rauschiana.

62 P. rigida Backbg., enkelvoudig, kogelrond tot langwerpig, groen, tot 
4,5 cm lang, 4—4,5 cm 0  met 16 tot 20 knobbelachtige ribben; rand
dorens grijs wit, dun, priemvormig, ruw, tot ca. 5 mm lang; midden
dorens 3—4, kruisgewijs staand, fors, aanvankelijk ruw, licht roodachtig 
tot roodachtig bruin, 1 langere naar beneden gericht tot 8 mm lang, 
iets haakvormig; bloemen tot 2 cm lang en breed, geel; bloembuis met 
witte haren en zwartachtige borstels. Noord-Argentinië (Tolomban). 
P. sp. uit Tolomban van Uhlig en P. sp. no. 27 van Uebelmann beho
ren tot deze soort.

Vertaling van W. Ewals, Tegelen (Wordt voortgezet.)
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Tentoonstelling te Zwolle
Van 25 tot en met 29 november 1965 werd door de afd. Zwolle een 

tentoonstelling gehouden van cactussen en vetplanten. Deze expositie, die 
heel bescheiden van opzet was, is mogelijk geworden door het aanbod van 
de vogelvereniging ,,Kanaria”, dit jaar met haar samen te werken. Dit aan
bod werd in het begin nogal aarzelend door de leden ontvangen en er 
werden nogal wat bezwaren geuit in verband met de ongunstige tijd van 
het jaar. Toch was het aanbod te mooi om af te wijzen en zo besloten we 
het erop te wagen.

En diegenen, die mee hebben geholpen, hebben er geen spijt van ge
had, want nu de tentoonstelling achter de rug is, kunnen we vaststellen dat 
het succesvol is geweest. Ondanks de bizarre weersomstandigheden, de 
gehele zaterdag durende T.V.-uitzending en het feit dat de expositieruimte 
vrij afgelegen lag, mochten we ongeveer 450 bezoekers begroeten.
Helaas hebben we niet direct nieuwe leden kunnen aantrekken, maar wel 
zijn er 5 zeer geinteresseerd en we hopen ze in 1966 als lid te kunnen 
begroeten.

Namens alle deelnemende leden van de afdeling Zwolle zeg ik het 
Hoofdbestuur van Succulenta en de Hr. Hoogvliet hartelijk dank voor de 
welwillende medewerking, hetwelk belangrijk heeft bijgedragen tot het 
welslagen van deze tentoonstelling.

Rest mij nog te zeggen, dat de leden die niet mee hebben geholpen, 
er alleen maar spijt van kunnen hebben.

P. K. Buter

Figuur 14 Overzicht van een deel der Zwolse tentoonstelling
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Kent U deze collega ?
Laatst hoorde ik een verzamelaar zeggen : wanneer je serre vol is en 

je niet verder kont gaan met kweken en verzamelen komt er een dood 
punt in je liefhebberij. Niets is minder waar dan dit. Het tegendeel zal uit 
het volgende blijken.

Wij waren op bezoek bij een, bij velen bekende collega, vlak over 
de grens bij Venlo, namelijk de heer Günther Königs, Breite Strasse 82, 
Krefeld. De heer Königs bezit een leuke kleine serre die tot in de nok 
gevuld is. Uitbreiding is voor hem beslist niet meer mogelijk, maar dit 
vindt hij ook niet bezwaarlijk. Zijn liefhebberij bloeit, wat eveneens van

Figuur 15 foto: Ewals

Een deel van de verzameling van de heer Günther Königs. Op de voor
grond de Parodia’s; op de achtergrond de Noto’s.

zijn planten gezegd kan worden. De heer Königs, die sinds 1956 cactussen 
verzamelt, is, zoals men dat noemt, gaan specialiseren. Zijn verzameling 
bestaat uit +  450 planten, waarvan 150 tot het geslacht Notocactus en 300 
tot het geslacht Parodia behoren.

Deze twee geslachten heeft hij nagenoeg kompleet. De 300 Parodia’s 
bestaande uit 165 soorten, variëteiten en vormen zijn voor hem het inter
essantst, want hij is reeds jaren leider van de Parodiaclub. Welk nut deze 
club voor de Parodialiefhebbers heeft, blijkt uit de artikelen die van de 
hand van de heer Königs (en de heer Weskamp) in ons blad verschijnen.

Parodialiefhebbers komen in ons blad beslist wel aan hun trekken, 
maar ook de liefhebbers van andere planten zouden dit kunnen als zij maar 
moeite deden zich te verenigen en in de pen te klimmen.
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Het zaaien van Parodia’s is nog steeds geen gemakkelijk karwei, maai 
de Heer Königs heeft een nieuwe methode gevonden. Hij neemt als zaai- 
bodem vogelzand, dus zeer fijne kiezel, doet dit in een klein potje, strooit 
de zaden hierop uit en wel zeer dicht op elkaar, want de zaadjes houden 
van gezelschap, dus liefst in portie’s van 100 of meer. Om op te komen 
hebben zij geen voeding nodig, doch alleen water en een temperatuur die 
niet te hoog is; daarna moeten zij voeding hebben, dat zij niet aan de 
kiezel kunnen onttrekken. We voegen daarom de voeding toe in de vorm 
van Poly-fertisal (2 gram per liter). De resultaten hiervan zijn prima, het 
proberen waard.

Naast zijn planten heeft de heer Königs 500 dia’s van cactussen; de 
helft hiervan zijn Parodia-opnamen; verscheidenen onder U hebben deze 
reeds kunnen bewonderen in Wageningen en op de Grasheuvelconferentie, 
waar deze jonge verzamelaar geen onbekende is.

Gaarne zou ik U enige mooie planten uit zijn verzameling willen noe
men, maar waar ik moet beginnen weet ik niet; daarom beperk is mij tot 
een, die naar zijn mening de mooiste was, n.1. Parodia subterranea, een 
plant die opvalt tussen de andere, maar de rest toch niet in de schaduw 
stelt.

Na de planten in blik te hebben gehad, staan ze nu alle in plastic pot
ten, hetgeen volgens hem hetzelfde resultaat oplevert als blik; deze potten 
zijn evenwel veel langer houdbaar en gemakkelijker bij het verpotten.

U ziet dus, dat er nooit een einde is in onze liefhebberij, wanneer U 
ze maar bewust beleeft. Wij hopen dan ook dat de heer Königs, die lid is 
van de D.K.G. en „Succulenta”, nog veel werk in het belang van onze 
hobby zal kunnen blijven doen.

W. EWALS, Tegelen.

Nieuwe hulpmiddelen voor de 
plantensystematiek

door H. G. HELLENDOORN

Het heeft mij altijd verwonderd, dat bij het beschrijven van onze 
cactussen vaak wordt uitgegaan van allerlei ui ter lijke kenmerken, die toch 
afhankelijk kunnen zijn van externe factoren.

Bovendien is het mij opgevallen dat onderdelen, die eveneens duide
lijk de kenmerken van de plant vertonen nauwelijks beschreven worden, 
bijv. stuifmeel of het zaad, waarvan ten hoogste de grootte of de kleur 
vermeld wordt.

Hoewel Buxbaum de laatste jaren herhaaldelijk heeft gewezen op het 
belang van het zaad en Van Vliet in ons blad Succulenta (1965, 3 en 4) 
een poging heeft gedaan het zaad van de Notocactus te beschrijven, wordt 
deze methode nog lang niet algemeen toegepast. Voor de amateur zonder
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microscoop is zij bovendien moeilijk uitvoerbaar en eist zij veel geduld 
en kennis van de microscopische techniek.

Dit laatste geldt in sterke mate voor het stuifmeelonderzoek. Hoewel 
het stuifmeelonderzoek of Palynologie in de eerste plaats ontwikkeld werd 
ten behoeve van de prehistorie, zijn de resultaten toch zo geweest, dat 
men aan de kenmerken van het stuifmeel ook aandacht is gaan besteden.

Vooral in Zweden is het onderzoek onder leiding van Prof. Gunnar 
Erdtmann ten dienste van de systematiek ontwikkeld. Hij heeft het zoge
naamde N.P.C. systeem (N =  numerus, aantal; P =  positio, ligging; C =  
character, vorm, enz.) ontwikkeld, dat uitgaat van het aantal, de ligging en 
de aard van de kiemplaatsen van een stuifmeelkorrel.

Volgens het N.P.C. systeem kunnen de stuifmeelkorrels in 9 hoofd
groepen verdeeld worden : n.1. met 1, 2, 3, 4, 5, 6 of meer dan 6 kiem
plaatsen, in een groep waarvan de kiemplaatsen onregelmatig zijn en een 
groep, waarbij de kiemplaatsen ontbreken. Deze negen groepen kunnen 
naar de plaats en de vorm van de kiemplaatsen nog verder onderverdeeld 
worden.

Prof. Erdtmann vertelt dat hem door R. Cowan was verzocht van 
een aantal vlinderbloemigen (waaronder de bonen vallen) het stuifmeel 
morphologisch te onderzoeken. Bij dit onderzoek kwam de gedachte bij 
hem op of men niet op grond van de gevonden stuifmeelkenmerken zou 
kunnen vaststellen of een soort uit Afrika of Zuid-Amerika kwam. Hij 
vroeg Cowan daarom hem van elk der continenten stuifmeel van een 
twaalftal soorten te zenden zonder vermelding van naam of verspreidings
gebied. Het onderzoek gaf inderdaad een positief resultaat.

Een onderzoek kan echter slechts vruchtbaar zijn, indien men over 
vergelijkingsmateriaal beschikt. Wil men werkelijk van de mogelijkheden 
die de Palynologie biedt gebruik maken, dan zal men eerst een stuifmeel- 
herbarium moeten aanleggen. Pas als dit gebeurd is, kan men met het 
onderzoek aanvangen. Is het aanleggen van een stuifmeelherbarium mis
schien een goede taak voor een van onze studiegroepen ?

Literatuur : Over zaden : Krainz en Buxbaum, Die Kakteen, Hfdstuk Morphologie, 
S tuttgart 1958.

Over stuifmeelkorrels : G. Erdtm ann, Umschau 1965, Heft 14, Pollenmorphologie 
and Plant Taxonomy, I, II en III, Stockholm 1952, 1957 en 1965.

Voor uitgebreidere literatuuropgaven zie bovengenoemde werken.

UIT DE AFDELINGEN
AM STERDAM
De feb ruari-b ijeenkom st staa t nog n iet 
geheel vast; een convocatie h iervoor zal 
nog verzonden w orden.
D onderdag 17 m aa rt a.s. ’s avonds 8 u u r 
op het Schoolw erktuinencom plex aan 
de De B oelelaan de jaa rlijk se  hu ishou
delijke vergadering  m et o.a. ja a rv e rs la 
gen 1965, en bestuursverk iezing .
Na de pauze w orden  d ia’s van  leden 
getoond.

R IJN - EN DELFLAN D

D onderdagavond 11 m aart a.s. v ergade
ring te 20 u u r in he t gebouw  „De D rie 
S toepen”, P rin seg rach t 73 te  D en Haag. 
Op deze vergadering  zullen  p rak tische 
onderw erpen, zoals k u itu u r in  stenen 
potten, plastic po tten  en b likken, h e t 
verpotten , grondm engsels en h e t zaaien 
bekeken w orden. Ook belangstellenden 
zijn van  h arte  welkom.

R. F . DAVIDSON, secretaris,
L aan van  H eidenburg  14 — V oorburg.
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Hoofdbestuursverkiezingen
Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar 

een derde der leden van het Hoofdbestuur af. In 1966 2ijn volgens de op
gemaakte rooster aan de beurt van aftreding :

1. Mevr. J. Grullemans-van Berghem, Lisse, secretaresse.
2. H. van Beek, Zaandam, vertegenwoordiger afd. Zaanstreek.
3. Dr. H. W. de Boer, Haren (Gron.), vertegenwoordiger afd. Groningen.
4. P. K. Lensselink, Goor (Ov.), vertegenwoordiger afd. IJselstreek.
5. Th. J. J. Stouten, Bilthoven, tijd. plaatsverv. J. W. Minjon, De Bilt, 

vertegenwoordiger afd. Utrecht.
6. W. J. Ruysch, Bennekom, vertegenwoordiger afd. Arnhem.

Dr. H. W. de Boer stelt zich niet meer herkiesbaar als vertegenwoor
diger der afd. Groningen.

De Algemeen Penningmeester, de heer G. D. Duursma heeft de wens 
te kennen gegeven zijn functie te beëindigen. In deze vacature zal moe
ten worden voorzien.

De overige aftredende hoofdbestuursleden worden verzocht, na over
leg met hun afdeling, aan het secretariaat mede te delen of zij zich weder
om voor hun functie in het Hoofdbestuur herkiesbaar stellen.

Nieuwe candidaten moeten vóór 1 april 1966 worden opgegeven aan 
het secretariaat van Succulenta, Heereweg 19, Lisse.

ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op ZATERDAG 
25 JUNI 1966 in Arnhem.

De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende 
leden, hebben het recht voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering.

De voorstellen moeten, voorzien van een korte toelichting, worden 
ingediend vóór 1 april 1966 bij het secretariaat, Heereweg 19, Lisse.

AAN DE SECRETARISSEN DER AFDELINGEN

De secretarissen van de afdelingen worden verzocht het secretariaat 
de navolgende gegevens te verstrekken :
1. een ledenlijst 1966 in duplo van de afdeling, volledig met namen en 

adressen op apart(e) vel(len) papier; aan één zijde beschreven;
2. een jaarverslag 1965 van de afdeling;
3. namen en functies van het afdelingsbestuur;
4. opgave van de afdelingsbijdrage 1966, naast de contributie van de 

vereniging.
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’t  Is buitengew oon zoals

G R A A F L A N D  aan

alles heeft gedacht.
De uitvoering, beglazing, 
verw arm ing, verlich ting  
etc. : A lles toon t U v a k 
m anschap e n ........... liefde
voor bloem en en planten .

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

zijn dan  ook h e t re su ltaa t van  ja ren lange  on tw 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 adverten tie  verm elden, m aar bezoekt U geh eel vrijb lijvend onze 
dem onstra tie tu in  eens, w aarin  verschillende 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. 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 m aten  5 t /m  14 cm

voor N ED ERLAN D  
T hovadec P la stic ’s H olland N.V. 
B loem enstraat 46 — Ter Aar

T elefoon  (01722) 137

in norm ale en  lage m odellen  
voor BELGIE  

„Thovadec”
M eerstraat 55, H eusden, Gent 

T elefoon  (09) 28 4174

Cactuskwekerij A. N. B U LTH U IS  & Co. C.V.
PROVINCIALE WEG 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.

5ÊSÏÏSSK H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKW EKERIJ — W ERKENDAM  — TELEFOON 01835—430
Regelmatig nieuw e Im porten u it Zuitl-Afrika. — Agent van Succulenta Nurseries Z.-Afrika.

VR AAG T ONZE ZAA D L IJST
D e gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend — Zondags gesloten
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 16 Neoporteria laniceps foto: Buining
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Mededeling van het Hoofdbestuur
In aansluiting aan de mededeling van onze Voorzitter in het januari

nummer meent het Hoofdbestuur van Succulenta hare leden het volgende 
te moeten mededelen :

Blijkens de notulen van een vergadering van de voormalige afdeling 
van Succulenta te ’s-Gravenhage van 21 november 1965 werden aldaar de 
nieuwe s t a t u t e n  en huishoudelijk reglement vastgesteld onder voor
zitterschap van de heer J. Bonefaas. Het decembernummer van „Succu
lenta den Haag” goedgekeurd bij Kon. besluit van 1 december 1965, No. 1, 
„maandblad voor liefhebbers door liefhebbers van cactussen en andere 
succulenten” (aldus de titel op de omslag) vermeldt bovengenoemde notu
len. De heer J. Bonefaas en het bestuur vermeld in genoemd nummer, wer
den door ons g e s c h o r s t ,  omdat zij allen zonder meer geheel in strijd 
met een beslissing van het Hoofdbestuur handelden.

Wij willen onze leden er op wijzen, dat het bestuur van deze voor
malige afdeling naast de reeds jaren durende obstructie tegen het Hoofd
bestuur door het vaststellen en laten goedkeuren van statuten (welk recht 
alleen aan de hoofdvereniging Succulenta toekomt (Statuten art. 10), zich 
als zelfstandige vereniging buiten de onze heeft gesteld.

De leden in den Haag en Omstreken zijn via een circulaire in de 
gelegenheid gesteld zich opnieuw als lid van Succulenta aan te melden 
bij de afdeling „Rijn- en Delfland”.

De nieuwe vereniging van de heer J. Bonefaas noemt zich ten onrechte 
„Succulenta den Haag”.

Onze landelijke vereniging voor Nederland en België heeft dus niets 
uit te staan met de vereniging „Succulenta den Haag”.

Onzentwege wordt deze vereniging niet erkend, zodat wij onze leden 
moeten verzoeken aan genoemde vereniging „Succulenta den Haag” geen 
medewerking in welke vorm ook te verlenen.

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, W ilhelm inasingel 28, Pijnacker, tevens 
tijd e lijk  A lg. Penningm. Succulenta. Postrek. 
no. 680596, Pijnacker.

Redacteur : Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, 
Wageningen, Tel. 08370— 3141, thuis te l. 2146. 

Redactiecommissie : C. Bommeljé, H. van der 
Velde en D. J. van V lie t.

B ibliothecaresse : Mevr. H. Vriesendorp— van 
Aalderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne.

Kopij moet u ite rlijk  de 18de van de maand in 
het bezit van de redacteur zijn.
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Dr. B. K. BOOM

<U an maand tot maand

Sedert het januari-nummer van dit jaar wordt ons tijdschrift op een 
betere kwaliteit papier afgedrukt; dit doen we ingevolge een besluit van 
de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar.

De reden was, dat de foto’s niet zo mooi waren als ze konden zijn en 
menige schrijver, die een foto bij zijn artikel inzond, door het resultaat 
werd teleurgesteld.

Welnu, dit is dan al het derde nummer op dit betere papier en we 
kunnen thans wel een oordeel over het resultaat vormen. Het is inderdaad 
een grote verbetering : het papier is wat zwaarder, het gehele nummer 
voelt steviger aan en er zal dus minder kans zijn, dat de nummers tijdens 
het verzenden beschadigen of verkreukelen.

De gehele druk is helderder, de letters zijn zwarter, hetgeen vooral 
duidelijk te zien is aan het titelopschrift op de eerste pagina en op de 
achterste bladzijde, waar de tekst zowat dezelfde is. De foto’s zijn veel 
beter; ze zijn contrastrijker en de details komen beter tot hun recht, ze 
kunnen nu wedijveren met de beste buitenlandse tijdschriften op ons ge
bied.

Zoals bekend zal zijn, is de contributie hiervoor met één gulden ver
hoogd en de redactie vertrouwt er op, dat de lezers thans tevreden zullen 
zijn.

De redactie zou het verder op prijs stellen, indien schrijvers van arti
kelen hun kopij duidelijk en met voldoende tussenruimte zouden willen 
inleveren. Papier aan één zijde beschrijven! Plaats de regels vooral niet te 
dicht op elkaar, we kunnen er dan namelijk geen woord meer tussen krij
gen. Denk er dan tevens om, dat de 18de van elke maand de kopij binnen 
moet zijn. Voor plaatsing van kopij na die dag binnengekomen, kan helaas 
niet worden ingestaan.

Dit geldt natuurlijk vooral voor advertenties en afdelingsmededelingen.

<&>
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Neoporteria laniceps Rmer

door FR. RITTER

(zie de afbeelding op de voorpagina)

De latijnse diagnose van deze plant verscheen in Taxon 12 : 1963.
Een drukfout veranderde de naam N. l a n i c e p s  in N. planiceps. 

Het hoeft geen betoog, dat de naam planiceps een drukfout is, aangezien 
de plant op latere leeftijd een volslagen wollig beborstelde top heeft.

P l a n t :  in de schaduw levendig groen, in de zon gebruind, 3—4 cm 
dik, later langwerpig tot ca. 20 cm lang, hard, top verzonken; grote geel
achtige pen wortel met vernauwde hals.

R i b b e n :  bij jonge planten sterk in knobbels opgelost, later dui
delijk 13— 17 gedraaide ribben, diep ingesneden; buitenkant van de knob
bels plat, achter de areolen met sterk opwaarts gerichte kin; knobbels van 
jonge planten ca. 2,5 mm lang, van oude tot 1,5 mm lang en ca. 2,5 mm 
breed, naar de basis niet breder.

A r e o le n : in de platte buitenkant van de knobbels verzonken, 2—4 
mm lang, ca. 2 mm breed, 2— 5 mm van elkaar, met wit vilt.

D o r e n s :  als krachtigere of fijnere haren ontwikkeld, die meer of 
minder gebogen of gekruld zijn; middendorens verscheidene bruine tot 
zwarte, iets grover dan de randdorens, 2—4 cm lang; randdorens slechts 
weinig korter, lichter of grijs, gelijk gekleurd, alle als een kuif afstaand 
en samen 20—50 per areool; op areolen van oudere planten zien de rand
dorens er dikwijls uit als zachte afstaande bosjes wol.

B l o e m e n :  uit de top, zeer willig verschijnend; men moet echter 
bedenken, dat deze soort een winterbloeier is en overeenkomstig het kli
maat aan de kust van Chili des winters vochtige lucht nodig heeft; op de 
groeiplaats is het in de winter koel maar vorstvrij; bloem 28 mm lang, 
daags en ’s nachts gedurende verscheidene dagen open, reukeloos; bloem
kroon 2 cm 0 .

V r u c h t b e g i n s e l :  groen, kogelvormig, 4,5 mm 0 ,  met zeer
kleine, rode schubjes in de oksels met dichte, witte vlokjes wol.

N e k t a r k a m e r :  2 mm lang, onderaan schotelvormig en 3 mm 
wijd, naar boven zich vernauwend door de naar binnen dikker wordende 
wand, die de kamer bovenaan tegen de stamper vrijwel afsluit, rijkelijk 
voorzien van nektar, aan de buitenkant sterk ingesnoerd.

B l o e m b u i s :  boven de nektarkamer, slank trechtervormig, 10 mm 
lang, boven 5 mm wijd, buitenkant roodachtig met enkele spitse, rode 
schubjes in de oksels met witte vlokjes wol en enkele haarfijne, zachte, 
geelachtige, gedraaide borstels.
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M e e l d r a d e n  rechtop staand, wit, alle ongeveer even lang; in
planting alleen op de onderste helft van de bloembuis; helmknoppen 
bleekgeel, tot op ca. % hoogte der bloembladen reikend; pollen wit.

S t ij 1 : wit, 21 mm lang, waarvan meer dan 1 mm voor rekening van 
de 7 uitgespreide stempels komen die in een puntje eindigen en in de 
bloemopening staan.

V r u c h t :  dien karmijnrood, ca. 12 mm lang, 7 mm dik, tonvormig; 
bekleed als het vruchtbeginsel en bovendien aan de bovenkant met enkele 
gebogen, fijne, zachte, witte borstels; vruchtnapje sterk vernauwd, bloem- 
resten zitten blijvend, in de bodem een gat.

Z a a d :  7 mm lang, 0,7 mm breed, 0,5 mm dik, rugzijde krachtig ge
welfd, onderaan iets versmald, afgeknot; huid dof, zwart, uiterst fijn plat- 
knobbelig; hilum onderaan wit, klein, rondachtig.

T y p e  v i n d p l a a t s :  Totora Bajo, Noord Chili, zeldzaam.
S y s t e e m  : verwant met Neoporteria villosa.
H o l o t y p u s :  in het herbarium van de Universiteit te Utrecht.
Deze soort werd door mij in januari 1956 gevonden en heeft mijn 

veldnummer FR 483.

Lithops lesliei var. hornii de Boer var. nov.
door dr. H. W. DE BOER

a typo d i f f e r t : ap ic e  p a llid e  ochracea , fenestra  tenuiter ram osa praeser
tim foliorum  juvenilium  atro-griseobrunnea (haud viride).
H abitat: Cape Province, nabij Modderrivier, 30 mijl ten zuiden van 
Kimberley.
Coli. : Mr. H. A. Hom (Petrusville), december 1964.

Door mij is er reeds eerder op gewezen, dat het verwonderlijk zou 
zijn, indien in het grote verbreidingsareaal van Lithops lesliei N.E.Br. 
(400 bij 700 km) geen vindplaats-variëteiten van deze soort zouden worden 
aangetroffen.

Deze variëteiten verschillen van elkaar in afmetingen, in kleur en/ot 
in structuur van het venster.

Het waren tot dusver :
Lithops lesliei var. le s lie i : roestbruin, venster matig vertakt, groen,
Lithops lesliei var. minor de Boer : kaneelkleurig, afmetingen onge

veer de helft van die van de variëteit lesliei.
Lithops lesliei var. venteri de Boer et Boom : grijsachtig, fijn vertakt 

venster.
Lithops lesliei var. maraisii de Boer : donkergrijs tot okerkleurig, ven

ster zeer variabel, open en de gehele top bedekkend, tot matig vertakt.
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Lithops lesliei var. luteoviridis de Boer : geelachtig groen, venster 
lichtgroen.

Lithops lesliei var. rubro-brunnea de Boer : roodachtig bruin, venster 
groenachtig bruin, slechts matig vertakt.

Doordat het aantal lithops-liefhebbers in Zuid Afrika groter wordt 
en de vervoermiddelen (de auto !) beter, wordt het grote verbreidings- 
areaal van Lithops lesliei vollediger uitgekamd en worden meer vindplaats
variëteiten ontdekt, welke zich wezenlijk van het type (de variëteit lesliei) 
onderscheiden.

Figuur 17 Lithops lesliei var. hornii 0,7 X foto: de Boer

Door de heer A. H. Horn is in 1964, 30 mijl ten zuiden van Kimberley, 
dus in het randgebied van het verbreidings-areaal, op de oosthelling van 
een lage heuvel, tussen amberkleurig steengruis een lesliei-variëteit ge
vonden welke in twee opzichten verschilt van Lithops lesliei var. le s lie i:
1. Het venster is fijn vertakt en vooral bij de jonge bladen niet groen, 

maar donker grijs-bruin gekleurd.
2. Het bovenvlak is bij de jonge bladen okergeel, bij de oudere licht 

okergeel gekleurd.
Deze nieuwe variëteit is genoemd naar de vinder, de heer A. H. Horn 

te Petrusville en staat, wat de structuur van het venster betreft, het dichtst 
bij Lithops lesliei var. venteri, waarvan de vindplaats ongeveer 80 mijl 
noordelijker (nabij Boetsap) ligt. Het bovenvlak van de variëteit venteri 
is echter licht grijs van kleur, van de variëteit hornii okergeel.
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G. KÖNIGS en W. W ESKAM P

Het geslacht Parodia 5
O v erz ich t v an  b esch rev e n  en  o n b esch rev en  so o rten , 

v a r ië te i te n  en v o rm en

Figuur 18 foto: G. Königs
Parodia rigidispina Krainz, type-plant

63 P. rigidispina Krainz, bloemen lichtgeel, naar jodium riekend.
* a) var. major Krainz (onbeschreven), verschilt van het type (bij plan

ten in de verzameling van Königs): zwaardere, sterkere omgebo
gen licht bruinrode middendorens; bloemen onbekend.
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Figuur 19 Figuur 20 foto’s: G. Königs.
Parodia rigidispina var. mayor Parodia peruviana n.n. (onbekende

nom. nud. Krainz soort uit Tsjecho-Slowakije)

64 P. rigidissima, een tot nu toe onbekende van haakdorens voorziene 
soort uit Tsjecho-Slowakije.
Naar aanleiding van de 2 laatstgenoemde soorten citeren wij Backe- 
berg : „Krainz noemde in zijn beschrijving van P. rigidispina de syno
niemen Microspermia rigidisperma Fric (in Kreuzinger „Verzeichnis”. 
22, 1935). Daar is de naam evenwel „rigidispina” en als variëteit van 
M. macrancistra. Bij Krainz zou moeten staan : „Syn. M. rigidissima 
Fric en Krzgr. (l.c.)”. Zo komt het, dat Ito uit de laatste naam weder
om een nieuwe soort maakt n.1.: P. rigidissima (Fric) Ito, met var. 
rubriflora (Fric) Ito [P. rubriflora (Fric) Krainz in „Neue u. Selt. 
Sukk.” 8, 1947], beide in Expl. Diagr. 270, 1957. Dat dit zo is, volgt 
ook hieruit, dat Ito de „P. rigidissima Fric ex Krainz” helemaal niet 
opgeeft. Wat de roodbloeiende variëteit van Microspermia rigidissima 
Fric en Krzgr. geweest moet zijn, is niet meer na te gaan.”
Tot zover de mening van Backeberg.
De in de verzameling van Königs aanwezige plant kan mogelijk deze 
soort zijn, omdat bij de Tsjechische liefhebbers nog steeds een groot 
aantal onbeschreven cactussen staat, naar alle waarschijnlijkheid af
komstig van de vele verzamelreizen van Fric.

65* P. riojensis (FR 917), gelijkt op P. microsperma.

66 P. ritteri Buin., bloemen bloedrood tot bruinachtig rood.
* a) var. hamata (FR 85 B).

67 P. rosea-alba Ritt. (FR 728), verwant aan P. ritteri; bloemen geel, 
welriekend.
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Figuur 21

Parodia ritteri 
(im port) uit de 
collectie Buining

68 P. rubellihamata Backbg. (FR 919). (P. rubelHhamatci Ritt., zonder 
beschrijving). Verschilt van P. sanagasta: top zonder wol; ribben 
slechts bovenin, ±  knobbelig, later meer samenvloeiend; areolen ca. 
3 mm lang, witwollig; randdorens ca. 10, afstaand, in het begin wit, 
punt ±  rood, tot 1 cm lang; middendorens 4, roodachtig, tot 1,3 cm 
lang; 3 ervan naar boven, een naar beneden gericht, haakvormig, don
kerrood; bloemen dieprood, Noord-Argentinië (Sanagasta ?). Gevon
den door Fechser.

* a) var. chlorocarpa (FR 921).
* b) var. paucicostata (FR 920).

P. sp. uit Andalaga is P. rubellihamata.
69* P. rubida (FR 725).

Figuur 22 

Parodia rubida 
n.n. F R  725
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Figuur 23

Parodia rigidissima Fric n.n.
foto: G. Königs

70* P. rubistaminea (FR 924), (microsperma-groep), bloemen geel, met 
rode meeldraden.

71 P. rubriflora Backbg., breed-kogelrond, tot 6,6 cm 0 ,  3 cm hoog, 
groen; ribben ca. 19, in spiralen, in knobbels opgelost, knobbels tot 
5 mm 0 ;  areolen in het begin grijs witwollig, later in het midden en 
het onderste gedeelte lichtbruinachtig; randdorens tot ca. 20, borstel
vormig, wit, tot 6 mm lang; middendorens 4, kruisgewijs staand, 
scherp stekend, 1 haakvormig, tot 1,2 cm lang, in het begin donker
rood, later lichter met roodachtige punt, aan de voet roodachtig geel 
tot lichter; bovendien met 3 borstelvormige middendorens in het 
bovenste deel van de areool, naar boven gericht, recht, witachtig, met 
donkere punt; bloemen vuurrood, iets goudachtig overlopen, ca. 1,5 
cm lang, 3,3 cm 0 ;  meeldraden karmijnrood; stijl wit; stempels ca. 
3,5 mm lang, witachtig. Noord-Argentinië, door Fechser gevonden.

72 P. rubrispina (FR 34).
73 P. saint-pieana Backbg., lichaam matig groot, bloemen geel.
74 P. sanagasta (Fric) Wgt., bloemen geel, kelkbladeren donker gestreept.

* a) var. minimiseminea (FR 928).
* b) var. grandiflora (FR 930).
* c) var. viridior Backbg.

onderscheidt zich van het type : lichaam groener, kogelrond tot lang
werpig; tamelijk grote areolen, met blijvende, witte wol; midden
dorens iets lichter of in de midden bruinachtig, tot 11 mm lang; 
bloemen lichtgeel, 4 cm 0 .  Noord-Argentinië, door Fechser ge
vonden. Borg in „Cacti” geeft nog een var. albiflora  met lichtgele 
bloemen.

Vertaling van W. Ewals, Tegelen (Wordt voortgezet.)
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H. VAN BEEK

Kent U deze 
collega?

Figuur 24

In Wormerveer staat een fabrieksloods, op het dak van die loods 
staat een kas en in die kas staan de planten van de heer Voster, enthou
siast lid van de afdeling Zaanstreek van Succulenta.

De heer Voster is met de liefhebberij al vroeg begonnen : op ongeveer 
veertienjarige leeftijd kwam hij op een tentoonstelling van Succulenta in 
Wormerveer, waarvan de gangmakers de heren Schroevers en Verhoeven 
waren en werd enthousiast. Hij begon met planten in de vensterbank, 
later kwam er zelfs een broeikas je, maar door omstandigheden raakte de 
liefhebberij in de sluimer.

Ongeveer acht jaar geleden leefde de belangstelling weer op door een 
tentoonstelling in de stadskwekerij te Zaandam. Er kwam een kasje op 
het dak, gebouwd aan een van de slaapkamers. Later was de heer Voster 
in de gelegenheid de verzameling van de heer Schroevers over te nemen 
waaronder een aantal oude planten o.a. enige zeker al 25-jarige Oreo- 
cereus-exemplaren. Het kasje werd te klein; de mogelijkheid deed zich 
voor op het dak van een nabijgelegen houtloods een grotere kas te bouwen, 
later zelfs een tweede, met een tuintje ertussen. In het begin zaaide de 
heer Voster veel, kocht ook planten bij kwekers; de vergaderingen van 
afdeling Zaanstreek en vakantiereizen naar het zonnige zuiden leverden 
planten op.

De verzameling bestaat voor het merendeel uit cactussen, al zijn de 
vetplanten (steentjes, Crassulas, Pleiospilos) niet vergeten. In de kas valt 
direkt op een groep forse oude Oreocereusvormen fo. celsianus, O. trollii), 
diverse soorten Cleistocactus (onder andere C. strausii-vormen, C. jujuyen- 
sis, C. baumannii), een bijna bloeibare C ephalocereus palm en  met fraai
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bewolde kop, Espostoa’s (o.a. E. mirabilis), Trichocereus (T. spachianus en 
T. manguinii) die trouw bloeien en Cereus peruvianus, ook de f. monstru
osus, een snelle groeier. Verder een Opuntia bergeriana, dankbare bloeier 
en leverancier van onderstammen voor Opuntia-cristaten zoals O. vestita, 
O. exaltata, negerhandje. Wij komen ook andere cristaten tegen o.a. van 
Echinopsis eyriesii, diverse Mammillaria’s.

In de volle grond uitgeplant doet een fraaie groep grusoniïs het bij
zonder goed. In de tabletten vallen op de Lobivia’s, Rebutia’s en de forse 
groepen Mammillaria’s o.a. de prachtige kleurschakeringen in de bedoor- 
ning van M. spinosissima’s en M. rhodantha’s. Dan fraaie forse Astrophy- 
tums, ook de Phyllo’s zijn niet vergeten. Alles bij elkaar een gemengde 
verzameling van forse, goed gekweekte planten; van specialiseren houdt 
de heer Volder niet al heeft hij een voorkeur voor soorten die mooi 
bloeien (Lobivia’s !).

Het geheim van de kweker ? Dit is geen geheim volgens de heer 
Voster : niet bang zijn. In de zomer veel water : zet er met warme dagen 
gerust de tuinslang op, veel mesten met kali en fosfor. Hij houdt zich 
overigens aan het boekje van Bommeljé.

Veel enten : de planten komen zo veel eerder tot volle wasdom en 
bloeien eerder (meent de heer Voster). Als onderstam gebruikte hij bij 
voorkeur Eriocereus jusbertii, ook wel T. spachianus, voor Rebutia’s bii 
voorkeur Cereus peruvianus: geeft een gedrongen groei en overvloedige 
bloei.

Aanvankelijk kweekte hij zijn planten in bloempotten, later in blikken 
wat veel beter beviel, maar wat het roestprobleem met zich meebracht; 
nu in plastic potten : dat gaat even goed en zij hebben het eeuwige leven 
(de potten). Deze liefhebber houdt trouwens van experimenteren. Mammil
laria’s die vlak wortelen doen het het best in eternieten pannen met 
meerdere bijeen. Deze staan in een met plastic folie bekleed tablet. Daarin 
wordt het gietwater gegoten; na het volzuigen der pannen wordt het 
overtollige water afgeheveld : dit heeft hetzelfde resultaat als dompelen, 
maar is minder bewerkelijk. De aarde in die potten en pannen wordt afge
dekt met een laagje fijn grint om de wortelhals droog te houden.

De kweekresultaten worden op dia’s vastgelegd, wat dan af en toe een 
sappig praatje en plaatje voor onze afdeling oplevert.

Tot slot een opmerking van schrijver dezes : goede liefhebbers vangt 
men met tentoonstellingen !

NIEUWS VAN IIET CLICHEFONDS
Hier volgt een opgave van de uitver
kochte zaden :

CACTUSSEN
6 — 7 — 9 — 10 —  11 — 13 —

15 — 16 — 20 — 24 — 27 — 28 —
30 — 31 — 35 — 42 — 50 — 59 —
60 — 70 — 74 — 75 — 82 — 84 —
86 — 94 — 104 — 106 — 116 — 117 —

118 — 122 —  123 — 124 — 128 — 130 —
134 — 135 — 140 — 146 — 152 — 160 —

161 — 164 — 171 — 195 —  201 — 203 —
205 — 207 — 208 — 226 — 227 — 232 —
241 — 242 — 251 — 252 — 262 —

VETPLANTEN
403 — 420 — 424 — 426 —  430 — 431 —
433 — 437 — 440 — 442 — 452 — 455 —
463 — 464 — 466 —

W. RUYSCH
Brinkstraat 49 — Bennekom.
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Grasheuvelconferentie 30 a p ril-1 mei 1966
Het voorlopig programma is als volgt samengesteld :
Zaterdagmiddag 30 april zal de „Nationale Succulenten collectie” in 

het I.V.T. te Wageningen bezocht worden. Daarna zullen we gezamenlijk 
naar de „Grasheuvel” gaan, waar de broodmaaltijd wordt genuttigd. Des 
avonds zal een lezing met dia’s worden gehouden door de heer A. Goos- 
sens uit Duffel (België) over het onderwerp : „Hoe kweekt men in België 
cactussen”. In de koffiepauze een verloting van „kasstukken”.

Zondagmorgen zal de heer C. Smulders uit Eindhoven een lezing met 
dia’s houden over zijn verzameling.

Tijdens de koffiepauze zal er gelegenheid zijn tot ruilen en aankoop 
van planten. Onder meer zullen importplanten, waaronder nieuwe soorten 
van de Zwitserse importeur W. Uebelmann, worden aangeboden.

Een gezamenlijk warme maaltijd zal dit week-end besluiten.
Verzamelpunt van de deelnemers is het station Ede—Wageningen; na 

aankomst van de trein uit de richting Utrecht om 14.10 uur. Vertrek naar 
het I.V.T., Mansholtlaan 15, Wageningen.

Autobezitters worden verzocht op te geven hoeveel liefhebbers zij 
kunnen vervoeren van station Ede—Wageningen naar het I.V.T. en van 
daar naar de „Grasheuvel ’. Gaarne spoedig bericht voor deelname (met of 
zonder auto) aan „Grasheuvel Commissie”, Leuvensestraat 59, Schevenin- 
gen.

In het aprilnummer van Succulenta worden volledig programma en 
bijzonderheden nader bekend gemaakt. De kosten bedragen ƒ 11,50 af 
station Ede—Wagennigen.

De Commissie.

WIJZIGING GIBONUMMER SUCCULENTA

Vanaf heden moeten contributie- en andere betalingen voor de ver
eniging worden gestort op postrekening no. 6 8 0 5 9 6 ten name van Alg. 
Penningmeester Succulenta te Pijnacker.

Het oude gironummer 833550 ten name van Alg. Penningmeester 
Succulenta te Leeuwarden zal blijven gehandhaafd tot 31 december 1966 
Stortingen op dit nummer en adres zullen eveneens bij de Alg. Penning
meester van Succulenta te Pijnacker binnenkomen.

Eventuele correspondentie over betalingen te richten aan Mevrouw 
E. Verduin—de Bruyn, Wilhelminasingel 28, Pijnacker.
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UIT DE AFDELINGEN
EINDHOVEN
Op 3 januari vergaderde de afdeling 
voor het eerst in een door de heer C. 
Smulders beschikbaar gestelde verga
derruimte. Voortaan zullen alle maan
delijkse bijeenkomsten daar gehouden 
worden. De belangstelling was dan ook 
groot.
Na een korte bespreking over het 
zaaien, werden de resultaten bekeken 
van het enten op Pereskiopsis. De heer 
Raaymakers had hiervoor een aantal 
geënte planten meegebracht om te la
ten zien wat hiermee te bereiken is. 
Hierna werd een aantal dia’s vertoond 
van planten uit het geslacht Gymnoca- 
lycium, als voortzetting van de bespre
king' van dit geslacht op de vorige bij
eenkomst. Het is de bedoeling iedere 
vergadering een geslacht ter sprake te 
brengen. Op de vergadering van maan
dag 7 februari zal het geslacht Echino- 
cereus ter sprake komen. Op deze bij
eenkomst zullen ook de zaden voor de 
zaaiwedstrijd, waarvoor zich een tien
tal leden hebben opgegeven, worden 
uitgedeeld.

W. STERK, secretaris, 
Wevestraat 89 — Stiphout.

G O O I- EN EEM LAN D
Op 4 januari j.1. kwamen de leden van 
de afdeling tezamen in „De Karseboom” 
te Hilversum.
Na de opening door de voorzitter de 
heer H. Rubingh, waarbij hij een ieder 
de beste wensen en een voorspoedig 
jaar, ook wat onze planten betrof, toe
wenste, ging het nieuwe seizoen van 
start.
Deze avond werd besteed aan vele 
practische kanten van onze hobby, o.a. 
over de nu riskante bezigheid van het 
verpotten, waarmee de heer Rubingh 
enige slechte ervaringen bij had.
Ook de verwondingen in deze tijd van 
het jaar aan de planten werden bespro
ken.
In de pauze kwamen vele mooie planten 
op tafel voor de verloting. De eerste 
keus werd gemaakt door de rij van in
zenders van de planten-show van 2 
november 1965. ,
Het laatste deel van de avond was ge
wijd aan de werkzaamheden voor de 
maand januari.
In de bijeenkomst van 1 februari was 
een nieuw lid aanwezig, die hartelijk 
welkom werd geheten door onze voorz.

Hierna volgde een discussie over de 
planten in de kas; bij enkele leden 
waren al bloemknoppen gesignaleerd. 
Verder kwamen nog verschillende soor
ten brandstof ter sprake voor de over
wintering van onze planten.
Na de pauze gaf de heer H. Rubingh 
een overzicht van de succulente plan
ten, van Peireskia tot en met Mammil
laria met dia’s. Het bleek, dat Peireskia 
het dichtst bij de oervorm van de cac
tussen staat en overblijfselen zijn van 
de late tertiaire tijden.
Hierna volgde een mutatie naar Peres
kiopsis.
Vervolgens zagen wij beelden van het 
geslacht Opuntia. Via de reuzenvor
men was er weer een dalende lijn naar 
de kleinere soorten, waarbij wij ten
slotte bij het geslacht Rebutia beland
den.
De heer H. Rubingh beloofde de vol
gende keer zijn overzicht van de ge
slachten te zullen voortzetten.
De wnd. secretaris: N. G. HAFKAMP, 
van Amstellaan 10, Loenen a. d. Vecht

RIJN - EN D ELFLAN D
Verslag bijeenkomst gehouden op 20 
januari j.1. in het gebouw „De Drie 
Stoepen” te Den Haag. Op deze verga
dering, die door 27 leden werd bezocht, 
sprak de heer Boom uit Wageningen 
over de bouw van de cactussen t.o.v. 
gewone zaadplanten.
In deze duidelijke les in cactuskunde 
wees hij op de grote waarde van de 
morphologie voor ons liefhebbers, be
handeld door dr. F. Buxbaum in „Die 
Kakteen” .
In de pauze werd weer een groot aan
tal prachtige planten aan de man ge
bracht. Om half elf sloot de voorzitter 
de heer Hellendoorn deze wederom zeer 
geslaagde bijeenkomst.

R. F. DAVIDSON, Secretaris.
Laan van Heidenburg 14 - Voorburg.

RO TTE R D A M
Op onze bijeenkomst op zaterdag 12 
februari hadden wij als gastspreker in 
ons midden de heer D. J. van Vliet uit 
Den Haag.
Op prettige, onderhoudende wijze be
handelde spreker het onderwerp : „Met 
succes cactussen kweken” , waarna hij 
ons nog een serie zeer mooie dia’s 
toonde.
Een gezellige mooie avond is het ge
worden, waarvoor de heer van Vliet van 
deze plaats nogmaals hartelijk dank.

J. L. DE SLEGTE.
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INKOOP-VERKOOP IMPORT-EXPORT

CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327 — Tel. 08800—53377

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

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56 b — NAALDWIJK 

Telefoon 01740—5168.

NIEUWE LEDEN
G. E. J. Bleeker, Dorpsstraat 143, 

Wormer.
Mevrouw J. de Jong, Bosjesstraat 30, 

Koog aan de Zaan.
L. Motshagen, Sparrestraat 12, Zaan

dam.
Mevrouw Bronkhorst, Hanenpad 16, 

Zaandam.
Mevrouw H. S. Kaper, Boerejonker- 

straat 11, Zaandam.
H. Geenen, Thijssestraat 218, Zaandam.
G. M. Roelofs, Luiksestraat 18, Zaan

dam. ,
C. Bakker, Poelenburg 452, Zaandam.
J. Domna, Heringa-State 56, Amster

dam, Buitenveldert.
M. Donker, Middelharnisstraat 26 b, 

Rotterdam-23.
W. G. Lefeber, Laan van Rijckevorsel 

18, Lisse.
Mej. J. Beeldman, K. de Grootelaan 11, 

Bergen N.H.
B. Schill, D. Nieuwenhuisstraat 19, 

Zaandijk.
H. J. Walhain, Essesteijnstraat 165,

Voorburg, Z.H.
M. H. Sorge, Steenwijklaan 466, Den 

Haag.

VRAAG- EN AANBOD
GEVRAAGD: 100 zaden of 25 zaailin
gen van Eriocereus jusbertii. H. HABE- 
KOTTE, Fred. Hendrikstraat 33, Kam
pen.

WIE KAN beginnend liefhebber helpen 
aan enige onderstammen van Eriocereus 
jusbertii en Trichocereus spachianus; 
voorts stekken of planten van Opuntia 
spegazzinii, Maritimocereus gracilis, 
Cleistocactus wendlandiorum/flavescens, 
gaarne tegen vergoeding. Brieven aan : 
R. S. VERWER. Siriusstraat 35, Ooster- 
hoogebrug (post Groningen).

Mijn verzameling  
bloeit en groeit
met f t t S 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 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

ftisso*
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. ’s-HERTOGEN BOSCH
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HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?
KENT U ONZE KWALITEIT EN PRIJZEN ?

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars 
in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. 
Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 
50 nieuwe soorten en variëteiten.
Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.
Wij verzenden naar alle landen. — Vraagt onze prijslijst aan.

S U K A F L O R  -  W. UEBELMANN
5610 WOHLEN — ZWITSERLAND — TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij : 
Handelskwekerij PERESKIA — Hertensprong 4 — Eindhoven.

Z E L D Z A M E  ZADEN
Neogomesia — Turbinicarpus — Navajoa — Colo- 
radoa — Pilocanthus — Pediocactus — Sclerocac- 
tus en vele andere zeldzame geslachten. Meer dan 
700 soorten — nieuwe en onbeschreven soorten. —

Schrijf nog VANDAAG om de gratis geïllustreerde planten
en zaadcatalogus.

