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Van de redactie

Bij het aanvaarden van het redacteurschap heb ik gemeend het u ite rlijk  van 
Succulenta enigszins aan te moeten passen aan de eisen van onze tijd. 
Daar het blad niet duurder mocht worden waren de mogelijkheden beperkt. 
Zoals u ziet is de voorpagina wat veranderd en is door het gebruik van een 
andere le tte r het u ite rlijk  en de leesbaarheid er op vooruitgegaan. Ik hoop 
dat u dat met mij eens zult zijn. N atuurlijk is een en ander nog wel voor 
verdere verbetering vatbaar, al zullen om technische redenen niet alle wensen 
vervuld kunnen worden. Naar ik gehoord heb komt er bij de redactie slechts 
zelden een aanwijzing o f opm erking van de leden binnen. A ls u wensen hebt 
o f kritiek, laat het dan gerust weten. Alleen als ik weet wat de lezers wensen, 
kan ik proberen er rekening mee te houden.
Het zal ook voor mij niet m ogelijk zijn het iedereen naar de zin te maken. 
Toch wil ik graag proberen zowel voor beginners als voor de gevorderde 
liefhebbers in ieder nummer iets te brengen dat de moeite waard is. De 
redacteur b lijft echter afhankelijk van de medewerking van de leden. Als het 
goed w il gaan moet hij iedere maand een keuze kunnen maken uit de aan
wezige kopij. Helaas is dat d ikw ijls  niet het geval, zodat hij al blij is ju is t 
voldoende te hebben voo r het volgende nummer.
Aan de afdelingsbesturen verzoek ik in een van de komende vergaderingen 
het maandblad eens als punt van bespreking op de agenda te w illen plaatsen 
en mij hun opmerkingen van de leden mee te delen.
leder ja a r zijn er een aantal leden die hun lidmaatschap opzeggen omdat 
het maandblad niet naar hun zin is, maar daarmee verbeteren ze niets.
Er is op de jaarvergadering in Rotterdam gesproken over een vraag en ant
woord rubriek. A ls u meent dat d it de moeite waard is, stuur dan vragen in. 
De redactie zal dan proberen een "antw oordm an”  te vinden.
In d it nummer v indt u een artikel over de gang van zaken in een van de jongste 
afdelingen. Ik meen dat het goed is regelmatig een pagina voor een dergelijk 
stuk beschikbaar te houden. Andere afdelingen kunnen dan eens lezen hoe 
het ook kan en daarmee bij het opstellen van hun programma rekening 
houden.

W. Sterk.

BIJ DE OMSLAGFOTO

Coryphantha vivipara v. neomexicana (Eng) Backbg

Deze plant is u it geïm porteerd zaad opgekweekt. De soort Coryphantha 
vivipara komt voo r van N ew-M exico to t in A lberta in Canada.
Het is dan ook een zeer variabele plant, waarvan een aantal variëteiten zijn 
beschreven. Sommige daarvan worden ook wel als afzonderlijke soorten 
beschouwd. De hier afgebeelde plant spru it vrijw e l niet. Andere variëteiten 
vormen soms zaden. Daar er nogal eens importzaad van verkrijgbaar is, 
de planten tam elijk snel groeien en zeer mooi bloeien, is het de moeite waard 
het eens met deze soort en zijn variëteiten te proberen in uw verzameling.
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A lo e  P a rv u la  Berger
B . K . B O O M

Aloe parvula is een bizonder fraaie plant, zeer geschikt voor liefhebbers- 
collecties. Deze neemt namelijk, in tegenstelling tot zo veel andere soorten 
van dit geslacht, maar weinig plaats in. Hij groeit wild op het eiland Mada- 
gascar en werd reeds in het begin van deze eeuw gevonden en door Berger 
beschreven. Vermoedelijk heeft Berger er wel levend materiaal van gekweekt, 
maar dit is waarschijnlijk verloren gegaan, want lange tijd heeft men nooit iets 
van deze soort vernomen.
Pas in 1951 wordt hij gesignaleerd in de botanische tuin van Johannesburg 
in Zuid Afrika en het is zeer wel mogelijk, dat vandaar de soort in cultuur 
is verspreid. Maar de laatste jaren zijn de planten weer in het wild gevonden 
en naar Europa gestuurd.

Aloe parvula, zaailingen foto: I .V .T .

Aanvankelijk werd A. bellatula onder de naam A. parvula verspreid (zie Succu
lenta 1964: 38-40), in cultuur was dus wel de naam, maar er waren geen 
planten die daarbij hoorden. Evenwel hebben wij thans materiaal uit het wild 
ontvangen, zowel van Prof. Rauh te Heidelberg, als direct uit Madagascar en 
we hebben nu hier te Wageningen een aardige populatie van deze soort in 
cultuur.
De planten vormen fraaie, stervormige rozetten van lang-driehoekige bladen 
van een mooie lilagrijze kleur; deze rozetten hebben een doorsnede van 
10-20 cm en worden gevormd door 10-20 bladen. De fraaie kleur ontwikkelt
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zich blijkbaar alleen onder tamelijk droge omstandigheden. Juist geïmpor
teerde planten uit Madagascar, die klaarblijkelijk in beschaduwde rotsspleten 
waren gegroeid, hadden lichtgroene tot grijsachtige bladen, die evenwel in 
onze verzameling spoedig de typische lilagrijze tint aannamen. De bladen 
vertonen geen vlekken, zoals bij A. bellatula en A. rauhii, maar wel wratachtige 
verhevenheden, waaraan deze soort gemakkelijk te herkennen is. In het

Aloe parvula in bloei foto: I.V.T. Aloe parvula in vrucht foto: I.V.T.

midden van de rozetten ontwikkelt zich de bloeistengel, die tegen het einde 
een tot 10 cm lange tros van lichtrose, buisvormige bloemen vormt; deze 
bloemen staan aanvankelijk rechtop, hangen later over een gaan na de bloei 
weer rechtop staan. De vruchten ontwikkelen zich in een paar maanden en 
zijn tegen de bloeistengel aangedrukt.
Evenals bij de andere, reeds besproken soorten, moet men kruisbestuiving 
toepassen, die, wanneer men maar wat geduid heeft, goed kan slagen.
De cultuur is niet moeilijk; het zaaien is eenvoudig, de zaden komen ge
makkelijk op en de zaailingen bereiken na twee jaar reeds de bloeibare staat.
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Wanneer men iets te weten wil komen van de variatie, dan moet men natuur
lijk verscheidene zaailingen opkweken en steeds kruisbestuiving toepassen. 
Evenals bij A. rauhii zijn de bladen breekbaar, hetgeen moeilijkheden geeft 
bij de verpakking: de bladpunten breken dan tijdens het vervoer, waarbij de 
planten gewoonlijk zeer dicht op elkaar staan, af, zodat de handelaren het 
niet op deze soort begrepen hebben. Het is ook een vervelende neven
eigenschap, maar voor de handel zeer belangrijk. Planten met afgebroken 
bladen zijn onverkoopbaar.
Wij hebben, hier te Wageningen, al een fraaie populatie van deze soort en 
hopen spoedig in de gelegenheid te zijn zoveel zaad te oogsten, dat we dit 
zullen kunnen verspreiden.

N o to cactu s m u rica tu s  COtto) Berger
D. J. VAN VLIET

Echinocactus muricatus Otto in Pfeiffer, Enum. Diagn. Cact. 49 (1837).
Malacocarpus muricatus (Otto) Britton en Rosé, The Cactaccae 3:194 (1922).
Notocactus muricatus (Otto) Berger, Kakteen 210 (1929).

Voor deze lang geleden beschreven Notocactus is geruime tijd een verkeerde 
plant aangezien, een plant ,die niet beantwoordt aan de oorspronkelijke be
schrijving van Echinocactus muricatus Otto.

Zulke vergissingen komen in onze 
cactuswereld wel meer voor. Ze ont
staan dikwijls door de onvolledige 
beschrijvingen die werden en nog 
steeds worden gemaakt, het op on
verantwoorde manier uitbreiden van 
een niet volledige beschrijving en 
foutieve determinatie van het voor- 
hande zijnde plantenmateriaal.
Om vast te stellen waar men zich 
vergiste met N. muricatus, is het 
noodzakelijk een duik te nemen in de 
literatuur.
Otto beschrijft in 1837 het eerst 
Echinocactus muricatus.
Rümpler geeft in 1886 in zijn Hand- 
buch für Cacteenkunde 2:556, na
genoeg de zelfde beschrijving als 
Otto. Hij beschrijft nu ook de bloem, 
die bij Otto niet gegeven werd.
De volgende belangrijke publicatie is 
van Schumann in 1898 in ’Gesambt- 
beschreibung für Kakteen'. Met aan
haling van Labouret geeft mij een zeer
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uitgebreide beschrijving van E. muricatus, die echter op de belangrijkste pun
ten van die van Otto verschilt en het is hier, dat de verwarring een aanvang 
neemt. Opgemerkt dient te worden dat zijn beschrijving van de bloem met die 
van Rümpler overeenstemt, waarop hier verder wordt teruggekomen.
Britton en Rosé komen in 1922 in The Cactaceae 3 tot een uitbreiding van 
het geslacht Malacocarpus van Salm Dijck (1850) met opneming van de soor
ten, die Schumann in zijn ondergeslacht Notocactus had ondergebracht. Zij 
plaatsen een copy van E. muricatus uit Martius, Flora Brasiliensis (fig 1). 
Hun beschrijving komt grotendeels met die van Otto overeen, waar ik ook 
verder op terug zal komen.
Berger plaatst E. muricatus in Kakteen (1929), in het ondergeslacht Noto
cactus. Hij geeft vrijwel dezelfde beschrijving als Otto.
Fric kende E. muricatus klaarblijkelijk niet. Hij noemt de soort niet in zijn 
overzicht van de soorten van zijn geslacht Notocactus en Revision derSyste- 
matik der Kakteen 21-22 (1935).
In het overzicht van het geslacht Notocactus door Buining in Succulenta 7, 
9, 11, 12 (1957) worden voor E. muricatus verschillende onderdelen van di
verse beschrijvingen aangehaald. De geplaatste foto s zijn met de door 
Schumann beschreven plant in overeenstemming.
Backeberg tenslotte geeft zijn twijfel weer, als hij in 1959 in Die Cactaceae 3 
schrijft, ,,Es liegt die Vermutung nahe, dass die neuerlichen Beschreibungen 
mit den Merkmalen einer Form von N. tabularis vermischt worden sind. Was 
Schelle (Kakteen 1926, Abb. 105) als E. muricatus abbildet, ist dieser keines 
falls, ongesichts der langtrichterigen Blüte. Keine der heute unter N. muri
catus kultivierten Planzen entspricht gedenfalls der fg. 207 in Britton en 
Rosé 'The Cactaceae 3'. Tot zover Backeberg. De afbeelding die hij plaatst