NEW MEXICO CACTUS RESEARCH
BOX 787-S — BELEN — NEW MEXICO — USA 87002

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B LO EM PO TTEN
in de maten 5 tot en met 14 cm

voor NEDERLAND 
Thovadec Plastic’s Holland N.V. 
Bloemenstraat 46 — Ter Aar

Telefoon (01722) 137

in normale en lage modellen
voor BELGIE 
„Thovadec”

Meerstraat 55, Heusden, Gent 
Telefoon (09) 28 4174

Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS Sc Co. C.V.
PROVINCIALEWEG OOST 8 — COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267
Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal MAMMILLARI A ’S

SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.

vetplâ î en H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe importen u it Zu id-A frika — Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika
VRAAGT ONZE ZAADLIJST

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. — ZONDAGS GESLOTEN.
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Eriocactus magnificus Rmer spec. nova
door FR. RITTER

Corpus 7—15 cm diam., globosum, demum elongatum, glaucum, apice 
obliquum; costae 11-15; areolae 3 -5  mm longae, postea tomento com
missae, spinis 12—15 aureis, ad 20 mm longis et capillis numerosis in
structae; flores apicales, 45—55 mm longi; ovarium ±  8 mm longum et 
latum, squamis 0,5—1 mm longis, aristatis, luteo-viridibus, tomento denso 
albo et setulis brunneis nonnullis vestitum; camera nectarifera 1—3 mm 
longa, 2 -4  mm lata; tepala 25-30 mm longa, sulphurea, denticulata, 
apice mucronata, basin angustissima; stamina 1 cm longa, pallide lutea, 
per totam longitudinem tubi floralis inserta; stylus pallide luteus, stig
matibus 10; fructus ±  1 cm crassus, globosus, roseus; semina ± 1 mm 
longa, badia, striatula.

L i c h a a m  kogelvormig, later verlengd, enkel of aan de voet, zelden 
bovenaan, soms spruitend; op bloeibare leeftijd 7—15 cm dik, blauwachtig 
groen, als zaailing eerst donkergroen; top gewoonlijk naar het licht ge
keerd en dientengevolge scheef, iets verdiept, later met witte wol bedekt.

R i b b e n  11-15, recht, 1¥2- 3  cm hoog, in doorsnede driehoekig, 
seheidingsgroeven onderaan zeer scherp toelopend; kanten tamelijk sinai 
bij de areolen iets dikker, in jeugdstadium iets knobbelig; oude planten 
zonder knobbels.

A r e o l e n  met witte vilt; aan zaailingen 1—1 ¥2 mm 0 ,  en 1—3 mm 
van elkaar en op de knobbels, later tot half in de inkepingen en lager; bij 
bloeibare planten 3—5 mm lang en 2—3 mm breed, door viltige oveibiug- 
gingen met elkaar verbonden.

D o r e n s  zaailingen met 15—25 haarfijne, witte, iets afstaande 5—8 
mm lange randdorens en 8— 12 naaldvormige, zachte, bruine, nauwelijks 
langere middendorens; bloeibare planten met 12—15 naaldvormige, zachte, 
half naar buiten gerichte, goudgele, 8 -2 0  mm lange, gelijkmatig over de 
areolen verdeelde dorens, bovendien langs boven- en onderrand met tal
rijke witte, fijne, ca. 8 mm lange, vrijwel rechte haren, die naar buiten 
gericht zijn; viltbruggen zonder dorens en randharen.

B l o e m e n  uit de top, alleen overdag geopend, reukeloos, 4,5-5,5 
cm lang en even wijd geopend.

V r u c h t b e g i n s e l  6—8 mm lang, 8 mm dik, bleek geelgroen, 
dicht bekleed met gelijkkleurige, vlezige, aanliggende, driehoekige schub
jes, waarvan het onderste gedeelte met de buitenrand vergroeid is, het 
¥2—1 mm lange, bovenste deel overgaat in een bruine tot witte, zachte, 
2—10 mm lange borstel; schuboksels met veel witte wol, die het vrucht
beginsel geheel omhult; enkele oksels met een fijne, bruine 8—15 mm
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lange, borstelige doren; wand dun, onderaan slechts 1 mm dik; zaadstren
gen wit, rijk vertakt.

N e k t a r k a m e r  tas- tot trechtervormig, 1—3 mm lang, 2,5—4 mm 
wijd, geel, niet gegroefd, met zeer weinig nektar, zonder wandverdikking, 
geheel open.

B l o e m b u i s  trechtervormig, 8—12 mm lang, binnenzijde bleek, 
buitenkant bekleed als het vruchtbeginsel, watachtig omhulsel zeer dicht 
en bruin met witte basis; schubjes lijnvormig, zeer vlezig, bovenin langer 
wordend, tot ca. 4 mm en in een bruine borstel uitlopend; in de oksels met 
1—2 borstels als bij het vruchtbeginsel.

B l o e m b l a d e n  wijd trechtervormig gesteld, zwavelgeel, ook in 
de knop geheel zonder rood, 25—30 mm lang, dicht bij de top 12—17 mm

Figuur 26 Eriocactus magnificus Ritter spec. nova *oto: Ritter

breed, naar onderen smaller tot een bijna steeldunne basis, top afgeknot 
met kleine, uitranding; buitenste bloembladen meer lijnvormig, smal, kor
ter en lang toegespitst.

M e e l d r a d e n  lichtgeel, 10—13 mm lang, ingeplant tot dicht bij 
de zoom, die van uit de zoom iets korter; helmknoppen lichtgeel, klein.

S t ij 1 lichtgeel, met de stempels boven de helmknopjes uitkomend, 
1,5 mm dik, ca. 33 mm lang, waarvan ca. 15 mm voor rekening van de ca. 
10 uitgespreide, lichtgele stempels komen.

V r u c h t  kogelvormig, ca. 1 cm dik; buitenste laag van de vrucht-
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wand rose, hard, slechts Vi mm dik; binnenste laag bleekgeel, zacht 1 mm 
dik; zaadstrengen verdrogend; bekleding als vruchtbeginsel; schubjes 
slechts 2 mm van elkaar; rijpe vrucht springt dicht bij de basis bijna rond
om open en de huid scheurt bij de opening iets lobachtig in, de lobben 
krullen naar buiten om.

Z a a d ca. 1 mm lang, 0,7 mm breed, 0,5 mm dik, bij de basis dun
ner, zakvormig; huid roodbruin, glanzend, behalve zeer fijne platte lengte- 
groefjes nog zeer fijne scherpe knobbeltjes; rand van de huid en hilum iets 
naar buiten gekeerd; hilum aan de basis, wit, lang ovaal, niet scheef.

T y p e v i n d p l a a t s  Serra Geral, Rio Grande do Sul, Brazilië.
H o l o t y p e  in het herbarium van de universiteit te Utrecht.

Deze soort, die op bloeibare leeftijd met haar blauwgroene huidkleur, 
de met witte vilt- en haarbanden gekroonde ribben en de intensief goud
gele dorens, tot de schoonste cactusontdekkingen van deze tijd hoort, werd 
door de heer Leopold Horst, Arroyo da Seca, Brazilië en mij gevonden op 
19 maart 1964. Zij heeft mijn veldnummer FR 1270.

De kenmerken waarin Eriocactus schumannianus (Nic.) Backbg. zich 
van de N o t o c a c t u s  soorten onderscheidt, hebben in deze Eriocactus 
magnificus Ritter een van Notocactus zich nog verder afscheidende eigen 
ontwikkeling gevonden, zodat deze nieuwe soort verder van de typische 
Notocactussoorten staat dan E. schumannianus, het type van het geslacht 
E r i o c a c t u s .

Eriocactus Backbg. vond als geslacht geen algemene erkenning, daal
de verschillen van E. schumannianus, de meest karakteristieke soort, nau
welijks toereikend waren voor het opstellen van een nieuw geslacht.

Deze nieuwe soort wijst echter tegenover Notocactus op zó sterke, 
boven de rangorde van E. schumannianus uitkomende, verdere ontwikke
ling dat een afscheiding van Notocactus thans gerechtvaardigd blijkt; zij 
heeft bij E. magnificus ook betrekking op vrucht en zaad. Daarmede krijgt 
Eriocactus als geslacht een betere taxonomische grondslag, want daar E. 
schumannianus en ook E. leninghausii tot de nieuwe E. magnificus nader 
staan den welke Notocactussoort ook, moeten zij met de laatste tot één 
geslacht gerekend worden. Het geslacht E r i o c a c t u s  wordt hiermede 
nieuw gefundeerd.

Tot dusverre waren van het geslacht Eriocactus Backbg. slechts twee 
soorten bekend. Daar komen nu nog bij E. magnificus Ritter, als ook twee 
andere nieuwe soorten uit Brazilië, namelijk mijn nog te publiceren num
mers FR 1203 en FR 140 , voorts twee nieuwe regionale variëteiten van 
E. leninghausii, de nog te publiceren nummers FR 1274a en FR 1274b en 
een nieuwe locale variëteit FR 1182 E. schumannianus var. ampliocosta- 
tus.

Ik vermeld, dat evenals bij E. magnificus ook bij E. schumannianus de 
bloemschubben in droge stekels uitlopen, die het meervoud van de lengte 
van de schubben hebben. Dit typische kenmerk van de typesoort van het 
geslacht werd voorzover mij bekend in de literatuur tot dusverre niet ver-
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meld. De andere Braziliaanse soorten, die overigens dichter bij Notocactus 
staan en geen schubben hebben die duidelijk in stekels uitlopen, hebben 
wel schubben die stekelachtig toegespitst zijn. Overigens is de bekleding 
met schubben bij Eriocactus d i c h t e r  dan bij Notocactus.

Voorts hebben alle soorten Eriocactus de typische naar bet licht ge
keerde, scheve, wollige top en zij zijn allen zuilvormig, of indien korter 
dan meer knotsvormig. Alle soorten hebben zeer fijne, zachte, nauwelijks 
stekende dorens, terwijl de rand- en middendorens gelijk zijn. Aan de 
bloemen ontbreekt iedere zweem naar de rode kleur, ook de knoppen en 
de bloembladen hebben ten opzichte van die van Notocactus een karak
teristieke vorm.

Voor een betere karakterisering van Eriocactus als geslacht zou de 
diagnose geëmendeerd moeten worden, daarbij wezenlijk steunende op 
E. magnificus en E. schumannianus, ook wat betreft de stekels aan de 
schubben.

Achtste „I. O. S.” te C atania

Het achtste Congres van de „I.O.S.”, gehouden van 27 april tot 2 me! 
1965 te Catania, besloot in haar zitting, dat deze internationale organisatie 
van succulenten-kenners een bijdrage zal schenken van 300 Zwitserse 
francs ( ±  250 gulden) voor de verwezenl,king van het „Mutomo-Hill - 
project.

De heer j. Marnier-Lapostolle voegde aan dit bedrag nog een gift 
van 600 Zw.frs. toe, waardoor de eerste stap door de succulenten-liefheb- 
bers werd gezet.

De nationale vertegenwoordigers beloofden aan de doelstellingen van 
dit project nadere bekendheid te geven door publicatie in hun tijdschrif
ten van het artikel van de heer P. R. O. Bailly, waarbij een ieder om steun 
zou worden verzocht.

Wij nodigen daarom onze leden uit naar vermogen aan de totstand
koming van dit unieke plantenreservaat mede te willen werken. Hun 
financiële bijdragen — hoe gering ook — kunnen helpen een stukje van de 
wondermooie Afrikaanse natuur in stand te houden. Laten wij zorgen dat 
de komende generaties ons niet zullen verwijten iets te hebben doen 
verloren gaan, terwijl wij in staat waren het voor hen voor ondergang tc 
behoeden.

Stort daarom Uw bijdrage op giro 68 05 96 van „Succulenta” te Pijn- 
acker met de speciale bemerking : „Voor Mutomo Hill”.

De zo ingezamelde gelden worden dan aan het „World Wildlife Fund” 
voor de steun aan het Mutomo-Hill reservaat toegezonden.
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Lithops aucampiae var. euniceae 
de Boer var. nov.
door Dr. H. W. DE BOER 

(Zie afbeelding op de voorpagina)

a typo d i f f e r t : co lo re  o p ace  hrunneo, im ulis sem per elatis, lineis m ar
ginis exterioris radialibus num erosis depressis.
Habitat : Cape Province, ongeveer 15 mijl ten noorden van Hopetown. 
Coli. : Mr. H. A. Hom (Petrusville), september 1963.

Tot dusver zijn van de zeer variabele Lithops aucampiae L. Bol 
slechts twee variëteiten beschreven, namelijk :
1. Lithops aucampiae var. aucampiae, kleur roodbruin, venster olijfgroen 

tot roodbruin, sterk vertakt, met talrijke gewei-achtig vertakte uitlo
pers op de buitenrand van het bovenvlak en zonder miniatuur ven
stertjes (pellucid dots).

2. Lithops aucampiae var. koelemanii de Boer, venster gereduceerd tot 
smalle lijnen, talrijke groenachtig gekleurde miniatuur venstertjes, 
veelal verbonden door rode, ingezonken lijntjes.

Niettemin worden ons herhaaldelijk van het type (var. aucampiae) 
vooral in kleur afwijkende exemplaren toegezonden, zonder dat wij deze 
als aparte variëteiten hebben erkend. Veelal lag de oorzaak hiervan in 
het te schaars beschikbare materiaal (slechts 1 of 2 exemplaren), het ont
breken van nadere gegevens betreffende vindplaats en verzamelaar en 
vooral ook in de aarzeling onzerzijds om alleen op grond van een kleur
afwijking een aparte variëteit te creëren; ten slotte zijn uit bijna alle 
lithops-populaties wel enkele in kleur afwijkende, exemplaren te zoeken 
en het zou onjuist zijn, deze als een aparte variëteit te beschouwen, om
dat ze binnen de variatiebreedte van de betreffende soort liggen.

Lithops aucampiae var. euniceae verschilt van de variëteit aucampiae 
in drie opzichten :
le  de kleur van de volwassen exemplaren is dof bruin;
2e de eilanden in het venster zijn, ook in de groeiperiode, dus in ge

zwollen toestand van de plant, duidelijk verheven, waardoor het 
bovenvlak „hobbelig” aanvoelt.

3e het venster straalt over de buitenrand van het bovenvlak uit in tal
rijke, radiaal gerichte, smalle, weinig tot matig vertakte, diepliggende 
uitlopers.
Deze nieuwe L. aucampiae variëteit werd ten noorden van Hopetown 

door de heer H. A. Horn gevonden en komt aldaar voor op een roodach 
tige zandige bodem, tussen stenen van ongeveer dezelfde bruine kleur; de 
variëteit is genoemd naar Mrs. Eunice E. Burmeister (Petrusville) op grond 
van haar grote belangstelling voor het geslacht Lithops.
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G. KÖNIGS en W. WESKAMP

Het geslacht Parodia ó
O v erzich t van  b esch reven  en on besch reven  soorten, 

v a r ië te ite n  en vorm en

75 P. sanguiniflora (Fric) ex Backbg., bloemen bloedrood,
a) var. violacea (Fric) Borg, bloemen violetrood.

76 P. schuetziana Jajo, bloemen rood.
77 P. schwebsiana (Werd.) Backbg., f. schwebsiana, bloemen karmijnrood

a) f. salmonea (Backbg.) Krainz, bloemen zacht zalmrood.
b) f. applanata (Hoffm. et Backbg.) Krainz, bloemen als van het type; 

verschilt slechts in de groei en iets in de bloemkleur.
78 P. scopaoides Backbg., bloemen oranjegeel, met rode keel.

Figuur 27 foto: Königs
Parodia setosa

Figuur 28 foto: Königs
Parodia setifera var. orthorhachis

79 P. setifera Backbg., bloemen lichtgeel.
a) var. longihamata Werd., bloemen geel.
b) var. orthorhachis
c) var. nigricentra.
De twee laatste namen bleven onbeschreven, omdat Backeberg geen 
materiaal meer had. De var. orthorhachis van de verzameling Königs 
heeft smalle, vertikaal aflopende ribben. Dit kenmerk alleen is voor 
een beschrijving onvoldoende.
De namen P. setifer en P. scoparia waren drukfouten.
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80 P. setosa  Backbg., enkelvoudig, blauwgroenachtig, tot 25 cm hoog, 12 
cm 0 ; top witwollig; ribben tot ca. 35, tussen de areolen sterk inge
snoerd, bijna recht naar beneden lopend; randdorens borstelvormig in 
elkaar gevlochten, recht of gebogen, tot ca. 40 of meer, gedeeltelijk

Figuur 29 foto: Königs
Parodia stuemeri, type-plant

Figuur 30 foto: Königs
Parodia pseudostuemeri

iets afstaand, tot 2 cm lang, grijswit, aan de voet donkerder; midden
dorens meestal 4, soms enkele meer, recht, bruinachtig, onderaan don
kerder, in het begin bijna borstelvormig, later iets sterker, tot ca. 11 
mm lang; bloemen (?) N. Argentinië (Tumbaya), door Mevrouw Muhr 
gevonden.

81* P. splendens  Card., planten tot 25 cm 0 , met zuiver witte bedoor- 
ning. Beschrijving volgt vermoedelijk nog dit jaar.

82* P. steinmannii, ook deze soort komt uit Tsjecho-Slowakije.

83 P. stuemeri (Werd.) Backbg., bloemen licht goudgeel.
a) var. robustior  Backbg., onderscheidt zich van type : Randdorens 

12— 13, iets zwaarder, onderaan gedeeltelijk bruin; middendorens 
4, zwaarder, 1,5 cm lang, hoomkleur, bovenin licht bruinachtig; 
bloembuis met bruine wol. N. Argentinië (Maimara). Gevonden 
door Mevrouw Muhr.
P. uhligiana var. robustior van Uhlig is bovengenoemde soort.

84* P. subterranea  (FR 731), bloemen rood, bovenin licht oranje.
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85 P. suprema R itt, bloemen scharlakenrood, ca. 3,5 cm 0 .
Volgens Ritter’s mededeling is dit de hoogst groeiende Parodia. (3500 
meter).

86 P. tafiensis Rackbg., enkelvoudig, kogelrond, groen; top witwollig; 
ribben uit knobbels bestaande; areolen tot ca. 8 mm uit elkaar, wit; 
randdorens 10, dun, wit, tot 7 mm lang; middendorens 4, kruisgewijs 
staand, tot 1 cm lang, bruinachtig; bloemen ca. 3 cm lang, 4 cm 0 ,  
vurig karmijn; meeldraden karmijn; stijl karmijn; stempels rechtop, ca. 
4, rose. N.-Argentinië (Tafi). Gevonden door Lembcke.
Verschilt van P. sanguiniflora (randdorens ca. 20; bloemen 4,5 cm 0 ;  
stempels 11, witachtig), minder randdorens; bloemen 4 cm 0 ;  stem
pels rosé. Door Uhlig ingevoerd als P. sp. Tafi Molle (U 175).

87* P. tarabucina Card., beschrijving eveneens binnenkort te verwachten.

88 P. tilcarensis (Werd. en Backbg.) Backbg., bloemen bronsrood tot vaal 
bloedrood.
Volgens Backeberg is Microspermia giganten var. jujuyana Fric en 
Kreuzinger „Verzeichnis”, 22, 1935, die volgens Buining l.c., meer 
zwartachtig getinte middendorens zou hebben, slechts een vorm van 
bovengenoemde soort.
De naam van deze var. wordt ook wel jujuyensis geschreven, bij Borg 
foutief als P. jujuyana Fric. Borg („Cacti” 326, 1951) geeft P. tilcaren
sis als P. stuemeri var. tilcarensis (Werd. et Backbg).
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De onder deze namen in Tsjecho-Slowakije aanwezige oude planten 
verschillen slechts weinig, de bloemen zijn bloedrood en groter.

a) var. giganten (Krainz) Backbg., bloemen bruinrood, binnenin ko
raalrood. In de catalogus van Winter wordt nog een P. tilcarensis 
var. (FR 48) genoemd, deze moet evenwel bij het type gerekend 
worden, daar ze in kuituur nauwelijks afweek. Planten uit het wild 
en in Tsjecho-Slowakije zien er evenwel heel verschillend uit.

89 P. tuberculata Carcl., bloemen geelrood.
90 P. uhligiana Backbg., enkelvoudig kogelrond, tot 10 cm 0 ,  ±  grijs

groen; top ±; geel-witwollig, met dorens bedekt; ribben ±  in spiralen, 
in knobbels opgelost tot ca. 20; areolen spoedig kaal, ca. 1 cm uit 
elkaar; randdorens dun wit, tot 35, ±  recht, tot 1 cm lang; midden
dorens 4—8, onderin iets dikker, 4 ervan zwaarder, recht tot ±  gebo
gen, 1 langer, tot 5 cm lang, aan de basis dikker; bloemen koperrood; 
zaden klein, zwart, glanzend; arillus glad, kurkachtig. N.-Argentinië 
(Salta, Quebrada El Toro). Door Rausch gevonden. Verschilt van P. 
faustiana door talrijkere dorens en door de andere kleur der bloemen, 
a) var. stuemeroides Backbg.

91 P. variicolor, tot nu toe slechts vindplaats opnamen van Ritter gezien, 
een van de mooiste Parodia’s.

Wij willen met deze lijst van namen die zeker nog niet geheel volle
dig is, niet alleen de omvang van de soorten van destijds aangeven, maar 
ook op haar vormenrijkdom wijzen.

Wij willen, dat men met de variabiliteit rekening houdt en een on
nodige benaming vermijdt. In dit verband mag op de herindeling van het 
geslacht Rebutia door Buining en Donald gewezen worden. Hier is ook 
een groot aantal namen verdwenen, en dat met recht, want de kleine 
habitus-verschillen en andere kenmerken waren te onbelangrijk. Toch 
vindt men al deze namen nog in de verzamelingen, tot nadeel van de ge
zamenlijke liefhebberij. Hetzelfde ziet men bij de Parodiaverzameling. We 
zijn nog niet ver genoeg te kunnen beoordelen, welke soorten te ver
enigen zouden zijn, dit moet aan vakmensen overgelaten worden.

Onze lijst zal bijgehouden moeten worden en wij rekenen op de mede
werking van alle Parodia-vrienden. Veranderingen en aanvullingen zullen 
in Succulenta gepubliceerd worden.

Gebruikte literatuur : C. Backeberg : „Die Cactaceae”, Band 3, 1959, blz. 1580- 
1613 : tabel 114 tot en met 117. Band 6, 1962 blz. 3748-3754: 3907; 3907; 3911.
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Het enten van cactussen
door A. HOEKSTRA

Voor hen die in het komende voorjaar willen enten en als beginneling 
dit nog niet hebben geprobeerd, of als enter niet zo best met hun elas- 
stiekjes of wat zij er anders voor gebruiken overweg kunnen en daardoor 
nog al eens mislukkingen moeten incasseren, heb ik een handig apparaatje 
geconstrueerd, waarmee ik zelf en verschillende collega’s succes hebben 
gehad. Het geheel kan zonder enige kosten en zelfs door iemand met twee 
linkse handen, gemakkelijk worden gemaakt (zie bijgaande tekening).

U neemt hiervoor 3 plankjes a, b en c. De plankjes a en c zijn ongeveer 
30 cm lang en 12 cm breed en b is 20 cm lang en 12 cm breed. Plankje 
a mag iets zwaarder en breder zijn dan de anderen. U maakt de boven

kant van plankje b iets scheef en 
boort in de zijkanten daarvan precies 
tegenover elkaar ongeveer 12 gaten 
Nu bevestigt U de plankjes aan el
kaar op de wijze als de tekening aan
geeft. De gaten worden ongeveer 1 
cm diep. Nu neemt U een stuk draad, 
niet te dun en niet te dik en buigt 
dat in de vorm zoals op de tekening 
onder d is aangegeven. Ruim IV2 cm 
van de draad buigt U naar binnen en 
in het midden maakt U een oog van 
ongeveer 2 cm lengte en 1 cm breed
te. De omgebogen uiteinden van de 
draad steekt U in de gaten in de zij
kanten van plankje b. Indien U de 
draad nu gemakkelijk op en neer kunt 
bewegen, is het apparaatje klaar. 

Echter nog niet geheel. Aan de draad rijgt U wat stukken lood of wat oude 
zware moeren, al naar gelang U denkt gewicht nodig te hebben. Als U 
nu gaat enten, doet U de draad met het lood of de moeren omhoog en 
bevestigt dit aan het plankje b. U maakt de onderstam en de te enten 
plant klaar op de wijze als in de meeste handboeken wordt omschreven. 
U plaatst de pot met de onderstam op plankje a, drukt het bovenstuk er 
bovenop en laat de draad d zakken. U draagt zorg dat het oog precies 
om het groeipunt komt te liggen. Nu schuift U de gewichten van achteren 
naar voren en de plant krijgt een mooie regelmatige druk en kan op geen 
enkele wijze verschuiven. U kunt het apparaat gebruiken zowel voor oude 
planten als zaailingen. U regelt dit met het gewicht. Indien de plant is 
blootgesteld aan felle zonneschijn dan kunt U door een stukje dun papier 
over het plankje c te hangen de plant hiertegen beschutten.

Probeert U het maar eens. Succes !
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De Eerste Drie-Landen-Konferentie
De eerste Drie-Landen-Konferentie vindt plaats op zaterdag 17 en 

zondag 18 september 1966 op het Kasteel Well, ongeveer 18 km ten noor
den van Venlo.

Het programma der Drie-Landen-Konferentie zal er ongeveer als 
volgt uitzien.

Zaterdag, 17 september:
15.00 uur : Ontvangst der deelnemers op de bloemententoonstelling.
17.00 uur : Vertrek naar Kasteel Well.
18.00 uur : Souper.
19.00 uur : Aanvang der lezingen, drie in totaal; na elke voordracht is er

gelegenheid tot discussie.

Na afloop van de lezingen is er ruimschoots gelegenheid na te praten om
dat het gehele kasteel voor ons gereserveerd is en men zich in kleine of 
grotere groepen kan afzonderen om te diskussiëren.

Zondag 18 september:
9.00 uur :

10.00 u u r: 
12,30 uur :
14.00 uur :

Ontbijt.
Aanvang der lezingen, drie in totaal. 
Diner.
Ruilbeurs.

17.00 uur : Sluiting.

De kosten van dit weekeinde zijn zo laag mogelijk gehouden om te 
voorkomen dat ze voor velen een beletsel zouden kunnen zijn deze Kon- 
ferentie te bezoeken. Souper, logies, ontbijt, diner en toegang tot de ten
toonstelling inbegrepen is de prijs ƒ 16,50 per persoon.

Er zijn 200 slaapplaatsen op Kasteel Well. In verband met de te ver
wachten deelname uit België en Duitsland is het raadzaam een plaats te 
reserveren. Dit kan door storting van ƒ 6,50 vooraf bij de opgave op de 
bankrekening van de heer G. M. J. Linssen bij de Ned. Middenstands Bank 
te Venlo. Gironr. van de N.M.B. 10 36 46 4. Men gelieve hierbij te vermel
den : i.z. Drie-Landen-Konferentie, man of vrouw, en voor die deelnemers 
die niet over eigen vervoer beschikken, de toevoeging „trein”. Dit laatste 
is nodig in verband met het regelen van het vervoer van de tentoonstelling 
naar Kasteel Well. De resterende ƒ 10,— te voldoen tijdens de Konferentie.

Reservering kan ook geschieden per afdeling onder vermelding van 
de namen van de deelnemers, man of vrouw en eventueel „trein”.

Namens de Drie-Landen-Kommissie 
J, DE GAST,

Graaf Gerhardstraat 10 — Venlo.

60



Grasheuvelconferentie 30 april —1 mei 1966
Het officiële programma is gelijk aan het voorlopig programma in het 

maartnummer.
De commissie wilt U echter nogmaals verzoeken en de autobezitters 

in bijzonder hoeveel liefhebbers zij kunnen vervoeren van station Ede— 
Wageningen naar de „Nationale Succulenten Collectie” en van daar naai
de Grasheuvel, De Genestetlaan 9, Amersfoort.

Gaarne spoedig bericht voor deelname (met of zonder auto) aan 
„Grasheuvel Commissie, Leuvensestraat 59, Scheveningen. Verzamelpunt 
van de deelnemers is het station Ede— Wageningen; na aankomst van de 
trein uit de richting Utrecht om 14.10 uur. DE COMMISSIE.

UIT DE AFDELINGEN
N O O R D -LIM B U R G

Een klein maar aandachtig gehoor werd 
op 25 februari j.1. door de heer M. G. 
van der Steeg uit Eindhoven meegeno
men op een dia-reis naar enige plaatsen 
in Arizona. Dat betekende dus: nu eens 
geen plaatjes van mooie gekweekte 
planten, maar van flinke cactussen op 
hun natuurlijke groeiplaatsen.
Voor de meeste van ons zal het altijd 
wel een vrome wens blijven in de 
schaduw van een reuzencereus te zoe
ken naar een kleine Mammillaria, die 
beslist op die plaats moet groeien. Het 
is dus een geluk wanneer de enkeling 
die er komt een mooie verzameling 
dia’s mee naar huis brengt en dubbel 
gelukkig als deze reiziger ook nog zo’n 
vlotte verteller blijkt.
Waarschijnlijk was de enige, die geen 
prettige herinnering aan deze avond 
had de spreker zelf. Hij had namelijk 
autopech.

J. de Gast, Secretaris 
Graaf Gerhardstraat 10 — Venlo.

RIJN - EN D ELFLAN D
Verslag bijeenkomst van vrijdag 11 
maart. Aanwezig waren 34 leden en be
langstellenden die een gezellige en 
leerzame avond beleefden.
De plant van de maand. Euphorbia 
obesa, werd door de heer Bommeljé 
verzorgd. Een extra plant van de 
maand door de heer Blom, die een 
Mamillopsis senilis in de knop had 
meegebracht.
Op zijn voorstel zullen we planten mee
brengen van het geslacht van alle vol
genden planten van de maand.
Na de pauze met verloting volgde de 
praktische avond. De heer van Vliet

hield een inleiding over wat ons in het 
voorjaar allemaal te doen staat. Verpot
ten en zaaien en alle hiermede verwe
ven onderwerpen werden behandeld.
Onze volgende vergadering wordt ge
houden op donderdag 12 mei, aanvang 
8 uur in gebouw „de drie Stoepen” , 
Prinsegracht 73, den Haag.
Op deze avond zal de heer Bommeljé 
een lezing met dia’s houden over het 
geslacht Astrophytum. Belangstellenden 
zijn als altijd van harte welkom.

R. F. Davidson, Secretaris,
L. v. Heidenburg 14, Voorburg,

IJSSELSTREE K
Op 8 maart j.1. hadden wij onze gebrui
kelijke jaarvergadering. De bijeenkomst 
werd door 10 leden bezocht. Ons nieu
we lid, Mevrouw Reinders-Folmer,, was 
helaas door ziekte verhinderd. Tijdens 
deze bijeenkomst werd een nieuw Be
stuur gekozen, n.1. de heer H. Messen
maker, voorzitter; de heer C. Wonnink 
Jr., secretaris; Mevrouw G. Fleur, pen- 
ningmeesteresse.
Na de pauze, waarin de koffie van 
Mevrouw Fleur goed smaakte, kwam de 
heer P. L. Lensselink met zijn beloofde 
plantjes voor de wedstrijd op tafel. 
Ieder lid kreeg een Mam. bocasana. 
Eveneens werd er een zaaiwedstrijd aan
gekoppeld met zaad, dat ter beschikking 
werd gesteld door de heer J. G. Gjelte- 
ma, dit om het zaaien te stimuleren. 
Aan het eind van de avond hield de 
heer J. G. Gjeltema een gesprek over 
onderstammen, Hierover ontstond een 
levendige discussie.
Om half elf werd de bijeenkomst door 
de voorzitter besloten. Op 1 april a s. 
hopen wij wederom bijeen te komen. 
Dan zal de heer P. L. Lensselink de 
groep Rebutia’s onder de loep nemen. 

C. Wonnink jr., secretaris.
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FINANCIEEL OVERZICHT 1965
Ontvangsten : Uitgaven :
S ald o  p e r  1 ja n u a r i 1965 f. 4534,17 D ru k k osten  m a a n d b l. 12 n rs  f. 6811,90
C on trib u ties  1963 f. 17,00 C lich ék osten f. 536,35
C on trib u ties  1964 f. 767,05 V e rz en d k osten  m a a n d b la d f. 277,76
C on trib u ties  1965 f. 5467,58 V  e re n ig in g sd ru k w e r k f. 160,60
C on trib u ties  1966 f. 636,10 A d re sb a n d e n  30.000 stuks f. 569,30
O n tva n g en  a fd e lin g sb ijd ra g e f. 6,75 A d m in istra tiek osten f. 299,80
V e rk o o p  o u d e  ja a rg a n g en f. 275,13 O n k osten  secre tar ia a t f. 239,48
V e rk o o p  P e tte  a lb u m £. 279,60 O n k osten  2de secretar ia at f. 22,79
V e rk o o p  b o e k je  b o t. n am en f. 80,90 O n k osten  A lg . p en n in g m . f. 42,18
Z a a d v e rk o o p f. 1050,00 O n k osten  b ib lio th e e k f. 408,93
O n tvan g sten  b ib lio th e e k f. 35,33 O n k osten  A lg . V erg a d e r in g en
A d v erten tie s f. 494.00 A fd . B estu ren f. 504,40
L egaat f. 536.00 O n k osten  h o o fd b e s tu u r f. 102,10

B ijd ra g e n  te n toon ste llin g en f. 75,00
R estitu tie  a fd . b ijd ra g e n f. 7,50
In ca ssok osten f. 97,31
P o r to  b o e k je  b o t. n am en f. 8,90
S a ld o  g ir o  p er  1 ja n . 1966 f. 4015,31

f. 14179,61 f. 14179,61

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT

R en te  b a n k b o e k je f. 90,41
O n tv a n g sten  1965 f. 9645,44

f. 9735,85
U itg a v en  1965 f. 10164,30

N a d e lig sa ld o  1965 f. 428,45

BEZITTINGEN
G iro  1 ja n u a r i 1965 f. 4534,17 1 ja n u a r i 1966 f. 4015,31
B a n k b o e k je  1965 f. 2583,48 1 ja n u a r i 1966 f. 2673,89

f. 7117,65
N a d e lig  sa ld o  1965 f. 428,45

T ota a l f. 6689,20 f. 6689,20

BEGROTING 1966
S a ld o  p e r  1 ja n u a r i 1966 f. 4015,31 D ru k k o ste n  S u ccu len ta f. 8500,—
C o n tr ib u tie s  1965 f. 1350,— C lic h é ’s f. 600,—
C o n tr ib u tie s  1966 f. 7000,— V e rz e n d k o s te n  m a a n d b la d f. 300,—
V e r k o o p  o u d e  ja a rg a n g e n f. 250,69 V  e re n ig in g sd ru k w e r k f. 150,—
A d v erte n tie s f. 650,— A d m in istra tiek osten f. 300,—
V e r k o o p  b o e k je  bot. n am en f. 134,— O n k . secr., p en n in gm ., red . f. 300,—
Z a a d v e rk o o p f. 1400,— B ib lio th e e k f. 400,—
L eg aa t f. 200,— A lg e m e n e  V e rg a d e r in g f. 450,—

In ca ssok osten f. 100,—
O n v o o rz ie n f. 200,—
V e r m o e d e li jk  sa ld o  g iro f. 3700,—

f. 15000,— f. 15000,—
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NIEUWE LEDEN
M evrouw  A. Boerdam , D otterbloem laan 

52, Den Haag.
A. van  der Dries, D essinateu rstraa t 39, 

Tilburg.
J. M antelaers, V alkenburgerw eg 33, 

N uth, L im burg.
Mevr. D. Zegw aard-W itteveen, Hoog 

B uurlosew eg 31, A peldoorn, post 
Ugchelen.

L. W. van  L uik, M eloenstraat 154,
Den Haag.

M evr. L. D iepenbroek, L ijsterbeslaan  1, 
Boskant, gem. St. Oedenrode.

L. Zevenhuizen, H ollandsew eg 6, 
W ageningen.

F. F. M. K older, F erd inan t S p itstraa t 
19 II, Am sterdam -W .

F. E. Padje, V aleriusstraa t 87, L eeu
w arden.

W. H oogstraten, P inksterb loem  102, 
Leiderdorp.

H. van Oosten, v. H e ;m stra s tra a t 36, 
Zutphen.

Dr. P. I. Scheltus, Z eereep 10, Noord- 
w ijk  aan  Zee.

C. Schotten, L. D oom erstraat 85, 
A lkm aar.

Ir. G. E. M. Uil, Berg en D alsew eg 52, 
Nijmegen.

E. C. Lantzius, m evr. v. d. M eystraat 16,
G eulle, L im burg.

F. van  der Kuijl, O rionlaan 68, B ilt-
hoven.

M ej. J. S. Goubitz, Postj eskade 139 III, 
A m sterdam .

Mevr. J. Koops-Schiphuis, G oudenregen- 
laan  22, N ieuw e Pekela, Gron. 

Mej. J. E. van K revelen, Bakenbergse- 
w eg 85, A rnhem .

C. H. J. Lek, D rechtdijk  33, De K wa- 
kel N.H.

W. W ijnans, B erkenstraa t 29, Venlo- 
B lerick.

A. Boon, De K erfjes 29, Schoone-
beek Dr.

B. Hensel, Lucas van  L eydenw eg 13,
A m stelveen.

J. van  der L inden, B en tinckstraa t 146, 
D en Haag

N. van der Sar, H eenw eg 40a, ’s-G ra- 
venzande

R. Zweedijk, A n je lie rs traa t 11, H ilver
sum.

Drs. D. J . Sm eenk, Oude Bosscheweg 1, 
Zaltbom m el.

R. Herwig, M erellaan 20, Sassenheim

VRAAG- EN AANBOD
B eginnend lie fhebber v raag t p lan ten  en 
stekken  van  M am m illaria’s te r  overna
me tegen vergoeding. B rieven aan D. 
J. Sm eenk, O ude Bosscheweg 1, Z a lt
bomm el.

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

Reeds jarert 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  h ei 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.

MENG MESTSTOF 8 +  15 +  20

fti  iso
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. '* HERTOGENBOSCH
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HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?
KENT U ONZE KW ALITEIT EN PRIJZEN ?

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars 
in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. 
Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 
50 nieuwe soorten en variëteiten.
Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.
Wij verzenden naar alle landen. —  Vraagt onze prijslijst aan.

S U K A F L O R  -  W. UEBELMANN
5610 WOHLEN —  ZWITSERLAND —  TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij : 
Handelskwekerij PERESKIA —  Hertensprong 4 — Eindhoven.

„ T H O V A D E C ” P L A S T I C  B LO EM PO TTEN
in de maten 5 tot en met 14 cm

voor NEDERLAND  
Thovadec Plastic’s Holland N V. 
Bloemenstraat 46 —  Ter Aar

Telefoon (01722) 137

in normale en lage modellen
voor BELGIE 

„Thovadec”
Meerstrrat 55, Heusden, Gent 

Telefoon (09) 28 41 74

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
SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.

V E T P L A N T E N  H. v. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe importen u it Zuid-A frika — Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika
VRAAGT ONZE ZAADLIJST

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. — ZONDAGS GESLOTEN.

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 w ord t U toegezonden na ontvangst van ƒ 3,50 per postw issel of 
storting op postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse.
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UCCULEN
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 

VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

F ig u u r  3 2  fo to : B u in ing

Haageocereus albispinus var. roseospinus (Akers) Backbg.

(Zie het artikel op pagina 67)
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Van de Redactie
Het voorjaar is wel de mooiste tijd voor onze liefhebberij. Wij kunnen 

weer wat met onze planten „doen” en zien de nieuwe groei en bloei in 
onze verzamelingen elk jaar met grote verwachtingen tegemoet.

Voor de afdelingen is met het voorjaar de tijd gekomen plannen te 
maken voor het houden van excursies en het onderling bezoeken van ver
zamelingen. Wie inzicht wil krijgen in de boeiende wereld der succulen
ten moet niet altijd bij zijn eigen verzameling blijven zitten. Door het 
bezoeken van collecties van andere liefhebbers en kwekers kan men zijn 
soortenkennis vergroten en begrip krijgen voor de grote variatiebreedte van 
vele soorten, zodat men afleert dat ons eigen plantje de enige echte in zijn 
soort is.

Op de vele kwekerijen die ons land rijk is, kan men vrij rondlopen om 
de planten te bestuderen en uit te zoeken wat men gaarne zou bezitten 
voor eigen verzameling.

Laten we voorzichtig zijn deze gastvrijheid niet te verspelen door on
toelaatbare handelingen van enkele leden.

Bij het Hoofdbestuur van Succulenta zijn van enige kwekerijen en ook 
van het Succulentarium klachten binnengekomen over het ontvreemden 
van planten door bezoekers, in enkele gevallen waren de koppen van 
zeldzame soorten van de entstam afgedraaid en meegenomen.

De namen van enige daders zijn bekend, het hoofdbestuur zal niet 
aarzelen strenge maatregelen te nemen. Eén der benadeelde kwekers heeft 
reeds besloten geen groepen meer toe te laten.

Het is in het belang van ons allen dat het mogelijk blijft met onze 
leden kwekerijen en verzamelingen te bezoeken. Wij verzoeken de leiders 
van excursies en alle weldenkende leden goed op te letten. De cactussen 
zijn in ons land goedkoop genoeg, het is voor de grotere kwekers geen 
economisch belang hun tijd te geven voor het ontvangen van groepen, 
laten wij dit allen op prijs stellen.

C. Bommeljé.

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, W ilhelm inasingel 28, Pijnacker, tevens 
tijd e lijk  Alg. Penningm. Succulenta. Postrek. 
no. 680596, Pijnacker.

Redacteur : Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16,

Wageningen, Tel. 08370— 3141, thuis tel. 2146. 
Redactiecommissie : C. Bommeljé, D. J. van 

V lie t.
B ibliothecaresse : Mevr. H. Vriesendorp— van 

Aalderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne.
Het lidmaatschap kost voor de leden ƒ 8,50 per 

jaar met gratis maandblad Succulenta.
Kopij moet u ite rlijk  de 18de van de maand in 

het bezit van de redacteur zijn.
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Haageocereus 
albispinus
(Akers) Backbg. 

door A. F. H. BUINING

De diep uitgeslepen dalen 
van de Andesbergen in Peru zijn 
ware eldorado’s voor de verza
melaar van cactussen. De meest
al korte rivieren ontspringen op 
circa 4000 m hoogte in de eer
ste bergenreeks aan de west
zijde en hebben voordat zij de 
Stille Oceaan bereiken, zeer 
diepe dalen als ravijnen uit de 
bergen geslepen. In deze oplo
pende ravijnen werden door 
verschillende natuurvorsers in
teressante planten gevonden.

John Akers, die gedurende de laatste oorlog enige jaren met zijn 
vrouw in Lima werkzaam was, benutte zijn vrije dagen en de vakanties 
om een deel van Peru op cactussen te onderzoeken. In een van de dalen, 
het Eulaliadal, vond hij onder andere planten, in de heuvels boven Santa 
Eulalia op ca. 1000 m hoogte, die hij beschreef in het Amerikaanse tijd
schrift "Cactus and Succulent Journal”, Vol. XX, nr. 10, oktober 1948, pag. 
154/156 : Peruvocereus albispinus met de 2 variëteiten floribundus en 
roseospinus.

In het bekende werk van Prof. Dr. W. Rauh : „Beitrag zur Kenntnis 
der peruanischen Kakteenvegetation” 1958, pag. 414 werd albispinus onder 
de auteursnaam van Backeberg onder het genus H aageocereus geplaatst. 
Akers had voor de Haageocereus-achtige planten uit Peru met gekleurde 
bloemen, die in tegenstelling met H aageocereus een deel van de dag 
bloeien, het geslacht Peruvocereus opgesteld.

Van John Akers ontving ik in 1948 origineel plantenmateriaal waar
onder bovengenoemde soort en variëteiten. Het zijn bijzonder fraaie cac 
tussen, die zo op het eerste gezicht op de meer bekende Cleistocactus 
strausii gelijken. De variëteit roseospinus is nu ruim IV2 meter hoog en 
bloeide dit jaar rijk met donkerrode bloemen. De variëteit floribundus, die 
niet zoals roseospinus geënt is, is nu ca. 60 cm lang en bloeit zoals de naam 
aangeeft buitengewoon rijk. Zij is minder dik en schaarser bedoornd. De 
variëteit roseospinus wijkt van het dicht witbedoornde type af, door de

Figuur 33 foto: Buining
Haageocereus albispinus var. 
roseospinus (Akers) Backbg.
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Figuur 34 foto: Buining
Haageocereus albispinus var. floribundus (Akers) Backbg.

rosé gekleurde middendorens.
Het opmerkelijke is, dat de bloemknoppen, zoals de foto’s duidelijk 

aangeven, enigszins zygomorph zijn. Is hier sprake van verwantschap met 
de Borzicactinae. F. Buxb. of is deze eigenschap van zygomorphy inder
daad niet van enig botanisch belang. Ik stel de vraag alleen maar. De 
beantwoording laat ik vooralsnog gaarne over aan de wetenschappelijk 
gevormde botanicus.

EEN NEOPORTERIACLUB OPGERICHT

De heer H. Middleditch, 5 Lyons Avenue, Hetton le Hole, County 
Durham, Engeland, wil internationale samenwerking bij de studie van 
de geslachten Neoporteria, Pyrrhocactus, Horridocaetus, Neochilenia en 
Chileorebutia. Hij zou gaarne van alle liefhebbers van deze geslachten 
gegevens ontvangen omtrent waarnemingen door hen in hun collecties ver
richt, omtrent gemaakte foto’s etc. Hij wil deze gegevens bijeenbrengen en 
geregeld aan de deelnemers rondzenden, zodat op die wijze zo veel 
mogelijk kennis van deze geslachten wordt verspreid. Een soort Neopor- 
teria-club dus.

Ik wek gaarne een ieder die hiervoor belangstelling heeft op, zich 
met hem in verbinding te stellen.

Red.
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Een goede hulp bij onze hobby
door J. VAN DOMMELEN

Dat de hedendaagse kunststoffen ons leven en doen op velerlei ma
nieren hebben vereenvoudigd, wordt niet slechts bevestigd door de plastic 
„altijd vers” verpakking van koekjes of noten. Het terrein is onbegrensd 
en nog menige toepassing ligt latent op ontdekking te wachten.

Ook voor onze hobby is er zo’n kunststof dat als een soort manus-van- 
alles in onze kasjes en eenruiters goede diensten kan bewijzen. Het is 
polystyreen-schuimstof (of om het met een merknaam te noemen : Tempex- 
styropor), een schuimstof die in de vorm van platen 100 X  100 cm, 100 X

50 cm of 50 X  50 cm met een dikte van 1 cm in de handel is. Dit Tempex 
heeft een geweldige isolerende werking, is nóg lichter dan een veertje en 
kan gemakkelijk met een scherp mesje worden gesneden.

Tempex-plaat is een goed isolerende voering voor vaste plantenbakken, 
eternit bakken, kistjes, zaaibakken en tabletten. Het kan in de winter 
tegen de „donkere” raamzijde van de kas worden gezet (ook buiten !) 
waardoor een behoorlijke brandstofbesparing wordt verkregen. Tegen de 
houten stijlen bevestig ik de platen met lange etalagespelden, die voor
zichtig langs de randen schuin door de plaat worden vastgezet. (Met lijmen 
moet voorzichtig te werk worden gegaan, daar veel lijmsoorten het mate
riaal doen smelten en dan zit alles tóch weer los ?). Op de koude oostwand 
van mijn kasje staan tussen het glas en de blikken nog extra stroken voor 
dubbele isolatie. Stroken afval liggen onder de bakken die op de koude 
tegelvloer staan en geven daarmee een „warm wit-voetje aan deze bakjes.

Maar gelukkig is het niet de volle 365 dagen van het jaar winter, dus 
gaan in de prille lente, gelijk met de ontluikende Rebutiabloemen onze 
Tempex-luiken weer netjes naar de zolder — ver weg gestopt om zo 
weinig mogelijk aan die nare winter te worden herinnerd.
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Toch is er voor de Tempex ook een ruime zomertoepassing. De platen 
kunnen een mooie zonreflex geven, door ze aan de noordzijde achter tablet 
of kaswand te plaatsen of gesneden volgens afb. 1 ervoor dienen om „half
schaduw” planten te beschermen. Zo’n uitgesneden plaat krult niet om 
(zoals karton of board), behoeft niet te worden gespannen (zoals vitrage) 
en kan met het dunste ijzerdraadje worden opgehangen.

De sleuven kunnen naar wens breder of smaller worden gesneden — 
maar maak ze niet breder dan 2 cm, dan gaat het effect verloren !

Nog meer ? Natuurlijk, want onze manus-van-alles helpt ons ook 
graag bij onze ent-experimenten. Beginnen we bij de zaailing-entingen op 
Pereskiopsis spathulata. Dat doen we het beste met glasstripjes. Maar 
op de houten rand van een kistje glijden ze nogal eens weg — mét de 
kostbare zaailingen dan ! — Neem een strookje Tempex en leg daarop het 
glasstrookje. Geen wegglijden of slippen en een hoogteverschil van de 
stammetjes is ook met enkele stukjes goed op te vullen. Is de zaailing 
iets groter — en heeft deze dus ook al wat doorntjes — dan kan ter be
scherming even een klein blokje Tempex (als hoedje) op de zaailingen 
worden gedrukt. Het glasstripje vindt dan een mooi vlak drakpunt en de 
enteling zal ook daardoor goed vlak op het onderstammetje worden ge
perst. Ook bij grote planten kan Tempex een goede ent-hulp zijn. Zolang 
wij de succulentenkwekerij als echte „hobby” bedrijven, zijn onze vingers 
nog niet zo erg immuun voor doornsteken. Het gereedmaken van een 
spachianus-onderstam, voordat erop wordt geënt, kan ons dan ook wel 
eens een paar fikse „prikken” opleveren. Maar waarom niet even vlug 2 
stukjes Tempex gesneden van ± 2 X 3  cm ? Druk ze aan weerszijden op 
de spachianus-stam en u kunt zonder enige prik of stekel snijden, afronden 
en entrijp maken.

Tempex is beter dan een opgerold stukje stof, omdat ten eerste geen 
dorens worden gebroken en ten tweede omdat later het Tempex gemakke
lijker van de plant kan worden afgehaald.

Ook op de enteling zelf kan weer een blokje worden gelegd. Daarover
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de elastiekjes en . . .  . ent maar raak ! Of er zijn van die nare potjes bij 
waar de elastiekjes steeds weer afglijden. Klem dan onder de potjes een 
vierkant blokje Tempex mét de elastiekjes mee.

Gebruik kleine stukjes om overhangende of kruipende loten van b.v. 
Selenicereus of Aporo’s te steunen. Even een passend stukje snijden en 
de dorens van de plant houden het materiaal zélf vast; u behoeft niets 
te binden.

Staat bij invallende koude toevallig een plant met de kop in de 
„condens-drup”, leg dan even losjes een schuin Tempex-dakje over de 
plant en het water zal niet meer in de kwetsbare kop druipen.

Ook het omvallen van Cereus-stekken, die staan te ’bewortelen’ kan met 
een paar wiggen Tempex worden tegengegaan. U ziet het, er is een onuit
puttelijke reeks toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal te bedenken.

En er is maar zo weinig voor nodig : een plaat Tempex en een scherp 
mesje en een beetje fantasie ! — Succes verzekerd.

De Eerste Drie-Landen-Konferentie
Zoals u in het aprilnummer van Succulenta hebt kunnen lezen wordt 

op zaterdag 17 en zondag 18 september 1966 op Kasteel Well de eerste 
Drie-Landen-Konferentie gehouden. Voor diegenen, die niet weten wat met 
deze konferentie wordt beoogd, volgt hier een uiteenzetting.

Reeds lang bestond bij liefhebbers in België, Duitsland en Neder
land de wens eenmaal per jaar bijeen te komen om hun kennis te ver
rijken en hun verzameling uit te breiden door het uitwisselen van erva
ring en het ruilen van planten. Deze bijeenkomst zou elk jaar moeten 
plaatsvinden, afwisselend in een der drie landen.

Begunstigd door de aardrijkskundige ligging van de afdeling Noord- 
Limburg, waardoor reeds lang nauwe kontakten met liefhebbers uit Bel
gië en Duitsland bestaan, heeft deze afdeling gemeend de daad bij het 
woord te moeten voegen.

De plannen zijn uitgewerkt in samenwerking met onze Belgische 
zustervereniging „Dodonaeus” en tien afdelingen van de Deutsche Kak- 
teen Gesellschaft. Zij zijn besproken met het Dagelijks Bestuur van Suc
culenta, dat er volledig mee instemde.

Het weekeinde van 17 en 18 september is gekozen, omdat dan de 
grote jaarlijkse bloemententoonstelling te Venlo plaats vindt. De afdeling 
Noord-Limburg zal hierop een grote cactusstand inrichten.

Op deze tentoonstelling zullen wij de deelnemers ontvangen.
De Drie-Landen-Kommissie rekent op voldoende enthousiasme on

der de liefhebbers in ons land om deze bijeenkomst te doen slagen, ook 
wat Nederlandse deelname betreft. Daarmede zal dan de basis gelegd 
zijn voor een jaarlijkse terugkerend internationaal cactusfestijn.

Volgende maand zullen wij u mededelen welke binnen en buiten
landse sprekers het woord zullen voeren.

J. DE GAST.
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Notocactus en aanverwante geslachten
door D. J. VAN VLIET

In het voorjaar, wanneer de soorten van het geslacht Notocactus volop 
bloeien, blijkt wel, hoe dankbaar deze „gewonen” onder de cactussen zijn 
voor een goede behandeling. Eens werden zij het „Vlijtig Liesje” van 
de cactussen genoemd. En inderdaad, zij bloeien mooi en rijk. Deze rijke 
bloei moeten we echter niet langs ons heen laten gaan, we dienen van deze 
gelegenheid gebruik te maken de bloemen eens wat beter te bestuderen.

Wij snijden hiertoe enige bloemen overlangs door en we zien dan, dai 
zij niet slechts van soort tot soort, maar ook onderling nogal wat in vorm 
en kleur verschillen. Wat dat betreft zijn ze, met inachtneming van enige 
uitzonderingen, in te delen in twee hoofdgroepen nl. in trechtervormige 
en klokvormige.

Tot de groep van de trechtervormige bloemen (fig. 1) behoren niet 
alleen de soorten van de ondergeslachten Paucispini 
en Setacei van Notocactus, maar ook de soorten van 
Malacocarpus. Een uitzondering vormt N. scopa, 
maar daarop kom ik nog terug.

In de groep met klokvormige bloemen (fig. 2) 
horen thuis de soorten van het ondergeslacht Mam- 
mulosi. Hier worden de uitzonderingen gevormd 
door N. herten en N. mueller-melchersii, ook daar 
kom ik nog op terug.

N. caespitosus en N. minimus heb ik nog niet 
in het onderzoek kunnen betrekken, omdat het mij 
aan het benodigde materiaal ontbreekt.

Zoals u uit de namen van de groepen kunt op
maken, verschillen zij vooral in de vorm van de 
bloemen. Maar ook de kleur is verschillend. Voe
gen wij hierbij de wijze van inplanting van de 
meeldraden, dan is het duidelijk, dat deze beide 
groepen niet veel overeenkomst vertonen. Het zou
mogelijk een reden kunnen zijn de groep der klokvormige bloemen uit 
Notocactus af te scheiden; ik haast me echter nadrukkelijk te verklaren, 
dat het geenszins in mijn bedoeling ligt het grote aantal cactusgeslachten 
nog eens met één te vermeerderen. Maar een andere groepering der soor
ten zit er vermoedelijk wel in.

De ondergeslachten Paucispini, Setacei en Mammulosi werden in 1935 
door Fric en Kreuzinger opgesteld; helaas werden ze niet geldig gepubli
ceerd, doordat er geen latijnse diagnose bij gegeven werd en we zullen 
dit t.z.t. alsnog moeten doen, tenminste wanneer zijn indeling juist zal blij
ken te zijn.
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Tot de Paucispini behoort alleen N. ottonis, met zijn variëteiten na
tuurlijk; tot de Setacei: N. apricus, N. concinnus met de var. Joadii, die 
ten onrechte N. caespitosus wordt genoemd, N. muricatus en N. tabularis. 
Van dit ondergeslacht wordt door mij, in tegenstelling tot Kreuzinger, N. 
scopa  uitgezonderd.

Ook de bloemen van Malacocarpus behoren in deze groep thuis. Dit 
zou mogelijk op weerstand kunnen stuiten, doch U dient er aan te denken, 
dat het hier het groeperen van bloemen betreft.

Malacocarpus onderscheidt zich van de beide ondergeslachten door 
de kleine bloemen, het korte vruchtbeginsel en de korte bloembladen, die 
ternauwernood boven de buitenste bloembekleedselen uitkomen. Bij zorg
vuldiger bestudering zien wij, dat Malacocarpus eigenlijk de bloemken- 
merken van genoemde ondergeslachten in zich heeft verenigd.

Om de verschillen aan te tonen zal ik me van onderstaand schema 
bedienen. Dat wij bij deze verschillen niet te voorbarig dienen te zijn, 
zal U duidelijk worden, wanneer U de doorsneden bekijkt; deze zijn op 
% van de ware grootte getekend, uitgezonderd de 5 figuren. Van soort 
tot soort komen verschillen voor, die echter op zich weer variabel kunnen 
zijn. Zo kunnen vorm, grootte en kleur van de bloemen van éénzelfde 
plant van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de voeding en stand
plaats. Zelfs in één jaar verschillen zij gewoonlijk, de eerste bloemen zijn 
altijd groter dan de laatste. Zo dacht ik eerst, dat de vorm van de plaats, 
waar bloembodem overgaat in stijl, waar de zgn. nectarkamer wordt ge
vormd, karakteristiek was voor de ondergeslachten, maar naarmate ik 
meer soorten en variëteiten onderzocht veranderde mijn standpunt. Het is 
dus raadzaam veel materiaal te bekijken gegroeid onder verschillende om
standigheden en bloeiend in verschillende tijden van het jaar.

De verschillen tussen de ondergeslachten Paucispini en Setacei 
zijn dus groot. Er is de laatste tijd vrij veel nieuw materiaal uit Zuid 
Amerika ingevoerd, maar dat moet allemaal nog worden onderzocht. Het 
geslacht Notocactus is daarmee weer volkomen in de belangstelling ge
plaatst.

73



Bloemen van Notocactus ottonis variëteiten

Malacocarpus sellowii

OVERZICHT DER KENMERKEN
(zie het schema op de volgende pagina)

SETACEI 
(figuur 3)

PAUCISPINI MALACOCARPUS
(figuur 4) (figuur 5)

Tekeningen van de schrijver.
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Alg. Vergadering op zaterdag 25 juni 1966
Het programma voor de Algemene Vergadering op 25 juni a.s. te 

Arnhem is als volgt samengesteld :
9.45 uur : Verzamelen in de stationshal N.S., Arnhem. De afd. Arnhem 

zal de deelnemers begeleiden naar de cactus-kwekerij van de 
heer W. J. van Kempen, Driehuizerweg 327, Nijmegen.
Om 10.00 uur vertrekt een bus van het stationsplein Arnhem 
naar bovengenoemde kwekerij.

12.15 uur: Einde van de excursie. Op het Stationsplein zijn voldoende 
hotels, restaurants en cafetaria’s om een lunch in iedere prijs
klasse te gebruiken.

14.00 uur: Aanvang Algemene Vergadering in het Cultureel Centrum „De 
Coehoorn”, Coehoornstraat 11, Arnhem (tegenover het station).

ACENDA ALGEMENE VERGADERING :
1. Opening.
2. Notulen der vorige Algemene Vergadering.
3. Verslag der werkzaamheden over 1965.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1965, met 

verslag kascontrole-commissie door de afdeling Arnhem.
5. Begroting 1966.
6. Ingekomen stukken en voorstellen.
7. Benoeming van een Alg. Penningmeester, vijf periodiek aftredende

hoofdbestuursleden en een nieuwe vertegenwoordiger van de afdeling 
Groningen in het hoofdbestuur.

8. Vaststelling contributie 1967.
9. Benoeming commissie van twee leden voor het nazien der rekening 

en verantwoording over 1966.
10. Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.
11. Bespreking maandblad „Succulenta”.
12. Rondvraag en sluiting.

Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ere
leden, afgevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden. 
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangende 
afgevaardigde te benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per af
deling naar de Algemene Vergadering worden vergoed door de vereniging. 
De namen der afgevaardigden worden ingewacht uiterlijk 22 juni a.s. bij 
de secretaresse, mevrouw J. Grullemans van Berghem, Heereweg 19, Lisse. 
P unt: 6 voorstellen van het hoofdbestuur :
a. de heer J. Bonefaas, voorzitter van de voormalige afd. den Haag nim

mer meer te aanvaarden als lid van de vereniging Succulenta. 
Toelichting: de afd. den Haag heeft zich door eenzijdige vaststelling
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van eigen statuten en het verkrijgen der koninklijke goedkeuring daar
op, buiten de vereniging gesteld. De geschorste bestuursleden van 
deze voormalige afdeling zijn geen lid meer van de vereniging Succu
lenta en kunnen als zodanig niet worden geroyeerd.

b. de subsidie-bijdrage voor tentoonstellingen met ingang van 1967 te 
verhogen van ƒ 25,00 tot ƒ 50.00.

c. art. 15 van het huishoudelijk reglement te wijzigen, dat voor het doen 
van bijzondere uitgaven, het hoofdbestuur in plaats van ƒ 100.00 een 
bedrag van ƒ 200,00 ter beschikking krijgt, zonder machtiging van de 
Algemene Vergadering.

Punt 7 : het hoofdbestuur stelt voor te benoem en :
a. de heer H. G. Hellendoorn te Scheveningen, vertegenwoordiger van 

de afd. Rijn- en Delfland in het hoofdbestuur, als Alg. Penningmeester 
van Succulenta.

b. vijf periodiek aftredende hoofdbestuursleden, mevr. J. Grullemans 
van Berghem, Dr. H. van Beek, P. K. Lensselink, J. W. Minjon en W. 
J. Ruysch stellen zich wederom beschikbaar voor hun functie. Als 
vertegenwoordiger van de afd. Groningen in het hoofdbestuur wordt 
door deze afdeling voorgesteld, de heer G. J. Eilander te Groningen.

Punt 8:1 het hoofdbestuur stelt voor de contributie van de vereniging, met 
ingang van 1 januari 1967, te verhogen tot ƒ 10,00 per jaar voor Nederland 
en België en f. 15.00 voor overig buitenland.

Punt 10 : door de afd. Rotterdam wordt verzocht de volgende Alg. Verga
dering in Rotterdam te houden in verband met het 40-jarig bestaan der 
afdeling.

Punt 11 : de afd. Noord-Limburg zou het op prijs stellen wanneer in het 
maandblad „Succulenta” onder een artikel behalve de naam van de schrij
ver, ook diens adres wordt vermeld, tenzij de schrijver hiertegen bezwaar 
maakt.
Toelichting: de afd. N. Limburg meent, dat dit het contact tussen de leden 
zal bevorderen. Bovendien zullen hieruit eerder discussies ontstaan, waar
van dan de resultaten, door de schrijver van het oorspronkelijke artikel, in 
het maandblad bekend gemaakt kunnen worden. Misschien brengt het ook 
vele leden er toe een lid te bezoeken, die geschreven heeft over iets dat 
hem interesseert.

DE GRASHEUVEL CONFERENTIE 
KON GEEN DOORGANG VINDEN
De Grasheuvel Conferentie ging wegens 
gebrek aan belangstelling niet door. 
Men zal er goed aan doen na te gaan 
of het nog wel zin heeft dergelijke eve
nementen te organiseren.

In verband hiermede mogen wij U ver
zoeken in ieder geval Uw steun en me
dewerking te willen verlenen aan de 
Drie-Landen-Conferentie. Laat de orga
nisatoren van dit week-end niet teleur
gesteld zijn over de Nederlandse deel
name.



CONTRIBUTIES 1966
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, 
die niet aangesloten zijn bij een afdeling 
worden verzocht, indien zij nog geen 
contributie 1966 hebben voldaan, ter 
voorkoming van veel onnodig werk en 
ter besparing van de zeer hoge incasso
kosten het bedrag van f. 8,50 (voor het 
buitenland f. 10.—) zo spoedig mogelijk 
te storten op postrekening no. 68 05 96 
ten name van Alg. Penningmeester Suc
culenta te Pijnacker.
Na 1 juli 1966 wordt over het verschul
digde bedrag per P.T.T. beschikt, met 
verhoging van 60 cent incassokosten.

Alg. Penningmeester.

UIT DE AFDELINGEN
DELFZIJL EN OMSTREKEN
Deze vergadering werd door 13 leden 
bezocht. Er werd besloten collectief 
planten te bestellen. Men kan opgave 
doen bij de heer Horlings, die voor de 
rest zal zorgen.
De heer Koops hield een inleiding over 
Lobivia’s, Rebutia’s en aanverwante ge
slachten. Hierop volgde een goede be
spreking; bovendien waren enkele 
planten te bezichtigen.
Twee nieuwe leden hebben zich weer 
bij onze afdeling aangesloten.

A. MEERMAN, secretaris, 
Nansumerweg 32 — Holwierde (Gr.)

GOOI- EN EEMLAND
Op de jaarlijkse vergadering van 1 
maart 1.1., mochten wij ons verheugen 
op veel belangstellenden. Van de aan
wezigen werd de heer J. R. v. Ommen, 
als nieuw lid, speciaal welkom geheten. 
De jaarverslagen van penningmeesteres- 
se en de secretaris werden goedgekeurd. 
In de daarna gehouden bestuursverkie
zing werden de lege plaatsen respectie
velijk secretaris, 2de secretaris en pen
ningmeester, door nieuwe leden ingeno
men.
Met algemene instemming besloot men 
een excursie naar het Westland te hou
den in de maand april.
Na deze zakelijke besprekingen volgde 
een discussie over een aantal planten 
die op tafel stonden en hun bloemknop
pen reeds lieten zien.
De heer de Jong toonde ons enthousiast 
zijn pas geënte plant; wij hopen hier
van in de loop van het jaar te horen of 
deze enting volledig geslaagd blijkt te 
zijn.
Na de pauze ging de heer Rubingh ver
der met zijn overzicht van de geslach
ten, nu Echinocactus. Aan het eind van

deze avond werd de heer Rubingh van 
harte met een applaus bedankt.

N. G. HAFKAMP, secretaris, 
van Amstellaan 10 - Loenen a. d. Vecht.
NOORD LIMBURG
Op zaterdag 2 april j.1. hield de afdeling 
Noord-Limburg in Zaal Apollo te Blc- 
rick een bijeenkomst waarop de heer 
F. Guldemont uit Lier (België) een 
lezing hield over de Chilenen.
Omdat ook van de afdeling Zuid-Lim- 
burg vele leden aanwezig waren vond 
de heer Guldemont niet alleen een aan
dachtig maar ook een onverwacht groot 
gehoor.
Op levendige wijze besprak de heer 
Guldemont de moeilijkheden met de 
naamgeving van de Chilenen, veroor
zaakt door de verschillen in opvatting 
van de „kenners”, welke leiden tot be
schrijvingen van nieuwe soorten en 
variëteiten waar men waarschijnlijk met 
variaties binnen de soort te maken 
heeft. Omdat alles duidelijk uiteengezet 
werd aan de hand van dia’s was dit 
voor de aanwezigen een leerzame avond. 
In zijn slotwoord dankte de voorzitter 
niet alleen de spreker maar ook de 
Zuid-Limburgers, die de reis naar Ven
io hadden willen maken. In Limburg 
heeft men wel iets voor de liefhebberij 
over.

J. DE GAST, secretaris,
Graaf Gerhardstraat 10 — Venlo.

RIJN- EN DELFLAND
Op onze april bijeenkomst waren 51 
leden en belangstellenden aanwezig. Is 
het ledenaantal 36, dan geeft genoemde 
opkomst een groot vertrouwen in de 
toekomst. De heer Davidson besprak als 
plant van de maand de planten van het 
geslacht Pelecyphora, ook betrok hij 
Encephalocarpus strobiliformis in zijn 
overzicht en memoreerde de verwant
schap met het eerste geslacht.
Hierna was het de beurt van de filmen. 
De heer Grobben vertoonde een film 
over de Cote d’Azure, een film met veel 
zon en cactussen. Als laatste verscheen 
een product van de heer Bouwman op 
het doek. Deze film bewijst dat genoem
de heer hard op weg is een „Oskar” te 
gaan winnen. Heel mooi en bijzonder 
leerzaam. Het was intussen laat gewor
den en na wat „klein goed” besproken 
te hebben besloot de voorzitter tegen 
22.45 uur deze zeer geslaagde vergade
ring.
Nu zou ik nog vergeten te vertellen dat 
er in de pauze een enorme verloting 
werd gehouden. Vele werkelijke „kas
stukken” veranderden van baas.
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Onze vergadering voor juni a.s. zal in 
het teken staan van de praktijk. Het 
enten in al zijn facetten zal worden ge
demonstreerd. De bekende en alom be
roemde entstam Harrisia jusbertii zal 
gratis beschikbaar staan om een plant 
van U een bijzonder goede toekomst te 
verzekeren.
Er wordt natuurlijk weer een „kasstuk
ken” verloting gehouden.

R. F. DAVIDSON, secretaris,
Laan van Heidenburg 14 — Voorburg.

ZWOLLE
Op 1 maart j.1. werd de jaarvergadering 
gehouden in ’t „Bastion” te Zwolle.
De heer en mevrouw Wurtz, beiden op
richters van de afd. Zwolle en tevens 
15 jaar bestuurslid, zouden gaarne zien, 
dat jongeren de functie van voorzitter 
en penningmeester overnamen.
Na veel discussie bood de heer Hane- 
kamp zich aan voor de functie van voor
zitter en nam de heer Kersten het pen
ningmeesterschap op zich.
Van nu af aan is het bestuur van de 
afd. Zwolle als volgt samengesteld : 
Voorzitter de heer Hanekamp, v. Maer- 
lanthof 4, Harderwijk; Secretaris de 
heer P. K. Buter, Klooienberglaan 583, 
Zwolle; Penningmeester de reer G. Ker
sten, Dr. Kuyperlaan 38, Ittersum.
Het nieuwe bestuur werd veel voor
spoed gewenst door de heer Wurtz, 
waarna ondergetekende een woord van 
dank bracht aan de heer en mevrouw 
Wurtz voor de bewezen diensten, die 
beiden 15 jaar aan de afd. Zwolle heb
ben geschonken.
In de pauze werden prachtige plantjes 
verloot, wat uiteraard in goede aarde 
viel.
Het nieuwe adres van de secretaris is : 

P. K. BUTER, Klooienberglaan 583, 
Zwolle.

EVEN NOTEREN!

De heer S. K. Bravenboer verzoekt ons 
mede te delen dat hij met ingang van 10 
mei is verhuisd naar zijn nieuwe kwekerij 
Het nieuwe adres luidt : S. K. Bravenboer, 
Oostveenseweg 7b, Schipluiden. Telefoon 
van 8 tot 5 uur : 01738—103.

VRAAG- EN AANBOD
AANGEBODEN : Niet ingebonden jaar
gangen van „Succulenta” van 1948 tot 
en met 1966 a f. 3,— per jaargang. Aan
vragen uitsluitend per brief te richten 
tot Mevr. A. L. DE MEYERE, Kerk
straat 38, Utrecht.

Mijn verzameling 
bloeit en groeit
met f f i S 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.

Wat is het 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

ttiwo'
CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. ’i-H E R T O G EN B O SC H
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HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?
KENT U ONZE KWALITEIT EN PRIJZEN ?

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars 
in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. 
Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 
50 nieuwe soorten en variëteiten.
Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.
Wij verzenden naar alle landen. — Vraagt onze prijslijst aan.

S U K A F L O R  -  W. UEBELMANN
5610 WOHLEN — ZWITSERLAND — TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij : 
Handelskwekerij PERESKIA — Hertensprong 4 — Eindhoven.

Cactuskwekerij 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 M AM M ILLARI A ’S

SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.

V E T P L A N T E N  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 Nurseries Zuid.-Afrika
VRAAGT ONZE ZAADLIJST

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. — ZONDAGS GESLOTEN.

INKOOP-VERKOOP IMPORT-EXPORT
CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W J VAN KEMPEN
Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327 — Tel. 08800—53377

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

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56 b — NAALDWIJK 

Telefoon 01740—5168.

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 postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse.
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UCCULEN
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELG ISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS  

VAN CAC TUSSEN  EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 35 foto : P. C. Cossee
Melocactus communis

Onder de eerste cactussen die in ons land ingevoerd werden was Melocactus com
munis. Nog steeds worden door zeevarenden deze planten meegebracht, helaas zijn 
deze importen in de cultuur niet houdbaar. Ook de enkele Cereus-soorten die op 

Curagao, Aruba en Bonaire voorkomen zijn overgevoelig en overleven 
de winter meestal niet.
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Van de Redactie
Nu de zomer is ingetreden zijn er tal van werkzaamheden te verrich

ten in onze kassen. Deze kunnen echter van het weer afhangen. Zo zal men 
om bij goed weer te kunnen enten, met slecht weer reeds de entstammen 
kunnen oppotten.

Het klimaat in ons landje geeft niet veel zonnige dagen en als het dan 
mooi weer is zullen wij veel dingen tegelijk moeten doen. Het fotograferen 
van de bloemen moet ook bij zonnig weer worden gedaan. Natuurlijk kun
nen wij ook heel goed zonder zon fotograferen. Gele en lichte tinten zelfs 
beter om overbelichting te voorkomen, maar met zon zijn de bloemen het 
best geopend.

Dit fotograferen is belangrijk, het kan „Succulenta” goede foto’s op
leveren bij een artikel van de bewuste plant. Het een zowel als het ander 
hebben wij nodig. Bovendien kunnen wij de bloemen doorsnijden en foto
graferen en wel zo dat de stamper in zijn geheel in een bloemhelft staat. 
De andere helft draaien wij om. Beide zijden van de bloem kunnen wij 
nu bekijken. Voorts kunnen we deze beide helften drogen en bewaren voor 
een herbarium, dan kunnen wij midden in de winter nog de bloemen be
studeren.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor bestuiving van onze bloemen. Voor 
iedere soort gebruiken wij telkens een schoon watje. Wij kunnen het watje 
om een houten stift (een lucifer b.v.) winden, of met een fijn pincet vast
houden. U doet er goed aan driemaal per dag de bestuiving uit te voeren 
om de bevruchting zo goed mogelijk te doen verlopen. Dat het hierbij erg 
belangrijk is onze planten goed op naam te hebben spreekt voor zich zelf, 
indien wij wensen soortecht zaad te winnen.

Het goed op naam brengen van de planten is een moeilijke zaak. Deze 
kennis kunnen wij vergroten door in de zomer zoveel mogelijk verzame
lingen te bezoeken om dus de planten te kunnen vergelijken en vooral deze 
soorten te vergelijken met de oorspronkelijke of wellicht later verbeterde 
beschrijving.

U ziet het één houdt verband met het ander. Willen wij echter een 
goede verzameling opbouwen dan moeten wij veel werk verzetten en vooral 
tijdig.

Dat de planten nu volop dienen te groeien is zonder meer duidelijk 
en naast bovengenoemde werkzaamheden moeten wij ook de gieter flink 
hanteren. Gelukkig maar dat er nu toch nog planten zijn, die voor de uit
zondering zorgen. De Conophytum’s bijvoorbeeld rusten nu.

D. J. VAN VLIET
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Vijf nieuwe Lobivia's uit Zuid-Amerika
door FR. RITTER

Hier volgen wederom enige beschrijvingen van nieuwe vondsten, die 
ik tijdens mijn reizen door het westen van Zuid Amerika deed; het zijn 
deze keer Lobivia’s uit Bolivië.

Evenals in de vorige artikelen zijn de diagnosen opgesteld in verge
lijking met reeds beschreven soorten, waarbij de kenmerken, of de maten 
van de soorten, waarmede vergeleken is, tussen haakjes zijn geplaatst.

De holotypen zijn gedeponeerd in het herbarium van het Botanisch 
Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Figuur 36 Lobivia culpinensis Ritter — FR 797. foto: Fried. Ritter.

1. Lobivia culpinensis Ritter, spec. nova, Corpus viride, 5—15 cm 0 ,  
radice rapacea parva; costae 15—30, angustae, 4 -8  mm altae, crenu- 
latae; areolae 5—8 mm longae, 4—5 mm latae, 8—20 mm inter 
se remotae; spinae rectae, nigrae vel luteae, radiales 8—12, obliquae, 
interdum albae, 1—5 cm longae, infimae tenues, supremae fortes, cen
trales 1 -6 , subulatae, 2 -6  cm longae; tepala 7 -13  mm lata, spathu- 
lata, lutea vel rubra; stamina inferne badia vel viridia, superne rubra 
vel purpurea; stylus stigmataque viridia; semina 1,5 mm longa, 1 mm 
lata, atrobrunnea, subcostata.
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Holotype verzameld te Mal Paso, Prov. Zuid Chichas. 
Verzamelnummer FR 797.

Lobivia culpinensis Ritter, spec. nova : Lichaam groen, 5— 15 cm 0 ,  
met kleine, knolvormige wortel; ribben 15—30, smal, 4—8 mm hoog, iets 
gekerfd; areolen 5—8 X 4—5 mm, 8—20 mm uiteen; dorens recht, zwart tot 
geel, randdorens 8—12, zijwaarts gericht, soms wit, 1—5 cm lang, de onder
ste fijn, de bovenste stevig, middendorens 1—6, priemvormig, 2—6 cm lang; 
bloemen 5—6 cm lang, nectarkamer 1—4 mm lang, bloembladen 20—26 
X 7—13 mm, spatelvormig, geel of rood; meeldraden onderin bruinrood of 
groen, bovenin rood of paars; stijl en stempels groen; zaden 1,5 X 1 mm, 
donkerbruin, iets geribbeld.

2. Lobivia hystrix Ritter, spec. nova, Corpus hemisphaericum, ad 18 cm
0 ,  subglaucum; costae 16—44, 8—15 mm altae, in tubercula securi- 
formia solutae; areolae griseae, 8—15 mm longae, 3—5 mm latae, 12—20 
mm inter se remotae; spinae luteolae vel brunneae, primo paucae, 
demum multae, radiales 15—20, obliquae, subrectae 1—3 cm longae, 
centrales 5—12, incurvatae, 1,5—5 cm longae; flores ca. 45 mm longi; 
camera nectarifera fere nulla; tubus floralis 20 mm longus, infundibu- 
liformis, intus et superne carmineus; tepala 16—20 mm longa, 5—7 mm 
lata, spathulata, inferne purpurea, superne cinnabarina vel sanguinea; 
stamina inferne purpurea, media viridia, superne purpurea; stylus 
atque stigmata viridia; fructus subglobosus, viridis, squamis minimis 
rubellis atque lana alba vel brunnea vestitus; semina 1,5 mm longa, 
0,5 mm lata, nigra, subrugosa.
Holoype verzameld in het zuiden van de provincie Mendez, Bolivië. 
Verzamelnummer FR 975.

Lobivia hystrix Ritter, spec. nova, lichaam halfbolrond, tot 18 cm 0 ,  
iets blauwgroen; ribben 16—44, 8—15 mm hoog, in bijlvormige knobbels 
verdeeld; areolen grijs, 8—15 X 3—5 mm, 12—20 mm vaneen; dorens geel
bruinachtig, aanvankelijk enkele, later vele, randdorens 15—20, half af
waarts gericht, vrijwel recht, 1—3 cm lang, middendorens 5—12, naar boven 
gekromd, 1,5—5 cm lang; bloemen ca. 45 mm lang; nectarkamer bijna af
wezig; bloembuis 20 mm lang, trechtervormig, binnenzijde naar boven kar
mijnrood; bloembladen 16—20 mm X 5—7 mm, spatelvormig, aan de voet 
paars, naar de top vermiljoenrood tot bloedrood; meeldraden aan de voet 
paars, in het midden groen, naar de top paars; stijl en stempels groen; 
vrucht bijna bolrond, groen, met zeer kleine, roodachtige schubben en met 
witte of bruine wol bekleed; zaden 1,5 X 0,5 mm, zwart iets gerimpeld.

3. Lobivia pictiflorea Ritter spec. nova, a L. feroci Br. ir R. (The Cacta- 
ceae, 3 :50) recedit: costis 1—2 cm altis (2—3 cm), in tubercula securi- 
formia 15—25 mm alta solutis; areolis minus obliquis, 6—10 mm longis 
(10—15 mm), 5—7 mm latis (5—10 mm), 1—2 cm inter se remotis (2—3
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cm); spinis non annulatis, minus curvatis, radialibus 8—14 (7—12), 1—5 
cm longis (3—8 cm), minus obliquis, centralibus 4—10 cm longis (6—19 
cm); floribus 6-8 cm longis (10-13 cm), fragrantibus (inodoris); camera 
nectarifera 3—6 mm longa (8—15 mm); tubo florali infundibuliformi, 
22-36 mm longo (40-50 mm); tepalis 20-35 mm longis (30-50 mm), 
plerumque albis, saepe roseis, purpureis vel luteis, vel bicoloribus vel 
tricoloribus (semper albis, extus roseo-suffultis); seminibus brunneis 
(nigris).
Holotype verzameld in het zuiden van de provincie Mendez, Bolivië. 
Verzamelnummer FR 1137.

Lobivia pictiflorea Ritter, spec. nova, afwijkend van L. ferox Br. & 
R. : ribben 1 -2  cm hoog (2 -3  cm), in bijlvormige knobbels van 15-25 mm 
(25—35 mm) hoogte verdeeld; areolen minder scheef, 6—10 X 5—7 mm 
(10— 15 X 5 -1 0  mm), 1 -2  cm uiteen (2 -3  cm); dorens niet bandvormig 
getekend, minder gebogen, randdorens 8—14 (7—12), 1—5 cm lang (3—8 
cm), minder uitstaand, middendorens 4—10 cm lang (6—19 cm); bloemen 
6 -8  cm lang (10-13 cm), welriekend (reukeloos); nectarkamer 3 -6  mm 
lang (8-15 mm); bloembuis trechtervormig (onderin buisvormig, naar bo
ven trechtervormig), 22—36 mm lang (40—50 mm); bloembladen 20 35 mm 
lang (30-50 mm), meestal wit, vaak rosé, paars of geel, of 2- tot 3-kleurig 
(altijd wit. buitenkant rosé); open ruimte inplanting meeldraden 5—15 mm 
(15—20 mm); stempels 7 -1 2  mm lang (10-20 mm); zaden bruin (zwart).

4. Lobivia tenuispina Ritter, spec. nova a L. pictifloreae Ritter (cf. spe
ciem praecedentem) recedit: corporibus planioribus, areolis magis 
obliquis et angustioribus, spinis tenuioribus, camera nectarifera 1,5—4 
mm longa, tubo florali intus pallide-luteo, tepalis semper coloratis, 
stigmatibus brevioribus (6 mm); aureis vel aurantiacis; seminibus nigris. 
Holotype verzameld te San Antonio, Prov. Mendez, Bolivië. 
Verzamelnummer FR 80a.

Lobivia tenuispina Ritter, spec. nova, afwijkend van L. pictiflorea 
(zie voorgaande soort) : lichamen vlakker, areolen schever en smaller, 
dorens dunner, nectarkamer 1 ,5-4  mm lang, bloembuis binnenin lichtgeel, 
bloembladen altijd gekleurd, goudgeel tot oranje, stempels korter (6 mm), 
zaden zwart.

5. Lobivia pusilla Ritter spec nova, a L. tiegelianae Wessn. (Beitr. Sukk. 
kunde <b Pfl. 3 : 49, 1939) receditCorporibus plerumque proliferanti- 
bus (simplicibus), vertice spinoso (sub-espinoso), 15—40 mm 0  (25—70 
mm), costis 11—17 (15—30), vix crenulatis (valde cremdatis), areolis 
1,5-3 mm longis (3-6 mm), 1-1,5 mm latis (1,5-2 mm), 1-4  mm inter 
se remotis (8—10 mm); spinis radialibus 11—21 (8—13), obliquis, 1—5 
mm longis (5—10 mm), centralibus raris (saepe 1); tepalis 15—16 mm
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longis (18—28 mm), 6—8 mm latis (4—7 mm); fructu fusiformi. 
Holotype verzameld in het Noorden van de Prov. Arce, Depart. Tarija, 
Bolivië. Verzamelnummer FR 1170.
f. flaviflora Ritter. forma nova, a typo differt: tepalis luteis.

Figuur 37 Lobivia pusilla R itte r  foto: Fried. Ritter

Lobivia pusilla Ritter, spec. nova, afwijkend van L. tiegeliana: 
lichamen alleenstaand of meestal sterk spruitend (enkelvoudig en zelden 
spruitend), wortel iets peenachtig (vrijwel niet peenachtig), schedel ge
doomd (bijna niet gedoomd), 15—40 mm 0 ,  (25—70 mm); ribben 11—17 
(15—30), niet of nauwelijks gekerfd (diep gekerfd) en zonder of met nau
welijks ontwikkelde knobbels (met goed ontwikkelde knobbels); areolen 
1,5—3 X  1—1,5 mm (3—6 X  1,5—2 mm), 1—4 mm vaneen (8—10 mm), recht, 
zelden iets scheef (sterker scheef); randdorens 11—21 (8—13), min of meer 
zijwaarts gericht, 1— 5 mm lang (5—10 mm), slechts zelden een uitstaande 
middendoren van 5 mm lengte ontwikkeld (vaak een middendoren); bloe
men kleiner, 36—40 mm lang; kroonbladen 15—16 X  6—8 mm (18—28 X 
4—7 mm), intensief paars tot violet rood (zoals bij L. tiegeliana); vrucht
beginsel 8 X 5  mm, aan de voet versmald (bijna kogelrond); vruchten bij
na spoelvormig (kogelrond of iets langer dan breed), aan de voet stomp, 
naar de top versmald; zaden als die van L. tiegeliana.

f. flaviflora Ritter, f. nova, als type-variëteit„ maar bloembladen geel.
Deze vorm is minder algemeen dan de paarsbloemige; ze groeien 

beide op dezelfde standplaats, maar tussenvormen komen niet voor.
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Dr. B. K. BOOM

Crassula's
Onder de vetplanten nemen de Crassula’s een belangrijke plaats in. 

Er zijn er heel wat, meer dan 300 soorten zijn bekend en ze komen bijna 
alle uit Zuid Afrika; enkele groeien noordelijker en bereiken de tropen 
(C. phyturus), enkele zijn zelfs cosmopoliet en groeien dus over de gehele 
wereld. Maar daarmede hebben wij niet te maken, want dit zijn onaan
zienlijke onkruiden.

In cultuur komen vele soorten algemeen voor en niet alleen bij lief-

Figuur 3 8  foto: Uitew aal t

Crassula radicans

hebbers, er behoren populaire potplanten toe, al is de populariteit helaas 
aan het afnemen. Een bekend voorbeeld hiervan is C. falcata  met de prach
tige, rode bloemtuilen.

Crassula’s zijn gekenmerkt door de min of meer vlezige, overstaande 
bladen en de onderling niet of nauwelijks vergroeide kroonbladen, die 
meestal uitstaan; er zijn verder maar 5 meeldraden, en daardoor zijn ze 
van de overige Crassulaceën gemakkelijk te onderscheiden, want het meren
deel van deze familie heeft 10 meeldraden of soms ook 8, namelijk bij de 
Kalanchoës.

De groeiwijze varieert sterk en daardoor is er voor elk wat wils. Er 
zijn kleine bomen onder (b.v. de zeer bekende C. portulacea), ook dichte
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Figuur 39

Crassula 
heterotricha 

foto: I.V.T.

struiken (C. rupestris), zodenvormende kruiden (C. schmidtii), hoog-suc- 
culenten (C. arta).

Velen zijn voor de liefhebbers van belang; ze zijn merendeel gemak
kelijk in cultuur en eenvoudig te stekken. Daarvoor is augustus de beste 
maand en men kan dan volstaan een stengel in droge turfmolm te steken. 
Er komen spoedig wortels aan en dan kan geplant worden. In andere 
maanden van het jaar gaat het wat langzamer of is het verstandig het 
medium wat vochtiger te houden. Ook zijn sommige soorten van blaadjes 
te kweken. Men moet dan voorzichtig de bladen van de stengel breken. 
Het komt er dan vooral op aan, dat de breuk gaaf is en dat de bladvoet 
nergens een wonde vertoont. In de zomer gestekt, komen de wortels spoe
dig te voorschijn. Met deze methode duurt het opkweken van een plant 
natuurlijk langer dan wanneer men een scheutstek gebruikt, maar de pro
ductie is groter. Ook kleine soorten als C. teres, C. arta en C. deceptrix zijn 
heel goed aldus te kweken.

De hoog-succulente soorten geven bij de cultuur de meeste moeilijk
heden. Deze groeien merendeels in de winter, dus in de tijd waarin we 
weinig licht hebben. Ook mogen deze soorten nooit geheel droog gezet 
worden. Zaaien gaat bij vele soorten ook best, maar de moeilijkheid is hier 
aan goed zaad te komen.

Sommige soorten leveren overvloedig zaad: C. falcata  wordt zelfs heel 
veel uit zaad gekweekt, ook in bloemisterijen : de C. picturata-hybriden 
geven ook bijzonder veel zaad, maar bij andere soorten gaat het niet zo 
gemakkelijk. Eerstens heeft men vaak maar één individu en daar kruis
bestuiving nodig is, kan deze geen zaad produceren.
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Figuur 40

Crassula grisea
foto: Uitewaal f

Het is merkwaardig van hoevele Crassula’s maar één individu bekend 
is. Er zijn er zelfs, die al meer dan 250 jaar bij ons in cultuur zijn en voor 
zover wij naar plaatjes uit begin 18de eeuw kunnen oordelen hebben we 
nog steeds dezelfde planten d.w.z. steeds voortgekweekt door stekken van 
het individu, destijds uit Zuid Afrika door Commelin naar Amsterdam 
gezonden. De bekende kloon van C. portulacea, verder C. dubia en C'. 
cepJmlophora zijn er mooie voorbeelden van.

We hebben thans van deze gewassen andere exemplaren, maar helaas 
hebben we van zaadvorming nog niet veel gezien.

Het is niet zo eenvoudig Crassula’s te bestuiven. De bloemen zijn 
vaak klein en de hoeveelheid stuifmeel beperkt. Toch is er vaak meer 
zaad dan men denkt. Zo lijkt het b.v. alsof de bloeiwijze van C. aria ge
woon verdroogt, maar we hebben gevonden, dat hierin wel degelijk zaad 
kan zitten. Het is echter zeer fijn en men diene de verdroogde bloemen 
fijn te wrijven en uit te zaaien in de hoop, dat er dan wat opkomt.

Deze zaaierij is een mooie bezigheid en kan niet genoeg gepropa
geerd worden. Een vetplantencollectie is namelijk geen museum maar 
een levende zaak, waarin men door zaaien zijn planten veel beter kan 
leren kennen.

In de Crassula’s zijn verscheidene groepen te onderscheiden en ik 
zal deze stuk voor stuk de revue laten passeren, zodat de meest bekende 
en meest belangrijke soorten aan bod komen; determinatietabellen zal 
ik groep voor groep geven, omdat een tabel waarin alle gekweekte soor
ten voorkomen veel te lang zou worden.
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Een groep met ouderwetse soorten, die intussen nog algemeen wor
den gekweekt, is G 1 o b u 1 e a, zo genoemd naar de kogelronde klieren 
aan of nabij de top van de kroonbladen. Deze staan (afwijkend voor 
Crassula) rechtop en de klieren zijn zo dik, dat de bloemen van boven 
gezien uit 5 bolletjes lijken te bestaan. Deze bloemen zitten verder in 
bundels en die bundels in grote pluimen. De bloemen zijn weinig op
vallend, wit van kleur en we kweken deze planten dan ook voornamelijk 
voor de bladen. Het zijn op een enkele uitzondering na gewassen voor 
de veilingkistjes, alle gemakkelijk van blaadjes te kweken.

De groep G l o b u l e a  is verder nog gekenmerkt door de meestal 
scheve bladen, die gewoonlijk aan de top wat breder zijn dan aan de 
voet.

Zeer bekend is C. cultrata, met glimmend groene en kale bladen; C. 
cephalophora lijkt er wel op, maar de gehele plant is fijn en kort wit be
haard; van beide soorten zijn de bladen vrij smal in tegenstelling tot die 
van C. dubia, die niet zoals de vorige soorten gerekte stengels heeft maar 
meer brede bladen, die min of meer rozetachtig zijn opgehoopt. Dit is 
een zeer bekende kistjes-plant, nog steeds gekweekt onder de foutieve 
naam C. rotundifolia.

Een bijzondere representant van deze groep is C. radicans, die men 
helaas veel te weinig ziet; het is een miniatuur-plantje met bladen tot 1 
cm lang, langs korte stengels en in de winter bloeiend met kogelronde 
helderwitte bloeiwijzen. Het is onbegrijpelijk, dat deze soort niet zoveel 
meer in cultuur is : kweekt gemakkelijk en bloeit altijd rijk. Men vindt 
hem in cultuur ook wel onder de foutieve naam C. anomala.

Het overzicht van de groep G l o b u l e a  ziet er als volgt u it :

la. bladen fijn witachtig b e h a a r d ........................................................-
b. bladen k a a l ......................................................................................... 3

2a. bladparen dicht opeen; bladen 4—8 X 2—4 cm, scheef en breed 
omgekeerd eirond tot bijna rond (C. rotundifolia Hort.)

dubia Schonk

b. bladparen vrij ver uiteen; bladen 2—4 X  0,5—1 cm, scheef en 
vrij smal omgekeerd eirond tot lancetvormig

cephalophora Thbg

3a. bladen langs de rand kraakbeenachtig gewimperd, 5—6 X  1—2 
cm, aan de voet de liggende stengels rozetachtig opgehoopt

obvallata L.

b. bladen langs de rand k a a l ..............................................................4
4a. struik tot 60 cm hoog; bladen 4—6 X  1—2 cm, scheef omgekeerd 

eirond, groep en kaal; bloembundels in pluimen
cultrata L.

4b. struik tot 10 cm hoog; bladen 10—20 X  4—8 mm; hoofdjes in 
bijna bolvormige alleenstaande bundels (C. anomala Hort.)

radicans (Haw.) D. Dietr.
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Het kweken van cactus-zaad
door W. J. RUYSCH

Het kweken van cactuszaad is bij ons allen wel bekend, en velen 
van u zullen wel eens cactusbloemen hebben bestoven om te zien wat er 
verder gebeurt.

Er zijn ook liefhebbers die zich speciaal toeleggen om zaad te kwe-

Figuur 41 foto: I.V .T.

Pfeiffera gracilis met zaadbessen

ken en er wordt dan alle zorg besteed om zo goed mogelijk soortecht zaad 
terug te krijgen.

Allereerst moet men de bloemen bestuiven, wat vrij eenvoudig is. 
Het overbrengen van het stuifmeel van de ene bloem op de stamper van 
de andere bloem kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan het
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doen met een penseeltje, dat dan na de bestuiving natuurlijk goed moet 
worden schoongemaakt. Met een propje watten kan het ook; daar geef ik 
zelf de voorkeur aan, omdat na de bestuiving deze kunnen worden weg
gegooid en de kans op kruisbestuiving uitgesloten is.

De planten waar men zaad van wil kweken moeten liefst worden ge- 
isoleerd, vooral als er tegelijkertijd veel planten bloeien van dezelfde of van 
verwante soorten.