Notocactus muricatus (O tto) Berger fig. 2 fig . 3

fo to 's  v. V lie t

Notocactus bommeljei van V lie t

is een copy uit Schelle, Kanteen en deze is op haar beurt weer een copy 
van een foto uit het door de Laet uitgegeven fotoalbum, waarin deze de 
afgebeelde plant echter E. apricus noemt.
De verwarring duurde tot 1964; in dat jaar worden door Ritter in Zuid Brazilië 
planten gevonden die zijn veldnummer FR 1267 en 1267A kregen en die hij 
met behulp van Britton en Rosé determineerde als N. muricatus. De planten 
en zaden werden naar Europa gezonden en het is na een 60tal- jaren dat 
de werkelijke N. muricatus weer in de verzamelingen voorkomt. (Fig. 2).
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In een opgave van de verschillen tussen E. muricatus door O tto beschreven 
en E. muricatus door Schumann beschreven komen deze du ide lijk  to t uiting. 
De bloemen zijn volgens O tto onbekend, dus behoeven geen vergelijking. 
Aan het einde van d it artikel w ord t teruggekomen op de voo r N. muricatus 
waardeloos geworden beschrijving van Schumann.
O ver de plaats van N. muricatus binnen het geslacht Notocactus zou ik w illen 
zeggen, dat deze planten in tegenste lling to t die door Schumann beschreven, 
ongetw ijfe ld in de N. ottonis-groep thuis behoren en niet in de N. apricus- 
groep.
De volgende kenmerken komen overeen met die van N. ottonis: Schedel 
beschermd door de hier tevoorschijn  komende, nieuwe doorns; het vormen 
van spruiten aan de basis van de w orte ls; de trechtervorm ige bloem, waarin 
de meeldraden in een krans gegroepeerd staan; de vruchten die, te rw ijl zij 
nog sappig groen zijn, zich verticaal openen en zwarte zaden vertonen 
(fig. 2).
M uricatus (latijn) betekent le tte rlijk : bedoornd als de slak. H ier botanisch 
bedoeld, week, zacht, teer bedoornd, aldus K. Schumann. Door de ju iste 
determ inatie van de heer R itter inzake N. muricatus is er de opm erkelijke 
situatie ontstaan dat op een voortre ffe lijke  diagnose gebaseerde en als 
N. muricatus algemeen in cu ltuur voorkom ende soort naamloos is geworden. 
D it moet to t gevolg hebben, dat deze plant een nieuwe naam krijg t, want 
anders zal deze toch N. muricatus genoemd blijven, waardoor de verwarring 
b lijft bestaan.
Teneinde deze m oeilijkheden te voorkom en en de planten voor de toekom st 
te behouden heb ik besloten de beschrijv ing van K. Schumann, die hij in 
Gesambteschreibung der Kakteen blz. 386 nr. 72 (1898) publiceerde, zij het 
met een w ijz ig ing de bloemen en vruchten betreffende, voo r de planten die 
hij daarin Echinocactus muricatus noemt, te gebruiken voor:

Notocactus bommeljei van V lie t nomen novum,
Syn. Echinocactus muricatus K. Schumann, Gesamtbeschr. 386 (1898), non Otto (1837),

De w ijzig ing van de beschrijving van 
vruchten w ord t als volgt:
Schumann betreffende de bloemen en 
Bloemen nabij de schedel, ca. 5 cm 
lang en regelmatig (fig 4 2/3 grootte) 
(tekening v. V liet). Bloembladen spa
telvorm ig gepunt en getand, k leur aan 
de binnenkant glanzend geel. Meel
draden in de gehele bloembuis in
geplant en helmknoppen regelmatig 
verspre id in de kelk. De meeldraden 
laten om de stam per een kleine ruim
te (nectarium) v rij; k leur meeldraden 
aan de voet purperrood, bovenaan 
geel; helmknoppen geel.

S tijl iets boven de meeldraden uitstekend, aan de voet purperrood en boven
aan geel; de ±  9 stempels purperrood.
Bloembuis trechtervorm ig; kleur bloembuisbodem purperrood en verlopend 
naar geel in de kelk; bloembuis aan de buitenzijde bekleed met ta lrijke

Notocactus muricatus Hort.
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priemvormige schubben, in de oksels met witte wol en bruine tot 
zwarte borstels. Vruchten groen, aan de top lichter en bekleed als de bloem- 
buis; bij het rijpen groeien de vruchten uit, verdrogen en verpulveren.
N. bommeljei dient, gezien de eigenschappen van de bloemen en de vruchten, 
te worden ingedeeld in de N. apricus-groep.
De soort is genoemd naar C. Bommeljé, een nederlands liefhebber van 
succulenten.
Geographische verspreiding: stamt waarschijnlijk uit Rio Grande do Sul, Zuid 
Brazilië.

Kenm erken door
O tto  beschreven

Dezelfde kenmerken door
Schumann beschreven

plant ovaal to t onregelm atig zu ilvorm ig,
20 cm hoog, 7 cm doorsnee, soms 
z ijde lings spru itend , groen.

enkelvoudig, gedrukt kogelvorm ig 
la te r zu ilvorm ig, boven afgerond,
15 cm hoog, 10 cm breed, donker 
blauwgroen

ribben 16 16 to t 20, recht o f sp iraa lvorm ig, plat 
en breed, meest 3 mm hoog

groe ipunt verd iep t sterk verd iept, op de bodem met 
w o lv ilt bekleed, onbeschermd

kinnen breed en vlak slechts matig vooru its tekend
areolen dichtstaand, breed, w itv ilt ig 4-7 mm u it e lkaar, ingezonken, c irke l- 

o f bijna hartvorm ig, 2 to t 3 mm door
snede, met zachte, w itte  w ol be
kleed, da ter kaal w ordend en tesa- 
men gerukt

randdoorns ±  12, spreidend 15-20, soms met b ijbo rs te ls  verm eer
derd, borste lvorm ig, schuin op
gericht, to t 8 mm lang, w it

m iddendoorns 3-4, a lle  zeer s ie rlijk , bijna borste lig , 
nauw elijks stekend, bru inachtig

3-4 kru isgew ijs , to t 13 mm lang, 
kastanjebruin

doorn lengte 4,2— 6,2 mm 8— 13 mm

In Succulenta 1957:128 geeft Buining 2 goede afbeeldingen van N. bommeljei.
G ebru ik te  lite ra tuu r: P fe iffe r, En. Diagn. Cact. (1837); Rümpler, Handb. f. Cact. k. 2 (1886); 
K. Schumann, Ges. besch. f. Kakt. (1898); B ritton  en Rosé, The Cact. 3 (1922); Schelle, 
Kakteen (1926); Berger, Kakteen (1929); Kreuzinger, Rev. d. Syst. d. Kakt. (1935); Buining, 
'N o tocactus ', in Succulenta 7, 9, 11, 12 (1957); Backeberg, D ie Cact. 3 (1959).

SUM M AR Y
Plants in cu ltiva tion  under the name Notocactus m uricatus have been m is identified  since 
many years, the descrip tino  o f Echinicactus m uricatus Schumann (1898) being d iffe ren t 
from  those o f E. m uricatus O tto  (1837). So the latter, be longing to a species fo r a long 
tim e los t to  cu ltiva tion  and re found by F. R itte r has to  be renamed; the name Notocactus 
bom m elje i is chosen afte r M r C. Bom m elje, en outstandig amateur o f succu lent plants in 
Holland.

Rectificatie

In het December-nummer 1967 van Succulenta moet het onderschrift van 
foto 2 op pagina 180 (in het artikel door H. W. de Boer) luiden:
Lithops va llis -m ariae  var. va llis-m ariae.
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A an tek en in g en  bij het g e s la c h t  C e ro p e g ia
FRANS K. A. NOLTEE en H. VAN DONKELAAR

Ceropegia radicans Schlecht. in Bot. Jahrb. 18, Beibl. 45:12 (1894). 
Groeigebied: Het Zuidoosten van de Kaapprovincie.
C. radicans is een hangende of kruipende plant met tamelijk vlezige stengels, 
die op de knopen wortels vormen (radicans = wortelend). Ook de bladeren 
zijn vlezig, ze zijn kort gesteeld, meestal bijna rond tot eirond, soms lang

werpig of elliptisch. De lengte va
rieert van 15-45 mm, de breedte van 
10-40 mm.
De bloeiwijze bevat over het alge
meen slechts 1 bloem, die meestal 
op sierlijk steeltje staat, maar soms 
ook zittend is. De kelkblaadjes zijn 
lijnvormig en 7 mm lang.
De bloemkroon bestaat zoals bij alle 
Ceropegia’s uit de kroonbuis en de 
kroonslippen. De kroonbuis is aan de 
basis tot 8 mm in doorsnee, in het 
midden vernauwd tot 5 mm en naar 
de top toe weer verwijd tot 13 mm. 
De basis is aan de binnenkant in het 
bovenste gedeelte kaal en onderin 
lichtelijk behaard. Het cylindrische 
middenstuk van de buis is aan de 
binnenzijde vooral naar de basis toe 
behaard. De kroonslippen staan recht
op en zijn aan de top vergroeid. Bo
venaan dragen ze purperen wimpers, 
onderaan zijn ze korter behaard.
De bloemen hebben hun schoonheid 
voor een niet gering deel te danken 
aan de fraaie kleuren van de slippen. 
Deze zijn onderaan bruinrood gé- 

kleurd, in het midden geelwit en aan de top groen. Tussen het wit en het groen 
bevindt zich dan nog een donkerbruine overgangszone.
Al naar gelang vorm en grootte van de slippen worden twee variëteiten 
onderscheiden :
var. radicans: slippen 1,5-3 cm lang, lijnvormig, vanuit een driehoekige basis. 
Dit is de meest voorkomende variëteit.
var. smithii: slippen ± 1,5 cm lang, omgekeerd eirond tot enigszins spatel
vormig of bijna min of meer hartvormig. (=  C. smithii Henderson in Journ. 
S. Afr. Bot. 11:114 (1954).
De var. radicans komt voor in het district Komgha: bij Kei Bridge en bij 
Farm Glen Roy. De var. smithii in het district East London, bij Kwelegha 
rivier, ongeveer 50 km ten Noorden van East London.
Wanneer we de kroonbuis opensnijden, vinden we onderin de corona of de
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bijkroon. Bij C. radicans zijn de buitenste coronaslippen kaai, Oe binnenste 
staan aan de top meestal rechtop.