Een oplossing is de planten afzonderlijk te plaatsen, bij voorbeeld in 
de huiskamer voor het raam; of men kan een kapje maken van een oude 
nijlonkous en deze over de plant plaatsen. Als dit zorgvuldig gebeurt, kun
nen de insecten geen kruisbestuiving veroorzaken.

Wij hebben de laatste jaren nogal wat bestuivingsproeven genomen, 
door bloemen doelbewust te bestuiven, zowel door vreemd als door eigen 
stuifmeel. Uit deze zaaiproeven is gebleken, dat wanneer men zorgvuldig 
de planten bestuift en er geen vergissingen worden gemaakt, de zaailin
gen vrij uniform en soortecht terug komen.

Vrij gemakkelijk zijn natuurlijk de zelfbestuivers, maar dat zijn er bij 
cactussen niet zoveel. Proeven met zelfbestuiving zijn genomen met Frai- 
lea’s, Blossfeldia lilputana, Notocactus graessneri, Melocactus peruvianus 
en Pfeiffera gracilis; al deze planten geven zaad, waarvan de zaailingen 
soortecht zijn terug gekomen.

Het is ook van belang om als er maar één plant bloeit deze bloem 
toch te bestuiven met zijn eigen stuifmeel; het kan gebeuren dat de plant 
een zelfbestuiver is en zaad zet, hetgeen voor zeldzame soorten zeer be
langrijk is. >

Meestal kunnen wij bestuiven, als er twee planten tegelijk bloeien, 
wat nog wel eens wat moeilijkheden meebrengt, omdat de een eerder bloeit 
dan de ander. Het stuifmeel van de bloem kan men heel goed enkele dagen 
in een flesje bewaren om dan als een andere bloem enkele dagen later 
open is, deze toch nog te bestuiven en te proberen om wat zaad te krij
gen; anders zou men weer een jaar moeten wachten, misschien met de
zelfde moeilijkheden.

Het is ook zeer interessant om toch eens de bloemen te bestuiven (al 
wordt het zaad dan niet gebruikt), om eens te zien wat voor vruchten er 
op de plant komen. Hieraan zitten vaak belangrijke kenmerken.

Er zijn veel vruchten die mooier zijn dan de bloemen, de kleuren van 
de vruchten kunnen soms zeer donker of licht rood zijn, vooral bij de Mam- 
millaria’s komen deze veel voor,

Mammillaria insularis heeft ook prachtige oranje gekleurde vruchten, 
die zeer opvallend zijn.

De vruchten van Pfeiffera gracilis zijn ook mooi, wat op de afbeelding 
duidelijk te zien is; de bloem is maar klein vergeleken met de vrucht. Het 
is ook een zelfbestuiver; de plant bloeit en draagt ieder jaar vruchten.

Als de cactussen in het voorjaar weer gaan bloeien, laten wij dan de 
bloemen bestuiven om toch eens te zien wat voor vruchten er aan de plant 
komen, dat is van groot belang voor onze liefhebberij.
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Drie-Landen-Konferentie
De eerste deelnemers aan de Drie-Landen-Konferentie op 17 en 

18 september a.s. op Kasteel Well hebben zich aangemeld ! Een hoop
vol teken ! Heeft U dit nog niet gedaan omdat U nog iets meer wilt 
weten over het programma ? Goed. De twee belangrijkste delen zul
len we hieronder nader bekijken : de sprekers en de ruilbeurs.

Elk land zorgt voor twee sprekers. Bekend zijn thans van België 
de heer W. de Cocker, die zal spreken over Parodia’s en de heer 
F. Guldemont die de Chilenen onder de loep neemt; van Nederland 
zijn er de heren A. F. H. Buining en W. Sterk, de eerste spreekt over 
de Cereusachtigen, de tweede over de anatomie van de cactussen.

Het staat nog niet vast door welke sprekers Duitsland vertegen
woordigd wordt, maar U kunt rekenen op twee vooraanstaande figu
ren uit de cactuswereld.

Met de ruilbeurs wordt een nieuw evenement in Nederland ge
ïntroduceerd, want in ons land is nog nooit op zo grote schaal ge
ruild. Zij, die de ruildagen van Dodonaeus al eens bezocht hebben 
kennen deze manier om aan nieuwe planten te komen. Na het ruilen 
is er gelegenheid de overgebleven planten te verkopen, resp. kopen.

Is het aantrekken van goede sprekers een zaak van de Drie- 
Landen-Kommissie; het slagen van de ruilbeurs hangt af van de deel
nemers. Drie maanden heeft U nog de tijd om op de ruilbeurs goed 
voor de dag te komen. Hebt U niet voldoende entstammen maar wel 
mooie zaailingen ? Geen nood. Breng ze maar mee. Ook deze zullen 
de weg naar de verzameling van een andere liefhebber wel vinden. 
De Belgische liefhebbers hebben reeds beloofd met enige duizenden 
planten te komen. Kunnen wij daarbij achterblijven ?

Tot slot nog een opmerking : ook dames zijn van harte welkom. 
Hiervoor zijn op Kasteel Well apparte slaapplaatsen beschikbaar.

In verband met de nodige voorbereidingen en het uitwerken der 
ruillijsten stellen wij het op prijs, als Uw aanmelding vóór 15 juli a.s. 
in ons bezit is. Hoe men zich kan aanmelden kan men vinden in het 
april-nummer van Succulenta. Vergeet vooral niet een lijst in te stu
ren van de planten, welke U meebrengt naar de ruilbeurs.

Eventuele inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Drie-Landen- 
Kommissie :
Secretaris J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 04700-7535.

93



UIT DE AFDELINGEN

RIJN - EN D E LF LA N D
Onze mei-bijeenkomst is weer een suc
ces geworden, niet alleen omdat er 3 
nieuwe leden konden worden ingeschre
ven, maar de verkoop van de overjarige 
zaailingen sloeg bijzonder goed in. 
Menigeen zal nu denken aan uitbreiding 
van zijn kas. Er werden van 36 geslach
ten 131 soorten tegen zeer lage prijzen 
aangeboden. De helft van de opbrengst 
was voor de afdelingskas, die hiermede 
beslist geen ..bloedarmoede” meer heeft. 
Na de handel hield de heer C. Bommeljé 
een lezing over het geslacht Astrophy- 
tum. Met mooie dia’s gaf hij een duide
lijk overzicht van dit genus.
Het was intussen laat geworden toen de 
voorzitter deze wederom geslaagde ver 
gadering sloot, welke door 56 leden en 
belangstellenden werd bezocht.
Op onze bijeenkomst op donderdag 14 
juli hopen wij het enten onder de loep 
te nemen zoals dit voor juli werd aan 
gegeven.
Ieder is van harte welkom !
De eerste excursie van onze afdeling 
werd gehouden op Hemelvaartsdag 19 
mei. De bus bracht ons naar de kweke 
rijen van de heren Hoogvliet en Donke- 
laar. Na deze geslaagde start hopen we 
dit seizoen nog een uitstapje te organi
seren.

R. F. DAVIDSON, secretaris 
Laan van Heidenburg 14 — Voorburg

NIEUWE LEDEN

J. Herenius, S. Koopmanstraat 230, 
Wervershoof N.H.

J. R. van Ommen, Soesterbergsestraat 
111, Soest.

Hans Brassé, Hommerterweg 61, 
Amstenrade, Limb.

B. van Oerle, Achterstraat 25, Den Hout, 
gem. Oosterhout

B. Brakels, Houwerdastraat 26, Appin- 
gedam (Gron.)

J. Poort, Bansumerweg 8, Holwierde
(Gron.)

B. B. van der Hoorn, Hoofdweg 104,
Wagenborgen (Gron.)

Mevrouw Folmer. Emmerikseweg 67, 
Zutphen

Mevr. Jong—van Gend, van Hallstraat 
8, Zutphen

L. Kanters, Akert 25, Geldrop
C. van Kekem, St. Lambertusstraat 24c,

Eindhoven
A. van Dixhoorn. Kasteelstraat 19. 

Philippine Zld.
Mevr. N. J. van der Reyden—v. d. Poel.

van Dijkstraat 19, Hilversum 
N. A. Ruijgt, Utrechtsestraatweg 18, 

Hoenkoop, post Oudewater
M. Pieterse, Burg. Elenbaasstraat 3, 

Kruiningen, Zld.
K. Svensson, Ogierssingel 113, Rotter- 

dam-24, Lombardije
Mevr. Maartens-Visser, Ketsheuvel 49, 

Orthen, N.Br.
R. Martens, Steenbergen 48, Roden, Dr. 
W. Wolf, Eekwal 45, Zwolle
P. van der Meulen, Hudsonstraat 130 III. 

Amsterdam
C. Nugteren, Tulpstraat 26a. Leerdam 
A. van Kempen, Visveldstraat 1, Lent, 

Nijmegen
S. J. Driessen, Creonlaan 35, Eindhoven 
Mevr. Adams, M. Rijkenstraat 38, Veld

hoven N.Br.

BUITENLAND :
L. Wouters, Voortstraat 2, Oppuurs- 

Antwerpen, België.
R. Schuermans, Terlatenweg 21, 

Kessel-Lier, België.
Günter Geelen, Uerdingerstrasse 272, 

415 Krefeld, Duitsland
H. E. Born, Postfac 35, 581 Witten, 

Bommern, Duitsland
M. Brackelmanns, Oerdingerstrasse 317, 

415 Krefeld, Duitsland
Benne Eller, Sternenhaldenstrasse 5, 

8712 Stafa, Zwitserland
Otto Schmidt, 6 Hjelmsvej, Kolding, 

Denemarken

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, tevens 
tijdelijk Alg. Penningm. Succulenta. Postrek. 
no. 680596, Pijnacker.

Redacteur: Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16,

Wageningen, Tel. 08370— 3141, thuis tel. 2146. 
Redactiecommissie : C. Bommeljé, D. J. van 

Vliet.
Bibliothecaresse : Mevr. H. Vriesendorp— van 

Aalderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne.
Het lidmaatschap kost voor de leden f  8,50 per 

jaar met gratis maandblad Succulenta.
Kopij moet u ite rlijk  de 18de van de maand in 

het bezit van de redacteur zijn.
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Mijn verzameling  
bloeit en groeit
met f t i H 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  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.

MENG MESTSTOF 8 +  15 +  20

f f i i s o
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. VHERTOGENBOSCH
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HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?
KENT U ONZE KW ALITEIT EN PRIJZEN ?

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars 
in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. 
Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 
50 nieuwe soorten en variëteiten.
Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.
Wij verzenden naar alle landen. — Vraagt onze prijslijst aan.

S U K A F L O R  - W. UEBELMANN
Kj

5610 WOHLEN —  ZWITSERLAND —  TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij : 
Handelskwekerij PERESKIA —  Hertensprong 4 —  Eindhoven.

Cactuskwekerij A. N. BU LTHU IS & Co. C.V.
PROVINCIALEWEG OOST 8 —  COTIIEN (U.) —  TELEFOON 03436— 267

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal MAMMILLARIA’S
SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.

S £ t° ptlua snst ! K  H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 01835-^30

Regelmatig nieuwe importen u it Zu id-A frika —  Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika 
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1966

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. —  ZO NDAGS GESLOTEN.

W at 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 postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, 

Heereweg 19, Lisse.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 42 foto: G- Mos,r
Gymnocalycium friedrichii var. moserianum Paz. var. nov.

(Zie het artikel op pagina 99)
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Van de Redactie
Het zal vele opmerkzame lezers opgevallen zijn dat Dr. Boom de 

laatste maanden de artikeltjes „van de redactie” niet verzorgd heeft. De 
oorzaak hiervan is dat Dr. Boom overwerkt is en daardoor langere tijd rust 
moet houden.

Zolang deze toestand voortduurt neemt de redactie-commissie zijn 
taak over. Het is mogelijk dat er enige vertraging ontstaan is, vooral in het 
opnemen van afdelingsberichten, die wij heel weinig ontvangen hebben. 
Wij verzoeken daarom aan de secretarissen hun berichten voorlopig aan 
het adres van ondergetekende te zenden.

Natuurlijk zijn ook artikelen en bevindingen van onze lezers altijd 
welkom. Succulenta is een maandblad van en voor de lezers, de inhoud 
van ons tijdschrift kan mede door U bepaald worden. Het aantal schrijvers 
die hun medewerking aan Succulenta verlenen is gering, ongetwijfeld zijn 
er onder onze leden nog velen die over hun liefhebberij iets mee te delen 
hebben dat ook voor anderen van belang is. Hun bijdrage zullen we gaarne 
plaatsen.

Wij wensen onze redacteur een spoedig herstel toe, zodat hij zijn voor 

Succulenta zo belangrijke werk zal kunnen hervatten.
C. Bommeljé,

Gentsestraat 92 — Scheveningen.

GOED NIEUWS VOOR EUPHORBIO- 
LOGEN, LITHOPTIMISTEN, PACHY- 

PODIISTEN EN HOODIANEN

Voor enige maanden werd in Engeland 
opgericht The African Succulent Plant 
Society, een vereniging die zich, zoals de 
naam al zegt, bezig houdt met de succu
lenten uit Afrika, inclusief Madagascar en 
de Kanarische eilanden. Voor £  1,— per 
jaar ontvangt u een tweemaandelijks tijd
schrift en een jaarboek in de trant van 
het Zwitserse „Sukkulentenkunde”.
Jaarlijks zal gratis zaad verstrekt worden, 
terwijl bovendien een ruilservice voor

planten en zaden zal worden ingesteld. 
Leden zullen ook reductie krijgen op pu
blicaties.

President is de ook in ons land bekende 
Gordon Rowley terwijl we in de lijst van 
vice-presidenten klinkende namen tegen
komen als Dr. H. W. de Boer, Dr. Louisa 
Bolus, Prof. Dr. Werner Rauh, Dr. Her- 
mann Jacobsen en Peter Bally. Deze na
men alleen al lijken aanbeveling genoeg. 
Verdere inlichtingen en aanmeldingen bij 
Mr. C. A. E. Parr, 30, Wray Crescent, 
London N.Y. of bij ondergetekende Frans 
K. A. Noltee, Gravenstraat 42, Dordrecht.
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Gymnoccdycium friedrichii 
var. moserianum Paz. var. nov.

door Ing. FR. PAZOUT

In „Friciana” nr. 37-1966, Olomouc, CSSR, is de nieuwe beschrijving 
van een variëteit van Gymnocalycium friedrichii verschenen, die hier in 
het kort wordt weergegeven.

De nieuwe variëteit verschilt van het type der soort Gymnocalycium  
friedrichii (Werd.) Paz., door het tweemaal zo grote plantenlichaam, door 
de drie dorens op elk areool en de witte bloemkleur. Zij komt van een

Figuur 43 foto’s G. Moser
Gymnocalycium friedrichii var. moserianum Paz. var. nov.

vindgebied, dat 50 km is verwijderd van de enige vindplaats van Gymnoca
lycium friedrichii.

P 1 a n t : 12 cm diam., 24 cm hoog, donkergroen, grof korrelig.
R i b b e n :  8—12, scherp gekant, niet merkbaar gekerfd tussen de are- 

olen, alleen in jeugdstadium dwars gestreept, later volkomen glad en één- 
kleurig.

A r e o 1 e n : klein, ±  lc m  van elkaar, spoedig kaal, spaarzaam met 
wol bekleed.
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D o r e n s :  slechts 3 op elk areool, 2 recht horizontaal staand, 1,5 cm 
lang, 1 langs de kant van de ribben naar onderen gericht, 1 cm lang, alle 
grijswit, gemakkelijk afbrekend en daarom dikwijls ontbrekend.

B l o e m e n :  uit de jongste areolen, 4,5 cm lang en 4 cm diam., 
binnenste bloembladen wit, dikwijls licht rose-roodachtig, zij openen zich 
volledig, zodat de licht bruinachtig groene meeldraden en de donkere stem
pels zichtbaar zijn.

V r u c h t :  4,5 cm lang, 2—2,5 cm breed, rood met rood vruchtvlees.
Z a a d :  kogelvormig. 0,75 mm diam., testa lichtbruin met de typische 

structuur van de sectie Coactosemineae (muscosemineae).
Z a a i l i n g e n :  gestippeld, licht gekleu rd.

Gymnocalycium friedrichii var. moserianum werd in februari 1964 ge
vonden door A. M. Friedrich in de zone van Yrendague (Ftn. Gen. Garay) 
in het noordwesten van de Gran Chaco dicht bij de grens van Bolivië, 
echter nog in het gebied van Paraguay. De eerste importplanten en zaden 
zond de heer Friedrich naar de heer G ü n t e r  M o s e r  in Wenen 
met de wens deze plant te noemen naar deze verdienstelijke Gymnocaly- 
cium-specialist, die na tientallen jaren weer contact met hem had opge
nomen en op deze wijze opheldering bracht ten opzichte van deze plant 
uit de Chaco.

Daar Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii Werd. nu tot soort 
is verheven (zie „Friciana” nr. 23-1964) kan deze wens vervuld worden.

De plaats waar de soort G. friedrichii in de jaren van de oorlog in de 
Chaco gevonden werd, ligt nu in Bolivië in het stroomgebied van de 
Parapiti, niet ver van de lagune Bedonda.

De plaats Yrendague ligt niet ver van het gebied van de wilde Morro- 
indianen, die de bergketen Cerro Leon bewonen. In dit gebied verzamelde 
ook de bekende F r . R i 11 e r in de herfst van 1964, die daar 3 nieuwe 
soorten Gymnocalycium vond. Daar betreft het echter zelfstandige soorten. 
Een kenner als F r .  R i t t e r zou zeer zeker de nauwe verwantschap 
van deze planten met G. friedrichii onderkennen en zijn planten geen 
nieuwe soortnamen geven. De plant van Yrendague is dus een nieuwe 
variëteit van de oude en geliefde G. friedrichii.

Zaailingen van deze variëteit, die constant blijken te zijn, zijn reeds 
bij ons aanwezig.

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, tevens 
tijdelijk Alg. Penningm. Succulenta. Postrek. 
no. 680596, Pijnacker.

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

Redactiecommissie : C. Bommeljé, D. J. van 
Vliet.

Bibliothecaresse : Mevr. H. Vriesendorp— van 
Aalderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne.

Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en België f  8,50 en voor leden in het bui
tenland ƒ 10,00 per jaar met gratis maandblad 
,,Succulenta” .
Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in 

het bezit van de redacteur zijn.
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Het geslacht Ceropegia L.
CEROPEGIA SANDERSONII Hook. f.

(vervolg)

door FRANS K. A. NOLTEE 
en H. VAN DONKELAAR

Figuur 44 foto: Noltee
Ceropegia sandersonii 

bloem van boven

Figuur 45 foto: Noltee
Ceropegia sandersonii 

bloem van opzij

K. Schumann, die in 1895 een overzicht van de Ceropegia’s gaf in 
Engler und Prantl Natürliche Pflanzenfamilien 4, 2 : 270, verdeelde het 
geslacht in drie secties , Lysanthe, Phananthe en Ombroskepe. De hiervoor 
behandelde soorten C. barkleyi en C. stapeliaeformis vallen in deze verde
ling resp. onder Phananthe en Lysanthe. Ditmaal willen wij een vertegen
woordiger van zijn sectie O m broskepe behandelen n.1. C. sandersonii.

De drie secties werden als volgt door Schumann gekarakteriseerd :

Lysanthe : slippen van de bloemkroon vrij en teruggebogen.
Phananthe : slippen van de bloemkroon aan de top vergroeid, zelden 

later vrij, maar steeds rechtop en niet naar buiten gekromd.
O m broskepe : slippen van de bloemkroon breed driehoekig, aan de 

basis plotseling versmald, aan de zijkanten vergroeid en als een valscherm 
uitgespannen.

CEROPEGIA SANDERSONII Hook. F. in Rot. Mag. (1869) t. 5792.
Syn. C. monteiroae Hook f.; C. fim briata  Schlt.

Groeigebieden : Mozambique, Transvaal en Natal.
Beschrijving : Succulente klimplant. Stengel 4—6 mm dik, soms nog
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dikker, rolrond, met 6—20 cm lange intemodiën, groen. Bladeren kruisge
wijs tegenoverstaand op 5— 10 mm lange steeltjes, hartvormig-eivormig, 
stomp of met een klein puntje, dik, groen, met een vooral aan de onder
zijde duidelijke middennerf. 4—5,5 X  3—4 cm. Bloeiwijze 2—4-bloemig, 
op korte, dikke steeltjes. Kelkblaadjes 6 mm lang. Bloemkroon groot en 
zeer merkwaardig gevormd, tot 7 cm lang, groen, slechts aan de zoom wat 
lichter gekleurd, maar met donkere strepen, aan de basis enigszins knots
vormig, naar boven toe smaller om zich dan weer te verbreden tot een min 
of meer vijfkantige trechter van 4—5 cm doorsnee. De slippen zijn aan de

foto: Noltee

Ceropegia sandersonii ex Bot. Mag. t. 6927 (1877)
Figuur 46

basis smal, maar worden plotseling breder en zijn aan de zijden vergroeid 
tot een soort valscherm. De randen zijn gegolfd en naar boven gericht, 
voorzien van witte, beweeglijke haren. De parachute is intenser groen dan 
de rest van de bloem en onregelmatig donkergroen gevlekt. De slippen van 
de buitenste corona zijn heel kort of geheel afwezig, die van de binnenste 
lijnvormig. Een uitgebreid beschrijving van het bestuivingsmechanisme met 
fraaie tekeningen kunt u vinden in The National Cactus and Succulent 
Journal van maart 1965.

De bloemen zijn nogal variabel, hetgeen uit de beide afbeeldingen 
blijkt.

De soort werd in 1868 door John Sanderson naar Kew gebracht.
Er zijn twee hybriden bekende n.1. C. elegans X  sandersonii (syn. C. 

hybrida en C. meyeri-arthuri) en C. radicans X  sandersonii (C. rothii).
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CULTUUR

De plant kan zowel door zaaien als door stekken vermeerderd worden.
1. Zaaien : Dit zal wel niet zoveel voorkomen daar er vrijwel nooit

zaad aangeboden wordt. De planten in onze collectie hebben nog nooit 
zaad geleverd, zodat het vermoeden gerechtvaardigd lijkt, dat ze alle van 
dezelfde moerplant afkomstig zijn.

Kunt u zaad bemachtigen, dan kan dit gezaaid worden op dezelfde 
wijze als beschreven is voor C. stapeliaeformis (Succ., mei 1965).

Figuur 4 7  foto; Noltee

Ceropegia sandersonii ex Bot. Mag. t. 5972 (1869)

2. Stekken : Dit is de meest aangewezen weg om snel een bloeiende 
plant te verkrijgen. De stekken moeten onderaan de volwassen dikte heb
ben, want zijn ze nog niet uitgerijpt, dan mislukt het meestal. Van belang 
is ook, dat er een of meer knopen met bladeren aanzitten, want hierop 
moet straks de plant uitlopen. Na het snijden van de stekken laten we deze 
een dag drogen en steken ze dan in vochtig zand of turfmolm; vervolgens 
gieten we even aan en zetten de stekken in de schaduw. Dit voorkomt, dat 
de stekken uitdrogen. Zodra de nieuwe groei te zien is, kunnen de plantjes 
voorzichtig uit het stekmedium gehaald worden, voorzichtig opdat de 
nieuw gevormde wortels niet breken, we zetten ze dan in een pot gevuld 
met goed doorlatende grond. Liefst geen klei erdoor, maar veel bladaarde. 
Zijn de stekken eenmaal goed aan de groei, dan kunnen we ze op de ge
wenste plaats hangen of zetten.
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Ze vragen veel licht, maar geen directe zon. Het stekken doen we bij 
voorkeur in het voorjaar, zodat we na drie of vier maanden een flinke, 
bloeibare plant hebben. Een te lage temperatuur in de winter is niet aan 
te bevelen, daar de planten dan vaak alle bladeren verhezen en in het 
voorjaar de grootste moeite hebben weer aan de groei te komen. Dit 
houdt tevens in, dat ook in het koude jaargetijde de grond niet geheel en 
al mag uitdrogen. De plant voelt zich dan ook het beste thuis in het gezel
schap van de botanische Epiphyllum en Rhipsalissoorten. De beste tempe
ratuur om te overwinteren is dan ongeveer 15° C. Na verloop van een jaar 
hebt u een grote plant, die vrijwel de gehele zomer kan bloeien. U kunt 
er dan ook regelmatig van stekken en er andere liefhebbers een plezier 
mee doen.

Door zijn gemakkelijke groei en zijn grote, bijzonder fraai gevormde 
bloemen zal C. sandersonii zeker een aanwinst in uw verzameling zijn.

Litteratuur : H. Huber, Revision der Gattung Ceropegia.
H. Jacobsen, Handbook of Succulent Plants.
A. Berger, Stapelien und Kleinien.
B. Fearn, Pollination mechanism of C. sandersonii, Nat. Cactus & Succ. Journal, 
March 1965.

Opuntia pentlandii (S.d .) Backbg.

door A. F. H. BUINING

Opuntia’s zijn dikwijls, ook in onze Europese kassen, snelle groeiers, 
waarvoor weldra onvoldoende ruimte aanwezig is. Toch is dit jammer, 
want men treft soorten aan die bijzonder mooi en interessant zijn. Gelukkig 
zijn er ook kleinblijvende Opuntia’s, waarvoor ook wel nieuwe geslachten 
zijn opgesteld. Dit zijn onder andere Corynopuntia Knuth en Micropuntia 
Dastor.

Voor een grote groep min of meer knolvormige Opuntia’s, die voor
namelijk in de bergketens van de Andes van Peru, Bolivia en Argentinië 
voorkomen, werd het destijds door Lemaire in 1868 opgestelde geslacht 
Tephrocactus weer in ere hersteld.

Vooral door de onderzoekers van de genoemde gebieden na de laatste 
oorlog, werd veel nieuw materiaal gevonden en opnieuw geclassificeerd 
en waar nodig beschreven. In de collecties van J. Marnier Lapostolle op 
Cap Ferrat en van F. Rivière de Caralt bij Blanes in Spanje komen zeer 
uitgebreide sortimenten voor, die daar ook vrij goed bloeien.

De planten stoelen in de natuur uit tot grote zoden. De zeldzame im
porten werden aanvankelijk geënt op schijfopuntia’s gekweekt. Ze groei
den echter vrij spoedig uit tot wanstaltige, langgerekte exemplaren, zodat 
naar een andere kweekmethode moest worden uitgezien.
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Het blijkt dat verreweg de meeste soorten in onze collecties zeer goed 
op eigen wortel in diepe potten gekweekt kunnen worden en dan een 
aanzienlijk betere habitus verkrijgen.

Tot de bekende soorten hoort wel Teplirocactus pentlandii (S.D.) 
Backbg., reeds in 1845 door Salm Dyck beschreven in de Allgemeine Gar-

Figuur 48 Tephrocactus pentlandii foto: Buining

tenzeitung op blz. 388. Deze plant werd en wordt in Duitsland genoemd 
„Kartoffelopuntia” vanwege de gelijkenis met kleine aardappeltjes.

Er bestaat een aantal variëteiten van. De afgebeelde plant, die ik 
al jaren op eigen wortel kweek, geeft jaarlijks enige gele bloemen. Waar
schijnlijk is het de var. rossianus Heinr. et Backbg., die zoals gezegd veel
vuldig voorkomt en door Walterspiel bij Potosi in Bolivië verzameld, via 
wijlen de kweker Ross in Bad Krozingen, Zuid Duitsland, in Europa werd 
verspreid.

Onze lezers schrijven ...
De heer W. de Jong te Hilversum schrijft ons :

In het maandblad van september 1964 (pag. 134) beschreef de heer 
W. H. Imhof een entklem. Hij nam daarvoor klemmetjes die zijn vrouw 
voor haar krullen gebruikt.
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Met alle waardering voor zijn goede inval lijkt het resultaat voor ver
beteringen vatbaar. De bovenste klem oefent n.1. een opwaartse trek uit 
op de onderste, waardoor de druk gering wordt.

Door onderstaande wijzigingen wordt dat vermeden, de constructie 
eenvoudiger en het geheel makkelijker aan te brengen.

Klem A. kan men met de vingers buigen. Voor B. gebruike men een 
buigtangetje om er de haakjes aan te buigen. Het materiaal (aluminium) 
breekt bij een scherpe bocht veelal af. Hier is dus enige zorgvuldigheid

vereist. Mocht er toch één afbreken dan is met één haak de klem nog goed 
bruikbaar.

Een stukje zelfklevend plastic - tochtstrip op het metaal geplakt „ver
volmaakt” de klemmen, als. . .  . men niet verzuimt er een draad garen om
heen te winden. Zonder dat draadje is de plastic te slap en doet dan meer 
kwaad dan goed. Wanneer men met dezelfde draad klem B aan A beves
tigt, zal de entling stevig op haar plaats gehouden worden.

De druk op de entling is afhankelijk van de plaats waar men A. aan
brengt. Ons lid de heer P. Dorreboom maakte de tekening, die wel geen 
vragen open laten zal.
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L. verruculosa var. glabra de Boer var. nov.
door Dr. H. W. DE BOER

a typo differt : colore pallida glauco, fenestra speciminum sine insidis interdum
marmorata, punctis sanguineis nitidis absentibus vel non elatis.
Habitat: Cape Province, ten zuiden van Kenhardt.
C oli: Dr. G. R. Mc Iachlan in 1962; V. L. Pringle en A. A. Roux in mei 1963.

Lithops verruculosa Nel neemt in de rij der Lithopssoorten een bij
zondere plaats in, ten eerste door de afwijkende bloemkleur, ten tweede 
door de grote variatie-breedte, n.1. van planten zonder zichtbaar venster 
(var. verruculosa) over planten met venster, waarin veel verheven eilanden

Figuur 49 Lithops verruculosa var. glabra (0.7 X ) foto: de Boer

voorkomen (var. inae), tot planten met geheel open venster zonder eilanden 
(var. glabra).

Tot dusver waren van deze variatie-breedte alleen het linkse (var. 
verruculosa) en het middenste gedeelte (var. inae) bekend en beschreven; 
thans is door de bovenvermelde in 1962 en 1963 gedane vondsten ook het 
uiterst rechtse gedeelte, dat door mij „variëteit glabra” wordt genoemd, 
bekend geworden.

Lithops verruculosa var. glabra onderscheidt zich van de variëteiten 
verruculosa en in a e :
le  door de licht grijs-blauwe tot licht blauw-rose kleur van het lichaam; 
2e door de aanwezigheid van een groot, open venster, waarin geen ver-
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F iguur 50 L inks : L ithops verrucu losa  var. inae; rech ts : foto: de Boei
Lithops verrucu losa var. verrucu losa

heven eilanden (zoals bij de var. inae) voorkomen, doch dat slechts 
een niet boven het niveau van het oppervlak verheven, grijs-blauwe 
tot licht blauw-rose marmering vertoont, welke marmering bij een 
enkel exemplaar ook geheel kan ontbreken; het bovenvlak is daardoor, 
in tegenstelling van dat bij de variëteiten verruculosa en inae, geheel 
glad;

3e door het ontbreken bij sommige exemplaren van verheven, glimmende, 
bloedrode punten; bij andere exemplaren zijn deze wel aanwezig, doch 
zijn zij niet verheven, bij weer andere zijn wel verheven, glimmende 
bloedrode punten in het venster aanwezig.
De kleur van de bloem van de var. glabra is geheel dezelfde als die 

van de var. verruculosa en de var. inae. De meeste bloemen zijn licht stro
geel tot strogeel-oranje, doch ook andere kleurschakeringen komen voor; 
zo bloeide in mijn verzameling één exemplaar van de var. inae zuiver rosé 
en één exemplaar van de var. glabra licht violet. Het eerste, enige exem
plaar van de var. glabra, door Dr Mc. Iachlan gevonden, bloeide wit en 
ook enkele van de met mij bevriende Lithops-verzamelaars in Zuid Afrika 
melden witte bloemen bij de variëteit inae. De mededeling van Prof. Nel, 
welke tot dusver als op een vergissing berustende werd beschouwd, n.1. 
dat de bloem van Lithops inae „hoofdzakelijk wit is met een effens pers
oranje tint”, kan dus als juist worden aanvaard.

Er is tot dusver geen enkele Lithops-soort bekend, welke in de bloem- 
kleur een dergelijke variatie (wit, strogeel, oranje, rosé en violet) vertoont 
als bij de verruculosa-groep het geval is.
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Boekbespreking
DAS KAKTEENLEXIKON (Enumeratio diagnostica Cactacearum door Curt 
Backeberg, Hamburg-Volksdorf 1966. 741 bladzijden, 466 deels gekleurde 
afbeeldingen, 18 verspreidingskaarten, formaat 16,7 X 24 cm, in linnen band. 
Prijs ƒ 47,50.

OP 20 maart 1966 verscheen posthuum bij 
de uitgeverij Gustav Fischer te Jena, O.- 
Duitsland het reeds lang aangekondigde 
werk van Backeberg „Das Kakteenlexi- 
kon”. Een samenvatting en afronding van 
zijn 6-delig werk: „Die Cactaceae”.
Het moet een enorme opgaaf zijn geweest 
uit de beschrijvingen van meer dan 3000 
soorten het essentiële te kiezen, zodanig 
dat elke plant een eigen gezicht krijgt. 
Of Backeberg, die een groot deel van zijn 
leven tussen de planten heeft doorgebracht 
daarin geslaagd is, kan moeilijk door on
dergetekende beoordeeld worden.
Het terrein is dermate groot geworden dat 
alleen specialisten van bepaalde geslach
ten in staat zijn te beoordelen of de voor
naamste kenmerken der planten in dit 
boek juist zijn weergegeven en geïnterpre
teerd. Waarbij natuurlijk voorop moet 
staan dat men het eens is over de me
thode van planten beschrijven.
Vast staat wel dat dit boek in een grote 
behoefte voorziet. Er is vooral in de Duits 
sprekende landen een enorme opleving 
van de liefhebberij. Niet ieder kan voor 
zijn hobby het dure 6 delige werk aan
schaffen en hier is in een handzaam bock 
het voornaamste bijeengebracht. 
Liefhebbers en vaklieden kunnen, als zij 
de moeite nemen zich in deze materie te 
verdiepen inzicht krijgen in het geheel en 
de bijzonderheden, benevens de juiste 
naam van hun planten leren kennen.
In het systematisch overzicht worden 233 
geslachten behandeld waarna in alfabeti
sche volgorde een beschrijving der plan
ten volgt. Bij elk geslacht legt Backeberg 
verantwoording af voor zijn inzichten. 
Jammer dat het tekstgedeelte op minder 
goed papier is afgedrukt.
Bij de afbeeldingen, op kunstdrukpapier, 
is getracht de meest essentiële delen der 
planten aanschouwelijk te maken. Hierbij 
is tamelijk willekeurig aan bepaalde ge
slachten veel aandacht besteed.
Van Ferocactus is er één afbeelding, van

Frailea 7. Verder wordt een tekening van 
Kilian gereproduceerd van de vele zaad- 
vormen van Frailea. Backeberg zet hier de 
kanttekening, welke betekenis er aan 
zaadvorm en testastructuur gehecht moet 
worden als bij 18 soorten Frailea’s 20 
zaadvormen te onderscheiden zijn.
Bij de beschrijving van Tr.cer. fulvilanus 
(Ritter) die Backeberg als vorm van Tr. 
eer. deserticolus (Werd.) Loos beschouwt 
wijst hij erop dat met het deponeren van 
een type-exemplaar in een wetenschappe
lijk herbarium nog geen einde is geko
men aan het vormen van synoniemen. 
Wat voor nut, vraagt hij, heeft het depo
neren van een type, indien bij nieuw be
schrijvingen geen vergelijkingen met reeds 
beschreven planten plaats vindt. Korte 
kernachtige beschrijvingen vergezeld van 
goede foto’s zijn overal ter wereld direct 
beschikbaar voor de belangstellenden.
Van het geslacht Sulcorebutia, blijkens de 
vele nieuwe vondsten niet ten onrechte 
door Backeberg opgesteld, zijn 10 soorten 
afgebeeld.
Hoewel dit het boek aantrekkelijk maakt 
voor de vele vrienden van deze plantjes 
valt hier toch de bedenking dat de schrij
ver hier en elders meer de nadruk laat 
vallen op de afronding van „Die Cacta
ceae”, dan op een „Enumeratio diagnos
tica Cactacearum”, zoals de ondertitel 
van het boek luidt.
Enkele verbeteringen zijn mij opgevallen. 
Zo is Gymnocactus saussieri Bckbg. nu te
recht Thelocactus saussieri Helia Bravo. 
Soehrensia smrziana Bcbg. werd Tr.cer. 
smrzianus Backbg.
Natuurlijk kunnen tegen de opvattingen 
van Backbg. vele bedenkingen worden ge
opperd. Onlogisch lijkt het Soehrensia te 
laten aansluiten op Blossfeldia terwijl het 
geslacht Helianthocereus nog altijd erg 
discutabel is.
Al met al kunnen wij dit boek warm aan
bevelen voor onze liefhebbers.

H. Rubingh.

Niet vergeten! Zaterdag 17 en zondag 18 septem ber

de E e rs te  D r ie -L a n d e n -K o n fe re n t ie
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Thans leverbaar :

Enumeratio diagnostica Cactacearum 

door Curt Backeberg, Hamburg-Volksdorf

1966. 741 b ladzijden —  466 deels gekleurde afbeeldingen. 

18 verspre id ingskaarten —  Formaat 16,7 X  24 cm, lin- 

nenband —  D.M. 48,—  ( ±  f  45,— ).

De cactus lie fhebberij onderv ind t een steeds groeiende be langste lling. Velen houden 
zich ernstig  bezig m et het verzam elen van deze planten en interesseren zich voo r 
een ju is te  benaming. —  N oodzakelijk  h ierb ij is een m odern handboek dat geslachten 
en soorten beschrijft, het con tro le ren  van de plantennamen vergem a kke lijk t en rijk  
ge ïllus tre e rd  is.

De auteur van het eerder verschenen, u it zes banden bestaande boekw erk „D ie  
C actaceae”  heeft deze lexikon geschreven vo o r vakm an en lie fhebber. —  Z ijn  
reputa tie  en kennis staan er borg voo r dat het aan a lle  verwachtingen zal voldoen.

V e rkrijgba ar bij

H. E. BORN - Postfach 34 - 5810 W itten-Bom m ern - Duitsland

UIT DE AFDELINGEN 

NOORD-LIMBURG
De vergadering op 3 juni 1966 in Apollo 
werd begonnen met het afhandelen van 
enige huishoudelijke onderwerpen.
Onder andere werd besloten, bij wijze van 
proef, een spreker uit te nodigen voor een 
vergadering te Roermond, gezamenlijk te 
organiseren met de afdeling Zuid-Lim- 
burg. Verwacht wordt, dat dit vooral voor 
sprekers die van ver komen aantrekkelijker 
is.
Hierna hield de heer Königs uit Krefeld, 
een Parodia-specialist, zijn voordracht 
over Parodia’s.
Hij deed dit aan de hand van een reeks 
nieuwe dia’s, welke hij gesplitst had in 
twee groepen : Parodia’s uit Argentinië en 
die, welke stammen uit Bolivia. Door de 
goede kwaliteit van de dia’s kon de spre
ker duidelijk de talloze variëteiten aanto
nen. Ondanks de omstandigheid, dat de 
heer Königs, zoals hij zei, weinig gelegen
heid had gehad zijn voordracht voor te 
bereiden, werd het een leerzame avond, 
vooral ook door de geanimeerde diskus- 
sies, welke ontstonden.

Na afloop dankte de heer Ewals, die voor 
onze voorzitter moest invallen, de spreker 
voor zijn komst.

RIJN- EN DELFLAND

Op vrijdag 19 juni j.1. hield de heer W. 
Winkler uit Bonn een lezing voor onze 
kring. Aan de hand van prachtige dia’s 
gaf hij een beknopt overzicht van de ge
slachten die zijn kas rijk is. Zijn specia
liteit Lobivia en Echinocereus kregen een 
ruim aandeel in deze zeer interessante 
voordracht. Het was al laat toen de voor
zitter deze door 34 leden en belangstel
lenden bezochte bijeenkomst sloot.

— Onze juli-vergadering zal in het licht 
van de praktijk staan. De heer A. E. Jans- 
sens zal een demonstratie houden over het 
enten. Entstammen zullen tegen een ge
ringe vergoeding voor onze kas, beschik
baar worden gesteld. Een ieder, lid of 
geen lid, is van harte welkom in Gebouw 
De Drie Stoepen, Prinsegracht op 14 juli 
a.s., aanvang 20.00 uur precies.
R. F. Davidson -  Laan v. Heidenburg 14, 

Voorburg.
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
CONTRIBUTIE HALFJAAR 1966
Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 juli 1966 worden ingeschreven.
De contributie tot het einde van de lopen
de jaargang (31 december) bedraagt dan 
ƒ 4,25. Men ontvangt in dit geval de laat
ste zes nummers van het maandblad in 
1966.
Inschrijving per 1 januari 1966 blijft mo
gelijk, daar alle verschenen nummers nog 
voorradig zijn.
Men wordt verzocht bij opgave van nieu
we leden, de ingangsdatum van het lid
maatschap te willen mededelen.

Secretaresse Succulenta.

NIEUWE LEDEN :
G. Pruissen, Schans 30, Werkendam. 
Mevr. Spaamer, Gen. Vetterpad 12, 

Eindhoven.
P. Westerhuis, Pr. de Blecourtstraat 24, 

Appingedam.
J. de Haan, Kleine Dijkstraat 9, Spijk 

(Gron.)
Paul Klaassen, Ellemeetplein 9, Brielle.
J. van Polen, Meerstraat 254, Emmen.
N. J. van Geijn, Oranjelaan 73, Putters- 

hoek.
R. Drenth, Hoofdstraat 56, Ter Apel.
K. Bregman, Krugerstraat 60, Den Helder. 
Frans Kellner, Jonathanstr. 2, Den Haag. 
W. Kuik, Beatrixstraat 6, Oud-Heusden. 
W. Heemskerk, Liersteeg 10, Katwijk/Zee. 
G. de Pee, Lindenlaan 8, Maasdam.
A. Mesken, Vaart N.Z. 135, Appelscha.
J. G. Daams, Langeheul 642, Bussum.
J. W. M. Meyer, Frans Halsstraat 19, 

Papendrecht.
P. M. Biermans, van de Renneweg 10, 

Herkenbosch.
A. F. Teuthof, R. Visscherstraat 118, 

Vlaardingen.
Ds. D. N. Wouters, Emmapark 30, 

Pijnacker.
J. G. van Raaphorst, Terborchlaan 9, 

Alkmaar.
F. Briene, Mgr. Nolensstraat 32, Pan- 

ningen.

VRAAG-EN AANBOD
Beginnend liefhebber vraagt stekken van 
Phyllocactussen tegen vergoeding. Brieven 
aan : T. LEURS, Vechtkade 7, Muiden 
N.H.

Mijn verzameling  
bloeit en groeit
met f t t S 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 liet 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

CACTUS MESTTABLETTEN

verkrijgbaar bij bloemisten, 
zaadhandelaren en drogisten.

MEDICA N.V. 'i HERTOGENBOSCH
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HEBT U ONZE CATALO GUS AL ?
K ENT U ONZE KW ALITEIT EN PRIJZEN ?

Sinds ja ren  hebben  wij contracten  m et de beste cactusverzam elaars 
in  A rizona, A rgentin ië, Mexico, P eru , Bolivia, C hili en  Brazilië. 
A lleen a l u it B razilië  im porteerden  wij verleden  ja a r  m eer dan 
50 n ieuw e soorten en varië te iten .
C ultuu rp lan ten , w orte lech t of geënt, van  alle geslachten.
Wij verzenden  naar a lle  landen. — V raagt onze prijslijst aan.

S U K A F L O R  -  W. UEBELMANN
5610 W OHLEN — ZW ITSERLAND — TELEFOON 64107

O nze B raziliaanse im porten zijn ook verkrijgbaar in  N ederland bij : 
H andelskw ekerij PER ESK IA  — H ertensprong 4 — E indhoven.

Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS & Co. C.V.
PRO VINCIALEW EG  OOST 8 — COTHEN (U.) — TELEFOON 03436—267 

U itgebreid  so rtim en t v e tp lan ten  en cactussen, speciaal MAMMILLARIA’S

SORTIM ENTSLIJST OP AANVRAG E.

VETPLANTEN 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 Nurseries Zuid.-Afrika 
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1966

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. —  ZONDAGS GESLOTEN.

INKOOP-VERKOOP IMPORT-EXPORT

CACTUSSEN EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Brakkenstein — Nijmegen

Driehuizerweg 327 — Tel. 08800—53377

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

en prima Vetplanten
DIJKWEG 56 b — NAALDWIJK 

Telefoon 01740—5168.

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 postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse.
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M AANDBLAD  VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN  EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 51 Eriocactus claviceps Ritter spec. nova f°t0: Ritter

(Zie het artikel op pagina 115)
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V an  onze Bibliothecaresse
Het schrijven over onze bibliotheek valt mij bijzonder zwaar, niet om

dat ik niet schrijven kan, maar mijn handen zijn beter geschikt om plantjes 
te verplanten, gieters vast te houden, te enten, enz., cn wat er al meer aan 
werkzaamheden bij onze liefhebberij komen kijken. Dat ik het nu toch doe 
heeft zijn verschillende redenen.

Succulenten kweken gaat zoveel beter en je hebt zoveel meer plezier 
in je hobby, wanneer je er ook theoretisch wat van W3et, o.a. namen, fami
lies, in- en afdelingen van de planten enz.

En daar is een bibliotheek een uiterst geschikt hulpmiddel voor.
Nu is bibliotheek voor de verzameling hier misschien een wat te wijdse 

naam. Men denkt bij „bibliotheek” al gauw aan een gebouw vol boeken. 
Dat is de onze natuurlijk niet. Wel een grote kast vol.

Hij is echter belangrijk, omdat hij gericht is op één speciaal onder
werp: „Succulenten’ . Daarom wordt er zelfs aan niet-amateurs, zoals de 
Universiteitsbibliotheek, uitgeleend.

Verder is er nog een reden, waarom ik in ons tijdschrift reclame maak 
voor onze bibliotheek.

Ik heb namelijk het gevoel, dat er veel leden zijn, vooral onder de 
nieuwe leden, die nauwelijks van het bestaan ervan gehoord hebben en 
die, als ze het al weten, er niet toe komen boeken te lenen, omdat ze niet 
weten, hoe of ze dat aan moeten pakken.

Dit laatste gaat heel eenvoudig :

1. U pakt een enveloppe, doet er 50 cent aan postzegels in en een 
briefje met Uw naam en adres (liefst in drukletters) en een aan
vrage voor een catalogus en stuur hem aan : Mevr. H. Vriesen- 
dorp—'van Aalderen, Ligusterlaan 2, Oostvoorne. Die krijgt U dan 
prompt! ! !

2. Hierna doet U een keus uit de lijst(en) en schrijft op een brief
kaart een 8 a 10 nummers van boeken, die U zou willen lezen. 
Dit aantal is om mij een keus te laten, omdat er meerdere lezers 
zijn en er dus boeken niet aanwezig zijn. U krijgt de boeken dan 
al gauw thuis.

Verdere uitleg staat eventueel op de eerste bladzijde van de catalogus. 
U ziet, het is niet moeilijk !

En lezen over onze hobby is gezellig. Bij stukjes en beetjes vindt U in 
de boeken wat U wilt weten en al doende gaat alles steeds beter.

Ik sta tot Uw dienst!
Elders in dit nummer vindt U een lijstje van nieuwe aanwinsten.

Mevr. Vriesendorp-van Aalderen.
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Eriocactus claviceps Ritter spec. nova
door FR. RITTER

(Zie afbeelding op de voorpagina)

ERIOCACTUS CLAVICEPS Ritter, ab E. schumanniano r e c ed it : 
Corporibus ad 50 cm altis (1,50 m), areolis 3—8 mm inter se 
remotis (7—15 mm), spinis tenuioribus, centralibus plerum que 1— 3 
(0—1), tubo flor alis ±  20 mm longo ( ± 1 0  mm), tepalis ±  22 mm  
longis ( ±  20 mm), 13—15 mm latis (5—6 mm), pallidissime sulphu
reis (aureis), staminibus inferioribus ±  22 mm longis ( ±  8 mm), 
superioribus ± 1 0  mm longis ( ± 5  mm).

Plant groen, dikwijls onderaan en zij
waarts spruitend, gedrongen knotsachtig 
groeiend, op bloeibare leeftijd 8 tot meer 
dan 20 cm dik en 10 tot ca. 50 cm hoog, 
top witwollig, naar het licht gekeerd en 
zeer scheef.

R ibben  23—30, in doorsnede driehoekig, 
met 8—15 mm brede flanken en rechte, 
onderaan nauwe scheidingsgroeven; kan
ten tamelijk smal, zonder of met hoog
stens 1 mm hoge knobbeltjes.

Areolen 1— 2 mm diam., witwollig, aan 
onderkant van de knobbeltjes indien aan
wezig bloeibare areolen 3 mm diam., rond, 
meestal 3—8 mm van elkaar.

Dorens fijn, zacht, nauwelijks stekend, 
lichtgeel; randdorens 5—8, zijwaarts en 
afstaand, dikwijls iets gebogen, de onder
ste de langste en 1%—4 cm lang, de bo
venste het dunst en het kortst, %—1 cm 
lang; middendorens gelijksoortig, 1— 3.

Bloem en  dicht bij de top, iets geurend, 
zich overdag gedurende de warmste men 
openend, tot 6 cm breed en 5% cm lang.

Vruchtbeginsel geel, 12 mm lang, bovenin 
15 mm breed, onderaan zich versmallend, 
gehuld in een dichte, geelachtig witte, 
watachtige massa, zeer smalle, roodach
tige, langgespitste, slechts 1% mm lange 
schubjes, 1%—2 mm van elkaar, in de 
oksels met een zachte, goudgele, borstelige 
haar van ca. 1 cm lengte.

Nektarkamer buisvormig, lichtgeel, slechts 
1 mm hoog, ca. 1 mm breed rond de ba
sis van de stijl, gevuld met nektar; half 
gesloten door de onderste meeldraden.

Bloembuis boven de nektarkamer trech
tervormig, 20 mm lang, bovenin 25 mm 
breed, de kleur van de binnen- en buiten
kant als de bloembladen, gehuld in een 
dichte, bruine, onderaan witte watachtige 
massa; smalle schubjes van 2 mm, naar 
boven tot 5 mm lengte, smal, lichtgeel, 
lang en donker toegespitst; in de oksels 
verscheidene goudgele, zachte, borstelige 
haren.

Bloem bladen  wijd uitstaand, 22 mm lang, 
bovenin 13—15 mm breed, naar de basis 
tot ca. 3 mm versmallend, top afgeknot, 
zeer bleek zwavelgeel.

M eeldraden  10—22 mm lang, de onderste 
het langst, de bovenste het kortst, kleur 
als de bloembladen; zeer talrijk tot aan 
de zoom ingeplant; helmknoppen zeer 
klein, donkergeel.

Stijl 25 mm lang, met 12 iets uitstaande en 
7 mm lange stempels, iets boven de helm- 
knopjes uitkomend, iets dieper geel dan 
de bloembladen.

Vrucht kogelvormig, bekleed als vrucht
beginsel, aan de basis iets lapachtig wijd 
openspringend, verdrogend.

Zaad zwart, 1 mm lang, 0,6 mm dik, on
deraan het breedst, testa zeer fijn in de 
lengte gegroefd, dof, bij het hilum naar 
buiten gekeerd; hilum zeer groot, wit, 
ovaal, aan de basis van het zaad.

Vindplaats type : Julio de Castilhos, Rio 
Grande do Sul, Brazilië.

Holotype in het herbarium van de Uni- 
versiteit van Utrecht.
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Deze soort werd verscheidene jaren geleden door de heer L eopold 
H orst gevonden. Sedert begin 1964 heb ik haar in studie, zij draagt mijn 
nummer FR 1283. De heer H orst heeft eerst een exemplaar ter determi
natie gezonden aan de heer K ra in z  te Zürich. Zelf kon ik reeds begin 
1965 alle voor de beschrijving benodigde gegevens kompleteren en de 
vergelijkingen met de andere Eriocactus-soorten maken. De heer H orst 
verzocht mij toen deze soort te publiceren.

In groei lijkt zij zo zeer op Eriocactus schumannianus (Nic.) Backbg., 
dat men haar voor een variëteit daarvan zou kunnen houden. Nauwkeu
rige vergelijkingen hebben echter aangetoond, dat zij veel nader verwant 
is met de veel slankere Eriocactus leninghausii uit dezelfde Braziliaanse 
Staat, dan met Eriocactus schumannianus uit Paraguay.

Het zou toch ook wel merkwaardig zijn, als deze soortbewoner van 
rotswanden en rotsblokken zoals alle Eriocactus-soorten — slechts een var. 
van Eriocactus schumannianus uit Paraguay zou zijn, terwijl zij geschei
den zijn door reusachtig uitgestrekte vlakten met twee zeer grote rivie
ren. De nadere verwantschap met Eriocactus leninghausii blijkt namelijk 
uit het volgende :

De schubjes op de bloembuis hij Eriocactus claviceps en E. lening
hausii zijn lang toegespitst, bij Eriocactus schumannianus in een stekel 
uitlopend, die % of meer van de lengte der schubjes bedraagt; de bloem
buis is bij de eerste twee soorten circa 20 mm lang, bij E. schumannianus 
slechts half zo lang. Voorts zijn de meeldraden bij E. schumannianus ca. 
half zo lang als bij de twee anderen; de bloembladen zijn hij de eerste 
twee ca. 13-15 mm breed en meer dan 20 mm lang, bij E. schumannianus 
slechts 5 -6  mm breed en circa 20 mm lang.

Bij het zaad vond ik geen verschil tussen E. claviceps en E. lening
hausii; de zaden van beide soorten zijn gelijk in grootte, vorm en in de 
fijne lengtegroeven, daarentegen zijn de zaden van E. schumannianus 
korter en duidelijk met fijne knobbeltjes bezet. Deze verschillen hebben 
taxonomisch een veel grotere waarde, dan veranderingen in de groeileng- 
te, alhoewel het laatste veel meer in het oog valt.
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Nieuwe vondsten van cactussen in Peru
door FR. RITTER

CALYMMANTHIUM FERTILE Ritter spec. nova.

Ab Calymm. substerili Ritter recedit: cos
tis 3—5, 2—3 cm altis; areolis ferrugineis; 
spinis pallide flavis, in summis caulibus 
saepe carentibus; camara nectarifera dolii- 
formi; floribus 8 cm longis; areolis ovarii 
brunneoalbis, sine squamis; cucullo de
fendenti sine squamis nec spinis; squamis 
infimis tubi solum basaliter cum cucullo 
coalescentibus, ceteris squamis non coa

lescentibus, rubris; tubo florali fere tubi- 
formi, ca. 2 cm longo, rosalbo; staminibus 
pallide flavis, antheris aureis; stylo pal
lido, superne rubello, stigmatibus clare 
flavis; petalis 20 mm longis, obscure car- 
mineis; fructu 7—11 cm longo, sine spi
nis, pulpa dura; seminibus minoribus, 2 
mm longis, testa tenuius tuberculata; 
habitat Balsas, ad orientem versus Peru.

ARMATOCEREUS MATARANUS Ri

Ab Armatocereus laeto (H.B.K.) Backbg. 
recedit: satura altiore et latiore; caulibus 
glaucinis (A. laetus: griseoviridibus); cos
tis 4—5 cm altis (laetus 2—3 cm); costa
rum culminibus inter areolas magis pro
minentibus; areolis 6—9 mm diam, (laetus

MATUCANA MEGALANTHA Ritter

Globosa, deinde paulum elongata, 8—12 
cm diam.; costae ca. 25, fere dissolutae; 
areolae ca 4 mm diam., super tubercula, 
brunneae, ca 1 cm inter se remotae, 
spinea aciculares, rectae; radiales ca. 
20, albae, ca. 1—3 cm longae; cen
trales ca 10, melleae, 2—5 cm longae; 
flores 7,5— 9,5 cm longi; ovarium saepe 
floccos parvos gerens, saepe glabrum; ca
mara nectarifera parva, clausa per dia

ster spec. nova

3—5 mm); 4— 7 cm inter se remotis (lae
tus 2—4 cm); spinis subulatis (laetus aci- 
cularibus); centralibus 3—6 (laetus 1—3); 
seminibus sinu hili maiore; habitat San 
Marcos, Peru.

spec. nova

phragma, manicam, 2 mm longam, gerens; 
tubus floralis fere tubiformis, superne 
obliquus; filamenta sursum carminea, deor
sum alba; stylus carmineus ad flavus, pro
minens; stigmata viridia; petala miniata, 
plerumque margine violaceo, interna 3,5—  
4 cm longa, 1 cm lata; fructus globosus, 
1,5 cm diam., viridis ad rubellus; semen 
atrum, 1,2 mm longum et latum, tubercu- 
latum, hilo magno; habitat Caras, Peru.

MATUCANA FRUTICOSA Ritter spec. nova

Viridis, basi valde proliferans, fructicosa; 
caules 10— 50 cm longi, plerumque 3—6 
cm crassi; costae 10— 21, 5—7 mm altae, 
crenatae; areolae 2—3 mm longae, albae, 
5—10 mm inter se remotae; spinae acicu
lares, rectae, nitidae, flavae vel brunneae 
vel ferrugineae; radiales 13—22, plerum
que 5—20 mm longae; centrales 5—10, 
longae 0,7—6 cm, breviores inferne; flores 
7—9 cm longi, actinomorphi vel paulum

zygomorphi; ovarium viride, paucis parvis 
squamis instructum; flocci lanae parvi, 
interdum carentes; camara nectarifera glo
bosa, 3— 5 mm diam., clausa per dia
phragma transversum, cum anulo filamen
torum terminans; tubus floralis 4—9 mm 
amplus, inferne amplius quam superne, 
squamis parvis et floccis albis vel nigris 
instructus; filamenta alba, sursum aurea, 
fines miniata; stylus 6,5— 8,5 cm longus,
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prominens; stigmata viridia; petala 22—30 
mm longa, 5—7 mm lata, aurea, laciniae 
mixtura aurea et carminea tinctae; petala 
interiora erecta, exteriora explanata; fruc

tus ca 15 mm diam., superne angustus; 
semina atra, 2 mm longa et lata, tubercu- 
lata-costata, hilo magno, obliquo; habitat 
San Juan, Peru.

MATUCANA CELENDINENSIS Ritter spec. nova

Semiglobosa, viridis, 10—12 cm diam., 
plerumque solitaria; costae 14—ca. 22, ca. 
1 cm altae, valde obtusae, inter areolas 
angustiores, incisionibus complura mm 
profundis, incisiones sulcis transversis in
structae, de areolis sulcae ad incisiones 
descendentes; areolae ex longo rotundae, 
5— 8 mm longae, 1— 2 cm inter se remo
tae, griseae, super tubercula; spinae 
brunneae, rectae, radiales 10—15, ca. 1 
cm longae; centrales subulatae, ca. 2— 5,
2—4 cm longae; flores 7— 7,5 cm longi;

ovarium floccos albos parvulos gerens; 
camara nectarifera clausa per diaphragma, 
manicam, 2—5 mm longam, gerens; tubus 
floralis tubiformis, superne aliquid obli
quus; filamenta alba, superne purpurea; 
stylus rubellus, prominens, stigmata 4—7; 
petala ignea, margine violaceopurpureo, 
2—3,5 cm longa, 1 cm lata; fructus glo
bosus, viridis; semina atra, 2 mm longa, 
1,5 mm lata, tuberculata, hilo magno, ex 
longo rotundo; habitat inter Celendin et 
Balsas, Peru.

GYMNANTHOCEREUS PILLEIFER Ritter spec. nova

Arbores ramosi, 3—4 m alti, virides, ramis 
arduis, 9—10 cm crassis; costis 7—9, 15— 
20 mm altis, costarum culminibus obtusis, 
vix crenatis; areolis 5—8 mm diam., clare 
brunneis, ample tomentosis, primo 3—8 
mm inter se remotis, in summis caulibus 
confluentibus, pilleos formantibus; spinis 
1— 2, subulatis, rectis; centralibus 2—9 
cm, saepius praeterea nonnullis radialibus 
parvis; summis caulibus sine spinis; flori
bus ex pilleis procedientibus, actinomor- 
phis, nocturnis, 32—35 mm longis; ovario 
viridi, 8—9 mm longo, 9—12 mm lato, sine 
pilis nec saetis, obtecto squamis triangu
laribus, albis, membranaceis, siccis, 5— 10 
mm longis; camara nectarifera doliiformi,
3—4 mm longa, 4—6 mm ampla; tubo flo

rali tubiformi 3—5 mm longo, externe viri
di, obtecto squamis, quarum parte inferiori 
viridi et succosa, ca 3 mm longa, 6 mm 
lata, parte superiori ut squamae ovarii; 
filamentis albis, 10—12 mm longis; omnis 
tubus insertionibus dense instructus; stylo 
viridulo, ca 18 mm longo, stigmatibus 
flavis; petalis internis 15—17 mm longis,
4—5 mm latis, albis, virgis mediae partis 
viridibus; externis magis viridibus, in cul
mine obtuso squama sicca gerentibus ut 
squamae ovarii; fructu fere globoso, 2 cm 
diam., viridi, obtecto ut ovarium; pulpa 
alba, succulenta; seminibus brunneis, levi- 
tibus, 0,7 mm longis, 0,5 mm latis; hilo 
obliquo, ex longo rotundo; habitat Balsas, 
Peru.

MELOCACTUS ONYCHACANTHUS Ritter spec. nova

Semiglobosus, 10—14 cm diam.; cephalia 
6—7 cm lata, ad 10 cm alta, saetis rubris 
gerentia; costae 9— 10, 2—3 cm altae, cul
minibus angustis, inter areolas paulum 
prominentibus; areolae albae, ex longo 
rotundae, 4—6 mm longae, 10—18 mm in
ter se remotae; spinae fuscae, valde deor
sum curvatae, 7—12; radiales 10—25 mm 
longae, centrales 1—3, deorsum curvatae; 
flores 18— 23 mm longi; camara nectari
fera doliiformis, 4— 5 mm longa; tubus 
floralis supra eam tubiformis vel paulum

infundibuliformis, 5— 6 mm longus, pau
cas squamas parvas rubras gerens; fila
menta infima crassiora, complura mm lon
ga, anulum formantia; supra ea ad oram 
antherae fere setentes in pariete; stylus 
albus, stigmatibus 4 albis; petala vix ex
planata, 4—5 mm longa, carminea, linea
ria obtusa; fructus purpureus, sursum car- 
mineus, clavatus, levis, 15—20 mm lon
gus; semen atrum, tuberculatum, subglo- 
bosum, 1 mm longum, hilo parvo, basali; 
habitat Balsas, Peru.
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LASIOCEREUS Ritter gen. nov.

Arbores aut fructices, 1 ad complura m 
alti, caules mediocriter crassi; costae ali
quantum crebrae, angustae, crenatae: 
areolae crebrae, centrales robustiores; flo
res propinque culminis, ex areolis ampli
ficatis, actinomorphi, nocturni; ovarium 
latius quam longum, dense obtectum lana 
et saetis et squamis angustis; postremae 
cum saeta sicca obscura terminantes; ca
mara nectarifera tubiformis, brevis et 
ampla, sine proiectura parietis; tubus flo

ralis supra eam tubiformis, amplus et ali
quantum brevis, omnino dense obtectus 
insertionibus filamentorum, externe ut 
ovarium; stylus brevis, stigmata longa; 
petala linearia, alba, petala externa sur
sum atra; fructus globosus, obtectus ut 
ovarium, aperiens basali, lacinias confor
mans; pulpa siccans; semen parvum, sub
tiliter et plane tuberculatum; hilo obli
quo; typus Lasiocereus rupicola Ritter.

LASIOCEREUS RUPICOLUS Ritter spec. nova

'trbores, 3—4 m altae, ramosae ad super
ne; caules 4,5—7 cm crassi, virides; cos
tae 18—21, 5—7 mm altae, crenatae, latera 
fere planparallela; areolae albae et ferru
gineae, ex longo rotundae, 5-6 mm longae, 
4— 6 mm inter se remotae; spinae : radia
les ca 20, aciculares, rectae, lateraliter 
directae, clare flavae, 5 —10 mm longae; 
centrales ca 6, earum 1—2 saepe robustio
res, 1—3 cm longae; spinae summorum 
caulium saetiformes; truncus spinosissi
mus; flores propinque culminis, 5 cm lon
gi, nocturni, odore carentes; ovarium 5—6 
mm longum, superne 10— 17 mm latum, 
lana alba et multis saetis longis, brunneis, 
obtectum et multis squamis, 1 cm longis,

angustissimis, pullis, siccis instructum; 
camera nectarifera 4 mm longa, 7—11 mm 
lata; tubus floralis fere 2 cm longus, 1 cm 
latus, obtectus ut ovarium, squamae su
periores inferne latius; filamenta alba, 
dense instructa usque ad oram; stylus al
bus, stigmata 8, alba; petala 2 cm longa, 
5 mm lata, linearia, interna alba, mucro
nata; externa deorsum alba, sursum atra, 
valde mucronata; fructus globosus; 2,5 
cm diam., externe ut ovarium, basi ample 
aperiens, siccans; semina saccata, atra, ca 
1,2 mm longa, 0,7 mm lata, subtilissime 
tuberculata; hilo ex longo rotundo, obli
quo; habitat San Marcos, Peru.

LASIOCEREUS FULVUS Ritter spec. nova

Fructices ad 3 m alti, prope basi proli- 
feri, caules 3—7 cm diam., vertices cau
lium florescentium pseudocephaliis in
structi; costae 10—14, 7—10 mm altae, 
obtusae, vix crenatae; areolae 4—5 mm 
diam., 4— 7 mm inter se remotae, ferru
gineae; spinae fulvifuscae, flave acumina
tae, rectae; radiales 8— 12, aciculares, 
5— 10 mm longae, centrales 3—6, subu- 
latae, earum longissima 2— 5 cm; flores 
ex vertice, nocturnae, 6 cm longi; ova
rium crasse obtectum lana griseobrunnea, 
saetis mollibus brunneis et multis squa
mis, 5—10 mm longis, rubellis, cum saeta

pulla terminantibus; camara nectarifera 7 
mm longa, 9 mm ampla; tubus floralis 
tubiformis, 25 mm longus, 10—12 mm 
amplus, obtectus ut ovarium; filamenta 
alba, infima 2 cm longa, suprema 1 cm; 
stylus ca 3 cm longus, stigmata 16, flava; 
petala linearia, sursum acuminata, interna 
alba, 14 mm longa, externa fusca cum 
saeta pulla; fructus globosus, 4—5 cm 
(sine integumento) diam., crasse obtectus 
ut ovarium, succulentus, non aperiens; se
mina nigra, fere levia, 1 mm longa, 0,7 
mm lata, hilo obliquo; habitat Balsas ad 
orientem versus, Peru.

Naar aanleiding van bovenstaande Latijnse diagnosen van nieuwe ge
vonden planten door Ritter in Peru, delen wij onze lezers mede dat in een 
van de volgende nummers van Succulenta een Nederlandse vertaling met 
foto’s van bovengenoemde planten zal volgen.
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Anacampseros alstonii Schönl.

door A. F. H. BUINING

Enige jaren geleden kreeg ik een importplantje van Anacampseros 
alstonii Schönl. ten geschenke, dat maar bijzonder langzaam, zo op het 
oog in het geheel niet, groeide. Het had een korte dikke penwortel met op 
de bovenaan afgeknotte kop de bekende talrijke wormachtig, geschubde

Figuur 52 Anacampseros alstonii Schönl. foto: Buining

takjes. In de loop der jaren groeide dit aantal en naar het schijnt komen 
op volwassen oudere planten tot 300 takjes voor.

Het plantje staat in de winter volkomen droog, terwijl dan de tempe
ratuur gewoonlijk om de 10° C. schommelt, met een enkele keer ’s nachts 
een daling tot 7 a 8 graden Celsius.

Deze zomer verraste het nietige plantje mij met een vrij groot aantal, 
in verhouding nog al forse witte bloemen, waarvan ik bijgaande foto 
maakte.

In het algemeen is de kuituur van dergelijke Anacampseros niet een
voudig. Volgens Jacobsen houden ze van zandige, iets kleiachtige, door-
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latende grond en ’s zomers van slechts matige vochtigheid. Dit klopt met 
mijn ervaringen.

Ze schijnen moeilijk door stekken te vermeerderen te zijn, terwijl het 
zaaien minder moeilijkheden geeft. Het onderhavige plantje werd ver
zameld in Namaqualand in Zuid Afrika. Jacobsen geeft nog enkele andere 
vindplaatsen aan.

Vreugden in de cactustuin
door L. VAN KAMPEN

Mijn verzameling ontstond in 1961 uit afleggertjes van kennissen en 
uit enkele stekjes die ik op een buitenlandse reis geplukt had. Op die wijze 
bestond mijn verzameling in het begin uit 15 gelijksoortige Echinopsissen,

Figuur 53

Mammillaria prolifera Mill, een zodenvormend plantje. De spruiten vallen er 
gemakkelijk af, doch deze zetten zich spoedig vast in de aarde

afkomstig van een uit elkaar gevallen plant. Later bleek het Echinopsis 
multiplex te zijn.

De uit het buitenland meegenomen stekjes ontwikkelden zich tot Ecki- 
nopsis eijrisii, Trichocereus schickendantzii en Opuntia subulata. Later vie
len bij kennissen nog meer Echinopsissen uit elkaar, zodat ik grote aantal
len van nog twee andere soorten, die ik nog niet gedefinieerd heb, er bij
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kreeg. Voorts ontving ik enkele aftandse exemplaren van Mammillaria gra
cilis en M. prolifera.

Weinig in soorten, maar groot in aantal, stond mijn verzameling des 
zomers in de tuin en ’s winters binnen. Het werd hoe langer hoe moeilijker 
om het winterverblijf goed te verzorgen en daarom werd in het vroege 
voorjaar 1965 in de tuin een kasje geplaatst van 2.75 X  1.75 m, waarin de

Figuur 54 foto: A. J. Janse
Echinopsis eyriesii Zucc., een fraaie donkergroene, sterk 
geribde kogelvormige plant, bloeit met grote witte bloemen

verzameling onderdak kreeg. De planten werden uit de pot gehaald en in 
het tablet ingegraven. Ze stonden daar met z’n allen zo ijl en eenzaam, dat 
aanvulling dringend nodig was. Met mijn verjaardag in april werd ik ruim 
met kleine plantjes bedacht. Ik verkreeg verder hele bakken met cactussen 
van kennissen die in mijn kas een goede gelegenheid zagen om zich van 
hun armoedig groeiende planten te ontdoen. Hierdoor kreeg ik aantallen 
Opuntia microdasys, Opuntia tuna monstruosa (zie Succulenta 1961 no. 9), 
Cham aecereus silvestrii, enkele Zygocactussen en Epiphyllums en een paar 
Agaves. Ondanks rijkelijke aanwinsten moesten nog overgebleven plaatsen
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worden gevuld, hetgeen geschiedde met Hibiscus, een oleander, geraniums 
en een aantal vetplanten.

Ik kan niet anders zeggen dan dat, afgezien van enkele smartelijke ver
liezen, bijna alles prachtig groeide. De Opuntia subulata groeide een halve 
meter tot aan het glas. Ik zal hem naar het midden van de kas verplaatsen 
waar nog een halve meter groeiruimte over is. Een cactus die ik als Cereus 
validus heb menen te mogen definiëren staat eveneens met zijn hoofd tegen 
het glas. Een Opuntia leucotricha is er slechts een paar centimeter vandaan. 
Ik zal een grote verhuizing op touw moeten zetten, hetwelk niet mee zal 
vallen, omdat alles, zoals reeds verteld, in de volle grond staat en de Opun- 
tia’s wortels hebben welke zich door het hele tablet verspreiden.

Een groot probleem voor mij was de verwarming. Ik heb lang geaar
zeld, maar tenslotte gekozen voor een Alladin, een engels, speciaal voor 
kleine kasjes ontworpen, petroleumkacheltje. Het staat aan het eind van 
de kas; de verbrandingsgassen worden door twee aangesloten buizen onder 
de beide zijtabletten geleid. Zij worden niet naar buiten afgevoerd, doch 
blijven in de kas.

Deze verwarming heeft zeer goed voldaan. De kas werd altijd voldoen
de warm zonder dat de pit ooit op zijn hoogste stand behoefde te worden 
gesteld. Ik liet de temperatuur nooit lager worden dan 5 gr. en heb ervoor 
gezorgd, dat het overdag altijd iets warmer was dan ’s nachts. De verwar
ming zou zonder twijfel minder voldaan hebben, indien ik mijn kas van bin
nen niet bekleed had met plastic folie.

De verwarming had nog een gunstig secundair effect, n.1. dat de „ge
wone” planten, met name de Hibiscus, de geraniums en sommige vetplan
ten niet bestand bleken tegen de uitlaatgassen en stierven. Daardoor ont
stond plaats voor nieuwe cactussen, die er blijkbaar geen schade van on
dervinden. Ook de oleander bleef in leven.

Eind februari liet ik de temperatuur oplopen. Wanneer het zonnetje 
scheen ging het vanzelf, indien niet dan zorgde de kachel ervoor. Of het 
hierdoor gekomen is of niet, maar in begin maart was zeker de helft van 
de cactussen weer aan de groei, en nu ik dit schrijf, eind maart, zijn er nog 
slechts enkele die nog niet groeien. Bij onderzoek bleken sommige van de 
achterblijvers iets aan de wortels te mankeren. Voorts zijn het vooral de 
grote cactussen die achterblijven: de Opuntia subulata en O. leucotricha, 
de Cereus validus, een Cleistocactus strausii en een grote Echinopsis mul
tiplex.

17 EN 18 SEPTEMBER A.S. 
EERSTE 3-LANDEN KONFERENTIE

123



Kort verslag van de Alg. Ledenvergadering
gehouden op 25 juni 1966 te Arnhem.

Om 2 uur heet de Voorzitter, de heer A. F. H. Buining, de aanwezi
gen welkom. Hij brengt dank uit aan de afdeling Arnhem voor de gastvrije 
ontvangst en de excursie, die deze afdeling in de ochtenduren had geor
ganiseerd.

De notulen van de Algemene Vergadering van 26 juni 1965, voorge
lezen door de secretaresse, Mevrouw Grullemans, worden ongewijzigd en 
met dank voor de samenstelling, goedgekeurd.

Hierna leest Mevrouw Grullemans het jaarverslag voor. De Voorzitter 
dankt haar voor de uitgebreidheid van het keurige verslag.

Vervolgens brengt de kascontrole-commissie, bestaande uit enige 
leden van de afdeling Arnhem, verslag uit. Alles is accoord bevonden. De 
Algemene Vergadering verleent de Algemeen Penningmeester, de heer G. 
D. Duursma, alsmede de beheerder van het Clichéfonds, de heer W. J. 
Ruysch, décharge. De Voorz. dankt de commissie voor haar werk. Tevens 
spreekt hij zijn dank uit aan de afdeling Arnhem en in het bijzonder aan 
de heer Ruysch voor het vele werk, dat deze voor het Clichéfonds heeft 
gedaan en in het komende jaar wederom wil verrichten.

De begroting 1966 wordt accoord bevonden.
De ingekomen brief van „Succulenta Den Haag” wordt door de Voor

zitter voorgelezen. Hij stelt voor dit schrijven als kennisgeving aan te 
nemen, hetgeen geschiedt.

Een korte discussie volgt over het voorstel van het hoofdbestuur de 
heer J. Bonefaas nimmer meer te aanvaarden als lid van de vereniging 
Succulenta. De Algemene Vergadering kan zich met het voorstel verenigen.

Het voorstel de subsidie-bijdrage voor tentoonstellingen met ingang 
van 1967 te verhogen tot ƒ 50,— wordt goedgekeurd.

De voorgestelde wijziging van artikel 15 van het Huishoudelijk Regle
ment, houdende dat voor het doen van bijzondere uitgaven het hoofdbe
stuur i.p.v. ƒ 100,— een bedrag van ƒ 200,— ter beschikking krijgt, wordt 
door de Voorzitter toegelicht door te verwijzen naar de 3-landen-conferen- 
tie, welke organisatoren graag zouden zien dat Succulenta zich voor ƒ 200,— 
garant stelt. De Algemene Vergadering kan zich met het voorstel verenigen.

De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat de heer Duursma, de aftre
dende Algemeen Penningmeester, zeer lang in functie is geweest. Hij is 
reeds erelid van Succulenta. Namens de Algemene Vergadering zal hem 
een dankbrief worden gezonden.

De heer Hellendoorn wordt bij acclamatie gekozen tot opvolger van 
de heer Duursma. In verband met deze benoeming wordt de afdeling Rijn
en Delfland verzocht een nieuwe vertegenwoordiger in het hoofdbestuur 
aan te wijzen.

De heer Buining spreekt hierna een woord van dank uit aan Mevrouw 
Grullemans voor de jarenlange prettige samenwerking. Hij stelt het zeer 
op prijs, dat zij zich wederom voor enige jaren beschikbaar stelt voor de
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functie van secretaresse. Uit het jaarverslag is wel gebleken hoeveel werk 
er door haar wordt verzet.

Ook de overige periodiek aftredende hoofdbestuursleden worden weer 
„ingehuurd”. Als vertegenwoordiger van de afdeling Groningen wordt de 
heer Eilander welkom geheten. Voor de afdeling Zuid-Limburg wordt de 
heer van Os in het hoofdbestuur opgenomen.

De contributie-verhoging wordt thans aan de orde gesteld. Men meent 
dat de verhoging voor het buitenland te fors is. De secretaresse licht toe, 
dat er voor buitenlandse chèques veel bank-onkosten afgaan. De Algemene 
Vergadering kan met de voorgestelde verhoging accoord gaan.

In verband met het 40-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam, heeft 
deze afdeling verzocht de volgende Algemene Vergadering te mogen ont
vangen. Tevens wordt de afdeling Rotterdam aangezocht de kascontrole 
voor 1966 te verrichten.

Als volgend punt is het maandblad Succulenta aan de orde.
Gepleit wordt voor meer aandacht voor de beginnende liefhebber. Er 

verschijnen te weinig artikelen met tips, behandeling e.d. Ook de aankon
digingen zouden wat duidelijker moeten worden gesteld.

De Voorzitter verwijst naar de bibliotheek, waar voldoende boeken, 
speciaal voor de beginnende liefhebber, aanwezig zijn. De serie artikelen 
„Van maand tot maand” is door ziekte van de heer Room tijdelijk onder
broken.

De afdelingen wordt nogmaals verzocht in de afdelingsverslagen alleen 
het belangrijkste op te nemen. Als naslagwerk kunnen deze verslagen hun 
nut hebben, vooral in verband met sprekers. De verslagen op een gesten
cild blaadje bij het maandblad voegen stuit op te grote practische bezwa
ren.

De bibliothecaresse wordt verzocht een artikel over de bibliotheek 
samen te stellen. De Voorzitter wil het gebruik van de bibliotheek stimu
leren, service geven zolang het mogelijk is en de kosten niet te hoog wor
den. Vergoeding van porto aan de bibliotheek is altijd toegestaan! Voor
gesteld wordt de nieuwe aankopen van de bibliotheek in Succulenta te 
doen opnemen. Zodra mogelijk zal een nieuwe catalogus worden opgesteld.

Het voorstel van de afdeling Noord-Limburg om onder een artikel 
behalve de auteur ook diens adres te vermelden wordt door de Algemene 
Vergadering aanvaard.

Bij de rondvraag wordt geinformeerd naar de mogelijkheid van 
Koninklijke Goedkeuring op Statuten en Huishoudelijk Reglement. Dc 
Voorzitter deelt mede, dat de betreffende regeling binnenkort wordt ver
anderd en stelt voor nog enige tijd te wachten.

Na een korte discussie over het verschaffen van plantjes aan nieuwe 
leden, wat op te grote moeilijkheden stuit doch voor de afdelingen mis
schien wel mogelijk is, sluit de Voorzitter om 4 uur de vergadering met 
dank aan de aanwezigen.

Mevrouw E. VERDUIN—DE BRUYN, 
2e Secretaresse.



UIT DE AFDELINGEN
DELFZIJL

Onze afdeling hield een zeer geslaagde 
excursie in eigen kring op zaterdag 16 juli. 
Om 1.30 uur waren we aanwezig bij de 
heer Schanssema in Appingedam.
We bezichtigden daar de nieuwe kas. De
ze kas is 7,5 m lang en 3 m breed. De 
heer Schansema had ongeveer 1200 plan
ten waaronder 500 verschillende cactus
sen en vetplanten. Een grote groep Mani- 
millaria’s en verder Rebutias’, Lobivia’s 
enz. Ook was er een zeer mooie groep 
Astrophytums; een myriogstigma van plm. 
25 jaar oud had pas gebloeid. Echinocer. 
glauca stond prachtig in bloei.
Vandaar gingen we naar Holwierde waar 
de verzameling van de heer A. Meerman 
werd bezichtigd. Deze was ondergebracht 
in een kas van 5,5 m lang en 1,80 meter 
breed. Ongeveer 350 soorten cactussen en 
vetplanten werden bezichtigd.
De tocht werd voortgezet naar Delfzijl 
naar de heer Horlings. Daar waren we 
niet zo gauw uitgekeken. We kregen on
geveer 2000 planten te zien in 8 a 900 
soorten in een kas van 10 bij 3 meter. 
Zeer mooie Cereussen waren er aanwezig 
een grote Opuntia, omvang 1 m, hoog 2 
m; verder prachtige collecties Copiapoa, 
Neochilenia en Neoporteria. De zaailingen 
stonden er prachtig bij. Daar de heer Hor
lings zich meer gaat specialiseren konden 
verschillende leden een plantje meenemen. 
Met moeite werd om goed 6 uur afscheid 
genomen van deze pracht verzameling. 
Het was voor onze afdeling een zeer ge
slaagde middag wat we zeker in de toe
komst nog wel weer doen, er zijn nog meer 
leden waar we zeker ook eens een kijkje 
gaan nemen.

A. MEERMAN, secretaris, 
Nansumerweg 32 — Holwierde.

GOOI- EN EEMLAND

Op de vergadering van 7 juni j.1. heeft 
een lid van onze afdeling de heer Sjolle- 
ma ons in een aantal duidelijke demon
straties getoond hoe men met succes een 
enting kan verrichten. Verschillende me
thodes kwamen hierbij aan bod, waaron
der een paar normaal voorkomende, een 
cristaat en een enting op een hoge dunne 
stam bedoeld voor zaailingen.
Ook de spanmethode voor de druk op het 
entstuk, het verwijderen van de areolen

en de gereedschappen werden hierbij 
stuk voor stuk onder de loupe genomen. 
Alle aanwezige leden hebben deze leer
zame avond zeer op prijs gesteld.

N. G. HAFKAMP, Secretaris, 
v. Amstellaan 10, Loenen aan de Vecht.

RIJN- EN DELFLAND
Op onze bijeenkomst van 14 juli waren 
38 leden en belangstellenden aanwezig. 
De voorzitter deelde mee dat door onze 
afdeling zal deelgenomen worden aan de 
Floralia-tentoonstelling van 19— 21 aug. 
in het Stevinlyceum aan de Zuidlaren- 
straat 59. De heer Bommeljé deed verslag 
van de Algemene Vergadering. De plant 
van de maand, Agave stricta werd be
sproken door de heer Wetselaar.
Na de pauze entdemonstratie door de heer 
A. E. Janssens. Hij toonde aan dat oude 
„stukken” op oude stammen dienen ge
ënt te worden. Een prachtig voorbeeld 
hiervan was een bloeiende Melocactus 
macranthus. Enten op Opuntia geeft goe
de resultaten o.a. bij Matucana, Haageo- 
cereus en Espostoa, moeilijker gaat het 
met Gynmocalycium.

Bovendien zijn wij zeer verheugd U nu 
reeds te kunnen vertellen dat op onze 
augustus bijeenkomst de heer Goossens uit 
Duffel, België, voor ons zal demonstreren 
wa;»om in België de cactussen zo bij
zonder goed willen groeien. Dia’s zullen 
zijn betoog illustreren. Dit zal plaats vin
den op donderdag 11 augustus a.s.

NIEUWE LEDEN :

J. G. van der Most, Parkweg 114, Vlaar- 
dingen

Johs. van Dijk, Kroesewijk 5, Jubbega Fr.
J. A. Huijssoon, Lepelkesweg 19, Meers

veldhoven, N.Br.
Mevr. J. M. Wijnands-Greep, Ingenhousz- 

hof 9, Amsterdam, Watergraafsmeer
F. E. Debie, Middenstraat 7, Heerler- 

heide, Limb.
B. van Gelder, Spieringweg 404, Vijfhui

zen N.H.
J. A. M. A. Groenen, Woenselsestraat 369, 

Eindhoven
Mevr. W. Beynon-Boogaard, Prins Bern- 

hardlaan 130, Voorburg Z.H.
O. C. van Soldt, Middelburgsestraat 35, 

Scheveningen
A. Vet, Arinkplein 6, Krommenie.
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Thans leverbaar :

Enumeratio diagnostica Cactacearum 

door Curt Backeberg, Hamburg-Volksdorf

1966. 741 bladzijden — 466 deels gekleurde afbeeldingen. 
18 verspreidingskaarten — Formaat 16,7 X  24 cm, lin- 
nenband — D.M. 48,— (± f 45,—).

De cactusliefhebberij ondervindt een steeds groeiende belangstelling. Velen houden 
zich ernstig bezig met het verzamelen van deze planten en interesseren zich voor 
een juiste benaming. — Noodzakelijk hierbij is een modern handboek dat geslachten 
en soorten beschrijft, het controleren van de plantennamen vergemakkelijkt en rijk 
geïllustreerd is.
De auteur van het eerder verschenen, uit zes banden bestaande boekwerk ,,Die 
Cactaceae" heeft deze lexikon geschreven voor vakman en liefhebber. — Zijn 
reputatie en kennis staan er borg voor dat het aan alle verwachtingen zal voldoen.
Verkrijgbaar bij

H.E. BORN - Postfach 34 - 5810 Witten-Bommern - Duitsland

Mej. A. A. C. Verhoeven, Laan Copes v.
Cattenburg 52, Den Haag 

B. Keizer, Arie Bosscherstraat 19, Sappe- 
meer

Mevr. T. J. Daams-Mast, Kastanjestraat 
39, Amersfoort

Mej. W. Bekker, Julianalaan 149, Bilt- 
hoven

MET VAKANTIE !
De secretaresse van Succulenta, mevrouw 
J. Grullemans v. Berghem, Heereweg 19, 
Lisse, zal van 1 tot 20 septem ber a.s. met 
vakantie zijn.
Voor opgave nieuwe leden kan men zich 
wenden tot mevr. E. Verduin-de Bruyn. 
Wilhelminasingel 28, Pijnacker.

VRAAG EN AANBOD
GEVBAAGD: Soorten van de geslachten 
Lobivia en Mediolobivia (inclusief Pyg- 
meolobivia etc.), te ruilen voor stekken 
en/of zaailingen van dezelfde geslachten. 
Brieven aan E. J. HELDERMAN, Esch- 
doornlaan 52, Wormerveer.

LIJST VAN NIEUWE AANWINSTEN
VAN DE BIBLIOTHEEK

van mej. ]. ]. E. van den Thoorn
165a Higgens, Vera, The Study of Cacti, 

1946.
172 Roeder, W. von, Fehlerbuch des 

Kakteenzüchter. 1929.
173 Kromdijk, G., Vetplanten en Cac

tussen.
174 Backer, C. A., Verklarend Woor

denboek van Wetenschappelijke 
Plantennamen.

175 Berger, A., Sukkulente Euphorbien 
(met 33 afb.) 1907.

176 Bödeker, Fr., Ein Mammillarien- 
Vergleichs-Schlüssel, 1933.

177 Jacobsen, H., Register der Gattun- 
gen und Arten zu A. Berger „Cras- 
sulaceae”, 1936.

178 Reiche, Dr. Karl, Kreuz und Quer 
durch Mexico. 1930.

179 Taylor Marshall, W. Arizona’s Cac
tuses, Dec. 1950.

1801 White, A., Dyer, R. A. & Sloane, 
B. L., The Succulent Euphorbieae 
1941, deel I.

180II Idem, Idem, deel II.



HEBT U ONZE CATALOGUS AL ?
KENT U ONZE KW ALITEIT EN PRIJZEN ?

Sinds jaren hebben wij contracten met de beste cactusverzamelaars 
in Arizona, Argentinië, Mexico, Peru, Bolivia, Chili en Brazilië. 
Alleen al uit Brazilië importeerden wij verleden jaar meer dan 
50 nieuwe soorten en variëteiten.
Cultuurplanten, wortelecht of geënt, van alle geslachten.
Wij verzenden naar alle landen. —  Vraagt onze prijslijst aan.

S U K A F L O R  -  W. UEBELMANN
5610 WOHLEN — ZW ITSERLAND —  TELEFOON 64107

Onze Braziliaanse importen zijn ook verkrijgbaar in Nederland bij : 
Handelskwekerij PERESKIA —  Hertensprong 4 —  Eindhoven.

Cactuskwekerij 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
SORTIMENTSLIJST OP AANVRAGE.

$ £ tc ptlua snst ! K  H . v . D O N K E L A A R
C A C T U S K W EK E R IJ  — W ERKEN DAM  — TELEFO O N  01835— 430

Regelmatig nieuwe importen uit Zuid-Afrika — Agent van Succulenta N urseries Zuid.-Afrika 
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1966

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. — ZO N D A G S G ESLO TEN .

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 postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Heereweg 19, Lisse.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELG ISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS  
VAN CAC TUSSEN  EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 55 foto: Fried- Ritter-

Neoporteria subgibbosa var. orientalis Ritter. De 
plant heeft een diam. van 9 cm. Bloemen 3% cm.

45STE JAARGANG No. 9 SEPTEMBER 1966



Nieuwe Neoporteria-variëteiten uit Chili
door FR. RITTE R 

(Zie afbeelding op de voorpagina)

Hier volgen de beschrijvingen van drie variëteiten van Neoporteria- 
soorten, door mij in Zuid Amerika gevonden.

De diagnosen zijn als gewoonlijk opgesteld in vergelijking met bekende 
variëteiten, waarbij de kenmerken of de maten van de variëteit waarmede 
vergeleken is, tussen haakjes zijn geplaatst.

De holotypen van deze variëteiten zijn gedeponeerd in het herbarium 
van het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

1. Neoporteria litoralis var. intermedia Ritter, var. nova.
a var. litorali (Succ. 1959 : 28) differt: corpore 7—14 cm  0  (3—8 cm), 
costis 15—25 (14—21), 7—15 mm altis (3—6 mm), areolis 7—12 mm lon
gis (3—6 mm), 7—10 mm inter se remotis (3—5 mm), spinis radialibus 
30—50 (±  30), 10—30 mm longis (8—18 mm), centralibus 15—20 (8—12), 
20—50 mm longis (15—30 mm), floribus 25—32 mm longis (22—28 mm), 
tepalis 3—6 mm latis (2—3 mm).

Neoporteria litoralis var. intermedia Ritter var. nova, afwijkend van 
var. litoralis: lichaam 7—14 cm 0  (3—8 cm), ribben 15—25 (14—21), 7— 15 
mm hoog (3—6 mm), areolen 7—12 mm lang (3—6 mm), 7—10 mm vaneen 
(3—5 mm), randdorens 30—50 ( ±  30), 10—30 mm lang (8—18 mm), midden
dorens 15—20 (8—12), 20—50 mm lang (15—30 mm), bloemen 25—32 mm 
lang (22—28 mm), bloembladen 3—6 mm breed (2—3 mm). 

Verzamelnummer FR 224a.
Deze variëteit houdt het midden tussen N. litoralis var. litoralis en N. 

subgibbosa, lijkt wat lichaam betreft meer op de laatstgenoemde, in dorens 
en bloemen op eerstvermelde. Doordat bij var. intermedia een combinatie 
voorkomt van de areolen van N. subgibbosa  en het dicht opeenstaan van 
de dorens bij N. litoralis var. litoralis, is het aantal dorens groter dan bij 
de genoemde soorten het geval is.

Vindplaats: Strandrotsen in Midden Chili, van Pichidangui tot zuide
lijk van Coquimbo. „Balneario Pichidangui” is wel het zuidelijkste punt 
van het verspreidingsgebied; ten zuiden van het strand aldaar en voorbij 
Valparaiso tot Ramuncho bij Concepcion groeit de grootbloemige N eopor
teria subgibbosa, van het genoemde strand naar het Noorden komt de 
kleinbloemige N. litoralis var. intermedia voor.

In het grensgebied zijn hybriden tussen beide soorten vrij algemeen, 
zonder dat evenwel een sterke vermenging heeft plaats gevonden. Boven
dien vindt men meer naar het Noorden vaak ook de hybride van N. litora
lis var. intermedia met N. nigrihorrida Bckbg.
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Holotype verzameld op de strandrotsen tegenover het spoorwegstation 
Pichidangui (Chili).

2. Neoporteria subgibbosa var. orientalis Ritter, var. nova, a var. sub- 
gibbosae recedit: costis magis incisis, areolis 8—15 mm longis (7—12 
mm), paulo inter se remotioribus, spinis radialibus 12—18 (16—30), 
valde fortioribus, subulatis (acicularibus), ad 3 cm longis (2 cm), cen
tralibus duplo majoribus.
Holotype van de bergen langs de kust oostelijk van Pichidangui (Chili), 

op 600 m hoogte; verzamelnummer FR 224c.

Neoporteria subgibbosa var. orientalis Ritter, var. nova, afwijkend van 
var. su b g ib b o sa ribben dieper ingesneden, areolen 8—15 mm lang (7—12 
mm), iets meer vaneen, randdorens 12—18 (16—30), veel sterker, priem- 
vormig (naaldvormig), tot 3 cm lang (2 cm), middendorens twee maal zo 
lang.

3. Neoporteria clavata var. parviflora Ritter var. nova, a var. clavatae 
recedit: costis 12-16 (9—17), 12-20 mm altis (7-13 mm), sub areolis 
magis mentiformibus, areolis 10—18 mm longis (8—16 mm), 5—17 mm 
inter se remotis (5—12 mm), spinis fortioribus, floribus ca. 3 cm longis 
(4-6,5 cm), fructu 1 -2  cm longo (2-4 cm), luteo-viridi (badio), pilis 
parvis perpaucis (pilis fortioribus) et sine vel paucis setis albis (multis 
setis longis brunneis) vestito.
Holotype verzameld bij Cuesta de San Antonio bij Andacollo, Prov. 
Coquimbo, Chili.
Verzamelnummer FR 482b.

Neoporteria clavata var. parviflora Ritter var. nova, afwijkend van 
var. clavata : ribben 12—16 (9—17), 12—20 mm hoog (7—13 mm), onder de 
areolen sterker kinvormig verheven, areolen 10—18 mm lang (8—16 mm), 
5—17 mm uiteen (5—12 mm), dorens sterker, bloemen ongeveer 3 cm lang 
(4-6,5 cm), vruchten 1-2  cm lang (2-4 cm), geelachtig groen (bruinachtig 
rood), met zeer weinig kleine haartjes (met langere haartjes) en met weinig 
of geen witte borstels (vele lange bruinachtige borstels).
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Bolivicereus samaipatanus Card.

door A. F. H. BUINING

Prof. M. Cardenas beschreef dit geslacht en de soort in het Ameri
kaanse tijdschrift „Cactus and Succulent Journal” XXIII (1951) : 91—94.