BEHANDELING: Deze komt in grote trekken overeen met die van C. san- 
dersonii (Succ., ju li 1966). Dus veel licht, maar geen direute zon. ’s W inters 
niet te koud (lie fs t ±  15° C.) en de grond niet geheel laten uitdrogen, 
’s Zom ers voldoende w ater geven. Door zijn gem akkelijke behandeling, zijn 
b loe iw illighe id  en zijn opvallende bloemen een goede soort voor kas en kamer.

E c h in o c e re u s  b a ile y i R osé
W. STERK

D oor het grote aantal nieuwe soorten, die de laatste jaren in Zuid-Am erika 
gevonden zijn, komen veel soorten uit Mexico en de Verenigde Staten 
m inder onder de aandacht van de liefhebbers. Toch komen er grote hoeveel

heden in de natuur verzamelde zaden 
en planten uit Noord-Am erika naar 
Europa. Het geslacht Echinocereus 
bevat een groot aantal soorten, die 
door hun mooie bedoorning en hun 
prachtige bloemen meer aandacht 
verdienen, dan ze nu krijgen. 
Echinocereus baileyi komt u it de 
W ichita Mountains in Oklahoma, een 
gebergte dat hoofdzakelijk uit graniet
form aties bestaat. De jaarlijkse  regen
val is er niet veel m inder dan in ons 
land. In de w in ter kan het er vriezen. 
Er va lt dan ook soms sneeuw. De 
zomer is zeer warm en zonnig. De 
afgebeelde plant is 17 cm hoog en 
6 cm dik. leder jaa r verschijnen in 
het begin van de zomer de prachtige 
rosé bloemen, die dagenlang mooi 
blijven. De bedoorning kan bij deze 
soort nogal verschillen in kleur, leng
te en aantal van de doorns. Het is 
m oeilijk een beschrijving te geven, 
die voo r alle planten, die to t deze 

soort gerekend kunnen worden geldt. Het aantal randdoorns is ongeveer 
16, er zijn geen middendoorns. Ze staan niet du idelijk  kamvormig en zijn ta
m elijk lang. D it komt wel bij meer "P ectina ti”  voor. De jonge doorns zijn 
bijna wit, later worden ze meestal iets rosé.
O ok de bloem varieert in grootte en vorm nogal. De lengte en de doorsnede 
zijn ongeveer 6 cm. Het vruchtbeginsel draagt doorns en w ollige haren. O f 
de beschreven variëteiten w erke lijk  constante verschillen met de soort ver
tonen, o f dat ze ge le ide lijk  in elkaar overgaan kan alleen door verder onder
zoek op de groeiplaatsen worden vastgesteld.
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Echinocereus purpureus Lahm. is door Marshall al voor een varië te it van 
Echinocereus baileyi aangezien. Deze soort is iets dunner en heeft kortere 
doorns maar versch ilt verder weinig. Bovendien kom t de plant uit hetzelfde 
gebied. Ook de bijna 1000 km verder naar het zuiden voorkom ende Echino
cereus fitch ii Br. et R. lijk t veel op deze soort, al zijn ook hier de doorns iets 
korte r en de bloemen iets groter.
De kuituur is niet moeilijk. Bij mij staan de meeste Echinocereussoorten in 
zwarte blikken op eigen wortel. Zaailingen groeien in het begin snel. De 
m oeilijkheid is, ze de eerste w in ter door te krijgen. W aarsch ijn lijk  gaan jonge 
planten nogal eens verloren, doordat ze kleine beschadigingen oplopen door

Echinocereus baileyi bloem

insecten of slakken. Deze beschadigde plantjes worden dan door schimmels 
of bacteriën aangetast en gaan dood.
A ls we de plantjes enten op een sterke onderstam, groeien ze zeer snel. 
Ik gebruik h iervoor meestal Trichocereus pachanoi daar Tricocereus spachia- 
nus door snelgroeiende planten nogal eens "leeggezogen”  w ordt, zodat de 
groei to t stilstand komt.

A a n  d e  s e c re ta r is s e n  d e r  a fd e lin g e n

De secretarissen van de afdelingen worden verzocht het secretariaat, Konings
weg 2 te Beekbergen, de navolgende gegevens te verstrekken:
1. een ledenlijst 1968 in duplo van de afdeling, volledig met namen en adressen op 

apart(e) vel(len) papier aan één zijde beschreven;
2. een jaarverslag 1967 van de afdeling;
3. namen en functies van het afdelingsbestuur;
4. opgave van de afdelingsbijdrage 1968, naast de contributie van de vereniging.
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Hoogenting op Cereus jam acaru
KONRAD KLDGLING

Cactussen kunnen door enting to t snellere groei worden aangezet te rw ijl ge
ente planten ook meer bloemen kunnen geven.
Daarom entten we in 1961 in de botanische tuin in Halle/Saale een Pseudo- 
lobivia kratochvilliana op een ongeveer 3 m. hoge Cereus jamacaru.
Na geslaagde enting begon het entstuk flin k  te groeien. In de eerste jaren 
was de bloei niet bevredigend.
In 1964 telden we p lotseling 80 bloemknoppen tegelijk , die niet ge lijk  ont
w ikkeld waren en daarom ook in drie groepen in bloei kwamen. Later volgden 
er nog meer knoppen waarvan er 40 tege lijk  openkwamen. In het geheel gaf 
de plant in een jaar ruim 200 bloemen.
Op 31 mei 1966 verraste Pseudolobivia ons met een onbeschrijflijk  mooi 
boeket van 40 cm m iddellijn. We telden 70 w itte  bloemen, bloem tegen bloem 
om het cactuslichaam tegen e lkaar gedrukt. Van boven zag het er u it als één 
w itte  kogel. Na bestuiving ontw ikkelden zich 30 vruchten. Dezelfde proef 
namen we in 1963 met Lobivia jajoiana, die eveneens op Cereus jamacaru 
geënt werd. Ook deze plant verraste ons d it jaar met een massa donker w ijn 
rode bloemen, die in twee groepen open kwamen. De eerste groep van 24, 
de tweede met 39 bloemen.

Pseudolobivia kratochvilliana hooggeënt

We hadden ook nog een mooie Rebutia marsonori op dezeflde manier ge- 
ent. Deze bloeide ook overmatig. Ik heb ze niet geteld omdat het te veel 
w erk was.
Het was voor ons dan ook een w erke lijk  goed cactusjaar.
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O n ze  le z e rs  sch rijv e n

De heer A. Hoekstra, Willem Lodewijkstraat 27, Leeuwarden, schrijft ons:
In het oktobernummer van vorig jaar is een artikeltje afgedrukt van de hand 
van de heer D. J. van Vliet over de toepassing van repen Tempex bij het 
enten van cactussen, waarmede hij veel succes heeft gehad. Ook in het 
meinummer van het jaar 1966 wordt door de heer Van Dommelen geschreven 
over het gebruik van schuimplastiek voor verschillende doeleinden, waarbij 
dit product uiterst handig is. Het is precies zoals de heer Van Vliet schrijft, 
het enten van bepaalde planten op bepaalde entstammen geeft nogal eens 
moeilijkheden, vooral als er elastiekjes aan te pas moeten komen. Vaak 
mislukken de entingen doordat vanwege het verschuiven van de delen 
onderling de handeling te lang duurt, of wat ook nog al eens gebeurt, de ene 
helft van het elastiekje iets meer trekt dan de andere helft, tengevolge waar
van de ent scheef trekt en zich óf aan de ene zijde van de entstam vasthecht 
óf helemaal niet vastgroeit. De heer Van Vliet heeft dit schuiven en scheef 
trekken ondervangen door langs de zijden van de ent repen Tempex aan te 
brengen en op deze wijze zowel de ent als de entstam van steun te voorzien 
en hij raad een ieder die moeilijkheden heeft met het enten aan, het eens 
op deze wijze te proberen. Hopelijk heeft u het zelfde succes als hij.
Mocht u echter nog niet voldoende succes naar uw zin hebben, in het april
nummer van de jaargang 1966 blz. 59 is door mij een apparaatje beschreven 
dat uiterst eenvoudig zonder kosten is te vervaardigen en waarmede ver
schillende collega’s zowel als ik een leuk resultaat hebben gehad. A ls u het 
één of tweemaal op deze wijze hebt geprobeerd, doet hier echt een kind 
de was. U kunt het apparaat jaren lang gebruiken, zowel voor grote als voor 
kleine planten. Sla er uw oude Succulenta’s maar eens op na voor een uit
voerige beschrijving.
Tot nog toe heb ik geen enkele reactie op mijn artikeltje ontvangen. Misschien 
heeft niemand geprobeerd het enten eens op de door mij beschreven wijze 
te beproeven. Er komt weer een nieuw voorjaar en misschien kunt u het eens 
op de in dat artikeltje omschreven wijze proberen. Mocht u al of niet succes 
hebben of mocht het apparaatje u niet voldoen of voor verbetering vatbaar 
zijn, laat het dan weten. Succulenta heeft vast wel een klein plaatsje vrij en 
dan hebben wij er allemaal wat aan.

De heer G. Bleeker, Dorpsstraat 143, Wormer, schrijft ons:
In deze rubriek (oktobernummer) las ik het artikel van de heer F. Bruynckx 
te Brussel; dit ging over het kwaad dat slakken aanrichten en de vele tijd 
die er voor nodig is ze te bestrijden.
Hiermede wilde ik nu de lezers op de hoogte brengen van een goed bestrij
dingsmiddel, dat in een tuin-winkel gemakkelijk te bekomen is.
1. slakkendood (metaldehyde mengsel), uitleggen in kleine hoopjes,
2. slakkenkorrels, hetzelfde in korrels, om de week uit te strooien met 10 tot 

15 korrels tegelijk.
De slakken zijn er gek op en gaan onherroepelijk dood. De korrels zijn beter 
tegen regen en vocht bestand dan het onder 1 genoemde product.
Dit is de raad, die ik de heer Bruynckx wil geven; het middel is afdoende en 
kost geen tijd.
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Onze vergaderingen
HORLINGS

Nu regen- en hagelbuien onze kasramen striemen en onze planten hun rust
periode zijn ingegaan, zijn er, behalve onze tijdschriften  en ander studie
materiaal, nog wel andere dingen waar w ij eens over moeten denken, namelijk, 
wat doen w ij in de w in ter op onze vergaderingen en hoe maken w ij deze 
vergaderingen zó aantrekkelijk  dat de leden haar ook regelmatig bezoeken.
A ls ik bezoek krijg  van een lid, w ord t bijna altijd de vraag gesteld: Hoe
gaat het met ju llie  afde ling?"; "hoe vaak vergaderen ju llie?” ; "W a t hebben 

ju llie  op die vergaderingen te bespreken?".
Er vo lg t dan veelal een heel gesprek en van de andere kant de opmerking: 

” Er is bij ons zo weinig activ ite it !” .
Mede door dergelijke opmerkingen, w il ik trachten iets over onze afdeling 
te vertellen, in de hoop dat anderen er wat aan zullen hebben.
Onze afdeling is een der jongst opgerichte in Nederland; w ij zijn n.l. gestart 
op 1 januari 1965. W ij begonnen met 7 leden en als w ij straks onze derde 
verjaardag vieren, zijn w ij de 30 reeds gepasseerd. We vergaderen eens per 
maand, behalve in de maanden ju li en december (vakantie en feestdagen). 
O ngeveer de he lft van onze leden beschikt over een kasje, variërend van 
15-40 m2; d it is iets, waar we tro ts op zijn en natuurlijk een groot voordeel, 
als men een p lattelands-afdeling heeft. Sommige van onze leden kunnen uit
stekend met een fo to-toeste l omgaan. Twee leden hebben een projectie- 
apparaat en w ij kunnen zodoende in de w in ter e lkaar onze bloeiende planten 
laten zien en met e lkaar de planten bespreken aan de hand van de ge

toonde dia's.
In de herfst w ord t door ons bestuur het w inter-program m a opgesteld; lezingen 
worden gehouden door een van onze leden, of door een spreker van elders. 
Ons bestuur zorgt er voor, dat elke vergadering een agenda heeft, die de 

bezoeker iets bieden kan.
Het gaat er van uit dat elke vergadering leerzaam moet zijn en wat moet 
bieden aan beginneling en gevorderde. V oorts vestig t het de aandacht op 
de planten van de leden en adviseert de leden elkanders verzameling te be
zichtigen. leder lid is tro ts, als hij zijn vrezam eling planten en zijn resultaten 
aan anderen kan tonen en elk lid ste lt het op hoge prijs als een andere lie f
hebber belangstelling voor zijn planten toont. W at is er mooier dan met een 
andere liefhebber, die ook een beetje verstand van planten en soorten heeft, 
van gedachten te wisselen? Ook de beginnelingen worden opgezocht. Juist 
deze hebben de belangstelling van een meer gevorderde hard nodig.
Zo is het werken binnen een afdeling niet alleen een zaak van vergaderingen 
beleggen, maar meer nog van stimuleren van de belangstelling van de ene 
liefhebber voo r de andere. N iet alleen concentreren op eigen bezit, maar 
meeleven met de belevenissen van de ander. W elke liefhebber toont niet 
graag _  en met een zekere tro ts  —  de door hemzelf gezaaide plantjes, of 
de eerste resultaten van zijn door hemzelf geënte planten? W ij laten veelal 
onze beginnelingen maar modderen, bang als we soms zijn dat een ander 
ons in kunde en verzorging zal overtreffen. Laat de meergevorderde begrip 
tonen voor de beginneling en brengt de beginneling bij dat hij wat opsteken 

kan van de anderen.
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Als er gedurende de zomermaanden belangstelling Is voor de planten en de 
resultaten van de ander, dan heeft men in de winter stof te over om 4 of 
5 avonden te vullen en laat het dan vergaderingen zijn, waar over onze hobby 
gesproken wordt en over alles wat daarmee samenhangt, want anders blijft 
het niet boeien.
Tenslotte zit in het bezoeken van vergaderingen altijd iets van "Jezelf over
winnen; meedoen !” .
Lezer, ik heb alleen maar geprobeerd te vertellen hoe wij het doen en langs 
welke weg wij het bezoeken van onze vergaderingen trachten te stimuleren. 
Wij zijn echter heel erg benieuwd hoe anderen het doen en met welk resul
taat ! We willen als "jong broekje” graag van onze oudere broers (of 
zuster?) leren !

H oofd  b e s tu u rs v e rk ie z in g e n
Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar een derde 
der leden van het Hoofdbestuur af. In 1968 zijn volgens het opgemaakte rooster 
aan de beurt van aftreding:
1. A. F. H. Buining, Hamersveld, voorzitter.
2. J. W. C. Entrop, Heusden, vertegenwoordiger afd. Gorinchem.
3. J. A. van Willigen, IJmuiden, vertegenwoordiger afd. IJmond.
De heer Buining stelt zich niet meer herkiesbaar als voorzitter van de ver
eniging. Candidaten voor deze functie moeten worden ingediend vóór 1 maart 
1968 aan het secretariaat, Heereweg 19, Lisse.
De overige aftredende hoofdbestuursleden worden verzocht na overleg in 
hun afdeling aan het secretariaat te willen mededelen of zij zich wederom 
voor hun functie herkiesbaar stellen.
In de komende Algemene Vergadering zal mevrouw J. Grullemans-van Berghem 
te Lisse op haar verzoek aftreden als secretaresse van de vereniging. Door 
het Hoofdbestuur zal worden voorgesteld deze functie over te dragen aan 
mevrouw E. Verduin-de Bruyn te Beekbergen.

J a a r l i jk s e  A lg e m a n e  V e rg a d e r in g
De Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 18 mei 1968 
in Delfzijl.
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 maart 1968 bij het secretariaat van Succulenta, Heereweg 19, Lisse.

Voorzitter: A . F. H. BU IN IN G , Burg. de Beaufort- 
weg 10, Ham ersveld (U .), Telefoon 03496—226 
Secretaresse : Mevrouw J. G R U LLEM A N S VAN 
BERG H EM , Heereweg 19, L isse , T e l. 02540—3* 1 2 3 433 
2e Secretaresse  en ledenadm inistratie: Mevrouw 
E . A . M. V ERD U IN -D E BRU IN , Koningsweg 2. 
Beekbergent Telefoon 05766— 1840. 
Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172 a, Scheveningen, Postrekening 68 05 96 
of rekening 325, Raiffeisenbank, Keizerstraat 122. 
Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond), Telefoon 04920—3903. 
B ib lio thecaresse : Mevrouw H. V R IES EN D O R P  VAN 
A A LD ER EN , Ligusterlaan 2 ^ rctvoorno.
Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en Belg ië  f  10,—  en voor leden in het 
buitenland f  15,— per jaa r met g r a t i s  maand
blad , .Succu lenta” .

Kopij moet uiterlijk  de 18de van de maand in 
het bezit van de redacteur zijn.
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The annual fee includ ing subscrip tion  to the 
S ucculenta-m onthly fo r the year 1968 
amounts to D .gld. 15,—  to  be paid to the 
treasurer Succulenta, account 325 R aiffe isen- 
bank, Ke izersstraat 122, Scheveningen, H ol
land.

La co tita tion  annuelle y com pris 1’abonne- 
ment de Succulenta s 'è léve  a h.fl. 15,— . 
Nous vous prions de verser cette somme 
au postcheque 68.05.96 (NL) ou au com pte 
325 du Raiffe isenbank, Ke izersstraat 122, 
Scheveningen, Holland, au nom du trè so rie r 
de Sucullenta.

Jahresbeitrag e insch l. L ieferung der Ze it- 
sch rift Succulenta fü r das Jahr 1968 betragt 
H.gld. 15,— . Es w ird  gebeten um Ueber- 
weisung auf das Postsch. Kto. 68.05.96 (NL) 
oder auf Konto 325 Raiffe isenbank. Ke izers
straat 122, Scheveningen, Holland, z.g. 
Schatzm eister Succulenta.

Ingevolge een bes lu it van de noofdbestuurs- 
vergadering zal de con tribu tie , met u itzon
dering van de a fde lingsb ijd rage, met ingang 
van 1 januari a.s. centraal geïnd worden. 
De leden w ord t verzocht de con tribu tie  ad. 
f  10,—  voo r N ederland en Belg ië en ad. 
f  15,—  voo r de overige landen, rechtstreeks 
te storten o f over te maken voo r 1 maart

Succulenten-kwekerij

H. van Donkelaar
Werkendam Tel. 01835-430

U itv o e r ig e z a a d lijs t is ve rsch e n e n

L ijs t op  aanvrage

CACTUSKWEKERIJ
Fa. Gebroeders van Straalen
Daalseweg 140-239 post Utrecht 
Lel. 030—41578 . Zondags gesloten

Een goed adres óók voor 
verzamelaars.

1968 op g iro -rekening No. 680596 of op 
rekening No. 325 van de Raiffe isenbank, 
Ke izersstraat 122 te Scheveningen.
Beide rekeningen staan ten name van de 
Penningm eester van Succulenta te Sche
veningen.
Na 1 maart 1968 zal over de n ie t betaalde 
con tribu tie , verhoogd met f  1,—  incasso
kosten, per kw itan tie  w orden beschikt.