Volgens de auteur verschilt Bolivicereus van Cleistocactus en Loxan- 
thocereus door de zich geheel openende tweezijdig symmetrische bloemen 
en de ring wol onderin de bloembuis. Prof. Buxbaum erkent dit geslacht 
niet en deelt het in bij Borzicactus. De wolring zou volgens Cardenas dui
den op verwantschap met het geslacht Denmoza. Hij verzuimt evenwel er 
op te wijzen, dat deze wolring ook het typische kenmerk is bij Borzicactus.

Figuur 56 Bolivicereus samaipatanus Card. foto: Buining

Opmerkelijk is, dat een dergelijke wolring ook wel bij enkele soorten van 
het geslacht Loxanthocereus gevonden is. Duidelijkheid heerst dus niet 
rond dit nieuwe geslacht. In dit bestek laten we de betreffende planten 
voorlopig in Bolivicereus.

De soort Bolivicereus samaipatanus Card. en de variëteit multiflorus 
Card. zijn in hetzelfde bovengenoemde artikel beschreven. Het type wordt 
tot 1.50 m hoog, de variëteit tot 70 cm. Uit de beschrijving van de soort 
blijkt, dat de binnenste bloembladen bloedrood van kleur zijn, terwijl de 
variëteit bloemen heeft, waarvan deze bloembladen rood zijn met een 
magenta (lichter rose-rode) rand.



Waar echter Cardenas aan het slot van de behandeling van de varië
teit schrijft, dat deze zich van de soort onderscheidt door rijkere bloei en 
de kortere soms meer liggende habitus, meen ik dat de afwijkende kleur, 
zoals zo dikwijls, ook hier géén of nauwelijks een rol speelt.

Over deze bloemkleur weid ik uit, omdat de planten in mijn verzame
ling geheel voldoen aan de beschrijving van de soort, echter eveneens de 
lichter gekleurde randen hebben, zoals de foto duidelijk weergeeft. In het 
algemeen is de variëteit bovendien veel minder krachtig bedoornd.

Zonder enige twijfel is deze plant een schitterende aanwinst in onze 
verzamelingen. Ze zijn op betrekkelijk geringe grootte reeds bloeirijk, ter
wijl het aantal bloemen elk jaar snel toeneemt. De afgebeelde plant uit 
mijn verzameling, telt op eigen wortel gekweekt 8 takken, waarvan enkele 
1.25 m hoog. Zij brengt nu jaarlijks meer dan 100 bloemen, tot diep in het 
najaar, voort.

Zij groeit in Bolivië op circa 1890 m hoogte in de bergen, hetgeen ver
klaart waarom ze hier ’s winters in onze kassen geen moeilijkheden geeft. 
Een plant, die ik iedere liefhebber zou willen aanraden.

Onze lezers schrijven ...
De heer Rob De Bock, Ten Eekhovelei 9, Deume, Antwerpen, België 

schrijft ons :
Van een reis naar de Italiaanse riviera in april 1965 werd voor mij een 

stek meegebracht van de aldaar veelvuldig voorkomende Opuntia bergeria- 
na Web. In de Italiaanse tuinen komt hij in grote exemplaren voor, met een 
stam en vele schijven. Een enorme hoeveelheid knoppen voorspelde boven
dien een rijke bloei.

Zoals U op de foto kunt zien werd zulk een schijf door mij einde april 
gestekt. Bovenaan bevond zich nog een kleinere schijf (rechts op de foto) 
en in totaal telde ik 30 bloemknoppen, grote en kleine. Daar de plant ech
ter eerst wortels moest krijgen gingen de kleine knoppen ten gronde en 
bleven er 9 grote over. In het begin bleef de schijf volledig droog staan en 
vlak bij het raam. Toen er leven in begon te komen, kreeg hij echter stil
aan meer en meer water.

Na 20 dagen begon één knop zich te verlengen en deze stond ’s ande
rendaags open, mooi helderrood met binnenin een menigte gele meeldra
den en een groene stamper. Heel ver gaat de bloem niet open en langer 
dan 2 dagen blijft ze niet fris. Een week later begonnen de andere knop
pen dag na dag een nieuwe bloem te geven tot het totaal van 8 was be
reikt.

Daar ik nog maar een beginnend liefhebber ben, en dit mijn eerste 
cactusbloemen waren, was ik zo opgetogen dat ik alles heb opgeschreven.

Ik hoop, dat andere liefhebbers hierdoor geinspireerd worden en van 
hun reizen naar het Zuiden ook eens Opuntiaschijven zullen meebrengen.
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Figuur 57 foto: de Bock
Opuntia bergeriana

Figuur 58  foto: de Bock
Aloe mi triformis

Het loont de moeite, vermits de meesten toch niet de gelegenheid hebben 
om de plant volwassen te laten worden.

De tweede foto toont een bloeiende Aloë m triform is Mill. De plant is 
ongeveer 15 jaar oud en 40 cm hoog. Hij bloeide thans voor het eerst, met 
een bloemstengel van 60 cm, in de maanden juli en augustus.

Een ieder die hem ziet, is er verrukt van, want alhoewel hij hier in 
België nogal veel in de huiskamers gekweekt wordt, zien wij er zelden 
zulke grote en bovendien bloeiende exemplaren.

Mag ik nu nog enkele vragen stellen ?
Onlangs won ik met een tombola een cactusje. Er stak een naamplaatje 

bij met „Ebeneus” erop.
Het plantje heeft 5 ribben en stevige korte dorens, 6 a 7 bij elkaar 

in een wit vlokje. Hun kleur is donkerder aan de punt. Twee ribben lopen 
onderaan uit in één rib. De plant is zuilvormig, 7 cm hoog, groen en licht
jes bewaasd. Kunt U zeggen tot welk geslacht hij behoort ?

Antwoord : De naam van de cactus is Lem aireocereus eburneus.
Kunt U mij tenslotte nog zeggen of er een Echeveria succulosa bestaat? 

Toen de kweker mij de naam noemde verstond ik succulosa, maar thuisge
komen kon ik die naam nergens vinden en begon dus te twijfelen.

Antwoord : Neen, de door de kweker opgegeven naam voor een Eche
veria bestaat niet.
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Caiymmanthium fertile rotter
door FR. RITTER

Verschilt van Caiymmanthium substerile Ritter (gegevens van de 
laatste soort tussen haakjes genoemd): bomen 3—6 m hoog (3—8 m); tak
ken 4 -6  cm 0  (4 -8  cm); ribben 3 -5  (3-4), 2 -3  cm hoog (3—4 cm); areo- 
len oranje viltig (wit); dorens licht
geel (ivoorwit); nectarkamer ton- 
vormig (iets trechtervormig); 
bloem 8 cm lang (9,5—11 cm); 
areolen op vruchtbeginsel bruin
achtig wit (wit), zonder schubjes 
(kleine schubjes); beschermkapje 
zonder dorens of schubjes (met 
dorens of schubjes); onderste 
schubjes van bloembuis zijn slechts 
aan de basis met het kapje ver
groeid, de andere schubjes staan 
vrij, rood; bloembuis vrijwel buis
vormig, ca. 2 cm lang, rosé (nauw 
trechtervormig, 2—2,5 cm lang, 
wit); meeldraden bleekgeel (wit
achtig), helmknopjes goudgeel 
(citroengeel); stamper bleek, boven 
rood (karmijnrood), stempels 
bleekgeel (wit tot bleekgeel); bloembladen 20 mm lang (22—25 mm), 
donker karmijnrood (binnenste wit tot bruinrood, wit of groen ge
rand, buitenste roodbruin met groene randen); vrucht 7—11 cm lang (tot 
15 cm), zonder dorens (vaak met dorens), vruchtvlees hard (zacht); zaad 
klein, 2 mm lang (2,5 mm), huid fijn korrelig (grover); groeiplaats oostelijk 
van Balsas, Peru.

Figuur 59 foto: Fr. Ritter

Caiymmanthium fertile 
Ritter spec. nova
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Het oogsten en het schoonmaken 
van cactuszaden
door W. RUIJSCH -  Bennekom

Het oogsten en het schoonmaken van cactuszaden brengt nogal eens 
wat moeilijkheden met zich mee. Er zijn cactusvruchten waarbij de zaden 
in een slijmerig vruchtvlees zitten opgeborgen en het is nog wel eens een 
probleem om deze zaden er schoon uit te krijgen.

Als deze vruchten rijp zijn, wat meestal te zien is aan de kleur, of

Figuur 60 De juiste manier van behandeling der zaden foto: I.V.T.

als ze zacht aanvoelen, kunnen ze worden verzameld en schoon gemaakt; 
men moet niet wachten tot de vrucht helemaal is ingedroogd.

De vruchten met slijmerig vruchtvlees komen veel voor bij Mammil
laria, Coryphantha, Melocactus, Lobivia en Echinocereus.

Om nu deze vruchten schoon te krijgen worden deze gewassen, 
waardoor de zaden vrij komen, daarna worden ze uitgespoeld en vervol
gens gedroogd. Het uitspoelen is gemakkelijk bij grote partijen, maar als 
het om een of twee vruchtjes gaat, wordt het moeilijker om zaadverlies
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te voorkomen. Het is dan eenvoudiger de vrucht open te snijden, de 
zaden met het vruchtvlees en een paar druppels water uit te smeren op 
een courant, die een paar keer dubbel gevouwen en met een elastiekje 
wordt omgeven.
Het voordeel van courantenpapier is, dat het vocht wordt opgenomen en 
de slijmerige massa opdroogt; dit opdrogen kan men versnellen door de 
pakjes in de zon of bij de verwarming te leggen. Als alles droog is, wordt 
de krant voorzichtig losgemaakt en de zaden komen dan schoon te voor
schijn; deze worden dan verzameld en van zaadverlies is geen sprake.

Bij Neoporteria’s moet men oppassen, want de vruchten daarvan sprin
gen bij rijpheid open, zodat alle zaden er uitrollen. Om dit te voorkomen

moet men de vrucht van onde
ren met een pincet dicht knij
pen (wat op de afbeelding te 
zien is). De vrucht wordt dan 
afgebroken en de zaden kunnen 
er niet meer uitvallen.

Bij veel Parodia’s zijn de 
vruchten diep verborgen tussen 
de dichte bedoorning. Als nu 
deze vruchten rijp zijn is de 
wand zo dun dat bij de klein
ste aanraking de vrucht open
barst en al het zaad verspreidt 
zich dan tussen de dorens van 
de plant, het is dan niet ge
makkelijk om de zaden er nog 
tussenuit te krijgen.

Deze vruchten kunnen het 
beste worden verzameld als de 
planten gegoten zijn, de vruch
ten zijn dan wat vochtig en bar

sten dan niet zo gauw open. Wanneer de vrucht toch stuk gaat, dan blij
ven alle zaden op een kluitje bij elkaar doordat ze vochtig zijn en kunnen 
dan gemakkelijk met een pincet tussen de dorens worden verwijderd.

De vruchten van Echinopsis, Toumeya, Astrophytum e.a. barsten 
meestal op de plant open; deze moeten dan worden verzameld voordat de 
zaden opdrogen en zich verspreiden.

Het schoonmaken van deze zaden is niet moeilijk, omdat ze vrij droog 
zijn en gemakkelijk loslaten; men dient ze gewoon te laten opdrogen, 
schoon te wrijven tussen de handen en het vuil er uit te blazen.

De vruchten van Bebutia en Notocactussen zijn gemakkelijk schoon 
te krijgen; als deze rijp zijn en goed droog, worden zij stuk gewreven en 
de zaden komen direct schoon te voorschijn.

Bij het schoonmaken van alle cactuszaden is het noodzakelijk om zui
ver en schoon materiaal te gebruiken, want het gevaar bestaat, dat zaden 
van verschillende soorten door elkaar komen. Ook bij het verzamelen is

Figuur 61 foto: I.V .T.

Zo is het zaad van Neoporteria 
intermedia gemakkelijk te oogsten
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Figuur 62

De heer Diemel bekijkt 
een aantal van zijn fraaie 
planten

P. F. Diemel 
70 jaar

m>

50 jaar 
cactus

liefhebber

door

H. RUBINGH 
Soestdijk

De ondanks zijn 1.98 meter bescheiden heer P. F. Diemel houdt er 
niet van in de belangstelling van velen te staan. De jaren hebben hem wat 
sceptisch gemaakt. 50 jaar succulente planten kweken komt echter zo zel
den voor dat hier toch wel de aandacht op mag worden gevestigd.

De liefde voor al wat groeit dreef hem naar een degelijke opleiding

(v erv o lg  van  p a g in a  1 3 7 )

het belangrijk om op de zaadzakjes of doosjes de naam te schrijven van de 
plant waarop het zaad geoogst is, dit om te voorkomen dat men later niet 
meer zou weten om welk soort zaad het gaat. Van groot belang is, dat de 
namen zodanig worden vermeld dat vergissingen zijn uitgesloten. Als uw 
planten genummerd zijn is het verstandig het nummer te vermelden; u kunt 
dan altijd de herkomst van het zaad nagaan.
Adres : W : Ruijsch, Brinkstraat 49 , Bennekom
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van boomkweker in Boskoop, zijn voorzichtige aard en de malaise in het 
vak zorgden er voor dat hij later een baan koos als ambtenaar. Zijn gevoel 
voor rechtvaardigheid en medeleven met minderbedeelden brachten hem 
op de post van hoofdambtenaar voor de Volkshuisvesting in zijn woon
plaats.

Onze liefhebberij heeft hem bij alle moeilijke omstandigheden in zijn 
leven weer evenwicht gegeven, zelfs toen hij meende reeds definitief uit
geschakeld te zijn, zorgde zij voor nieuwe levensvreugde en levensmoed.

De vele honderden planten die de heer Diemel jarenlang in zijn tuin
kasje kweekte staan nu uitgeplant in een grote kas van bevriende bloem
kwekers en na zijn pensionering kon hij zich hier helemaal uitleven in zijn 
eigenlijke hobby : het kweken uit zaad van succulente planten.

Tientallen jaren de stuwende figuur onder de Utrechtse liefheb
bers heeft hij vooral in de eerste moeilijke jaren na de oorlog veel goed 
werk gedaan voor Succulenta. Zijn bijdragen in ons blad en zijn aanmoe
diging nieuwe leden te winnen hebben wezenlijk bijgedragen tot het weer 
op gang brengen van onze vereniging.

50 Jaar succulente planten kweken, waarbij geprobeerd werd het 
meeste nut van praktijk en theorie te verkrijgen, doen de heer Diemel zeg
gen : „op deze planten ben je nooit uitgestudeerd .

Geen jager op modeplanten of verzamelaar van zeldzame soorten pro
beert hij inzicht te krijgen in het grote geheel.

Bij een bezoek aan zijn kas was elke bezoeker verbaasd over de grote 
verzameling mooie planten, zeer dicht bij elkaar uitgeplant, puntgaaf en 
volop in bloei. Naar de kweekwijze gevraagd werd het recept gul gegeven: 
„Elk jaar nieuwe voedzame grond, in de groeiperiode volop ivater, een 
lange rustperiode in de winter en vooral veel zaaien en selecteren .

Zijn voorliefde gaat uit naar de geslachten Gymnocalycium en Noto- 
cactus die het in ons klimaat uitstekend doen.

Bij een rondgang in de grote kweekkas vallen een aantal bakken met 
Parodia-zaailingen op, een af doend bewijs voor het vakmanschap van deze 
liefhebber. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren toe, waarbij hij zich 
kan verheugen in de uitstekende welstand van zijn planten.
Adres : H. Rubingh, van Straelenlaan 25, Soestdijk.

Een rotstuin met Opuntia's
door A. F. H. BUINING

Wij Nederlanders zijn in het buitenland bekend om onze wijze van 
wonen. Men staat altijd verbaasd, dat men door de open ruiten in, ja 
dikwijls door, onze woning kan kijken. Buiten Nederland sluit men zich 
op in de woning, zodat niemand van de straat af kan zien wat er in dat 
huis gaande is.

En dan die Hollandse tuinen, met een rijkdom aan bloeiende planten, 
zó langs de straten.
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Ik geloof, dat wij trots mogen zijn op deze open wijze van wonen en 
op onze kleurige en fleurige tuinen.

Vandaag zou ik nog eens een lans willen breken voor het kweken van 
Opuntia’s in bepaalde gedeelten van onze rotstuin. In vroegere jaargangen 
van Succulenta is hiervan al eens melding gemaakt. Er zijn momenteel 
verschillende soorten, die zich daar goed voor lenen. Vóór alles moeten wij

Figuur 63 Winterharde Opuntia’s f°to: Buining

een plekje zoeken, dat zo mogelijk beschut is tegen de noordelijke en 
oostelijke wind. Voorts moeten de planten op vrij grote hoogte op zeer 
sterk vochtdoorlatende grond worden geplant.

Zelf heb ik het eens geprobeerd in een gemetselde bloemenbak van 
ca. 70 a 80 cm hoogte, aan de noordzijde beschermd door de woning en 
aan de oostzijde door een windscherm. De bak vulde ik met steenslag en 
zandige aarde. Daarin werden enkele species uitgeplant en in het tweede 
jaar, uitgerekend in deze koude natte zomer, verschenen er reeds bloe
men. Ongetwijfeld verwacht ik in de komende jaren een rijke bloei.

Tijdens zeer strenge naakte vorst en tijdens overmatige vochtigheid 
in de winter zou men de planten met wat plastic af kunnen dekken, maar 
tot dusverre deed ik dit niet, evenmin als bij mijn grote collectie Semper
vivum. De kunst is natuurlijk een zo gunstig mogelijke plaats op te zoe
ken.

Hebt U resultaat, dan bezit U een kostelijk stukje cactussen-natuur, 
waar de rechtgeaarde liefhebber trots op mag zijn. Probeert U het ook 
eens en dan veel succes !
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Weingartia westii (Hutch.) Backbg.

door A. F. H. BUINING

Deze plant werd door P. C. H u t c h i s o n  beschreven als Gymnoca- 
lycium westii in het „Cactus and Succulent Journal of America”, Vol. XXIX, 
Januari-februari 1957, no. 1, p. 11/14, onder de titel „Icones Plantarum 
Succulentarum” nr. 5.

Zij wordt aldaar zeer uitvoerig beschreven en voorzien van twee grote

Figuur 64 Weingartia westii (Hutch.) Backbg. foto: Buining

foto’s en een prachtige tekening van Mrs. M. B l o s .  Misverstand is vrij
wel uitgesloten.

Zij werd in 1936 door J a m e s  W e s t  in Bolivia, dep. Potosi, bij 
Cuchu Ingenis, 40 km ten zuiden van Potosi, op een hoogte van 3500 m 
gevonden, groeiende tussen rotsen op de hellingen van een steile ravijn. 
Het clonotype van W e s t  leeft nog steeds in de botanische tuin van Cali- 
fornië te Berkeley.

Ik was zo gelukkig enige jaren geleden een stek van deze plant te 
ontvangen, die geënt in 1965 bloeide. Voor geïnteresseerden meen ik te 
moeten verwijzen naar bovengenoemd tijdschrift. Prof. C a r d e n a s  
meent, dat de nummers FR 371 en 372 zo niet identiek, dan toch zeer dicht 
bij deze plant staan.
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Speciaal bericht voor de Penningmeesters 
der Afdelingen

Bij het overnemen van het penningmeesterschap van Succulenta is mij 
gebleken, dat verschillende afdelingen hun contributies over 1966 nog niet 
of slechts gedeeltelijk hebben afgedragen.

Ik verzoek U thans omgaand het verschuldigde bedrag te willen over
maken op girorekening 68 05 96 ten name van de penningmeester van Suc
culenta te Pijnacker. Tevens verzoek ik U gelijktijdig een lijst te zenden 
met de namen van de leden waarvoor betaald wordt.

Mocht Uw overschrijving of storting niet op 1 oktober a.s. ontvangen 
zijn, dan zie ik mij genoodzaakt om per kwitantie over het verschuldigde 
bedrag te beschikken.

Uiteraard wordt dat voor U vrij kostbaar, daar de minimum incasso
kosten hiervoor V IJF GULDEN bedragen.

Ik reken dus op Uw aller medewerking om de achterstallige bedra
gen zou gauw mogelijk weg te werken.

Het gironummer van de heer G. D. Duursma te Leeuwarden is 
opgeheven. Alle geldzendingen worden voortaan gezonden op girono. 
68 05 96 ten name van de Algemeen Penningmeester Succulenta.

H. G. HELLENDOORN,
Alg. Penningmeester Succulenta.
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SECRETARISSEN AFDELINGEN

SUCCULENTA 1966

AMSTERDAM: Mevr. A. M. Lageman— 
Stöve, Kierkegaardstraat 27, Amstel
veen.

ARNHEM: A. Geesink, Willem Degen
straat 40, Nijmegen.

D ELFZIJL: A. Meerman, Nansumerweg 
32, Holwierde (Gron.)

DORDRECHT: A. de Graaf, Goudenre- 
genstraat 8, Dordrecht.

EINDHOVEN: W. Sterk, Wevestraat 89, 
Stiphout, post Helmond.

GOOI- EN EEMLAND: N. G. Hafkamp, 
van Amstellaan 10, Loenen aan de 
Vecht.

GORINCHEM: H. den Tuinder, K. v. d. 
Sandeplein 9, Sleeuwijk.

GRONINGEN: C. M. Verloop, Bolhuis
steeg 5, Haren (Gron.)

'M EPPEL: P. van Urk, Werkhorst 48, 
Staphorst, post Meppel.

NIJMEGEN: B. M. J. VAN OS, Pieter 
Zeemanstraat 18, Nijmegen.

NOORD-LIMBURG: I. de Gast, Graaf 
Gerhardstraat 10, Venlo.

ROTTERDAM: J. L. de Slegte, Schie- 
broeksesingel 31, Rotterlam 12.

RIJN- EN DELFLAND: R. F. Davidson, 
Laan van Heldenbrug 14, Voorburg 
Z.H.

TILBURG: L. H. van der Laar, Drijf- 
jachtpad 28, Tilburg.

UTRECHT: J. W. Minjon, Wetsterlaan 
40, De Bilt, Utr.

IJMOND: H. Prins, Gildenlaan 161, 
Velsen-Noord

IJSSELSTREEK: C. Wonnink Jr., Hemo- 
nystraat 56, Zutphen.

W EST FRIESLAND: Mevr. C. L. Koster- 
Ton, Meeweg 12, Schellinkhout.

ZAANSTREEK: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, 
Rosmolenstraat 9a, Zaandam.

ZUID-LIMBURG: P .M. J. Notten, Huize 
Dea, Geulle, Limb.

ZWOLLE: P. K. Buter, Klooienberglaan 
583, Zwolle.

UIT DE AFDELINGEN 

RIJN- EN DELFLAND

Op onze augustus bijeenkomst hield de 
heer Goossens uit België een voordracht 
over het onderwerp : „Waarom de cac
tussen in België zo goed willen groeien”. 
Aan de hand van dia’s demonstreerde hij 
dat bijv. zaailingen na één jaar zaad 
kunnen geven.
Deze methode is vooral van belang om 
zeldzame soorten snel te vermeerderen en 
van ondergang behoeden.
Het was veel te vlug kwart voor elf toen 
de heer Goossens zijn lezing sloot. Deze 
zeer geslaagde avond werd, ondanks de 
vakanties, door 38 leden bezocht.

Het bestuur deelt verder mee dat op 8 
september a.s. de heer P. K. van Arkel 
een lezing zal verzorgen.
Voor de bijeenkomst op 13 oktober zal 
wederom een spreker worden aangezocht.
R. F. Davidson — Laan v. Heidenburg 14, 

Voorburg.

VRAAG EN AANBOD
Wie helpt mij aan stekken van cactussen. 
Brieven aan Guido de Mol, Varensstraat 
10, Wondelgem, België.
Gevraagd : 1 of 2 exemplaren Eriocactus 
schumannianus, planten 5 a 6 jaar oud. 
Br. aan H. Nolten, Kuiperstraat 43, Zut
phen.

STAMPCOLLECTORS !
in U.K.. U.S.A., Switzerland, Norway, Israël, 
etc.
Unlim ited stampexchange own country against

W O R L D S T A M P S  
All sizes. —  Send address and Countries 
you prefer) to :

BRIEFMARKENSAMMLER !
in Deutschland, ös te rre ich , Schweiz, u.s.w.
Tausch Ihrer Heimatmarken (Gross , M ittel- 
und Kleinform at) gegen

W E L T M A R K E N  
Sende Sie Ihre Adresse (und die ge 
wünschten Lander) an :

PORTO —  BOX 4 —  ALMELO —  HOLLAND
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Thans leverbaar :

IMS ü k m u ik ll l
Enumeratio diagnostica Cactacearum 

door Curt Backeberg, Hamburg-Volksdorf

1966. 741 bladzijden — 466 deels gekleurde afbeeldingen. 
18 verspreidingskaarten — Formaat 16,7 X  24 cm, bin
nenband — D.M. 48,— (± f 45,—).

De cactusliefhebberij ondervindt een steeds groeiende belangstelling. Velen houden 
zich ernstig bezig met het verzamelen van deze planten en interesseren zich voor 
een juiste benaming. — Noodzakelijk hierbij is een modern handboek dat geslachten 
en soorten beschrijft, het controleren van de plantennamen vergemakkelijkt en rijk 
geïllustreerd is.
De auteur van het eerder verschenen, uit zes banden bestaande boekwerk „Die 
Cactaceae” heeft deze lexikon geschreven voor vakman en liefhebber. — Zijn 
reputatie en kennis staan er borg voor dat het aan alle verwachtingen zal voldoen.

Verkrijgbaar bij

H.E. BORN - Postfach 34 - 5810 Witten-Bommern - Duitsland

1NKOOP-VERKOOP IMPORT-EXPORT
CACTUSSEN  EN VETPLANTEN

W. J. VAN KEMPEN
Brakkenstein —  Nijmegen

Driehuizerweg 327 —  Tel. 08800—53377

S ^ ptluant I n H. V . D O N K E L A A R
CACTUSKW EKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe importen uit Zuid-Afrika —  Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika 
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1966

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. —  ZONDAGS GESLOTEN.

Cactuskwekerij A. N. B U L T H U IS  &  Co. C .V .
PR O V IN C IA LE W E G  O O ST 8 —  COTHEN (U.) —  TELEFOON  03436— 267
Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal MAMMILLARI A’S

SO RTIM EN TSLIJST O P A A N V R A G E .

17 EN 18 S E P T E M B E R  A.S. 
E E R S T E  3-LANDEN KO N FEREN TIE

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

en prima Vetplanten
D IJKW EG 56 b — NAALDWIJK 

Telefoon 01740—5168.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 65 foto: I.V .T .

Een overzicht van een deel der planten van het I.V.T. te Wageningen.
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<:rO an  m a a n d  tot m a a n d

Het seizoen is nu wel definitief afgelopen en we kunnen thans wel 
overzien hoe dit is uitgevallen. Voor de cactusmensen uitstekend, want 
ondanks het slechte weer, de grote regenval, de betrekkelijk lage tempera
tuur en een geringer aantal uren zonneschijn, sedert vele jaren, zijn de cac- 
tus-bezitters best tevreden. Mooie groei, mooie kleuren en rijke bloei.

Dit komt natuurlijk door de bizonder fraaie voorzomer; we zouden 
bijna vergeten, welk een prachtig weer we hebben gehad in mei en juni; 
het is eigenlijk pas ongeveer met de langste dag omgeslagen. Vooral de 
grote hoeveelheid zonneschijn in die maanden heeft het gedaan en we zien 
hieruit dus duidelijk hoe belangrijk deze tijd is.

Veel bloemen betekent gewoonlijk ook veel zaad en het Clichéfonds, 
waarvan de beheerders zich alweer opmaken de slag aan te vangen, zien 
belangstellend naar de inzendingen van de liefhebbers uit.

Maar niet voor alle liefhebbers is het zo goed gegaan; Lithops b.v. 
heeft, voor wat de bloemen betreft, bijna verstek laten gaan; deze planten 
moeten het juist hebben van een mooie hoogzomer. Haworthia’s hebben 
zich daarentegen van het weer niets aangetrokken, ze zijn goed gegroeid en 
de dunne, spichtige bloeiwijzen zijn evenals andere jaren in normaal aantal 
verschenen.

Hoe de zomer de wintergroeiers heeft beïnvloed, zal in de komende 
maanden wel blijken, laten we goed op onze Crassula’s en Conophyten 
letten.

Uw redacteur heeft ook de hele zomer buiten in de zon gestaan, hij is 
in revisie geweest en thans verzoekt hij een ieder, die wat voor het tijd
schrift heeft, dit wederom naar hem op te zenden.

B .

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, tevens 
tijdelijk Alg. Penningm. Succulenta. Postrek. 
no. 680596, Pijnacker.

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

Redactiecommissie: C. Bommeljé, D. J. v. Vliet
Bibliothecaresse : Mevr. H. Vriesendorp—van 

Aalderen, Ligusterweg 2, Oostvoorne. 
Boekenlijst op aanvrage verkrijgbaar.

Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en België f  8,50 en voor leden in het bui
tenland f  10,00 per jaar met gratis maandblad 
,.Succulenta” .
Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in 

het bezit van de redacteur zijn.
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Cleistocactus vulpis-cauda Ritter et Cullmann

door A. F. H. BUINING

In 1962 beschreven Ritter en Cullmann in „Kakteen und andere 
Sukkulenten” op pag. 38/40 bovengenoemde plant.

In de natuur groeit zij, in Bolivië in de provincie Tomina, departe
ment Chuquisaca, afhangend van de rotsen. Met baar wit tot roodachtige

Figuur 66  Cleistocactus vulpis-cauda foto: Buining

harige zachte bedoorning is zij een prachtige nieuwe verschijning in de 
reeks van nieuwe Cleistocactus.

Gezien de bloem, is zij nauw verwant met Cleistocactus wendlan- 
diorum  Bckgb., echter geven de beschrijvers voldoende afwijkingen aan 
om hun nieuwe soort te rechtvaardigen.

Evenals C. wendlandiorum  bloeit zij reeds rijk op jeugdige leeftijd. De 
bloem is prachtig rood gekleurd. Met haar vosrode dichtbehaarde top is 
zij een gezochte nieuwigheid. De naam is zeer typerend, vulpis-cauda be
tekent vossestaart.

Geënt groeit de plant voortreffelijk, waarschijnlijk ongeënt eveneens
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Notocactus en aanverwanten
door D. J. VAN VLIET

Bij mijn eerste beschouwing over de bloemen van het genus Notocactus 
had ik N. scopa, N. herteri en N. mueller-melchersii ter zijde gesteld. De 
bloemen van deze soorten pasten niet volkomen in de door mij opgestelde 
twee groepen. Ofschoon ik in dit artikel niet de habitus behandel, zou ik, 
vooruitlopende daarop, er nu reeds op willen wijzen dat deze drie soorten 
ook wat dit betreft opvallende verschillen vertonen met de soorten van het 
ondergeslacht, waarin zij zijn ingedeeld. Fric plaatste N. scopa in subgenus 
Setacei en N. mueller-melchersii in subgenus Mammulosi. Werdermann, 
die N. herteri beschreef, vond deze soort door zijn bedoorning het meest 
in subgenus Mammulosi passen. Wat deze conclusie betreft zal het U bij 
het vergelijken van de bloem met de schematische voorstellingen van de 
beide groepen (zie eerste artikel Succulenta no. 5, 1966) duidelijk zijn dat 
hij zich hierin vergiste.

De bloemen van N. scopa en N. herteri (resp. fig. 7 en 8) komen met 
groep 1, de trechtervormige, overeen, vooral wat de inplanting van de 
meeldraden betreft. Dit is primair. Er zijn voldoende secundaire verschil
len aan te wijzen om ze apart te behandelen. De bloem van N. mueller- 
melchersii (fig. 6) behoort qua vorm bij groep 1 (trechtervormige), doch 
wat de inplanting van de meeldraden betreft in groep 2 (klokvormige). 
Hiermee vormt zich een probleem, doch wat het zwaarst is moet het 
zwaarst wegen. Dit is de inplanting van de meeldraden en hierom delen 
wij de plant bij groep 2 in. De bredere bloembodem wijst ook in die rich
ting. Men veronderstelt wel eens, juist door deze tegenstellingen, dat N. 
mueller-melchersii een natuurhybride zou zijn. Ofschoon dit moeilijk is na 
te gaan, is het ook nog een verkeerd uitgangspunt.

De planten zijn en worden nog steeds geïmporteerd. Indien zij nu niet 
in de door ons opgestelde rijtjes passen, dan behoeven deze rijtjes een her-

M . SCO p a .rt. tnuL U K -rneicP oiSii.

Zie tabel fig. 6 Zie tabel fig. 7
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ziening en niet de planten. Zie 
voor beschrijving artikel Buining 
in Succ. no. 3, 1956. Teneinde de 
verschillen tegenover elkaar te 
stellen, zal ik wederom van een 
tabel gebruik maken. De tekenin
gen zijn doorsneden van de betref
fende bloemen van de planten, op 
ware grootte. Zie de afbeeldingen 
op de vorige pagina en hiernaast.

Fig. 6
Bloemvorm trechtervormig
Bloembladvorm lancetvormig

gekarteld

Bloembladkleur glanzend citroen
binnenzijde geel

Bloembladkleur glanzend citroen
buitenzijde geel met soms iets 

rosé middenstreep
Bloembuis, vorm trechtervormig 

aan de basis iets 
verbreed

Bloembuis, kleur verlopend van de 
voet van de bloem 
bladen van citroen
geel tot diepgeel 
aan de bodem

Bloembuis, licht bruine wol en
bekleding donkerbruine bor

stelharen, licht 
rode tot groen
achtige schubjes

Vruchtbeginsel gerekt
Inplanting meel in de bloembodem
draden om de voet van 

de stijl

Nectarium langs de stijl ver
zonken

Meeldraden, kleur geel
niet bewegelijk

Helmknoppen
kleur

licht geel

Stijl licht geel
Stempels ±  9, licht rood 

tot rosé
Bloeitijd april

Figuur 7 Figuur 8
trechtervormig trechtervormig
spatelvormig, 
gepunt en iets 
gekarteld

spatelvormig, 
gepunt en gekar
teld

aan de punt 
citroengeel, met 
gele middenstreep, 
naar de voet tot 
geel verlopend

aan de punt paars- 
lila met rodere 
middenstreep naar 
voet verlopend tot 
wit

citroengeel paarslila

breed trechter breed trechter
vormig vormig

van de voet van de van de voet van de
bloembladen af: bloembladen tot de
geel verlopend 
naar oranje geel 
op de bodem

bodem wit

witte w ol aan de witte wol aan de
voet boven bruine voet, boven bruin
wol en bruine bor en bruine borstel
stelharen, licht 
groene schubjes

haren

kort - rond kort - rond
van de bloem bo van de bloem bo
dem af tot ±  % dem af tot ±  %
hoogte in de hoogte in de
bloembuis bloembuis
aan voet van de langs stijl verzon
stijl ken
diep geel licht geel
bewegen zich naar bewegen zich naar
stamper bij aan stamper bij aan
raking raking
licht geel oranje geel

geheel purperrood licht geel
±  11, purperrood ±  9, wit

april - mei april - mei
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Over de bloemkleur van N. herteri (figuur 8) lopen de meningen nogal 
uiteen. Volgens de originele beschrijving van Werdermann is de bloemkleur 
„purpurei”, dit is paars. Ook komt volgens sommigen een meer rood-bruin- 
achtige kleur voor. Deze gaan vermoedelijk uit van wat Werdermann in 
zijn naschrift aangeeft van de kleur bij gedroogde bloemen „lichtrood tot 
bruinachtig”. W. Haage geeft als kleur „karmijn violet” aan. Backeberg 
noemt de kleur „purpur”. De bloemkleur van ons exemplaar is „lila . De 
in Fric’s ondergeslacht Mammulosi ingedeelde N. rubriflorus heeft volgens 
de auteur Kolicher een rode bloemkleur. Volgens Fric is N. brasiliensis ver
want aan N. rubriflorus. Werdermann veronderstelt in zijn naschrift op zijn 
beschrijving van N. herteri dat deze plant verwant is aan N. rubriflorus. 
Wat de bedooming betreft is de soort ook zeer variabel, zoals eveneens het 
aantal importen, dat de laatste tijd wordt ingevoerd, laat zien. Deze stroom 
importen, waaronder vele nieuwe soorten, doen dan ook deze door mij ge
geven indeling rechtvaardigen. Het laat zich aanzien dat onder de nieuwe 
soorten beslist verwanten zijn van N. scopa en N. herteri. Dit is inmiddels 
al het geval met N. horstii (Succ. no. 1, 1966), een wat habitus en bloem
vorm betreft zeer nauw aan N. herteri verwante soort. De bloemkleur is 
echter oranje-rood, zoals ook een bloeiend exemplaar in mijn verzameling 
aantoonde.

De soorten van Notocactus zijn hiermede behandeld. Rest alleen nog 
de „aanverwanten”. Het genus Brasïlicactus bestaat uit de soorten B. hasel- 
bergii en B. graessneri. De bloemvormen van beide soorten, die ook wat 
habitus betreft, verre van Notocactus staan, kunnen wij moeilijk inpassen 
in de twee opgestelde groepen. De opvallendste verschillen zijn (resp. fig. 
10 en 11), dat de meeldraden alleen in de bloembuis zijn ingeplant, zij laten 
een behoorlijke ruimte (nectarium) aan de voet van de stamper vrij. De 
bloembuis is smaltrechtervormig en alleen met borstelharen bekleed. De 
bloembladen nemen, speciaal bij B. haselbergii, een bijzondere stand in, 
ongeveer overeenkomende met sommige bloemen van het genus Neoporte- 
ria en gelijk ook hier het geval is sluiten zij niet ’s nachts. De kleur van de 
bloemen mogen wij geen uitzondering noemen. N. herteri en in zekere zin 
ook N. scopa zijn, wat kleuren betreft, ook buitenbeentjes. Nu is de vraag 
gewettigd of dan het subgenus Mammulosi met hun bijzondere meeldra- 
den-inplanting en de klokvorm van de bloemen ook afgezonderd dienen te 
worden. Om dit juist te kunnen beoordelen zullen eerst alle facetten van 
de planten bekeken moeten zijn. Naar mijn mening opent het beslist bij
zondere perspectieven in de toekomst, maar laten wij terugkeren naar het 
geslacht Brasilicactus. Omdat sommigen de Brasilicactussen nog steeds als 
soorten van Notocactus beschouwen, zullen wij beide soorten in een tabel 
opnemen en door middel van een schematische voorstelling (fig. 9) stellen 
we een derde groep op de ,„smaltrechtervormigen”, waarbij de meeldraden 
in drie kwart van de bloembuis zijn ingedeeld.

Als laatste zou ik nu het genus Eriocactus in dit overzicht moeten be
trekken, doch zoals ik reeds in het eerste artikel, over de zaden, meeldeelde, 
ben ik niet in het bezit van E. schumannianus bloemen. Voor een goede 
beoordeling van dit geslacht zijn deze beslist noodzakelijk. De zaden van
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beide soorten E. schumannianus en E. leninghausii, het geslacht Eriocactus 
is inmiddels met de soorten E. magnificus (Succ. 4, ’66) en E. claviceps 
(Succ. 8, ’66) uitgebreid, zijn verschillend. Dit zou ook bij de bloemen wel 
eens interessante verschillen kunnen geven. Ik hoop echter dit ontbrekend 
gedeelte alsmede de gegevens van de aan Notocactus zeer verwante soorten 
van het genus Parodia, t.w. P. brevihamata, P. alacriportana en P. buene- 
ckeri alsmede enige hier dichtbij staande importen te verstrekken.

B. ness ne ft./. 3 x veRQROOi.

Smaltrechtervormige Zie tabel fig. 10
Figuur 10

Zie tabel fig. 11
Figuur 11

Bloemvorm smaltrechtervormig smaltrechtervormig
Bloembladvorm gepunt lancetvormg en 

iets gekarteld
spatelvormig
aan de punt ingekerfd

Bloemblad kleur 
binnenzijde

oranje met rodere punt groen aan de punt naar 
de voet tot geel

Bloemblad kleur rood aan de punt met groen aan de punt naar
buitenzijde rode middenstreep verlo

pend naar oranje aan de 
voet

de voet naar geel ver
lopend

Bloembuisvorm smaltrechtervormig smaltrechtervormig aan 
de basis verbreed

Bloembuis kleur aan de rand oranje verlo
pend naar wit, om de 
voet van de stijl, oranje

van de rand tot bodem 
wit

Bloembuisbekleding groen roodachtige schub
jes met witte borstels 
haren

groenachtige schubjes 
met witte borstelharen

Vruchtbeginsel rond, in verhouding tot 
de bloem zeer groot

idem

Inplanting meeldraden % bloembuis, % van de 
bodem af geen inplanting

idem

Nectarium aan de voet stijl idem
Meeldraden, kleur wit idem
Helmknoppen, kleur wit idem
Stijl licht oranje zeer lichtgeel
Stempels ±  9, wit ±  9, wit
Bloeitijd december tot en met 

maart en later
april—mei

D. J. van Vliet, Leuvensestraat 59, Scheveningen. (Wordt voortgezet)
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Ook de Afrikaanse flora heeft 
hulp nodig!

OVER HET „WORLD W ILD LIFE FU N D ’-PROJECT TOT OPRICH

TING VAN HET EERSTE PLANTENRESERVAAT IN KENYA. 

door PETER R. O. BALLY,

conservator voor botanie aan de Universiteit te Geneve en voormalig leider van de 
botanische afdeling aan het „Coryndon Museum” te Nairobi (Kenya)

De mens van heden en in het bijzonder de stadsbewoner leeft zonder 
echte verbondenheid met de Natuur; hij moge er in zijn vrije tijd nog zo 
van genieten en voor zijn dagelijks leven uit de aanblik ervan kracht put
ten, toch beseft hij slechts zelden hare echte en alomvattende betekenis 
voor zijn bestaan.

De explosieachtige uitbreiding in onze eeuw van de mensheid op de 
gehele aardbol, verbonden met de ontzagwekkende stijiging van de levens
behoeften van de enkeling zijn een direct gevolg van de technische en in
dustriële ontwikkeling en hebben een geweldige stijging van voedsel- en 
goederengebruik ten gevolge, die slechts ten koste van de natuurlijke reser
ves onzer aarde kunnen worden bevredigd.

Een niet vooringenomen waarnemer van deze lawineachtige ontwik
keling kan nauwelijks nog van een eenvoudige overweldiging van de Na
tuur spreken; de uitbuiting heeft reeds het karakter van een totale oorlog 
aangenomen waarin alle wapens geoorloofd zijn.

Wanneer bijvoorbeeld een eeuw geleden tropische wouden door in
spanning met bijl en vuur werden ontgonnen, gaat men nu de Natuur met 
bulldozers, springstoffen en gifgassen te lijf om nieuwe grond aan te win
nen en cultures te beschermen.

De mens heeft in de loop van de laatste tientallen jaren de werktuigen, 
waarmede hij het aanzien van de aarde naar zijn zin wijzigt, honderd maal 
sterker gemaakt.

De Natuur kan echter zijn sinds de schepping begonnen ontwikkelings- 
rythme niet ontgaan of het versnellen; zij staat tegenover de inbreuk van 
de mens even weerloos als de naakte mens tegenover een vlammenwerper.

Sinds lang heeft tropisch Afrika het predikaat „graf van de blanke” 
verloren; de vooruitgang van de moderne wetenschap heeft de verrader
lijke tropenziekten overwonnen.

Was het grote wild nog omstreeks de eeuwwisseling een ernstige hin
dernis voor de snelle ontsluiting van het land, thans is het reeds sterk 
gedecimeerd of zelfs gedeeltelijk verdwenen, zodat zijn voortbestaan van 
de mens afhangt.

Latere generaties zullen het aan het inzicht en het initiatief van enke
len te danken hebben, dat nationale parken en reservaten zijn gesticht,
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waarin de resten van een eens zo weelderige fauna een asyl vonden en waai
de bezoekers zich nog een voorstelling maken kan van een anders hopeloos 
verloren gegaan gedeelte van de scheppingsgeschiedenis.

Evenals de fauna is in Afrika ook de inheemse vegetatie in groot 
gevaar en op vele plaatsen reeds aan de vernietiging prijsgegeven, zij het 
door het kappen van bossen, zij het door de aldoor groeiende behoefte aan 
cultuurgronden, ofwel tengevolge van het overmatig gebruik van weide
grond door de tot onmetelijke proporties uitgegroeide veestapel.

In de laagvlakte en de kustgebieden van Oostafrika bedekken mono- 
cultures van het uitheemse sisal reusachtige oppervlakten, die vroeger een 
rijke en gevariëerde vegetaties bezaten en welke nu geheel verdwenen is. 
Dit is een ontwikkeling, die niet te voorkomen was, aangezien de produc
tie van sisal de economische ruggegraat van deze landen is.

Ook in de hooglanden verdwijnen de wouden met hun gevariëerde 
flora om voor koffie- en theeplantages of voor akkerbouw plaats te maken, 
waarvan het bestaan van de snelgroeiende bevolking afhangt. Zelfs gebie
den, die zelf niet ontgonnen worden, worden er door bedreigd, aangezien 
de verregaande vernietiging van het natuurlijke plantenkleed ernstige ero
sie veroorzaakt, waardoor klimatologische wijzigingen optreden, waaraan 
de oorspronkelijke vegetatie niet is aangepast.

Haar bescherming is daardoor in de tropen van even grote — zo niet 
nog groter — belang dan bij ons. Onze kennis over haar belang voor de 
mens staat nog in zijn kinderschoenen en een voortijdige vernietiging dreigt 
ernstig ons nog van onbenutte schatten te beroven, nog voor wij in staat 
zijn deze tot ons nut aan te wenden of over hun bestaan nadere studies te 
maken.

Nu nog worden elk jaar nieuwe tropische planten ontdekt; van andere 
reeds bekende soorten vindt men eigenschappen, die in de moderne ge
neeskunde van eminent belang zijn en welke nieuwe nog verrassende reme
dies zijn, zoals in de laatste jaren het C o r t i s o n  dat in een Afrikaanse 
Strophanthus werd gevonden of het bloeddruk verlagende „S e r  p a s i 
dat uit een indische en later een Afrikaanse Rauwolfia gewonnen werd.

De initiatieven van het „World Wildlife Fund (W.W.F.) nu voor het 
eerst in Afrika een gebied als echt „vegetatie-reservaat onder bescherming 
te stellen, zijn buitengewoon toe te juichen en moeten met alle middelen 
ondersteund worden.

De keuze viel op „Mutomo-Hill”, een berg met mooie rotspartijen in 
het Kitui-district in Kenya, ca. 140 km ten Oosten van Nairobi, die een 
bijzonder grote rijkdom aan succulenten vertoont en bovendien nog andere 
zeldzame en interessante soorten herbergt.

Het doel is in de eerste plaats de redding van deze plantensoorten in 
hun oorspronkelijk milieu; daarnaast moet het kleine reservaat ertoe die
nen de talrijke toeristen die jaarlijks Kenya bezoeken een nadere kennis
making met de zo fascinerende inheemse plantenwereld te verschaffen.

De daar wonende negers zijn arme, kleine boeren en geitehoeders en 
het pleit voor hun vooruitstrevende opvatting dat zij bereid waren het land 
voor natuurbeschermingsdoeleinden ter beschikking te stellen.



Voor de verwezenlijking van het project moeten financiële middelen 
opgebracht worden, die weliswaar bescheiden zijn, maar toch niet door de 
bevolking ter plaatse kunnen worden gedragen.

Zij belopen voor de eerste tijd ƒ 5400,— die voor de bouw van een 
kamp, een parkeerplaats, een drinkwaterleiding en de omheining nodig 
zijn. Bovendien is de uitgave van een geïllustreerde gids gepland, ter in
formatie van de bezoekers.

Zoals dit artikel aantoont is dus niet alleen de afrikaanse fauna maar 
ook de vegetatie in gevaar en beeft deze onze hulp nodig! Anders zullen 
zeker op korte termijn zeer aparte en waardevolle planten — in het bijzon
der ook succulenten — van de aardbodem verdwijnen.