NIEUWE LEDEN:
H. v. d. Tuin, Röntgenstraat 60, H ilversum . 
T. A. der K inderen, Ocarinalaan 434, 
R ijsw ijk  Z.H.
Mej. A. J. Geitz, Hamsterweg 12, 
B e llingw o lde  Gr.
H. v. Schoenmaker, H oofdstraat 10, 
O ostw o ld  O ld.
V isser, H oogstraat 209, V laard ingen.

Te koop aangeboden:
Succulenta jaargang 1964 t/m  1967 

Prijs f  15,— .

M. J. Schotman, M onnikensteeg 266 
Arnhem  G iro 1279353

CACTUSKWEKERIJ
A. N. B U L T H U I S  & C O .  C.V.
PROVINCIALE WEG OOST 8, COTHEN (U.)

Uitgebreid sortim ent vetplanten en 
cactussen, speciaal m a m m illa r ia ’s
Sortimentslijst op aanvrage

D. B O U W M A N
IMPORT ■ EXPORT

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

VAN KOPPENWEG 4 • NAALDWIJK 
Telefoon 01740-5168

W A T  B E T E K E N T  DIE N A A M
DOOR L. C. KOOREVAAR

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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Loxanthocereus gracilis (Akers en Buin.) Backbg
Maritimocereus gracilis Akers en Buin

D. J. VAN VLIET

In mijn nog jonge ervaringen met Cereus-achtigen behoort die met boven
genoemde soort to t de prettigste. D it laatste v indt niet alleen zijn oorzaak 
in de prachtige bloei doch ook in de voorspoedige groei.

Het geslacht Loxanthocereus (Lat. =  
scheefbloemcereus) is door Backe- 
berg in 1937 opgesteld. Zonder in te 
gaan op de ju istheid hiervan kan in 
ieder geval gezegd worden dat het 
geslacht een aantal zeer mooie soor
ten bevat die bovendien mooi en rijk  
bloeien; speciaal dient vermeld te 
worden L. multifloccosus, die zoals 
zijn naam verraad op iedere areool 
een w olv lok bezit die de plant een 
fascinerend aanzien geeft. 
Loxanthocereus-soorten groeien in 
hoofdzaak aan de kusten van Peru, 
doch komen ook voor in het Andes- 
gebergte van dat land tot een hoogte 
van 3300 m. Men ziet in zaadlijsten 
er zelden zaden van aangeboden; dit 
verbaast me enigszins, omdat ver
scheidene soorten zelffertie l zijn. 

(Ze lffe rtie l w il zeggen dat de planten na bestuiving met stuifm eel van dezelfde 
bloem kiem krachtig zaad voortbrengen). H ieruit va lt op te maken dat deze 
planten niet sporadisch in de verzamelingen behoren voor te komen. L. gracilis 
is n.l. ook ze lffertie l.
Toen men mij een stek van deze soort aanbood, heb ik hem gaarne aanvaard, 
echter de er bij geleverde naam, L. gracilis, bleek niet in overeenstemming 
te zijn met de door Backeberg in deel II ” die cactaceae" geplaatste afb. 886. 
L. gracilis heeft h ier een fijnere, bruin gekleurde bedoorning en is verder wat 
slanker w at ook uit zijn naam is af te leiden. L. splendens (Lat. =  stralend) 
afb. 888 kwam beter overeen met onze stek. De doorns zijn krachtiger, ronder 
en regelmatiger, staan, om zo te zeggen, stralend af van het lichaam. De 
kleur is aan de voet groenachtig geel en aan de punt groenachtig bruin, 
soms hebben zij geheel deze kleur.
Beide soorten hebben een zelfde bloem (zie fo to ’s). Een nader onderzoek 
wees uit dat de fo to  geplaatst bij de beschrijv ing van Maritimocereus gracilis 
door Akers en Buining in Succ. 1950: 49-52, identiek is aan afb. 888 van 
Backeberg.
H ierdoor staat vast dat bij afb. 886 van Backeberg L. splendens en bij afb. 888 
L. gracilis behoort te staan. Fel rood oranje van kleur valt zij onm iddellijk op. 
De lengte er van bedraagt ±  7 cm en w ord t veroorzaakt door de lange bloem- 
buis; ze zijn verder zygomorph (d.i. tweezijd ig symm etrisch) en bloeit rijk  
m its men ze niet bestu ift; wacht hier dus mee to t de laatste bloemen zich

18



openen. Na de bestuiving ontstaan er roodachtige bessen die op hun beurt 
weer tot de charme van deze planten bijdragen. De bloemen blijven enige 
dagen bloeien, indien de temperatuur niet te hoog wordt in de kas.
Van de cultuur kan gezegd worden dat het gemakkelijk op eigen wortel 
te kweken planten zijn, die in de winter wat koude kunnen verdragen. (Over
drijf dit echter nooit, men moet bedenken dat de planten hier onder kunst
matige omstandigheden worden gekweekt en waarom risico's lopen? Wij 
moeten de planten niet kweken om ze weer te verliezen, dat heeft geen 
enkele zin; bovendien verliest men er ook zijn liefhebberij mee). Voedzame 
aarde en een matige watergift die in de winter, zoals gebruikelijk, achterwege 
wordt gelaten. Men doet er goed aan de planten wat te steunen, dan blijven ze 
lange tijd rechtop groeien. L. gracilis kan zich in een literblik ontwikkelen tot 
een forse plant en begint weldra, gelijk L  splendens, aan de voet scheuten 
voort te brengen. Hierom is het ook een echte liefhebbersplant; men kan 
nog eens een stekje weggeven.

Loxa n tho cere us g ra c ilis  (Akers en Buin.) Backbg foto: van V lie t

Het exemplaar in mijn verzameling bloeide reeds bij een lengte van 15 cm 
met 9 bloemen (zie hierover Succ. 1950:49); deze plant is echter van een stek 
opgekweekt en was reeds bloeirijp. Zo’n resultaat verwacht ik echter niet 
bij zaailingen; die zullen wel iets groter moeten zijn voor zij gaan bloeien; 
toch mogen wij met recht zeggen, "Probeer het ook eens met een cereus” I

Hoofdbestuursvergadering

Door bijzondere omstandigheden wordt de Hoofdbestuursvergadering, als
mede de bijeenkomst van de leden der Werkgroep voor Succulentenstudie, 
oorspronkelijk vastgesteld op 30 maart a.s. één week uitgesteld tot op
zaterdag 6 april 1968. secretaresse Succulenta

Heereweg 19, Lisse.
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M itrophyllum
H. W. DE BOER

In het "Zeitschrift für Sukkulentenkunde” 1925/26 wordt op pag. 181 door G. 
Schwantes een nieuw Mesembrianthemum-geslacht onder de naam Mitro
phyllum gepubliceerd. De hierin ondergebrachte planten hebben een stam

met langere of zeer korte, soms kogel
vormige internodiën en vertonen het 
verschijnsel van blad-dimorfie, d.w.z., 
zij hebben een winter-habitus (met 
bladeren van de 1e orde) en een 
zomer-habitus (met bladeren van de 
2e orde); deze bladen van de 1e en 
de 2e orde zijn zeer verschillend van 
vorm; de groeiperiode (bladen 1e 
orde) valt in de winter, de rustperiode 
(bladen 2e orde )in de zomer.
Wat betreft de struktuur van de zaad
doos: de zaadlijsten zijn wandstandig, 
zonder knobbel; de zwellijsten zijn 
breed en uiteenwijkend, de vleugels 
zijn middelmatig van breedte en over 
de gehele randlengte van de klep 
aangehecht, de hokdeksels zijn aan
wezig.
In "Möllers deutsche Gartnerzeitung” 
van 1927 wordt op pag. 436 op grond 
van morphologische verschillen (zeer 
korte, kogelvormige lichamen, afwis
selend met iets langere) van het ge
slacht Mitrophyllum het geslacht 
Meyerophytum afgesplitst en in het 
"Zeitschrift für Sukkulentenkunde" 
van 1927/28 wordt door Schwantes op 
grond van een vermeend verschil in 
struktuur van de zaaddoos het ge
slacht Mitrophyllum nogmaals ge
deeld, n.l.: in Mitrophyllum: zaaddoos 
zonder hokdeksels en Conophyllum: 
met hokdeksels. Schwantes nam n.l. 
waar, althans meende waar te nemen, 
dat de zaaddoos van Mesembrianthe- 
mum mitratum Marloth (daarna als 
Mitrophyllum mitratum (Marloth)

Mitrophyllum grande 0.45 x foto: de Boer 
Zomer-habitus, rustperiode, bladen 2e orde. 
Deze foto werd in september 1967 genomen; 
de kegelvormige bladen 2e orde 
van de zomer-habitus, waarvan nog slechts 
schilfers van de opperhuid en 
de twee ..mijterpunten" resteren, 
staan op ’t punt over te gaan in de 
winter-habitus, waarbij elke kegel zich splitst 
twee spreidende bladen van de 1e orde.

Geopende zaaddoos van
Mitrophyllum mitratum foto: de Boer.

Schwant. bekend staande plant) geen 
hokdeksels aanwezig waren. Het eigenaardige van deze splitsing is, dat 
terwijl in de zaaddozen der leden van het oorspronkelijk door hem geschapen 
geslacht Mitrophyllum hokdeksels aanwezig waren, Schwantes voor het 
nieuw afgesplitste geslacht, zonder hokdeksels, de oorspronkelijke naam 
Mitrophyllum koos en voor de overgebleven planten met hokdeksels een
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V L E  U &  E L

nieuwe naam, n.l. Conophyllum in
voerde. Op grond van morphologi- 
sche verschillen (n.l. geheel anders 
gevormde bladen 1e en 2e orde) 
werd het geslacht Conophyllum di
rect verdeeld in twee "ondergeslach- 
ten", n.l. in Eu-conophyllum en Moni- 
laria; deze twee „ondergeslachten" 
werden in 1929 (die Gartenwelt, pag. 
69) tot de geslachten Conophyllum en 
Monilaria verheven.
Wat ons van het resultaat van deze 
delingen en afsplitsingen interesseert 
is dit, dat er op dit ogenblik in de 
literatuur twee geslachten worden 

vermeld nl. het geslacht Mitrophyllum en het geslacht Conophyllum, 
waaromtrent Schwantes zelf mededeelt (zie de Schlüssel der Gattungen 
op pag. 321 van het "Zeitschrift für Sukkulentenkunde" 1927/28), dat de 
planten van deze twee geslachten een gelijke habitus vertonen, maar zij

Schem atische voorstelling van de zaaddoos 
struktuur bij Mitrophyllum mitratum.

alleen verschillen in de stuktuur van de zaaddoos.
Aangezien nu van het in 1925/26 gecreëerde, oorspronkelijke Mitrophyllum- 
geslacht alle leden hokdeksels in de zaaddoos vertoonden, moesten alle 
Mitrophyllum-soorten met hokdeksels van naam veranderen en in ’t vervolg 
Conophyllum worden genoemd. De zaaddozen (eventueel in één enkele zaad
doos?) hem onder de naam Mitrophyllum mitratum Marloth toegezonden, 
geen hokdeksels voorkwamen, was de reden hiervoor.
Het bleef dus bij een nieuw geslacht Mitrophyllum met slechts één soort, n.l. 
Mitrophyllum mitratum, hoewel een aantal planten met een Mitrophyllum- 
Conophyllum habitus, doch waarvan de struktuur van de zaaddoos onbekend 
was, voorlopig ook nog tot het geslacht Mitrophyllum werden gerekend.
Het bleek nu in de loop der jaren, dat elke Mitrophyllumsoort, waarvan de 
zaaddoos-struktuur bekend werd, omgedoopt moest worden in een Cono-
phyllum-soort, aangezien steeds weer bleek, dat in de onderzochte zaaddoos
hokdeksels aanwezig waren.
Maar bovendien, ook de zaaddozen, welke ik onder de naam Mitrophyllum 
mitratum uit Zuid-Afrika van verschillende zijden ontving, bleken steeds hok
deksels te bevatten en zaaddozen zonder 'hokdeksels afkomstig van planten 
met een Mitrophyllum-Conophyllum habitus konden mij op mijn herhaald aan
dringen niet worden toegezonden I
Daar alle benoemde, zowel als onbenoemde, in Zuid-Afrika in cultuur zijnde 
(of in het wild verzamelde) planten met een Mitrophyllum-Conophyllum habi
tus hokdeksels in de zaaddoos vertonen en de door Schwantes ingevoerde 
splitsing van het oorspronkelijke geslacht Mitrophyllum (met hokdeksels) in 
de geslachten Mitrophyllum (zonder hokdeksels) en Conophyllum (met hok
deksels) op een misverstand berusten, wordt door mij voorgesteld de oor
spronkelijke benaming Mitrophyllum weer in te voeren voor alle soorten met 
de bedoelde habitus en de naam Conophyllum te doen vervallen.
SUMMARY
As all identified as well as unidentified species with a Mitrophyllumhabit have a fruit- 
structure with roofing membranes and the dividing bij G. Schwantes of the original genus 
Mitrophyllum (with roofing membranes) into the genus Mitrophyllum (without roofing mem-
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branes) and the genus Conophyllum (with roofing membranes) is due to a mistake, the 
name Mitrophyllum has to be used.

Uit een en ander vo lg t nu, dat de splitsing van het geslacht M itrophyllum  
ongegrond is geweest en dus moet het w eer in zijn oorspronkelijke omvang 
worden hersteld. Conophyllum  is thans een zg. overbodige naam en dus niet 
wettig. A lle soorten met bedoelde habitus moeten dus gerekend worden tot 
M itrophllum  Schwantes.

Een paar m inder bekende Sedum soorten
W. J. M. STERK

Een groot aantal soorten van het geslacht Sedum is ook in ons land op niet 
te natte grond w interhard. Als ze het te goed krijgen gaan ze zich soms zo 
snel verm eerderen, dat andere planten in de verdrukking kunnen komen,

zodat we van het goede te veel 
krijgen. W aarschijn lijk  is d it de reden 
dat veel succulentenliefhebbers deze 
planten zien als een beter soort on
kruid dat ze toch liever niet in hun 
tuin zetten.
Toch bevat d it geslacht een aantal 
juw eeltjes voor een tuinverzameling. 
V oor het beplanten van plantebakken 
op een balkon is een groot aantal 
Sedum soorten zeer geschikt. A ls het 
watergeven eens w ord t vergeten, 
deert het ze niet.
Een paar weinig bekende, kleinblij- 
vende soorten, zijnSedum pilosum en 
Sedum sempervivoides. Ze zijn beide 
afkom stig uit Klein-Azië. Zoals de 
naam van de laatste soort aangeeft, 

lijken ze op een kleine huislook of meer nog op een Echeveria. Evenals bij 
de meeste huislooksoorten sterven de rosetten na de bloei af.
Helaas maken ze geen uitlopers, zodat ze uitslu itend door zaad verm eerderd 
kunnen worden. Bij mij bloeien de meeste plantjes in het derde jaar. Het 
gebeurt ook wel dat ze langer nodig hebben om bloeibaar te worden. Het 
zijn ook zonder bloemen mooie plantjes, niet g ro ter dan 3-5 cm. Bij S. 
pilosum staan de smalle, dofgroene blaadjes zeer d icht opeen. Bij S. semper
vivoides zijn de blaadjes breder en hebben ze een mooie grijsgroene kleur 
met aan de top een rood vlekje. Deze plant bloeit met prachtig fe lkarm ijnrode 
bloempjes, die op een 10 cm hoog stengeltje in een losse bloeiw ijze in groot 
aantal verschijnen.
Bij S. pilosum staan de bloem pjes d ichter bij e lkaar en zijn ze mooi roserood. 
D oor het slechte w eer heb ik d it jaar w einig zaad kunnen oogsten. A ls er 
het volgend jaar meer zaad aankomt, zal ik het via het clichéfonds beschik
baar stellen.
Hoewel de plantjes volkom en w interhard zijn, kunnen ze ook als potplant 
gekw eekt worden. Ze moeten dan in de w in ter natuurlijk licht en koel staan.

Sedum, pilosum, rechts 3 sterie le rozetten, 
links een bloeiend rozet foto: W. Sterk

22



A lo e  h aw o rth io id es Bak
B . K . B O O M

Deze kleinblijvende Aloë draagt zijn 
naam met ere: zonder bloemen gelijkt 
hij zoveel op Haworthia setata, dat 
men hem er voor zou verslijten.
De bladen groeien in dichte rozetten 
van 4-8 cm diameter en zijn smal en 
lang-driehoekig; ze zijn donkergroen 
met opvallend witte en vrij dikke 
wimperharen langs de rand; op de 
oppervlakte zijn verder nog verschei
dene witte puistjes waar te nemen. 
Wanneer de planten ouder worden 
verschijnen er nevenrozetten, zodat 
op de duur gehele polsters worden 
gevormd. Men kan natuurlijk met deze 
nevenrozetten weer jonge plantjes 
kweken.
De bloeistengels verschijnen in het 
midden van de rozetten; ze kunnen 
30 cm hoog worden en ontwikkelen 
op het einde een vrij dichte tros van 
witte of lichtrose bloemen; deze zijn 
tamelijk klein, de lengte bedraagt 6-8 
mm en ze staan schuin rechtop. Ze 
zijn bovendien vrijwel zittend.
Ook van deze soort hebben we zaad 
kunnen oogsten en we hebben zelfs 
al een aantal zaailingen. Het zal, naar 
ik verwacht, niet lang meer duren, 
dat we zaden kunnen afgeven.
Ook A. haworthioides groeit in Mada- 
gascar; wij hebben planten regelrecht 
daarvandaan gekregen en ook door 
bemiddeling van Prof. Rauh, die ze 
daar persoonlijk heeft gevonden.
Er zijn enkele variëteiten van bekend, 
één (var. aurantiaca Perrier) met 
oranjerode bloemen en enige andere, 
die korte tijd geleden beschreven 
zijn, maar nog niet in collecties zijn 
aan te treffen.
De cultuur is wat minder eenvoudig 
dan die van de tot nog toe in dit 
tijdschrift vermelde soorten; de plan
ten zijn namelijk wat gevoeliger voor 
te veel water.

Aloë haworthioides, zaailingen foto: l.V .T .

Aloë haworthioides in bloei foto: l.V .T .
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Hoe ik S u ccu ie n ta -lid  en k a sb e z itte r  w erd