Daarom wordt een ieder opgeroepen een bijdrage te leveren tot het 
instandhouden van de natuurlijke schoonheid van de Afrikaanse flora.

(Vertaling: A. J .  Janse)

Arthrocereus rondianus Backbg. et Voii.
door A. F. H. BUINING

Wij hebben aan de heer O. Voll, in leven hortulanus aan de botanische 
tuin te Rio de Janeiro, te danken, dat een aantal cactussen uit het enorm 
grote Brazilië in Europa bekend zijn geworden. De door hem gevonden 
planten werden met nadere gegevens aan Curt Backeberg gezonden, die 
ze samen met Voll beschreef.

Tot deze planten hoort onder andere de in de titel genoemde Cereus- 
achtige plant, die beschreven werd in „Blatter für Kakteenforschung 1935-

Figuur 6 7  Arthrocereus rondianus Backbg. et Voll. foto: Buining
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4” en in het Amerikaanse „Cactus and Succulent Journal 1951, pag. 120 
door een latijnse diagnose werd gelegaliseerd.

Zij komt hier en daar in verzamelingen voor, meestal geënt, en vraagt 
nog al wat aandacht.

Indien wij „Echinopsis m irabilis’ buiten beschouwing laten, komt het 
genus Arthrocereus uitsluitend in Brazilië voor en tot dusver alleen in de 
staat Minas Geraës. De bekende soorten zijn alle nachtbloeiers en met 
uitzondering van A. rondianus zijn de bloemen alle wit. A. rondianus vormt 
hierop met haar prachtige sierlijke rose-lila gekleurde bloemen een schit
terende uitzondering. De kleur is van een ongelofelijke pracht.

Voor een foto zonder kunstlicht, zoals de afgebeelde, moet men er 
’s morgens echter tijdig bij zijn, want in de ochtend sluit de bloem haar zo 
schoon gekleurde kroon voor goed.

Het feit, dat deze plant uit Midden Brazilië komt, zegt wat de tempe
ratuur betreft voldoende. Gelukkig groeit zij in rotsspleten bij Diamantina 
op ongeveer 700 m hoogte, zodat zij toch heel wat meer kan verdragen, 
dan de ongeveer op zeehoogte groeiende cactussen uit die streken.

Backeberg stelde voor deze soort en E. m ellobarretoi het ondergeslacht 
Cutakia op. De rechtvaardiging hiervan lijkt mij vooralsnog vrij zwak.

Met belangstelling zien wij uit naar publicaties van R i 11 e r, die 
deze streken niet zo lang geleden doorkruiste.

Het enten van Euphorbia's

Figuur 68
foto: van Arkel

Euphorbia obesa 
geënt op

Euphorbia echinus

Plant uit de 
collectie 

A. E. Janssens

Over het algemeen wordt het enten van Euphorbia s nog maar weinig 
toegepast. Ik zag het voor het eerst bij de heer A. E. Janssens in Den Haag. 
Hij heeft al verscheidene zeer grote Euphorbia s geënt staan, zoals E. obesa  
en E. meloformis.

Men moet voor het enten uitsluitend goede gezonde planten gebrui-

door W. ALSEMGEEST
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ken. Als onderstam zijn wel het meest geschikt Euphorbia mammillaris, E. 
globosa en E. echinus. Ik zelf heh de beste resultaten met E. mammillaris.

Tot nu toe heb ik alleen maar Euphorbia geënt. Men gebruikt ook wel 
Geropegiaknolletjes om Tavaresia op te enten, terwijl Stapelia’s gebruikt 
kunnen worden voor Tavaresia en Hoodia. Ik heb daarmee echter zelf nog 
geen ervaring gehad, maar dat is nog het beproeven waard. Op het ogen
blik bezit ik te weinig materiaal om dit te proberen.

De geënte Euphorbia’s groeien niet sneller, maar zijn beter tegen in
vloeden van buiten bestand.

Het enten gebeurt op dezelfde manier als bij cactussen. Als met het 
snijden melksap te voorschijn komt, hoeft men dat niet weg te halen, men 
moet echter wel de centrale assen in de gaten houden. Deze moeten, net 
als bij de cactussen, op elkaar komen. Als men de entling op de stam 
heeft geplaatst spant men er twee elastiekjes over welke men na drie dagen 
weer kan verwijderen, de enting is dan, als alles goed is gedaan, gehikt.

Misschien zijn er mensen die ook wat ervaring hebben met het enten 
van Euphorbia’s of andere geslachten van de vetplanten, ik zou daar dan 
graag iets over willen vernemen.
Adres : W. Alsemgeest, Stieltjesstraat 92, Den Haag.

Kent U deze Collega ?
door W. EWALS

De mensen hebben de eigenschap alles in vakjes te zetten en dan 
weer te verdelen in kleinere vakjes. Hieraan heb ik mij ook schuldig ge
maakt. De succulentenverzamelaars kunnen we in drie groepen verdelen 
namelijk cactus, vetplanten en cactus en vetplantenverzamelaars, deze drie 
groepen zijn ieder weer in drie categorieën te splitsen :

De beginneling — de eerste 10 jaar )
De gevorderde — van 10 tot 25 jaar ' verzamelen (resp. kweken)
De oude liefhebber — 25 jaar en meer ^

Tot de gevorderde, cactus en vetplanten liefhebbers behoort beslist 
de heer J. Slabbers, Herkenbosserweg 16, Roermond.

De heer Slabbers verzamelt succulenten in het algemeen. Ik verzamel 
alle geslachten, maar dan wel de mooiste er uit, zegt hij. Dat waren dan 
de zwaar en mooi bedoornde cactussen. Wel had hij een zwak voor Euphor
bia’s die er in een 25-tal te bewonderen waren. Over het algemeen geno
men zijn het planten die het verzamelen echt wel waard zijn, maar men 
ziet ze meestal niet in zulke grote groepen bij elkaar.

In 1955 reisde ik reeds met deze enthousiaste liefhebber naar de jubi
leumtentoonstelling in Haarlem. Wat wij daar te zien kregen was te veel. 
Het was zo erg dat ik hem ’s avonds nauwelijks mee naar huis kon krijgen. 
De heer Slabbers die niet tot de jongste leden van de afd. Noord-Limburg 
behoort houdt zich wel bezig met de jongste methode van planten kweken,
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Figuur 69 foto: W. Ewals
De lieer Slabbers bij zijn planten in één van de drie serre s

zo heeft hij het vorige jaar zijn ongeveer 2000 koppen tellende succulenten- 
familie voor de helft in blikken gezet en het bevalt hem uitstekend. Enkele 
bijzonder mooie planten die er te zien zijn, zijn b.v. Mammillaria gracilis, 
een doodgewone plant zult U zeggen, maar hebt U hem wel eens gezien 
met een diameter van 20 cm ? Een Oreocereus, hoog geënt, (een meester
stuk), een groep Eriocactus leninghausii’s, 6 jaar oud, en dit jaar voor het 
eerst in bloei; een plant hoeft beslist niet zeldzaam te zijn om mooi te zijn. 
Er stonden er nog veel meer die het noemen waard zijn, maar dit zou 
hier te ver voeren. Van ’t kweken van onderstammen heeft hij van begin af 
aan het nut ingezien en het resultaat is dat hij hieraan geen gebrek heeft. 
Er staan b.v. zo’n 25 tot 30 Trichocereus pachanoi van een goede meter 
hoog klaar voor hoogenting.

De heer Slabbers die een uitmuntend verzamelaar is en steeds klaar 
staat voor de afdeling, wensen wij nog veel plezier met zijn interessante 
hobby.
Adres : W. Ewals, Grotestraat 65, Tegelen (Limb.)

RECTIFICATIE

In het augustusnummer is helaas een drukfout geslopen. Op blz. 119 
staat Lasiocereus rupicolus Ritter, dit moet zijn Lasiocereus r u p i c o l a  
Ritter. A. F. H. Buining.
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Onze lezers schrijven...
De heer W. Aeyelts Averink, Toekomst straat 216, Enschede schrijft ons :

Sedert drie jaar ontvang ik nu Succulenta en steeds heb ik het blad 
met belangstelling gelezen. Ik heb nu een cactusverzameling die eerst 
enkele jaren in een kleine platte bak in de tuin de zomer doorbracht, maar 
door zeer ongunstige overwinteringsplaatsen ging steeds veel verloren. Dit 
voorjaar heb ik een kleine kas gebouwd (15 x 2,5 meter) en ik geloof nu, 
mede door gunstige zaairesultaten op de goede weg te zijn. Veel steun (en 
plantjes) kreeg ik van de heer Scharp in Enschede. Van hem leende ik ook 
een aantal oude Succulenta’s 1952—1962.

Nu moet mij toch van het hart dat deze oude jaargangen veel interes
santer waren dan de tegenwoordige, althans voor mij, beginnend verzame
laar. De raadgevingen over cultuur, zaaien, verwarming etc., de bezoeken 
aan verzamelaars, en vooral de beschrijvingen van verschillende geslachten 
als Notocactus, Rebutia en Parodia vind ik en met mij velen veel leesbaar
der dan de opsommingen van latijnse omschrijvingen die wij tegenwoordig 
te lezen krijgen. Ik neem gaarne aan dat bepaalde verzamelaars ook deze 
informatie van groot belang acht, maar voor de doorsnee liefhebber lijken 
me wat populaire artikelen toch wel aardiger. Is er nu niet iemand bereid 
weer eens een serie artikelen over de moderne geslachten Neoporteria, Neo- 
chilenia, Copiapoa etc. op te zetten in de trant van de hierboven genoem
de ? Let wel, dit is geenszins bedoeld als een afkeuring van de inhoud 
van Uw blad, doch hooguit een verzoek het blad voor beginners zoals ik 
interessanter te maken.

Mag dit ook een antwoord zijn op de opmerking van de voorzitter op 
de algemene vergadering : „Er zijn toch wel boeken in de bibliotheek voor 
beginners”. Ja. . . . maar deze boeken heeft niemand lang tot zijn beschik
king en tot determinatie voor soorten komt men dan slechts als men een 
bepaald boek ter beschikking heeft, en ik geloof dat een ieder meer gebaat 
is met een steeds bij de hand zijnde beschrijving in Succulenta.

Tenslotte zal ik gaarne bereid zijn ook mijn steentje bij te dragen door 
af en toe een artikel te schrijven, voor zover dit in mijn vermogen ligt. B.v. 
heb ik voor de verwarming van mijn zaaibak gebruik gemaakt van de ver- 
warmingsdraad die ook in elektrische dekens gebruikt wordt (6.3 Volt, geen 
ingewikkeld geknoei met transformator wikkelingen en redelijk goedkoop).

Dan nog een laatste vraag: kunt U mij het adres geven van iemand 
die zijn kas elektrisch verwarmd met een kabel en thermostaat ?

*  *
*

De redactie tekent hierbij aan :

Bovenstaand schrijven van de heer Aeyelts Averink was gericht aan 
onze secretaresse Mevrouw Grullemans. Gaarne nemen wij het op in Suc
culenta omdat het een van de schaarse reacties is van onze lezers op de
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inhoud van ons tijdschrift en omdat liet op een prettige manier kritisch is.
De klacht dat de oude jaargangen van Succulenta interessanter zijn 

dan de tegenwoordige is ook vroeger dikwijls gehoord. Wij moeten de 
inhoud van een jaargang niet beoordelen naar enkele nummers, maar in 
zijn geheel. Bij het doorbladeren van de laatste jaargangen zien wij dat 
vele cactussen en vetplanten besproken werden en slechts in augustus 1966 
vinden we een reeks latijnse diagnosen die noodzakelijk zijn voor het be
schrijven van nieuwe planten. Deze planten zullen in de volgende num
mers in onze taal worden beschreven en afgebeeld.

Natuurlijk zouden ook wij gaarne zien dat we over de „moderne ge
slachten” artikelen ontvingen van leden die hiervan voldoende kennis heb
ben en beschikken over goede foto’s. Voor het determineren van zijn plan
ten kan een tijdschrift evenwel geen uitkomst geven, daarvoor is het ter
rein veel te groot. Goede handboeken zijn onmisbaar.

Tenslotte danken we de heer Aeyelts Averink voor zijn bereidheid 
zijn vermogen aan ons blad mede te werken.

Wellicht is er onder onze lezers iemand die ervaring heeft met het 
electrisch verwarmen van een kas.

Een artikel hierover zullen we gaarne opnemen.

*  *
*

Noot van de zetter :

Ik verwarm mijn kas naar de methode van de heer Bommeljé, d.w.z. 
met een Alladin petroleumvergasser, welke ik nooit volop laat branden. 
Een hogere temperatuur dan 5 gr. boven het vriespunt is voor mijn kas 
voldoende. Het is groot 2,40 x 1,80 x 1,90. Daarnaast heb ik nog een elec
trisch kacheltje met thermostaat staan, aangesloten op een stopcontact in 
huis. Wordt het nu kouder dan 5 graden dan springt de thermostaat aan en 
brengt de kas weer op de gewenste temperatuur. Het aanblijven van de 
electriciteit duurt nooit lang, want de gewenste temperatuur is zeer snel be
reikt. Zonder bezwaar en gevaar voor bevriezing gaan we met een gerust 
hart een weekje weg. De thermostaat doet al enige jaren goed haar plicht. 
Een kasje geheel electrisch verwarmen zou ik niemand willen aanraden, 
want dan loopt de electriciteitsrekening aardig op.

Het Clichéfonds
U ziet natuurlijk gaarne veel afbeeldingen in Uw blad. Dat kan 
alleen als U Uw overtollige zaden aan de heer W. Ruijsch, 
Brinkstraat 49 te Bennekom stuurt.
Het ligt overigens in de bedoeling reeds in het decembernum
mer met een zadenlijst uit te komen.

W. RUIJSCH

159



Cactuskwekerij A. N. BU LTH U IS & Co. C.V.
PRO VIN C IA LEW EG  O OST 8 — COTHEN (U.) — TELEFO O N  03436—267

Uitgebreid sortim ent vetplanten en cactussen, speciaal M A M M ILLA RI A’S

S O R T IM E N T S L IJS T  OP AANVRAGE.

S £ tc ptluasnTt ! £  H. v. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 01835— 430

Regelmatig nieuwe importen u it Zu id-A frika —  Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-A frika 
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1966

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. —  ZO NDAGS GESLOTEN.

STAMPCOLLECTORS !
in U.K., U.S.A., Switzerland, Norway, Israël,
etc.
Unlim ited stampexchange own country against 

W O R L D S T A M P S  

Al l  sizes. —  Send address and Countries 
you prefer) to :

PORTO —  BOX 4 —

BRIEFMARKENSAMMLER !
in Deutschland, ö ste rre ich , Schweiz, u.s.w.
Tausch Ihrer Heimatmarken (Gross , M itte l- 
und Kleinform at) gegen

W E L T M A R K E N  
Sende Sie Ihre Adresse (und die ge- 
wünschten Lander) an :

ALMELO —  HOLLAND

UIT DE AFDELINGEN

GOOI- EN EEMLAND
Bij de aanvang van de bijeenkomst op 
2 augustus j,l. ontstond een levendige 
discussie over de gevreesde schimmels die 
onze planten kunnen belagen.
Het vóór en tégen van de verschillende 
bestrijdingsmiddelen werd door de leden 
tegen elkaar afgewogen.
Na de pauze kwam de heer F. Sjollema 
weer aan het woord op deze tweede avond 
van dit jaar over het enten van onze suc
culenten, vooral nu over de voordelen 
hiervan voor de cristaat vormen.
De heer Sjollema heeft het niet bij woor
den alleen gelaten, er werd ook weer 
flink gesneden, met veel belangstelling 
heeft de afdeling deze avond gevolgd.

N. G. HAFKAMP, Secretaris, 
v. Amstellaan 10, Loenen aan de Vecht.

RUN- EN DELFLAND

Op onze septemberbijeenkomst hield de 
heer K. P. van Arkel een lezing over 
„Hybridisatie”. Aan de hand van enorm 
grote cellen die hij middels dia’s projec
teerde vertelde hij over de vele proble
men rond de bevruchting en alle daar
mee verbonden facetten.

Het was een druk bezochte vergadering. 
Het was al laat toen de heer van Arkel 
deze zeer leerzame voordracht sloot.
Op 13 oktober en 10 november hopen wij 
wederom te vergaderen.
R. F. Davidson — Laan v. Heidenburg 14, 

Voorburg.

NIEUWE LEDEN

A. P. Dronkers, Maassingel 55, ’s-Herto- 
genbosch

R. Kamminga, Jac. van Camperslaan 178, 
Hilversum

C. G. de Groot, Kouterestraat 10 a, Rot- 
terdam-24

M. van Gelder, Tulpenstraat 16, Heteren, 
Gld.

C. A. E. Parr, 30 Wray Crescent, London 
N.Y., Engeland

VRAAG EN AANBOD
Wie kan en wil mij helpen aan één of 
enige plantjes van Ophthalmophyllum  
verrucosum? Ik wil gaarne slijk der aarde 
offeren of wel ruilen tegen Lithops of 
Conophytums. Brieven aan G. TEUSINK, 
J. E. de Witstraat 50, Uitgeest.
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M AANDBLAD  VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIG ING VAN LIEFHEBBERS 
VAN CACTUSSEN  EN ANDERE VETPLANTEN

Figuur 70 Tradescantia pexata in de winter 

(zie het artikel op pagina 163)

foto: I.V.T.
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^ U a n  maand tot maand

Zoals de lezers elders in dit blad zullen kunnen lezen, is de Drie- 
Landen Conferentie te Well een groot succes geworden; deze werd zelfs 
bezocht door bijna tweehonderd deelnemers uit drie landen.

Dit resultaat is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de uit
stekende organisatie; ook de ligging was gunstig, al moet men daaraan 
geen overdreven waarde hechten, immers voor de meeste Nederlandse 
liefhebbers is Well niet naast de deur en ook voor de Belgen, die, als ik 
wel ben ingelicht, merendeels uit Antwerpen en omgeving kwamen, was 
het een hele afstand.

De beurs was waarschijnlijk wel de grootste trekpleister; men noem
de het daar „ruilbeurs”, maar er is ook veel verkocht en we kunnen daar
over verheugd zijn. Natuurlijk is ruilen een uitstekende methode om niet 
al te duur voor zijn goede doubletten iets moois te bemachtigen, op 
kopen is toch niets tegen, integendeel, er zijn tegenwoordig verscheidene 
handelaren, die waardevol en vaak geïmporteerd materiaal aanbieden en 
zodoende de liefhebbers in staat stellen ook deze, in het algemeen moeilijk 
te bemachtigen, planten in hun verzameling op te nemen.

Het Wageningse weekeinde stak bij eerstgenoemd gebeuren met zijn 
20 deelnemers maar povertjes af. Maar daar ligt het accent wat anders, 
we trachten daar wat meer te studeren. Ruilen en kopen is bijzaak, het 
komt daar vooral aan op het mondelinge contact, op de voordrachten en 
vooral op de discussies, die daaraan steeds verbonden zijn. Dan is een 
groep van enkele tientallen juist van de goede grootte.

Toch geloof ik evenwel, dat de belangstelling niet uitbundig is en 
ik zou hen, die wat voor studie voelen, willen opwekken, er eens aan deel 
te nemen. Voor de volgende bijeenkomst (11 en 12 maart 1967) wordt de 
ledenlijst grondig herzien; zij die nooit of zelden komen zullen worden 
afgevoerd, zodat plaats open komt voor nieuwe enthousiastelingen. Het 
weekeinde staat voor ieder open, die gaarne wat wil leren, en vooral voor 
hen, die bereid zijn hun vergaarde kennis over te dragen. Er wordt nooit 
iets bepaalds opgegeven, het zijn steeds voordrachten over onderwerpen, 
waarvan men door studie wat meer is te weten gekomen dan een ander.

Vooral voor het lezenswaardig houden van ons blad is het noodza
kelijk, dat het aantal liefhebbers, dat in bepaalde vraagstukken duikt, en 
bereid is hiervan verslag te doen, wordt vergroot; het aantal medewer
kers slinkt nog steeds.

De kosten van een weekeinde bedragen vijftien gulden, dus geen be
drag, waarvoor men van deelneming behoeft af te zien. Opgave zenden 
naar de Redacteur.

Boom
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Tradescantia pexata H. e . Moore

B. K. BOOM

(zie ook de afbeelding op de voorpagina)

Een vrij nieuwe succulente plant, waarvan de cultuur voor menigeen 
een aantrekkelijke zaak is, ziet men hier afgebeeld. Het is Tradescantia 
pexata, inheems in Noord Oost Mexico en pas betrekkelijk kort geleden in
gevoerd.

De plant was al enige tijd in Amerika in cultuur onder de naam 
T. veldthoutiana (zie Exotica p. 434, 1959), ook wel als White \ elvet en

Figuur 71 foto: I.V.T.
Tradescantia pexata in de zomer

het is mogelijk, dat ook reeds in ons land exemplaren onder die naam zijn 
geintroduceerd.

De geschiedenis van de invoer ligt in het duister. Zeker is, dat Dr. 
Morgan te Richmond (Californië) hem in 1955 in zijn bezit had. (Dit is 
Dr. Morgan, waarnaar Sedum morganianum is genoemd).

Het is een typische Tradescantia : de bladen staan 2-rijig en zij lopen
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aan de voet uit in een gestreepte bladschede. De bloemen bloeien maar 
één dag en hebben 6 meeldraden. Het is natuurlijk wel jammer, dat de 
bloei maar één dag duurt, dat wordt evenwel weer goed gemaakt, doordat 
er iedere dag weer een nieuwe bloemknop opengaat. Deze bloemknoppen 
zitten dichtopeen in de oksels van de bovenste bladen en er is in één oksel 
voorraad voor wekenlange bloei.

Deze soort is direct te herkennen aan de eigenaardige witte en zijde- 
achtige beharing van de bladen; hij lijkt in dit opzicht wel wat op de alge
meen bekende T. blossfeldiana, maar die is veel grover en veel minder 
behaard.

De plant groeit op een wijze, die de liefhebber aangenaam is : de 
stengels zijn betrekkelijk kort en dicht bebladerd; ze ontspringen uit de 
onderste delen van de hoofdstengel en daardoor groeit een pot al spoedig 
mooi vol, zonder dat de plant te wild wordt.

Hij kan heel goed tegen een droge cultuur, hoe zuiniger met water 
wordt omgesprongen des te compacter wordt de plant en des te mooier 
worden de kleuren. De bloei valt in de zomer en kan wekenlang aanhou
den; de kleur is helder lilarose, hetgeen bizonder fraai staat bij de wit 
behaarde bladen.

Het vermeerderen gaat door middel van scheuren; de stekken wortelen 
gemakkelijk en geven na één jaar al een mooi plantje. Al met al een aan
bevelenswaardige soort.

Gymnocalycium chiquitanum Card.

door G. FRANK, Wenen

Bij zijn onderzoek naar de vindplaatsen van cactussen in Oost Bolivië 
heeft Pater Hammerschmidt in de naaste omgeving van San José, twee 
ruimtelijk van elkaar gescheiden groeiplaatsen van Gymnocalycium gevon
den.

Eén keer, op weg naar de warme bron „Hervor ’ op ongeveer IV2 uur 
gaans van San José, vond hij aan een bosrand gelegen groeiplaats van 
Gymnocalycium damsii. Een andere keer was de vindplaats zuidelijk van 
San José op weg naar het dorpje Natividad op een heuvelketen (Serrania) 
van een nog onbekende Gymnocalycium.

De laatst genoemde planten worden tot 15 cm diameter, ze zijn plat, 
lichtgroen, dikwijls roodachtig getint met een stijve, geelachtige bedoor - 
ning, die óf meer of minder tegen de plant ligt, óf ook krachtig afstaat. 
Dikwijls treedt bij bloeibare exemplaren spruitvorming op aan de oudere 
areolen. De bloemen zijn relatief groot, n.1. 5—7 cm diam. en even lang. De 
kleur ligt tussen zalm- en karmijnrood. De kleine spilachtige vruchten wor
den bij het rijpen blauwzwart. De bruinachtige zaden hebben noch over
eenkomst met de zeer uitgesproken zaadvorm van de planten uit de
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Figuur 72 foto: G. Frank

Gymnocalycium chiquitanum Card.

damsii-groep, noch met die van 
Gymnocalycium denudatum  en 
evenmin met de groep van G. 
zegarrae uit Bolivië.

Na vaststelling van alle ken
merken was het spoedig duide
lijk, dat het hier een onbekende 
Gymnocalycium betrof. Pater 
Hammerschmidt zond planten 
aan Prof. Cardenas om deze te 
beschrijven. Cardenas beschreef 
hierop deze plant in het franse 
tijdschrift „Cactus” nr. 78, ok
tober 1963, als Gymnocalycium  
chiquitanum  Card.

Pater Hammerschmidt zond destijds eveneens ettelijke planten van 
deze soort naast andere Gymnocalyciums uit Oost Bolivië aan de firma 
Uhlig in Duitsland. Hier stelde Backeberg spoedig vast, dat het om een 
nieuwe soort ging. In zijn „Descriptiones III”, die 1 december 1963 gepu
bliceerd werd, beschreef hij deze plant als Gymnoc. hammerschmidtii 
Backbg. Onder deze naam werden vele exemplaren verkocht. Zoals echter 
de datum van de pu
blicatie bewijst, heeft 
de naam G. chiquita
num Card. voorrang, 
zodat Gymnoc. ham
merschmidtii Backbg. 
als synoniem vervallen 
moet.

Figuur 73 foto: G. Frank 

Gymnocalycium 
chiquitanum Card.
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Helaas kwam en komt het steeds weer tot dergelijke dubbele beschrij
vingen van een en dezelfde soort, waardoor veel verwarring en ergernis 
ontstaat. Dit zou gemakkelijk vermeden kunnen worden, als de beschrij
ver zich te voren met de vinder of de importeur in verbinding zou stel
len.

Eigenlijk zou een dergelijke informatie vanzelfsprekend moeten zijn, 
opdat de beschrijver dan ook alle zo nodige informaties over de soort zou 
verkrijgen. Men zou dan ook te weten kunnen komen of de vinder zelf de 
plant wil bewerken of anderen verzocht heeft deze plant te beschrijven.

Toen destijds Pater Hammerschmidt mij schreef, dat hij Cardenas 
verzocht had deze plant te beschrijven, heb ik mij daarvan onthouden, te 
meer daar ik toen vernam, dat Gardenas deze plant als een goede nieuwe 
soort beschouwde.

Onze lezers schrijven ...

De heer K. Houter, Hoornseweg 27 te Wognum schrijft ons :

Daar ik enige jaren mijn succulentenkasje met electriciteit heb ver
warmd wil ik hierbij de heer W. Aeyelts Averink uit Enschede wel enige 
wenken geven wat betreft deze verwarming.

Het kasje is 2,5 en 1,8 m, de onderbouw is van steen tot 75 cm hoogte. 
In deze ruimte heb ik langs de staande glaskanten een ozurietkabel van 
35 m lengte en een vermogen van + 1 kwh aangebracht. De ruimte bissen 
de kabel is 10 cm. De kabel is aangesloten op een thermostaat, die in de 
winter op 5 gr. C. staat afgesteld.

Om het warmteverlies in de winter zo klein mogelijk te maken heb 
ik de kanten van het kasje voorzien van plasticfolie ramen. Daardoor ont
staat er een laagje stilstaande lucht tussen glas en plastic, wat isolerend 
werkt. Op de kas heb ik een rietmat, die ik aan de zonzijde overdag kan 
oprollen.

Op deze wijze is de verwarming ruim in staat 10 graden vorst op te 
vangen.

De verwarming is aangesloten op een net, waar nachttarief wordt 
berekend. Dus de uren, waarin het meest wordt verbruikt, vallen des 
nachts en zijn dus goedkoop.

Met deze plastic-rietmat bekleding en het nachttarief vallen de kos
ten mee en kan dit best concurreren met een petroleumverwarming (mits 
de ruimte niet te groot is).

Een groot voordeel is het volgende : Als in het voorjaar de zon weer 
kracht krijgt loopt de temperatuur in de kas vlug op. Een petroleumkachel 
brandt dan rustig door, de temperatuur loopt op, terwijl de kosten door
gaan. Bij de electrische verwarming slaat de thermostaat af; de tempera
tuur in de kas blijft gelijkmatig en de kosten staan stil.
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Notocactus en aanverwanten
door D. J. VAN V LIET

Bij het opstellen van de geslachten hebben de vruchten steeds een 
belangrijke rol gespeeld. Veel auteurs hebben er hun indelingen mee ge
maakt.

Wij zien, bij het gebruik hiervan, in de laatste decennia een opgaande 
lijn lopen, die naar ik veronderstel met Backeberg zijn hoogtepunt bereikt
heeft.

Het is dan ook hierom dat ik, alvorens de vruchten te behandelen, 
eerst enkele van de indelingen de revue laat passeren. Hoewel belang
rijke publicaties verschenen van Salm-Dyck, Lemaire, Pfeiffer en Labouret, 
in het eerste grote werk, het in 1898 verschenen boek van Schumann „Ge- 
samtbeschreibung der Kakteen”. Het geslacht E c h i n o c a c t u s  wordt 
daar in ondergeslachten verdeeld. Schumann geeft hiermede voor volgende 
auteurs de weg aan in de ontwikkeling van de geslachten Notocactus en 
en Malacocarpus die hij als ondergeslachten van Echinocactus opstelde.

Ondergeslacht M a l a c o c a r p u s :  lichaam kogelvormig, zelden
cylindervormig; bloemomhulsel kort trechtervormig, steeds diep geel; stem
pels rood; vruchten beschubd, wollig en borstelig, week, besachtig, rosé of 
roodachtig.

De soorten zijn : E. sellowii, E. corynodes en E. erinaceus.
Ondergeslacht N o t o c a c t u s :  ribben in knobbels of wratten ver

deeld, die van onderaf kinvormig vooruit staan; areolen in de inhammen 
gelegen; dorens recht of zwak gebogen. Er wordt hier niet over de vruch
ten gesproken. De soorten zijn :
E. scopa,
E. haselbergii,
E. leninghausii,
E. schumannianus, 
E. concinnus,
E. muricatus,
E. submammulosus,

E. mammulosus, 
E. senilis,
E. tabularis,
E. ottonis,
E. pampeanus, 
e . occultus,
E. humilis,

pumilus,
schilinzkyanus,
minusculus,
chrysacanthion,
microspermus,
navinus,
mitis.

Na dit werk van Schumann blijft het lange tijd stil tot tussen 1919 
en 1924 het 4-delige boek van Britton & Bose „The Cactaceae” verschijnt. 
Door de vele nieuwe vondsten werd het wenselijk geacht nieuwe geslach
ten op te stellen. Bovendien beschikten Britton & Rosé door expedities 
over plantenkennis „ter plaatse”, waardoor hun inzichten veel ruimer 
waren. Het ondergeslacht Notocactus van K. Schumann werd door Brit
ton & Rosé in het door Salm-Dyck in 1850 opgestelde geslacht M a l a 
c o c a r p u s  (Lat. =  zachte vrucht) opgenomen. De diagnose van Br. &: 
R. van dit geslacht luidt als volgt :

Planten bol tot kort cylindervormig, enkel of zodenvormend; ribben 
gewoonlijk recht, ononderbroken of in meer of minder uitgesproken 
knobbels verdeeld; areolen viltig, speciaal in jeugdstadium, met dorens;
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bloemen uit het midden van de plant, breed en kort, meestal geel; bloem- 
buis trechter- tot radvormig; stempels bij typische soorten rood; vrucht
beginsel dicht bedekt met schubjes, met een grote hoeveelheid wol en ge
woonlijk borstels in de oksels; vrucht week, rose-rood of dieprood; zaad 
bruin of zwart, met knobbeltjes en een brede afgeknotte basis; hilum wit.

Het geslacht M a l a c o c a r p u s  omvat bij Br. & R. de volgende 
soorten :
M. tephracanthus,
M. schumannianus, 
M. gr ossei,
M. nigrispinus,
M. reichei,
M. napinus,
M. apricus,
M. concinnus,
M. tahularis,
M. scopa,

M. pulcherrimus, 
M. linkii,
M. muricatus,
M. ottonis,
M. catamarcensis, 
M. patagonicus, 
M. erinaceus,
M. langsdorfii,
M. mammulosus,

M. strausianus,
M. haselbergii,
M. maassii,
M. tuberisulcatus, 
M. curvispinus,
M. mamillarioides, 
M. leninghausii,
M. graessneri,
M. escayachensis

M. islayensis,
Het is duidelijk dat dit geslacht een verzamelgeslacht was, zoals 

Echinocactus bij Schumann. Vele soorten waren niet in overeenstemming 
met de diagnose van dit geslacht. Mijn mening is dat hiermede wel de 
naam veranderde maar niet de ontwikkeling. De werkelijke soorten van 
het geslacht M a l a c o c a r p u s  zijn vet gedrukt.

In 1929 verschijnt van A. Berger „Kakteen”. Hierin zette hij het 
werk van Schumann voort door de ondergeslachten N o t o c a c t u s  en 
M a l a c o c a r p u s  (in zijn register) tot zelfstandige geslachten te ver
heffen.

In zijn diagnose van M a l a c o c a r p u s  zegt hij : „de vrucht is 
zacht, rosé of roodachtig, rondom door lange zachte wol omgeven en 
boven met wol en de bloemresten met enkele borstels”. Van N o t o 
c a c t u s  zegt hij : „vruchtbeginsel beschubd, wollig en borstelig; vrucht 
droog”. Uit de soorten die Berger tot beide geslachten rekent, blijkt, dat 
hij een vaster begrip hiervan heeft dan zijn voorgangers. Ofschoon er nog 
enige planten in voorkomen, waaraan wij thans een andere (betere ?) be
stemming geven, maakt Berger er geen verzamelgeslachten van. In het 
geslacht Malacocarpus plaatst hij de soorten :
E. sellowii, E. erinaceus, E. langsdorfii,
E, corynodes, E. arechavaletai, E. fricii.

In Notocactus worden opgenomen :
E , formosus,
E. scopa 
E. haselbergii,
E. graessneri,
E. leninghausii,
E. schumannianus,

E. grossei,
E. muricatus, 
E. concinnus, 
E. apricus,
E. tabularis,

E. floricomus,
E. mammulosus, 
E. ottonis,
E. reichei,
E. napinus.

De vetgedrukte soorten zijn nadien in andere geslachten opgenomen.
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In 1935 verschijnt van de hand van Kreuzinger de „Revision der Syste- 
matik der Kakteen”. Hierin geven Fric en Schelle een indeling waarbij zij 
uitgaan van de vruchten als het belangrijkste kenmerk; ze geven enige 
afdelingen met onderafdelingen die in geslachten worden verdeeld. Het 
geslacht N o t o c a c t u s  wordt in ondergeslachten gesplitst. Dit is in de 
ontwikkeling van de indelingen een stap vooruit en niettegenstaande dit 
werk geen officiële erkenning heeft gevonden omdat er geen latijnse diag
nosen worden gegeven, kan gezegd worden, dat het een zeer belangrijke 
publicatie is die zeker zijn verdienste heeft voor onze liefhebberij. Het is 
van groter wetenschappelijke waarde dan later uitgekomen publicaties die 
wel erkenning hebben gevonden.

De afdeling Gymnocarpeae (naakte vruchten) heeft twee onderafde
lingen, a) semi-intercorporaleae (vrucht half in het lichaam), b) intercor- 
poraleae (vrucht in het lichaam). Tot groep a. behoort o.a. het geslacht 
Malacocarpus tot b. o.a. het geslacht Mammillaria. Malacocarpus bevat dc 
soorten :
M. arechavaletai, M. erinaceus, M. tetracanthus
M. besrucii, M. rubricostatus, M. voncerkianus.
M. corynodes, M. sellowii,

Tot de afdeling Trichopericarpeae (behaarde vrucht), een Zuid Ameri
kaanse tak, behoort oa.. het geslacht N o t o c a c t u s .  Dit geslacht wordt 
gesplitst in 4 ondergeslachten.

1. CEPHALIOIDEAE : zuilvormige planten met wollige, scheve schedel 
en een pseudocephalium; droge, basaal openspringende vruchten.
Het omvat de soorten :
\r grossei, .V. leninghausii, N. sclxumannianus.

2. MAMMULOSI : Ribben meer of minder in tuberkels verdeeld, die 
tussen de areolen kinvormig naar voren staan; kalere schedel; kogel
vormig lichaam; droge vruchten aan de basis openspringend. Naai de 
zaadvorm direct verwant met Malacocarpus. De soorten zijn .

N. brasiliensis N. mueller-melchersii N. rubriflorus,
N. floricomus, N. mueller-moeüeri, N. submammulosus
N. mammulosus, N. pampeanus, N- velenovskyi.
N. minimus,

3. PAUCISPINI : zachte, vlezige vruchten, die tijdens het rijpen cirkel
vormig openspringen; hiertoe behoren : N. ottonis en zijn variëteiten.

4. SETACEI : droge vruchten met dichte wol en borstels.
Ondanks dit wijken de beide typeplanten volkomen af in habitus. N. 
scopa : sterk bedoornde schedel, geen kinnen, cylindervormig. N. con
cinnus, vlakke, kale schedel, kinnen bolvormig. Doch door zaadvorm 
en struktuur zeer verwant. Hier zijn de soorten : N. apricus, N. con
cinnus, N. scopa, N. tabularis.
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Tot de groep Echinopericarpeae (stekelige en beschubde vrucht), 
Zuid Amerikaanse tak, behoort het door Fric opgestelde geslacht B r a s i 
lo  c a c t u s, waarin hij B. graessneri en B. haselbergii opneemt. Hij doet 
hiermede het geslacht N o t o c a c t u s  recht aan. De vrucht is een bes 
met dunne huid en gedoomde areolen, dit dus in tegenstelling met de sterk 
wollige en vlezige vruchten van N o t o c a c t u s .

Mocht de publicatie van Kreuzinger geen erkenning vinden, dit is wel 
het geval geweest met het in 1935 uitgegeven „Kaktus ABC” van Backe- 
berg. Hij voorziet het geslacht N o t o c a c t u s  van een latijnse diagnose, 
waarmede dus voor het eerst aan de nomenclatorische regels is voldaan. 
Hij verdeelt het geslacht ook in ondergeslachten. Deze indeling verschilt 
aanmerkelijk met de even eerder verschenen indeling van Fric. In 1942 
verschijnt van Backeberg „Bliitter für Kakteenforschung”. Hierin geeft hij 
een geheel nieuwe indeling van het geslacht N o t o c a c t u s  en afgezien 
van de namen van de ondergeslachten heeft zijn opzet veel overeenkomst 
met de indeling van Fric. Op deze beide indelingen ga ik niet verder in. 
In zijn grote werk „Die Cactaceae” deel III, uitgegeven in 1958, geeft hij 
weer een geheel andere indeling. Hiermede verwerpt hij dus zelf alle eer
der van zijn hand verschenen publicaties. In deze indeling is de vrucht 
punt van uitgang. Hierin volgt hij zijn voorgangers.

Overigens meen ik te moeten opmerken dat deze indeling t.o.v. de in
deling van Fric beslist een stap terug is.

Het geslacht N o t o c a c t u s  wordt door Backeberg in twee onder
geslachten verdeeld :

1. NOTOCACTUS met ±  rondere, ±  meer vleesachtige vrucht welke 
zich op verscheidene plaatsen openen. Soorten: N. scopa en N. ottonis.

2. NEONOTOCACTUS met bij het rijp worden zich strekkende, drogere, 
hollere vruchten, welke zich aan de basis openen. Soorten :

N. tabularis,
N. rutilans,
N. muricatus,
N. me gap ot amicus,

N. apricus,
N. mueller-melchersii, 
N. concinnus,
N. submammulosus,

N. werdermannianus, 
N. herteri,
N. mammulosus,
N. floricomus,
N. minimus.

Naar mijn mening heeft Backeberg met deze indeling de moeilijkhe
den, die er ongetwijfeld bestaan, uit de weg willen gaan. Hiermede blijkt 
duidelijk dat men bij het bepalen van geslachten en ondergeslachten zich 
niet moet beperken tot één facet van de plant, doch dat men alle kenmer
ken terdege moet overwegen. Toch komt het met de indeling van Fric vrij
wel overeen, met dit verschil dat hij hiernaar geslachten indeelde.

(Slot volgt)
Adres: D. J. van Vliet. Leuvensestraat 59, Scheveningen.
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Najaars-inspectie
D. J. VAN V LIET

De oproep van de beheerder van het Clichefonds om nn tot het oog
sten van de zaden over te gaan bracht mij enige weekeinden werk in de 
cactussentuin. Dat deze aanmoediging uiteindelijk nog andere gevolgen 
met zich mee bracht, had ik niet verwacht. Het zou namelijk blijken, dat 
niet alleen een mooi doel werd gediend, doch ook het wel en wee van de 
planten.

Met het oogsten van de zaden kwamen ook enige ernstige kwalen en 
aantastingen aan het licht, die cactussen altijd menen zolang te moeten 
camoufleren totdat zij op een kwade dag in elkaar ploffen of door de spint 
letterlijk worden weggedragen.

U zult nu wel begrijpen wat de bedoeling van de titel is. Het najaar 
is een geliefkoosde tijd voor schimmels en andere kwade zaken om tot een 
verhoogde activiteit over te gaan. Dikwijls geven wij nog water als enige 
verlaten zomerdagen ons daartoe verleiden. Dikwijls volgt op zon zomers 
opkikkert je een donkere, mistige natte periode met lagere temperaturen. 
Bovendien wordt in de regel nog niet gestookt en zo zijn alle omstandig
heden gunstig om de verzameling de gelegenheid te geven zich wat uit 
te dunnen; de slachtoffers kunnen wij spoedig nog slechts vergezeld doen 
gaan van onze deelneming.

Ofschoon ook hier voorkómen heter is dan genezen, door b.v. het 
water geven ten hoogste met de grootste voorzichtigheid te doen ge
schieden, kan genezen voor onze planten toch ook van grote betekenis zijn.

De najaarsinspectie doet ons dus niet alleen de zaden, maar ook de 
„kwaden” oogsten. Een entstam, die verrot is moet verwijderd worden tot 
op „het hot”. Er ontstaat dan dikwijls een diep gat, omdat de enteling 
over de entstam is heengegroeid. Al het slechte moet weggekrahd worden, 
waarna de schone wond met T.M.T.D., Superol of houtskoolpoeder besto
ven wordt. De plant kan dan weer in de pot worden gezet (niet gepoot). 
De potgrond bedekken we met ongeveer een halve cm dikke laag fijn 
grint. De plant krijgt gedurende de herfst en winter de tijd om een wortel 
te schieten en deze heeft vaak de grintlaag en de daaronder liggende 
aarde al bereikt als de voorjaarszon weer werkelijke zomerse dagen begint 
aan te kondigen. Intussen mag u best eens naar dat wortelschieten kijken

Mocht een plant te ver zijn weggerot, dan kan een noodenting op 
een Echinopsis uitkomst brengen. Na het enten kunt u het drogen van de 
entwond bevorderen door de plant in de droge luchtstroom van een elec- 
trisch kacheltje met ventilator te plaatsen. Niet te dicht bij het kacheltje 
zetten omdat u zeer waarschijnlijk niet gesteld bent op een gepofte cactus. 
Een besoroeiing in het najaar in de vorm van nevel met een middel tegen 
schimme's, gecombineerd met een spintbestrijder zal de planten in de win
ter veel weerstand geven tegen genoemde belagers.
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Het is echter niet alleen het kwade, wat wij nu te lijf gaan; ook aan 
het spruiten van de entstammen (hetgeen bewijst, dat zij het te goed heb
ben), dienen wij een halt toe te roepen. De scheuten worden met een scherp 
mes verwijderd. Wonden worden behandeld als boven. Deze scheuten ge
bruiken te veel energie van de entstam en deze zou met twee kostgangers, 
waarvan slechts één betalende, bijzonder vlug zijn leeggezogen. Dit wordt 
nog bevorderd door de droge overwinteringstijd, die voedselopname on
mogelijk maakt door het ontbreken van het transportmiddel water. Het 
resultaat is dan in het voorjaar een verdroogde entstam.

U ziet wel, dat zo’n najaarsinspectie nog heel wat meer kan opleveren 
dan zaden voor het Clichéfonds.
Adres : D. J. van Vliet, Leuvensestraat 59, Schevennigen.

De Drie-Landen-Konferentie
Op 17 en 18 september j.1. vond op Kasteel Wel! de Drie-Landen- 

Konferentie plaats, volgens de plannen de eerste van een reeks jaarlijks te 
houden bijeenkomsten.

Reeds voor het middaguur kwamen ’s zaterdags de eerste deelnemers 
aan en het duurde niet lang, of er heerste een gezellige drukte in en om 
het kasteel. Daar, waar vroeger de pachters hun belasting in natura kwa
men „betalen” (in de tiendschuur) werden de deelnemers ontvangen; in de 
vroegere slaaDvertrekken zochten de cactusliefhebbers een bed uit, waar
in ze ’s nachts op verhaal zouden kunnen komen en op de binnenplaats, 
waar eens de kasteelvrouwe haar keuze maakte uit de koopwaar, die een 
reizend koooman voor haar had uitgestald, begroetten „oude” kennissen 
elkaar of werden nieuwe kennismakingen aangeknoopt.

Terecht wees de heer Buining in zijn inleiding op deze bizondere om
geving : geen vergadering in een luxueuze zaal met mooi beklede stoelen, 
maar in een eeuwenoude schuur onder een dak gedragen door een unieke 
balkenconstructie. Zonder twiifel heeft deze entourage veel bijgedragen 
tot de ongedwongen sfeer op deze bijeenkomst.

Na gezamenlijk het souoer gebruikt te hebben werd de konferentie 
geopend met korte toesDraken door de voorzitters van de drie deelnemende 
verenigingen, ingeleid door de heer Ewals, voorzitter van de organisatie
commissie van de Drie-Landen-Konferentie. De heer Buining sprak na
mens Succulenta, de heer Gerdau namens de Deutsche Kakteen Gesell- 
schaft en de heer Blomme namens Dodonaeus. Laatstgenoemde nam daar- 
bii de plaats in van de heer De Cocker, die enige dagen tevoren bij een 
auto-ongeluk was gewond en daardoor niet aanwezig kon zijn.

Als eerste SDrak de heer Sterk over het onderwerp „De anatomie van 
de cactussen”. Hij stelde ons in kennis van het resultaat van zijn eigen on
derzoekingen over de bouw van het plantenlichaam.

Vervolgens gaf de heer Kohier een uitgebreid overzicht van de „Klein-
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blijvende cactussen”, planten uit de groepen der Rebutia’s, Mammillaria’s, 
Lobivia’s e.a.

Daarna volgde de lezing van de heer Govaert, die sprak inplaats van 
de heer De Cocker. Tezamen met de heer Guldemont verzorgde hij een 
uit twee delen bestaande voordracht over „Reisindrukken uit Mexico”. De 
vertoonde dia’s gaven een duidelijk beeld van het landschap.

Met het einde van deze voordracht was nog niet het einde van de dag 
gekomen. Van de gelegenheid, in de kelder van het kasteel nog wat na te 
kunnen praten, werd door velen gebruik gemaakt.

De tentoonstelling, die door de afdeling Noord-Limburg in een der 
zalen was ingericht, stond ’s zondagsmorgens al vroeg in de belangstelling. 
De mooiste planten uit de verzamelingen der leden waren hier door de 
heer van Os uit Bunde smaakvol opgesteld. Ondanks de afgelegen plaats 
bezochten in de loop van de middag ook vele buitenstaanders deze ten
toonstelling, hiertoe opgewekt door een mededeling in de Limburgse peis.

De zondag begon met een lezing van de heer Wessner over „Het ge
slacht Lobivia”. Hij dook er zeer diep in en toonde een groot aantal dia’s.