De heer H. H. L. Rakers.Wieringstraat 27, Zwaag (N.H.), schrijft ons:
De interesse in succulenten is bij mij al heel oud. Als jongen van 12 jaar 
„mocht” ik thuis de tuin in orde maken. Er lagen wat oude stenen waarvan 
ik een stapelmuurtje maakte. Wat kruipend goed er overheengestrooid en 
klaar was Kees. Toen ontdekte ik echter in de buurt van Zwolle langs de 
Overijselse Vecht zanderige plekken waar wel 5 soorten vetplanten op 1 m2 
groeiden. Sedum acre, album, boloniense, reflexum en telephium (purpu
reum). Wanneer dit in juni bloeide, daarbij nog doorspekt met roze steen
anjers, paarse tijm en gele walstra, deed dit beslist niet onder voor het 
buitenland. Helaas bleek mij afgelopen zomer, dat draglines, aardgasbuizen 
en kunstmest veel van deze pracht hebben opgeruimd. Dit zijn geen van allen 
planten, waar men zich op de succulenta-bijeenkomsten druk over maakt, 
maar gelukkig hebben ze nu in m'n tuin in Zwaag hun vaste plekje, ook 
Sedum telephium met geelgroene bloemen die ik in Zuidduitsland vond. 
Om nu weer verder te gaan met het verleden: bij een kweker ontdekte ik 
o.a. sempervivums en orotachys spinosus. Dat ging ook allemaal in het tuintje. 
Een stel hagedissen zorgden voor dierlijk leven en zo werd het tuintje een 
miniatuur landschapje waarnaar je uren kon kijken. Op de markt waren ook 
altijd cactusjes en vetplanten te koop en daarvan maakte ik op moederdag 
wel eens een „bakje". Zag er wel aardig uit maar leefde nooit lang. Toen ik 
later naar Amsterdam verhuisde, vergat ik de hele boel, het tuintje in Zwolle 
raakte verwaarloosd en werd omgespit. In 1963 gingen mijn vrouw en ik 
met vakantie naar Majorca. Daar zag ik allerlei exotische gewassen en laaide 
de begeerte naar mooie plantjes fel op. Van de diverse meegenomen stekken 
bleef door (uiteraard) onkunde slechts een klein deel in leven en worden als 
levende reissouvenirs beschouwd. Het zijn een geelbloeiende struikmesems 
van het balcon van ons hotel, een Aeonium en Sedum nussbaumerianum 
van ergens langs de weg en een vrij onbekende sedum van vlak aan zee. 
Terug in Holland moest dit alles in een eternieten bak. Toen we die kochten 
viel ons oog op de beide deeltjes van Edgar Lamb. In een dolle bui kochten 
we beide boekjes, waarin ik avonden heb zitten turen en watertanden. In die 
boekjes bevond zich (nogal onopvallend) een verwijzing naar Succulenta. 
Na veel zoeken werd ik gewaar, dat dit een vereniging was, die op diverse 
plaatsen afdelingen had, zoals in Amsterdam. Ik moest daar en daar maar 
eens informeren, de heer Jansen was het, geloof ik. Deze liet mij heel gastvrij 
zijn beide kassen zien, en toen wist ik het meteen. Zo moet het. Op de 
clubavonden van afdeling Amsterdam stonden altijd „planten op tafel" en 
ik ging dan ook altijd met planten naar huis. Nu bewoonden we echter 2 
kamers in Amstelveen en beide vensterbanken stonden al propvol, terwijl 
mijn vrouw zich elke ochtend aan de dorens prikte. Toen hebben we van 
narigheid de hele boel maar op ’t balkon gezet waar het steeds regende en 
tochtte. De planten gingen er zowaar beter uitzien. We hadden een huis 
gekocht in Zwaag, dat na een jaar klaar zou zijn. Voor die tijd maakten we 
echter al kennis met de afdeling West-Friesland. Toen we in ons nieuwe huis 
trokken, duurde het niet lang, of mede geholpen door de afdeling, stond er 
in de tuin onze kas van 41/2 x 21/2 meter. De tabletten maakte ik van geperfo
reerde L-strippen en de planten kwamen te staan op geperforeerd aluminium 
plaat (leverancier fa. Kabel, Zaandam). Daar dit licht (en overtollig water)
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doorlaat, kon ik eronder nog een étage bouwen, waar de aloës en haworthias 
het prima doen. Het aluminium schijnt ook nog wat licht terug te kaatsen, 
tenminste de bedoorning werd na 1 jaar zwaarder en de beharing dichter. 
Een bezoeker sprak zelfs bewonderend van een „aardig mecanodoosje” . Ook 
de buren laten zich niet onbetuigd en komen geregeld met allerlei zieke 
planten die in de kas dan weer op verhaal komen. De plantjes op de markt 
hebben intussen allang hun glans verloren, nu in binnen- en buitenland op 
interessante planten en zaden wordt jacht gemaakt.
H. H. L. Rakers

P y rrh o c a c tu s  re co n d itu s  Ritter
P LENSSELINK

Voorjaar 1962 ontvingen wij de nieuwe zaad-catalogus van Winter. Met daarin 
een hele groep van nieuwe of voor ons onbekende planten. Nu na een 5-tal 
jaren zijn daar verschillende mooie plantjes uitgegroeid. Aangezien wij helaas 
geen aanbiedingen meer krijgen van zaden via die bron, zal het voor velen 
misschien aardig zijn om een klein inzicht te geven van wat er in dat vrucht
bare jaar aangeboden werd. Dit is dus geen beschrijving van die plant. Wel 
geeft het een beeld van wat er uit de toen aangeboden zaden gegroeid is. 
Mocht er dus hier of daar eens een aanbieding komen van zo’n plant dan 
weet u ongeveer wat het is. Wel is gebleken dat b.v. bij uitzaai van zaden 
uit andere bronnen soms geheel andere planten te voorschijn kwamen. 
Variatiebreedte? ’t Opvallende is dat vaak de huidkleur varieert b.v. van

Pyrrhocactus reconditus Ritter, beschrijving in Succulenta 1962
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paarsrood to t grijsgroen. Bij goed groeiende planten dus niet de een in rust 
en de andere in een mestbedding.
Zo werd ook aangeboden FR 204 Chileorebutia (Fric ex.) Ritter, later om
gedoopt in Pyrrhocactus reconditus. H ierbij dan tevens een fo to  met bloem. 
De plant is eerst geënt en het derde jaar w eer op eigen w ortel gebracht. 
Het 4de en 5de jaa r heeft zij goed gebloeid. Doorsnede van de plant is ±  
6 cm. Hoogte iets minder. K leur van de epiderm is paarsviolet met grijs. Dit 
voorjaar is het mij gelukt er een tweede (niet verwante) plant bij te vinden 
die ge lijk  is zodat de mogelijkheid bestaat dat e r zaad gewonnen kan worden.

Jatropha podagrica Hook
FRANS K. A. NOLTEE en H. VAN DONKELAAR

G roeigebieden: Trop. Centraal Amerika: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica 
Panama. V erw ilderd in Porto Rico, Guadeloupe en Martinique.
O rig inele beschrijving in C urtis ' Botan. Mag. (1848) t. 4376.
De w inter is e igenlijk  niet de meest geschikte tijd  om deze soort te be
spreken, want wanneer u de plant nu ziet, loopt u er w aarschijn lijk  achteloos 
aan voorbij, althans wanneer u hem niet kent. Het enige dat we nu van de 
plant zien is nl. de gezwollen stengelvoet o f caudex. Vanwege deze caudex 
w ord t de plant gerekend to t de zgn. „caudiciform  succulents” , die op het 
ogenblik vooral in Engeland zeer popula ir zijn.
De caudex kan 40-50 cm hoog worden en is aan de basis opgezwollen to t 
een soort knots. Bovenaan loopt hij dunner u it en is dan dichotoom vertakt. 
Bij de planten, die in ons bezit zijn, is d it niet het geval, w aarsch ijn lijk  doordat 
ze nog te jong zijn. De stengel heeft een grijsachtig-bruine schors, die in 
schilfers loslaat, bovenaan is hij meer groen. Op de caudex bevinden zich 
vele littekens van afgevallen bladeren. Deze grote, halvemaanvormige lit
tekens vallen extra op, doordat aan beide zijden ervan de doornachtige resten 
van de steunblaadjes (stipulae) zitten. De vrij dunne, groene bladeren zijn 
15-18 cm lang en breed; ze verschijnen met w einige tegelijk  aan de top van 
de stengel(s), staan op lange stelen en zijn schildvorm ig, d.w.z. de bladsteel 
is in de b ladschijf bevestigd. De 3-5 lobben zijn stomp, gaafrandig en min of 
meer eirond. De bladeren zijn in volwassen toestand lich te lijk  berijpt. De 
jonge blaadjes daarentegen zijn van een glanzend bruin-groen, dat prachtig 
afsteekt tegen de sombere stengel enerzijds en de schitterend scharlaken
rode bloemen anderzijds. Deze vrij kleine, éénsiachtige bloemen zijn verenigd 
in een tam elijk grote bloeiwijze, die op een eindstandige bloemsteel van 
±  15 cm lengte staat. De weinige vrouw elijke  bloemen staan steeds op de 
splitsing van twee takjes met mannelijke bloemen. De kelk is komvormig en 
v ijflobb ig , de lobben staan rechtop en zijn zeer stomp. De bloem kroon is 
diep ingesneden en 5- of 6-delig; de delen zijn eirond en staan uitgespreid. 
Er zijn 6-8 gele meeldraden; de helmdraden staan aan de basis bijeen. Hier 
bevinden zich 5 klieren die in een ring verenigd zijn. Het vruchtbeginsel is 
eivorm ig en heeft soortge lijke  klieren. De stijl is kort en draagt verscheidene 
groene stempels.
Het geslacht Jatropha bevat ±  150 soorten, waarvan er slechts enkele in 
cu ltuur voorkom en; hiervan is J. podagrica ongetw ijfe ld de meest bekende. 
De inheemse naam voor J. podagrica is Guatemalaanse rabarber. De plant 
is verw ant aan de cassave, M anihot dulcis var. aipa, die in vele delen van
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Tropisch Amerika wordt gegeten. Manihot utilissima (Jatropha manihot) is 
eveneens eetbaar en levert het tapiocameel. Deze plant bevat een dodelijk 
vergif, o.a. gebruikt voor pijlpunten, dat bij verhitting verdwijnt.
Behandeling: J. podagrica kan men 't best kweken in blik of een plastic pot, 
daar ze in een stenen pot moeilijk de winter doorkomen. De planten verlangen 
’s winters een vrij hoge temperatuur (liefst 15-20° C.). U doet er dan ook 
verstandig aan de plant in huis te halen, tenzij u een dergelijke temperatuur 
in de kas hebt. Ook 's zomers kan J. podagrica heel goed als kamerplant 
gekweekt worden.
De grond moet zeer doorlatend zijn maar toch voldoende voedsel bevatten. 
De bloeitijd is zoer wisselvallig, maar valt gewoonlijk in de zomer. Daar het 
zeer moeilijk is grote importplanten verder te kweken kunt u het best kleine 
planten kopen of zelf zaaien.
Vers zaad kiemt heel goed; de zaailingen moeten zo spoedig mogelijk ver- 
speend worden om smeulen te voorkomen. Vaak kiemt het zaad zeer wissel
vallig. Al spoedig na het ontkiemen vormen de plantjes een caudex en een 
of twee blaadjes. Zowel zaailingen als volwassen planten willen ’s winters 
graag enig water teneinde te voorkomen dat de wortels afsterven.
Wanneer u de plant voldoende warmte kunt geven in de winter is J. podagrica 
een welkome aanvulling van de collectie.
Podagricus betekent: met knobbels aan de voet ook: jichtig.