Daarna vertelde de heer Guldemont het tweede deel van de „Reisin
drukken uit Mexico” en tot slot behandelde de heer Buining het onderwerp 
„Welke Cereusachtigen uit Zuid-Amerika zijn van belang voor onze Noord- 
Europese verzamelingen”.

De heer Ewals sloot hierna het officiële gedeelte van de konferentie 
met een dankwoord aan alle sprekers.

De deelnemers zonden een telegram aan de heer De Cocker, waarin 
zij hem een spoedig herstel toewensten.

Na een gezamenlijke maaltijd vond op de binnenplaats de ruilbeurs 
plaats. Voor velen werd deze het hoogtepunt van de Drie-Landen-Konfe- 
rentie. Een keur van niet-alledaagse planten was uitgestald als op een 
echte markt en voor menig liefhebber was dit de kans van het jaar zijn 
kweekprodukten aan de man te brengen en nieuwe planten te bemachtigen. 
De kat-uit-de-boomkijkers die zelf niets meebrachten zullen met zelfver
wijt hebben rondgelopen; niettemin gingen ook zij niet met lege handen 
naar huis, want na het ruilen was er nog heel wat te koop. Waarschijnlijk 
is deze ruilbeurs voor velen een aansporing geweest ook ruilplanten te gaan 
kweken, want met ruilen heeft men de eerste keus en de meest bijzondere 
planten kan men alleen door ruiling verkrijgen.

Met voldoening kan vastgesteld worden, dat de Drie-Landen-Konfe- 
rentie geslaagd is. Met 160 bezoekers op zaterdag, ruim tweehonderd op 
zondagmorgen, aangroeiend tot tegen de driehonderd op de ruilbeurs zijn 
de verwachtingen verre overtroffen.

De taalmoeilijkheden bleken bij de voordrachten groter dan veron
dersteld werd. Het optreden van de heer Van der Steeg ’s zondagsmorgens 
als vertaler is dan ook door velen zeer op prijs gesteld.

Naschrift: — Wie nam per ongeluk een herenparaplui uit de tiend
schuur mee ?
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L ID M A A T S C H A P  1967
Leden van Succulenta, die hun lidmaatschap voor 1967 niet wensen te 

verlengen, worden er aan herinnerd, dat het lidmaatschap moet worden 
opgezegd vóór 1 decem ber 1966, schriftelijk aan het secretariaat, Heereweg 
19, Lisse of aan het bestuur van de afdeling, waartoe het lid behoort.

Met ingang van 1 januari 1967 wordt de contributie voor de vereni
ging voor Nederland en België verhoogd van ƒ 8,50 tot ƒ 10,00 per jaar en 
voor andere landen van ƒ 10,00 tot ƒ 15,00 per jaar.

Vanaf 24 oktober 1966 staat de giro-rekening no. 68.05.96 t.n.v. de 
Algemeen Penningmeester Succulenta, Doornstraat 172a, Scheveningen.

Alle correspondentie over financiële zaken en contributies dienen 
vanaf die datum rechtstreeks gericht te worden aan bovengenoemd adres.

UIT DE AFDELINGEN
GOOI- EN EEMLAND

Op de bijeenkomst van 6 september j.1. 
verscheen de voorzitter met een bak vol 
planten voor de verkoop uit een privé- 
verzameling van twee leden; deze planten 
vonden snel hun weg naar de liefhebbers 
Uitvoerig werd ingegaan op de behande
ling van onze planten in de maand sep
tember, het keerpunt van de groei.
Verder op deze avond werd er aandacht 
geschonken aan de ultrasucculente plan
ten uit zuidwest-afrika door de heer H. 
Rubingh.
Hiervoor had de heer Rubingh weer een 
aantal bloeiende exemplaren meegeno
men. Het bleek, dat juist nu, als veel 
cactussen hun bloemen niet meer laten 
zien, deze groep planten onze verzame
ling kunnen opfleuren met hun verschil
lende gekleurde bloemen. Dus planten 
voor de liefhebber om aan te schaffen, te 
kopen, of wat mooier is zelf te zaaien !

N. G. HAFKAMP, Secretaris, 
van Amstellaan 10 — Loenen a. d. Vecht.

GORINCHEM EN OMSTREKEN

„Streekdagen Almkerk slaagden beter dan 
ooit tevoren” —  „Publieke belangstelling 
boven verwachting”. — „Almkerker Mes
se”. Dit waren de „krantenkoppen”, die 
betrekking hadden op de gehouden 
streekdagen in het Land van Heusden en 
Altena te Almkerk en waaraan, evenals 
vorig jaar, de afdeling Succulenta Gorin- 
chem en Omstreken heeft deelgenomen.

Deze jaarlijks terugkerende manifestatie 
heeft, mede dank zij haar opzet en be
gunstigd door fraai zomerweer, een re
cord aantal bezoekers getrokken.
Door eendrachtige samenwerking wist on
ze afdeling met een keurig verzorgde 
stand uit te komen.
Door de leden van de afdeling werden 
planten en ander materiaal afgestaan om 
één en ander mogelijk te maken.
Een speciaal woord van dank acht ik in 
dit verband op zijn plaats aan het adres 
van de betonwarenindustrie Schellevis te 
Dussen, die gratis een platte bak en een 
tablet ter beschikking stelde, waardoor het 
mogelijk was het aangevoerde plantenma- 
teriaal, op aantrekkelijke wijze, voor het 
publiek te „etaleren”.
De heer van Donkelaar (voorzitter van de 
afdeling), die over veel tentoonstellings- 
ervaring beschikt en die eveneens materi
aal ter beschikking stelde, wist het geheel 
op zeer vakkundige wijze te rangschikken. 
Bij de openstelling bleek onze „exo
tische tuin” te midden van de midden
stand, geneeskunde, de agrarische sector 
en de waterschappen, een enorme blik
vanger te zijn. Het gevolg was dan ook, 
dat duizenden hebben genoten van de 
fraaie aanblik en talloos waren de vragen 
over het wel en wee van onze vorm van 
liefhebberij en over de planten in het bij
zonder.
Wederom is duidelijk gebleken, dat „het 
publiek” zich toch wel „ergens” aange
trokken voelt tot het houden en verzor
gen van cactussen en vetplanten.
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Het afdelingsbestuur is dan ook van me
ning, dat zij het beoogde doel heeft be
reikt en dat onze deelname een volledig 
succes is geweest.
Uiteraard is het nuttig effect van een der
gelijke deelname niet direct te meten, 
maar de afdeling heeft getracht een „in
jectie” te geven aan diegenen, bij wie de 
liefhebberij sluimerend is. Zij heeft te
vens haar visitekaartje afgegeven, met het 
gevolg dat duizenden personen bekend 
zijn gemaakt met het feit, dat voor deze 
vorm van liefhebberij een vereniging be
staat, waar zij als lid kunnen toetreden. 
Van deze gelegenheid wil het afdelingsbe
stuur tevens hartelijk dank zeggen aan 
het Hoofdbestuur, voor de aan haar ver
strekte financiële tegemoetkoming, in de 
door de afdeling gemaakte kosten.

H. DEN TUINDER, Secretaris.

RIJN- EN DELFLAND

De gastspreker op onze oktober bijeen
komst was de heer Buining. Hij was zeer 
getroffen door de grote opkomst (56) 
van deze avond. Dit bewijst dat uw "jonge 
afdeling’ bijzonder gezond is, zei hij.
Na deze inleiding vertelde hij over het 
geslacht Gymnocalycium. Middels een 
korte beschouwing over het soortbegrip, 
de ontwikkeling, verspreiding en kultuur-

aanwijzingen van dit geslacht kwam hij 
na de pauze (waarin een zeer geslaagde 
verloting werd gehouden) tot de soortbe- 
spreking aan de hand van dia’s.
De voorzitter memoreert dat de heer van 
Dorp jr. als het 50ste lid was ingeschre
ven. Als herinnering hieraan werd hem 
een plant aangeboden.
Om 10.15 uur sloot de voorzitter deze 
enorm geslaagde avond.
Op donderdag 10 november en 8 decem
ber a.s. hopen wij wederom bijeen te ko
men met bijzonder aantrekkelijke agen
da’s. Ieder is vanzelfsprekend welkom.

R. F. DAVIDSON, Secretaris,
Laan van Heidenburg 14, Voorburg.

UTRECHT

Op 12 oktober 1966 hield de afdeling 
Utrecht haar maandelijkse bijeenkomst in 
de kantine van de firma Hoonte aan de 
Varkensmarkt te Utrecht. Spreker was de 
heer W. Ruysch te Bennekom. Aan de 
hand van een praatje en met een plaatje 
voerde spreker ons door het Succulenta- 
rium te Wageningen. Plaatjes en de ver
zameling waren magnifiek. De opkomst 
was redelijk. Het was een goede avond, 
met een kleine verloting tot slot.

J. W. MIGNON, Secretaris, 
Westerlaan 40, De Bilt.

NIEUWE LEDEN
Mevr. C. A. Markus-Koop, Bachstraat 21, 

Castricum
F. J. van den Ende, Weedeweg 2, Dor

drecht
P. Troost, Suringerstraat 10, Poelenburg, 

Zaandam
Theo de Groot, Pr. Irenestraat 25, 

Drunen
E. N. N. Algra, Ribeslaan 1, Pijnacker
F. L. Crijns, Hoofdstraat 83, Amsten-

rade, Limburg
C. A. M. Weijters, Goirkestraat 71, 

Tilburg
H. J. Evers, Griffensteynseplein 2, Zeist 
T. Bierenbroodspot, Latherusstraat 100, 

Amsterdam-Noord
H. van der Klashorst, Rijnstraat 138 I, 

Amsterdam
R. J. Schoorl, Brederodelaan 12, Deven

ter
P. J. Ignatius, St. Annastraat 57,

Gemert N. Br.
L. Kersten, Napoleonsweg 22, Haelen, L.

C. van Ankeren, Wilhelminastraat 6, 
Wilnis (Utr.)

C. den Boef, Sweelinckstraat 66, 
Slikkerveer.

J. L. den Boef, Mr. Heemskerkstraat 24, 
Ridderkerk

F. J. Vercammen, Pieter Calandlaan 
633 II, Amsterdam-West 

Mevr. M. Magchielse, Tweeboomlaan 46, 
Hoorn

W. Nijland, Langenholterweg36, Zwolle
J. H. Emmers, van der Duinstraat 53,

Sprang N. Br.
K. Koolman, Dennestraat 9, Zaandam 
J. Maarsen, J. J. Allanstraat 36, West-

zaan
Mej. A. van Meel, Grote Noord 7,

Hoorn

BUITENLAND :
M. G. Gilbert, Dept. of Botany, The Uni- 

versity, Liverpool, 3, Engeland. 
Wolfg. Fethke, Tannenweg 25, 2056 

Glinde, Hamburg, Deutschland.
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Het Clichéfonds
U ziet natuurlijk gaarne veel afbeeldingen in Uw blad. Dat kan 
alleen als U Uw overtollige zaden aan de heer W. Ruijsch, 
Brinkstraat 49 te Bennekom stuurt.
Het ligt overigens in de bedoeling reeds in het decembernum
mer met een zadenlijst uit te komen.

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

Figuur 74 foto: de Boer
In water geopende zaaddoos van Astridia herrei 

(zie het artikel op pagina 179)
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<:U a n  m aand tot m aand
Onze Voorzitter, de Heer A. F. H. Buining, is de eerste november j.1. 

naar Zuid Amerika vertrokken; hij gaat daar gedurende enige maanden 
samen met een cactusverzamelaar rondtrekken en de cactussen in het wild 
bestuderen.

Ik geloof, dat zijn reis voor ons van grote betekenis zal zijn; hij gaat 
immers niet als een handelaar, verzamelt niet voor commerciële doelein
den, hij gaat als liefhebber, verlangend de cactussen, die hij kweekt en 
waarvan hij een uitgebreide kennis heeft, in de natuur te zien. Belangrijk 
is, dat hij met een handelaar reist, zodat hij in de gelegenheid zal zijn juist 
die cactussen, die via de import-handel als plant of als zaad bij ons wor
den geïmporteerd nader te bekijken, zodat we beter dan tot nu toe, geïn
formeerd zullen kunnen worden over dit voor ons belangrijke materiaal.

Tegenwoordig worden er maar cactussen geïmporteerd en in de han
del gebracht onder nummer of onder vindplaats, soms ook onder namen, 
die men maar gegeven heeft ter wille van het gewin.

Ik spreek de hoop uit, dat de Heer Buining deze ongetwijfeld zware 
reis physiek goed zal doorstaan en dat hij over enige tijd beladen met ken
nis, materiaal en foto’s in ons midden zal terugkeren.

De lezer gelieve verder in dit nummer de zaadlijst van het Clichefonds 
aan te treffen; de lijst behoeft geen aanbeveling meer, hij is goed bekend.

Boom

Lidmaatschap 1967
Met ingang van 1 januari 1967 wordt de contributie voor de vereni

ging voor Nederland en België verhoogd van ƒ 8,50 tot ƒ 10,00 per jaar en 
voor andere landen van ƒ 10,00 tot ƒ 15,00 per jaar.

Contributie-betalingen op postrekening no. 68.05.96 of op rekening 325 
Raiffeisenbank, Keizersstraat 122, Scheveningen. t.n.v. Algemeen Penning
meester Succulenta, Doornstraat 172 A, Scheveningen.

The annual fee including subscription to the Succulenta-monthly for 
the year 1967 amounts to D.gld. 15,- to be paid to the treasurer Succu
lenta, account 325 Raiffeisenbank, Keizersstraat 122, Scheveningen, Hol
land.

La cotitation annuelle y compris Pabonnement de Succulenta s’ élève 
a h.fl. 15,-. Nous vous prions de verser cette somme au postcheque 68.05.96 
(NL) ou au compte 325 du Raiffeisenbank, Keizersstraat 122, Scheveningeïi, 
Holland, au nom du trésorier de Succulenta.
Jahresbeitrag einschl. Lieferung der Zeitschrift Succulenta für das Jahr 
1967 betragt H.gld. 15,-. Es wird gebeten urn Ueberweisung auf das 
Postsch. Kto. 69.05.96 (NL) oder auf Konta 325 Raiffeisenbank, Keizers
straat 122, Scheveningen, Holland, z.g. Schatzmeister Succulenta.
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De structuur van de zaaddoos van 

Astridia herrei l . Bol.

door Dr. H. W. DE BOER 

(zie de afbeelding op de voorpagina)

De beschrijving van Astridia herrei werd door Mrs H. M. S. Bolus 
gepubliceerd in het „Journal of the South African Botany.

Waarschijnlijk waren aan de beschreven plant of planten geen rijpe 
zaaddozen aanwezig, althans ontbreekt in bovenvermelde latijnse diag
nose de beschrijving van de structuur van de zaaddoos. Aangezien de heer 
H. Herre, die deze nieuwe Astridia-soort ontdekte, zo vriendelijk was om 
mij in 1961 enige rijpe zaaddozen toe te zenden, was ik in staat de structuur 
ervan na te gaan en te fotograferen.

Bij de bestudering van de structuur van de zaaddozen van de verschil
lende geslachten van de familie der Mesembryanthemaceae kan men 
diverse wegen volgen. Men kan een zaaddoos-verzameling aanleggen, maar 
men stuit dan op de moeilijkheden, dat indien deze verzameling uit droog 
bewaarde exemplaren bestaat, deze hun vermogen om zich in het water 
te openen (hetgeen noodzakelijk is voor de bestudering van de structuur) 
na enige jaren gaan verliezen, waarbij tevens blijkt, dat de levendige kleu
ren van de verschillende organen verloren gaan en alles eenzelfde grauw- 
zwarte kleur gaat aannemen, om over aantasting door insecten en het door 
andere oorzaken „vergaan” van verschillende tere organen, zoals hok- 
deksels en vleugels, niet te spreken. Bewaart men daarentegen de zaad
dozen in alcohol of een andere conserverende vloeistof, dan verliezen deze 
niet alleen de kleur van de verschillende organen, maar ook het vermogen 
om zich in het water te openen.

Men kan bovendien ook een tekening en/of een foto van de geopende 
zaaddoos maken. Over de voor- en nadelen van een tekening behoeven we 
hier niet uit te wijden, omdat deze bekend mogen worden verondersteld. 
Tot dusver werden misschien op een enkele uitzondering na, veelal zwart
wit foto’s gemaakt, welke over t algemeen wel een goed beeld geven van 
de structuur van de in het water geopende zaaddoos en die de onderlinge 
verhoudingen van de verschillende organen uitstekend tot hun recht laten 
komen; het enige nadeel is, dat de typische en in de meeste gevallen zeer 
fraaie harmonische kleuren der organen op een zwart-wit foto komen te 
vervallen.

Ik heb dit laatste bezwaar opgelost door het vervaardigen van kleu
rendia’s en heb daarvan, inplaats van de zaaddozen zelve, een verzameling 
aangelegd, zodat ik in staat ben, foto’s van de zaaddoos-structuur in de
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oorspronkelijke, natuurlijke kleuren der verschillende organen van een 
groot aantal geslachten van de Mesembryanthemum-familie op het scherm 
te brengen. Aangezien de foto’s door mij op ongeveer de ware grootte (ver
groting 0,7 tot 1 keer) worden genomen ziet men op het scherm de geo
pende zaaddozen (gemiddelde grootte 0,75 tot 1,5 cm) in hun natuurlijke 
kleuren in afmetingen van 50 cm tot 1 meter geprojecteerd !

Men kan daarnaast (hetgeen ik tevens doe) enigszins geschemati-

, K L E P
/

Structuur van de zaaddoos van Astridia herrei

seerde tekeningen maken, welke het voordeel hebben, dat men daarop de 
namen van de verschillende organen kan aanbrengen, hetgeen bij publi
catie in een tijdschrift zeer aanbevelenswaardig is; illustratie van een tijd
schriftartikel met een foto (helaas biedt Succulenta aan de lezers tot dus
ver alleen nog maar zwart-wit foto’s) en een tekening maakt dit artikel 
zowel voor ingewijden als voor leken begrijpbaar.
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Om nu, na deze inleiding, op de structuur van de zaaddoos van Astridia 
herrei terug te komen, deze is kort samengevat als volgt:

Zaaddoos : 6-hokkig, diam. : 0.9—1.2 cm

Dooskleppen : zonder vleugels
Zwellichamen : wormvormig, eindigend in een naaldje, aan de basis

elkaar ongeveer rakend, verder naar buiten diverge
rend

Hokdeksels : aanwezig, half-ruitvormig, ondoorzichtig, aan de on
derkant van de buitenrand voorzien van een tuberkel- 
vormige afsluitlijst (afsluitknobbel)

Placenta-knobbels: aanwezig, ongeveer rond, tamelijk klein en excen- 
(tuberkels) trisch geplaatst.

Het bijzondere van de structuur van de zaaddoos van Astridia herrei 
is, dat de afsluitlijsten, welke bij enkele geslachten onder aan de buiten
rand van de hokdeksels voorkomen, (teneinde bij regen het uitspoelen van 
de zaden uit de hokken te vertragen) niet lijstvormig of tandvormig, doch 
knobbel-(tuberkel-)vormig zijn, waardoor ze van boven af zeer duidelijk 
kunnen worden waargenomen, hetgeen bij lijst- en tandvormige „afsluit
lijsten” niet of althans in veel mindere mate het geval is, daar deze klei
ner zijn en zich (bij de geopende zaaddoos en van boven gezien) onder de 
buitenrand van de hokdeksels bevinden.

Het is mij niet bekend, of andere Astridia-soorten deze zelfde tuber- 
kelvormige afsluitlijsten vertonen; in „Mesembryanthemaceae” (Jacobsen, 
Volk en Herre) wordt daarvan geen melding gemaakt. We kunnen ons af
vragen, of de aanwezigheid van deze tuberkelvormige afsluitlijsten mis
schien in verband staat met de excentrische ligging van de placenta-knob
bels; deze hebben n.1. hier door hun excentrische ligging hun eigenlijke 
functie (het bemoeilijken en vertragen van het uitspoelen der zaden tijdens 
een regenbui) grotendeels verloren en de tuberkelvormige afsluitlijsten 
onder aan de buitenrand van de hokdeksels zouden deze functie kunnen 
overnemen (althans kunnen aanvullen). Tot dusver heb ik deze knobbel
vormige afsluitlijsten bij geen enkele andere Mesembryanthemum-soort 
waargenomen.

In dit artikel zijn de namen van enkele organen van Mesembryan- 
themum-zaaddozen genoemd. De op dit onderwerp betrekking hebbende 
latijnse, engelse en duitse literatuur (H. M. L. Bolus : Notes on Mesem- 
bryanthemum and allied genera; H. Jacobsen, O. H. Volk en H. Herre : 
Mesembryanthemaceae) is vooral voor beginnelingen enigszins verwarrend 
omdat enkele organen onder verschillende benamingen in dezelfde taal 
bekend staan; zo bestaan er bijv. in de engelse taal voor het orgaan „hok- 
deksel” niet minder dan 10 verschillende benamingen.
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Overzicht van de latijnse, engelse, duitse en nederlandse benamingen van 

de organen van een Mesembryanthemum-zaaddoos.

latijn engels

capsula capsule

va lva
capsulae va lva

valve
capsule v a lv e

loculus cell
cham ber
ovary-cham ber
seed-cham ber

carinis va lva  
va lva  carinis

keel
expanding keel

ale va lvae w ing
m arginal w ing 
v a lv e  w ing 
flap

ala loculi 
ala tegentes

cell w ing 
tw o-partite roof 
partitioned roof 
roofing m em brane 
cham ber roof 
cell w a ll lam ella 
ce ll partition w all 
lam ella 
cell lid 
lip lik e  lid

tuberculum  
loculi tuberculum

placental tubercle
cham ber-lock
locker
lockin g tubercle

seed-pocket

m argina valvarum va lve  m argin

plug
ledge
lockerledge

septum cell w all
dissipim entseptum

* In de duitse literatuu r w ordt v e r
schil gem aakt tussen vleugels, w elke  
genetisch tot de zw ellijsten  en v le u 
gels, w elke  genetisch tot de klep b e
horen; in een enkel geval kunnen 
beide soorten vleugels aanw ezig zijn

duits nederlands

K apsel zaaddoos

K apselklappe klep

K apselfach
Fruchtknotenfach

hok

Q uelleist zw ellijst

Q uelleistfliigel*
Randfliigel
K lappenflügel*

vleu gel
zw ellijstvleugel
klepvleugel

Facherdecke
Kapseldecke

hokdeksel
(tussenschot-

vleugel)

Plazentarhöcker tuberkel
knobbeltje
placenta-knobbel

Sam entasche zaadzakje

Klappenrand verhoogde klep 
rand (klepflens)

V  erschlussleiste afsluitlijst

Zw ischenw and tussenschot
hoktussenschot

(o.m. vrij duidelijk bij enkele Delo- 
spermasoorten; hier is de „K lappen- 
flü ge l” niets anders dan de in w ater 
opgezw ollen en in een ander v la k  ge
draaide verhoogde kleprand).
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Notocactus en aanverwanten
door D. J. VAN VLIET

(Vervolg en slot van pag. 170)

Nog een opmerking over Backeberg’s indeling : N. scopa  en N ottonis 
verenigen in één ondergeslacht is een onmogelijkheid. De nu overblijvende 
soorten samenvoegen zou met wat slordigheid, mogelijk zijn. Het verschil 
zal u uit mijn waarnemingen duidelijk worden. Het opstellen van de ge
slachten Eriocactus en Brasilicactus om der wille van de vrucht zou in
stemming kunnen vinden. Het is later gebleken, dat meer kenmerken deze 
afzondering rechtvaardigen. Overigens moet mij van het hart de grootste 
bewondering te hebben voor de geweldige prestatie van Backeberg.

F i & . l

Thans vervolg ik met eigen waarnemingen.
Subgenus P a u c i s p i n i .  N. ottonis met 

variëteiten (fig. 1): vrucht dikwandig en stevig, 
spaarzaam bekleed met borstels, wol en schub
ben. De inhoud varieert even sterk als de soort 
zelve en loopt van ±  15 tot ±  100 zaden. Een 
goed onderscheid met de soorten van de onder- 
geslachten Setacei en Mammulosi is, niettegen
staande N. ottonis later bloeit, dat de nog groene 
vruchten vertikaal openbarsten en rijp zaad to
nen.

Subgenus S e t a c e i  (fig. 2), vrucht dunner 
van wand dan bij de Paucispini, ze groeien bijna
niet uit.

Bij het rijpen verdrogen en verpulveren de vruchten als 
het ware. Van een dergelijk gebeuren is moeilijk een voor
stelling te maken. De bes blijft lange tijd, soms tot in de 
winter verbonden met de plant. Bij opzettelijke verwijde
ring ontstaan dikwijls wonden doordat het areool mede 
wordt afgetrokken. Het aantal zaden varieert van soort tol 
soort. N. tabularis levert het meeste zaad op. Niet zelden 
tot ongeveer 150 zaden per bes.
De soorten met deze vruchten zijn : N. apricus, N. con
cinnus, N. muricatus, N. tabularis alsmede N. herteri. N. 
scopa (fig. 3), de plant die in vele opzichten een uitzonde-

dering is, blijft ook hier niet in het gareel. Bij 
het plukken van de bessen van N. scopa treedt 
niet zelden hetzelfde kenmerk op als bij vele 
Parodiasoorten. De basis van de bes blijft als 
een schaaltje achter, het zaad opvangende dat 
uit de bes loopt. De vruchten vormen kransen 
om de kop van de plant die voor N. scopa 
karakteristiek zijn. Eén bes bevat ±  125 zaden.

FIG 2

*
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Subgenus M a m m u l o s i  (fig. 4): vrucht tamelijk zacht, groeit lang
zaam blaasvormig uit. De beswand wordt daardoor steeds dunner, zij 
groeit zich als het ware los van de plant. Bij droging van de bes vallen de 
bruine zaden onderuit indien zij maar even wordt opgelicht. Deze vruch
ten kunnen door het uitgroeien soms een behoorlijke lengte krijgen en

variëren bovendien van soort tot soort. De vrucht van N. mueller-melcher- 
sii b.v. neemt soms de allure van die van M a l a c o c a r p u s  aan en 
kleurt soms licht rosé. Het aantal zaden per bes is in deze groep ook varia
bel, van ±  50 tot ±  100.

De soorten zijn : N. mammulosus, N. submammulosus, N. pampeanus, 
N. floricomus, N. mucller-moelleri, N. rutilans, N. mueller-melchersii.

Van het geslacht E r i o c a c t u s  (fig. 5) kan ik alleen E. lenin^hausii 
bespreken. Van E. scniimannianus ontbreekt mij het materiaal. De vrucht 
is dik vlezig en niet geheel droog als hij opent. Bij het rijpen ontstaat er 
eerst een horizontale snede. Deze groeit om de bes heen en snijdt hem als 
het ware door. Dit heeft tot gevolg dat de bes omkiept. Het zaad ligt nu 
voor een deel op de plant en verspreidt zich verder. Deze manier van 
openen wijkt aanzienlijk af van het 
openen der vruchten van het geslacht 
Notocactus. De vrucht is ruimschoots 
van lichtbruine wol voorzien. Op de 
top staan de bloemresten; de bloembuis 
is flink bezet met bruine wol en rechte, 
gele dorens. De inhoud van een bes be
staat uit +  300 zaden. Dit is ook niet in 
verhouding tot Notocactus en is zeer 
rijk te noemen.

Het geslacht B r a s i l i c a c t u s  
(fig. 6). De vrucht is dunwandig. Bij het h‘
rijpen wordt deze wand ZO dun dat, als tekeningen van de schrijver

ƒ / o t r w f i f i l e h .

'  e a u .  w it  re fteRsret
kM J  twMLen .

2
i5<?5 .

Fi G>. 6
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wij de bes plukken, deze doormidden scheurt, evenals bij sommige Faro 
dia’s. In het achterblijvend schaaltje zien we dan een deel van de zwarte, 
glimmende zaden liggen. De bes is met enige korte, witte borstels bezet 
evenals de rest van de bloembuis. Wol ontbreekt hier pertinent. De op de 
tekening voorkomende bes is niet geheel rijp geplukt, waardoor het areool 
dan meekomt en de plant beschadigd wordt. Als dit in de winter gebeurt 
moet men op zijn hoede zijn voor rotten ! Beter is hier te wachten tot het 
volgende seizoen. De bes kan ±  150 zaden bevatten. De soorten zijn : 
B. haselbergii en B. graesneri.

Tot besluit van dit overzicht de vruchten van het geslacht M a 1 a c o 
c a  r p u s. De vrucht is zacht en soms zelfs week, ook komen wel vruch
ten voor die steviger wanden hebben. De kleur van deze bessen kunnen bij 
het groeien uit de dicht bewolde schedel rosé tot licht rood zijn. Deze 
kleur en dit uitgroeien zien wij ook bij het geslacht Mammillaria. Om deze 
reden plaatste Fric beide geslachten in één afdeling, zij het met een klein 
voorbehoud. Opvallend is dat het kleuren der vruchten niet altijd plaats 
vindt. De vruchten hebben dan veel overeenstemming met die van het 
ondergeslacht Mammulosi van Notocactus. Bij het rijpen verdroogt de 
wand en de bes kan worden verwijderd, niet zelden in de wol van de kruin 
zaden achterlatende. Een bes kan ±  50 zaden bevatten. Dit varieert van 
soort tot soort en is in verhouding tot Notocacus niet rijk. De soorten zijn 
volgens Backeberg :

M. erinaceus, M. corynodes,erinaceus, 
M. sessiliflorus, 
M. stegmannii, 
M. langsdorfii,

M. leucocarpus, 
M. arechavaletai, 
M. turbinatus.

M. fricii,
M. vorwerkianus,
M. macrocanthus,
M. tephracanthus,
M. macrogonus,

Over de soorten van dit geslacht lopen de meningen sterk uiteen, dit 
moge blijken uit het groot aantal synoniemen en variëteitsnamen. Wat voor 
de één een soort was, was voor de ander een variëteit, dit wordt naar mijn 
mening in de hand gewerkt doordat het een oud geslacht (1850) betreft. 
Dikwijls worden planten verwisseld omdat de beschrijvingen onvoldoende 
waren. Hoe verward de zaak hier in elkaar zit moge U uit de volgende 
twee voorbeelden duidelijk of zo U wilt, juist onduidelijk, blijken.
M. tephracanthus 
=  acuatus 
=  sellowii 
== sellowianus 
=  courantii 
M. sessiliflorus 
— tetracanthus 
=  sessiliflorus var. 

pallidus

tephracanthus var. 
spinosior 
courantii var. 
spinosior

acuatus v. sellowii 
sellowii v. acuatus 
sellowii v. courantii 
sellowii v. typicus.

=  sessiliflorus var.
tetracanthus 

=  acuatus var. 
tetracanthus.

Hierbij heb ik geen geslachts- en auteursnamen vermeld om niet nog 
meer verwarring te brengen. Het ligt voor de hand dat een dergelijke gang 
van zaken de belangstelling voor een geslacht sterk beïnvloedt.
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G R A T I S  G R A T I S

K L E U R E N P R I J S C O U R A N T  no. 10

ALLES VOOR DE CACTUSVRIEND

met meer dan 200 afbeeldingen en een onovertroffen 
aanbieding van nieuwigheden, hulpmiddelen, bescher
mingsmiddelen, literatuur en ZADEN.

Gaarne spoedig aanvragen 
Onze vroegere klanten krijgen de prijscourant no. 10 zonder aanvrage toegezonden.
H. E. BORN — Postbus 34 — 5810 WITTEN-BOMMERN — DUITSCHLAND

Cactuskwekerij A. N. BULTHUIS & Co. C.V.
P R O V IN C IA L E W E G  O O S T  8 —  C O TH EN  (U.) —  T E L E F O O N  03436— 267 

Uitgebreid sortiment vetplanten en cactussen, speciaal MAMMILL,ARIA’S

S O R T IM E N T S L IJS T  O P A A N V R A G E .

SêT lantI n H. V. D O N K E L A A R
CACTUSKWEKERIJ — WERKENDAM — TELEFOON 01835—430

Regelmatig nieuwe importen u it Zu id-A frika — Agent van Succulenta Nurseries Zuid.-Afrika 
VRAAGT ONZE PRIJSLIJST 1966

De gehele week, ook zaterdags, voor liefhebbers geopend. — ZONDAGS GESLOTEN.

Mededeling
The National Cactus and Succulent Society organiseert ieder jaar een 

excursie en de organisator van deze tochten de Heer H. Middleditch heeft 
verzocht in ons blad bekend te maken, dat de excursie voor 1967 zal plaats 
vinden van 5—18 juni en zal gaan naar de Riviera. De kosten, alles inbe
grepen, zijn vanaf Nice £  39.10.0, dus omstreeks ƒ 400,— per persoon.

Een ieder, die in deze tocht is geïnteresseerd, gelieve zich voor nadere 
gegevens in verbinding te stellen met Mr. H. Middleditch, 5 Lyons Avenue, 
Hetton le Hole (Durham), Engeland.

UIT DE AFDELINGEN
RIJN- EN DELFLAND
Op onze novembervergadering, die door 
38 leden werd bezocht, besprak mevrouw 
Verduin—de Bruin de plant van de maand. 
In dit geval echter het geslacht Lithops, 
waaronder de nog altijd zeldzame Lithops 
optica var. rubra.
Na de pauze „overwinteringsproblemen”, 
lezing door de heer Bommeljé. Hierin 
wees deze zeer geroutineerde liefhebber, 
— al zo’n 40 jaar lid van onze vereniging

— op de moeilijkheden die zich bij dit 
probleem voordoen. De verwarming, het 
licht, de luchtvochtigheid waardoor de 
meeste slachtoffers vallen. Het is beter in 
deze tijd te conserveren dan te cultive
ren, zegt hij. De beste overwinterings- 
temperatuur is ongeveer 10 gr. C.
Op donderdag 8 december 1966 en 12 
januari 1967 komt de afdeling wederom 
bijeen.

R. F. DAVIDSON, Secretaris,
Laan van Heidenburg 14, Voorburg.
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Zaadaanbieding Clichéfonds
De hieronder genoemde zaden worden de leden beschikbaar gesteld 

a 25 cent per portie; iedere portie bevat 20 tot 25 zaden tenzij anders is 
aangegeven.

De portokosten bedragen 40 cent; men wordt vriendelijk verzocht dit 
bij het te betalen bedrag te tellen.

Evenals vorig jaar zullen op de zakjes ALLEEN de nummers wor- 
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.

Wanneer U geen of te weinig vervangnummers heeft opgegeven, zul
len zaden worden verstrekt van soorten, die met de gevraagde zoveel mo
gelijk 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.

Bestelt uitsluitend per postgiro, door overschrijving of storting op 
rekening 14 4 6 5 ten name van het Clichéfonds Succulenta, Amsterdam. 
Opgave van het verlangde nummer is voldoende, de naam behoeft er niet 
bij.

De bestelling zal worden uitgevoerd, wanneer het verschuldigde be
drag is ontvangen.

Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, Brinkstraat 49, 
Bennekom.

ZADEN VAN CACTUSSEN
25 cent per zakje

Arequipa (Matucana)
—  1 hempeliana FR 127a 1) 15 zaden
-— 2 spinosissima FR 196 15 zaden

Ariocarpus
_  3 fissuratus
_ 4 retusus

__ 5 trigonus

1) Vermelding van een FR nummer 
duidt aan, dat het zaad betreft van 
zaailingen gekweekt'uit geimporteerd 
FR zaad.

Arthrocereus (Setiechinopsis)
Kleine zuilen, dankbaar met grote 

bloemen bloeiend
6 mirabilis

Astrophytum
De bekende Bisschopsmuts

7 asterias, 15 zaden
8 capricorne senile
9 myriostigma

10 myriostigma columnare
11 myriostigma nudum
12 ornatum glabrescens
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13 ornatum mirbellii
14 gemengd

Aylostera, zie Rebutia

Blossfeldia
Kleine, platte, zeer geliefde cactusjes
15 liliputana

Borzicactus
16 (Seticereus) icosagonus 

Brasilicactus, zie Notocactus 

Cephalocereus
Z uilcactussen

17 alensis
18 senilis

Cereus
19 hexagonus

Chileorebutia, zie Neoporteria

Cleistocactus
Gemakkelijk groeiende, vaak dicht en 

wit hedoornde zuilcactus
20 smaragdiflorus
21 strausii

Copiapoa
Moderne, geliefde bolcactussen

22 humilis 15 zaden
__23 hypogaea 15 zaden

24 montana 15 zaden
__25 tenuissima

Coryphanta
Korte, zuilcactussen met knobbels, 

evenals Mammillaria
26 clavata (raphidacantha)
27 palmeri
28 schwarziana 15 zaden
29 gemengd

Cumarinia
30 odorata

Echinocereus
Ouderwetse, lage cactussen met 

grote bloemen
31 pectinatus
32 pectinatus castaneus
33 reichenbachii
34 subinermis luteus
35 gemengd

Echinofossulocactus

36 laniceps
37 phyllacanthus

Echinopsis
Bolcactussen met grote bloemen, 

gemakkelijk bloeiend

38 ancistrophora
39 aurea
40 decaisneana
41 eyriesii
42 eyriesii rosea
43 leucantha (campylacantha)
44 leucorhodantha
45 mirabilis
46 obrepanda
47 polyancistra
48 rhodotricha 

silvestrii
50 tubiflora
51 gemengd

Epiphyllum (Phyllo’s)
52 hybriden gemengd

Eriocereus
Dunne, groene slingercactussen

53 martinii

Escobaria
Fraaie, dicht en witgedoornde 

cactussen
54 dasyacantha, import
55 roseana
56 tuberculosa (strobiliformis)

Frailea

Kleinblijvende planten, die hun bloemen 
slechts bij hoge temperatuur openen, of 

cleistogaam bloeien
57 alacriportana
58 castanea, 15 zaden
59 cataphracta, 10 zaden
60 colombiana, 10 zaden
61 gracillima
62 grahliana
63 knippeliana
64 pulcherrima
65 pumila
66 pygmaea
67 pygmaea aurea (F. aurea)
68 schilinzkyana
69 gemengd
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Gymnocalycium

Rijkbloeiende bolcactussen voor enigs
zins beschaduwde plaatsen

70 andreae
71 andreae grandiflorum
72 baldianum (venturianum)
73 bodenbenderianum
74 calochlorum
75 calochlorum proliferum
76 denudatum
77 gibbosum
78 hybopleurum
79 megalothelos
80 mihanovichii
81 pflanzii
82 quehlianum, import
83 quehlianum rolfianum
84 quehlianum zantnerianum
85 stellatum (asterium)
86 sutterianum, 15 zaden 

venturianum, zie baldianum
87 gemengd

Hamatocactus
Gemakkelijk bloeiend, met satijnachtige, 

lichtgele bloemen
88 setispinus
89 setispinus, met witte dorens

Lemaireocereus, zie Stenocereus

Lobivia
Dankbare bloeiers, met middelgrote tot 

grote bloemen
90 allegraiana
91 andalgensis
92 arachnacantha torrecilacensis

15 zaden
93 backebergii
94 boliviensis
95 buiningiana
96 churinensis, 15 zaden
98 densispina (de z.g. L. famatimen- 

sis) (oranje bloemen)
99 densispina albiflora (witte 

bloemen)
100 densispina deesziana
101 densispina haematantha (rode 

bloemen)
102 densispina leucomalla
103 hastifera
104 hermanniana
105 hertrichiana
106 schieliana albescens
107 wrightiana, 15 zaden

.Lophophora
108 williamsii

Malacocarpus
Rijkbloeiende planten met wollige 

schedel
109 arechavalatai
110 pauciareolatus
111 vorwerkianus

Mammillaria
Sterk gevarieerd geslacht, mooie 

bedoorning en rijke bloei
112 aureiceps
113 aurihamata
114 bocasana
115 compressa longiseta
116 glochidiata
117 guelzowiana, 10 zaden
118 hamata
119 hoffmanniana
120 kunzeana
121 leucantha
122 magnimamma (centricirrha)
123 microcarpa
124 multiceps
125 mystax
126 obconella (dolichocentra)
127 occidentalis
128 occidentalis patonii
129 parkinsonii
130 phaeacantha
131 prolifera
132 prolifera haitensis
133 rhodantha
134 seideliana
135 sempervivi
136 sheldonii
137 mammillaris (simplex)
138 subdurispina
139 swinglei
140 trichacantha
141 umbrina
142 vagaspina
143 verhaertiana
144 wiesingeri
145 gemengd

Mediolobivia, zie t Rebutia 
Mila
146 nealeana

Neochilenia, zie N eoporteria

Neoporteria (incl. Chileorebutia, 
Neochilenia, Horridocactus en 
Pyrrhocactus)

Moderne bolcactussen met 
fraaie bloemen

147 (Chileor.) esmeralda FR 518
148 (Chileor.) fulva
149 (Neoch.) fusca, 15 zaden
150 (Chileor.) glabrescens FR 710
151 (Neoch,) hankeana, 15 zaden
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152
153

-  154
-  155

-  156
157
158
159
160 
161 
162 
163

— 164
165
166

— 167

168
169
170

(Neoch.) jussieui
(Chileor.) napina FR 249
(Chileor.) odieri
(Chileor.) odieri centrispina

15 zaden
(Chileor.) odieri mebbesii 
(Pyrrh.) paucicostata viridis 
(Pyrrh.) pulchella FR 520
(Pyrrh.) pygmaea FR 519
(Chileor.) reichii FR 501
(Neoch.) residua, 15 zaden 
(Pyrrh.) rupicola 
(Pyrrh.) rupicola intermedia

15 zaden
(Neoch.) saxifraga, 15 zaden 
taltalensis FR 223a 
tuberisulcata (Horridocactus 
horridus)
(Pyrrh.) vescata FR 1055,

15 zaden 
villosa
wagenknechtii
gemengd

Notocactus

Goede beginnersplanten, gemakkelijk 
groeiend en rijk bloeiend

171 apricus
172 concinnus
173 floricomus
174 (Brasilicactus) graessneri
175 (Brasilicactus) graesneri 

albisetus
176 (Brasilicactus) haselbergii
177 leninghausii
178 mammulosus
179 mammulosus pampeanus
180 mammulosus submammulosus
181 mueller-melchersii
182 mueller-moelleri
183 ottonis
184 ottonis tenuispinus
185 ottonis tortuosus
186 ottonis uruguayus
187 rutilans
188 scopa
189 scopa glauserianus
190 tabularis
191 gemengd

Opuntia
192 megacantha

Parodia

Rijke bloeiers met mooie bedoorning
193 alacriportana
194 aureispina
195 brevihamata
196 cardenasii
197 comarapana
198 gracilis FR 740
199 maassii, import

200 maassii albescens FR 46d
201 mairanana
202 microsperma
203 microsperma macrancistra
204 microsperma sanguiniflora
205 mutabilis
206 mutabilis carneospina
207 pseudostuemeri 

sanguiniflora, zie microsperma
208 schwebsiana
209 saint-pieana
210 stuemeri
211 tilcarensis, import
212 uhligiana robustior, import
213 gemengd

Pfeiffera

214 gracilis FR 882
215 ianthothele

Pyrrhocactus, zie N eoporteria

Rebutia (incl. Aylostera, D iqitorebu- 
tia en M ediolobivia)

Kleine, meest gemakkelijk spruitende 
cactussen, speciaal aanbevolen voor 

beginners; kunnen veel koude
verdragen

216 (Mediol.) aureiflora
zaden217 aureiflora rubelliflora, 15

218 berylloides
219 caespitosa
220 calliantha
221 calliantha hyalacantha (Reb.

wessneriana)
222 chrysacantha
223 chrysacantha elegans (senilis

elegans)
224 (Ayl.) deminuta
225 (Ayl.) fiebrigii
226 (Ayl.) kupperiana
227 minuscula
228 (Mediol.) nigricans
229 (Ayl.) pseudodeminuta
230 pulvinosa
231 (Dig.) ritteri
232 senilis
233 senilis aurescens
234 senilis iseliniana
235 senilis kesselringiana
236 senilis lilacino-rosea
237 senilis winteriana
238 xanthocarpa
239 xanthocarpa coerulescens
240 xanthocarpa dasyphrissa
241 xanthocarpa salmonea
242 sp. nov., mooi bedoornd, 

bloemen
grote

243 gemengd
Setiechinopsis, zie A rthrocereus 

Seticereus, zie Borzicactus
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Stenocereus
244 (Lemaireocereus) thurberi

Thelocactus
245 bicolor tricolor 

Toumeya
246 klinkeriana
247 (Turbinicarpus) lophophoroides

Trichocereus
248 spachianus, bekende onderstam

Weingartia
249 neocumingii
250 pulquinensis

ZADEN VAN 
VETPLANTEN

Agave
251 filifera

Aloë
Merendeels lage soorten, geschikt voor 

kleine collecties
252 bellatula
253 dichotoma
254 karasbergensis
255 milotii, 15 zaden
256 rauhii

Anacampseros
257 rufescens

Antegibbaeum
258 fissoides

Bergeranthus
259 scapiger

Bowiea
Bovengrondse knol en fijne, windende 

stengels; zeer merkwaardige plant
260 volubilis

Ceropegia
261 woodii, het bekende lantaarn- 

plantje

Cheiridopsis
mooie, lage Mesembryanthemum’s 

met wit berijpte bladen
262 candidissima
263 subaequalis

Conophytum
als levende steentjes, maar in de 

winter groeiend
264 gemengd

Cotyledon
265 orbiculata ausana

Crassula
hybriden, geschikt als perkplanten

266 milfordae hybriden
267 picturata hybriden

Dinteranthus
268 puberulus
269 vanzijlii

Dorotheanthus
270 hallii

Dyckia
Bromelia-achtige planten met trossen 

gele bloemen
271 brevifolia
272 floribunda
273 frigida
274 monteridensis

Euphorbia
275 meloformis

Faucaria
276 britteniae
277 duncanii
278 haagei

Frithia
279 pulchra

Gasteria
bekende vetplanten met 2-rijig 

geplaatste bladen
280 verrucosa
281 gemengd

Glottiphyllum
282 linguiforme
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Hereroa
Mesem-achtig en met lange bladen

283 rehneltiana

Kalanchoe
284 kewensis
285 vadensis, in Wageningen ontstane 

tetraploide hybride.

Lampranthus
bekende vetplanten met fraaie, meest 

rode bloemen
286 affinis
287 glaucus
288 haworthii

Lithops
Levende steentjes

319 pseudotruncatella pseudotrunca- 
tella

320 pseudotruncatella pulmonuncula
321 salicola
322 schwantesii kunjasensis
323 schwantesii schwantesii
324 schwantesii triebneri
325 turbiniformis
326 verruculosa glabra
327 villetii
328 viridis
329 weberi
330 gemengd

Ophthalmophyllum
op Lithops gelijkend, doch met grote 

topvensters

f
'  l

331 caroli
332 dinteri
333 friedrichiae
334 lydiae

289 aucampiae
290 aucampiae koelemanii
291 bella
292 bromfieldii
293 deboerii
294 dinteri
295 dorotheae
296 elishae
297 erniana
298 fulleri
299 gesinae
300 gesinae annae
301 gracilidelineata
302 hallii
303 helmuthii
304 lerichiana
305 insularis
306 julii julii
307 karasmontana gemengd
308 karasmontana opalina
309 karasmontana summitatum
310 lesliei lesliei
311 lesliei minor
312 lesliei venteri
313 marmorata
314 marthae
315 meyeri
316 otzeniana
317 pseudotruncatella gemengd
318 pseudotruncatella dendritica

Pleiospilos
ook steentjes-achtig, maar forser en 

sterk donker gepunt

335 bolusii
336 borealis
337 prismaticus

Portulacca
éénjarige sierpostelein
338 poellnitziana

Rhinephyllum
339 broomii

Senecio
340 kleiniaeformis, met lepelvormige 

bladen

Titanopsis
fraaie rozetten met bladen dicht bezet 

met wite kalkafscheidingen
341 calcarea

Vanheerdia
342 primosii
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