A rro ja d o a  p e n ic illa ta  (Gürke) Br. en R
D. 1. VAN VLIET

In 1964 bood Frau Winter zaden aan van deze soorten die door haar broer, 
de heer Ritter, op een van zijn verzamelreizen waren gevonden in Brazilië 
en het veldnummer Fr. 1242 kreeg. Het geslacht Arrojadoa bestaat uit twee
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soorten met ieder een variëte it, t.w. bovengenoemde soort, A. penicillata var. 
decumbens (Fr. 1242a), A. rhodantha (Fr. 1241) en A. rhodantha var. minensis 
(Fr. 1241a).
Arrojadoa behoort to t de w at oudere geslachten en werd in 1920 door 
Britton en Rosé opgesteld, genoemd naar dr. Arrojadoa. De soorten waren 
echter in 1908 door Gürke beschreven en in het verzam elgeslacht cereus 
geplaatst, W erdermann tenslotte  nam in 1933 beide soorten op in het geslacht 
Cephalocereus Pfeiffer.
Persoonlijk vind ik een afscheiden van deze planten in het geslacht Arrojadoa 
zeer aanvaardbaar gezien de bijzondere eigenschappen ten opzichte van de 
andere C ephalocereus soorten.
Van de planten worden in "d ie  cactaccae”  band IV van Backeberg blz. 2551-56 
fraaie afbeeldingen gegeven naast de beschrijvingen van de soorten.
Mijn belangstelling in deze planten werd in het bijzonder gewekt door de 
bloemen, w aardoor ik, zodra er zaden werden aangeboden, alle soorten heb 
gezaaid. Mijn verwachtingen waren echter niet hoog gesteld, want het is 
bekend dat de Braziliaanse cereussoorten in het algemeen koude-gevoelig 
zijn en dus to t de moeilijke soorten behoren. Het zaad echter bewees dat ik 
ongelijk  had, het kiemde voorspoedig in het voorjaar van 1965. O ok in het 
verdere verloop van de cu ltuur bewezen de planten niet van moeilijkheden 
te houden. De zaailingen groeiden voorspoedig en lieten het verspenen zich 
ook welgevallen. Van alle soorten en hun variëteiten werd er één geënt op 
Opuntia dillen ii en deze zijn thans de welvarendste A rro jadoa ’s van de 
verzameling.
In het voorjaar van 1967, begin mei, dus na twee jaar groeien, begon van 
A. penicillata (lat. =  penseelachtig) de top te zwellen (foto 1); er ontstonden 
meer doorns en nog meer roodbruine borstelharen.
Daarna werd veel wol gevormd en na al deze voorbereidingen, die meer dan 
een maand in beslag namen, was het cephalium gereed en vertoonde zich 
het eerste bloem knopje, in een van die m oeilijk te om schrijven cactusbloem- 
kleuren. Ik noem deze kleur lilarood.
In de beschrijving in Backeberg’s band IV w ord t de kleur "R ö tlich ”  genoemd 
hetgeen dus roodachtig betekent. De bloemen zijn klein en volkom en kaal, 
zelfs schubben ontbreken en mocht er toch wol op zitten dan b lijk t dat te 
zijn meegekomen uit het cephalium.
Verder zijn ze zelfsterie l en bloeien 's nachts. Van d it laatste zeggen 
Britton en Rosé en Buxbaum dat het dagbloeiers zijn; zij moeten zich

echter hierin verg is t hebben. Van 17 
bloemen heb ik vastgesteld dat zij 
alleen tegen de avond en bij vo l
doende hoge tem peratuur ( ±  28° C) 
open gingen. Backeberg tenslotte 
stelde ook nachtbloei vast; h ieruit 
moge blijken dat hij serieuzer was 
in zijn waarnemingen dan soms wel 
eens w ordt beweerd. De bloei (foto 2) 
s trekt zich over de gehele zomer, to t 
in september, uit. D it kan verband 
houden met het fe it, dat ik ze niet 
met een soortgenoot heb kunnen be
stuiven. Men doet er goed aan de
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uitgebloeide bloemen, die zwart ver
kleuren, terstond te verwijderen; 
hierdoor wordt rot in de kop ver
meden.
Van de bloem geef ik een beschrij
ving die bij Br. & R. en ook bij Bac- 
keberg ontbreekt.
Vruchtbëginsel; ovaal, kort en vlezig, 
binnenin licht lilarood, buitenkant lila- 
rood.
Nectar kamer: rond, groot en vlezig, 
binnenin lichtlilarood, buitenkant lila
rood.
Bloembuis: smal trechter- tot cylin- 
dervormig en dikvlezig, binnenin 
lichtlilarood en tot de kelk met meel
draden bezet, buitenkant volkomen 
kaal en glad, lilarood.
Bloembladen: weinig in aantal, ± 18, 
kort spatelvormig en vlezig, binnenin 
en buitenkant lilarood.
Stijl: tot boven de bloembladen en 
wit.
Stempels: ± 5 en wit.
Meeldraden: verspreid in de gehele 
kelk en wit.
Helmknoppen: licht geel.
Tenslotte nog iets over de planten 
zelf. Zoals reeds gezegd, bezit ik 
planten geënt en op eigen wortel. 
De geënte zijn in omvang en bedoor- 
ning wat groter en zwaarder maar 
bloeien reeds na het 2de jaar. Bij de 
op eigen wortel staande exemplaren 
is nog niets te bemerken wat betreft 
het vormen van een cephalium. De 
zuiltjes hebben bij de eerste bloei een 
lengte van 35 cm en een omvang van 

13 cm. Na de bloei ontstaat een nieuwe scheut in het cephalium die als een 
soort broek blijft zitten. Het is dan ook deze eigenschap die de plant zo 
interessant maakt. De ongeënte planten behoeven een humusrijke grond, 
een warme voet, te verwezenlijken met een dofzwart geschilderd blik en een 
matige watergift die in de winter geheel achterwege moet blijven om defor
meren te voorkomen, waar deze dunne cactussen veel last van ondervinden 
en hun meestal ten gronde richt. Zij verdragen de volle zon in de kas.
Van de variëteit A. penicillata var. decumbens is bekend dat hij liggend groeit, 
zoals zijn variëteitsnaam ook aangeeft. Het type zowel als de variëteit groeien 
in mijn verzameling beide recht of gebogen waaruit ik veronderstel dat ge
noemde afwijking door de soort wordt getoond onder bepaalde, in mijn kas 
niet aanwezig zijnde, invloeden. Wel is de bedoorning wat zwaarder bij de 
variëteit. Tekeningen en foto's van de schrijver.

Foto 2
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Z a a iw e d str ijd e n  in de afd e ling  E in d h o ven
Onze afdeling kan zich de laatste jaren over een voortdurende groei ver
heugen. Het ledental groeide dit jaar tot 37.
De maandelijkse vergaderingen worden meestal gehouden in een door de 
heer Smulders naast zijn prachtige verzameling ingerichte ruimte. De pro
jector staat dan steeds klaar. We proberen op iedere bijeenkomst zowel 
voor beginners als voor gevorderde liefhebbers iets te bieden. Ook worden 
meestal planten meegebracht. Aan een levende plant is altijd meer te zien 
dan aan de mooiste dia.
In 1966 zijn we na enkele jaren onderbreking, weer begonnen met zaaiwed
strijden. De bedoeling hiervan is in de eerste plaats de beginnende liefhebbers 
te laten zien en ondervinden dat het kweken van Succulenten uit zaad niet 
moeilijk is en veel voldoening geeft.
In 1967 hebben 14 leden deelgenomen, die ieder 10 pakjes zaad ontvingen 
zonder naam. Deze zaden worden grotendeels door enkele leden gratis aan 
de afdeling afgestaan.
Het resultaat was dat op de bijeenkomst in november 8 ieden met het resul
taat voor den dag durfden komen. Voor ieder van de inzenders was een prijs 
beschikbaar.
De winnaar had 133 plantjes uit ongeveer 200 zaden overgehouden. Daar een 
paar soorten bij alle inzenders slecht opgekomen waren kan dit als een zeer 
goed resultaat worden beschouwd. Deze plantjes waren opgekweekt op een 
zolder, met gloeilampen als bodemverwarming.
Er waren ook deelnemers die slechts een twintigtal plantjes konden tonen, 
maar ook zij zullen van deze wedstrijd geleerd hebben. We hopen dat het 
volgend jaar weer een groot aantal leden aan de wedstrijd zal deelnemen. 
Andere afdelingen kan ik aanbevelen het ook eens te proberen.
W. Sterk

O n ze  le z e rs  s c h r ijv e n :
De heer H. den Reijer, Kuyperstraat 19, Hardinxveld-Giessendam , schrijft ons:
Nu zo langzamerhand de tijd weer komt, om zaad te bestellen, dacht ik met mijn be
vindingen van vorig seizoen andere lezers misschien van dienst te kunnen zijn.
Het was voor mij de 1e maal dat ik zaaide (uiteraard met zaad van het clichéfonds) doch 
gezien het succes, (80% opgekomen) beslist niet de laatste maal.
U kent wellicht allen de z.g Mini-garten, met bijbehorende plastic potjes, welke U voor 
± f  10,— in practisch elke zaadhandel of bloemisterij kunt kopen.
Om te beginnen (april) heb ik de plastic potjes losgeknipt, omdat ze dan gemakkelijker 
te hanteren zijn, er aan de zijkanten voorzien van gaatjes voor gelijke vochtverdeling.
De bodem en tussenruimte van de Mini-garten heb ik gevuld met turfstrooisel. Daarna 
heb ik de potjes gevuld met 50% fijne kiezel, hierop 25% bladaarde en tot slot 25% scherp 
zand (dus niet gemengd, maar 3 aparte lagen) en ben toen gaan zaaien.
Reeds na 3 dagen kwamen de eerste (Lithops) te voorschijn. Na ± 14 dagen was ook het 
overige zaad opgekomen. Gedurende deze 14 dagen is de Mini-garten gesloten geweest. 
De 4e week na zaaiing heb ik, nadat ik het turfstrooisel en de grond ververst had, de 
plantjes met pikeerstokjes verspeend. Tijdens de hele periode heb ik alleen maar het 
turfstrooisel natgehouden.
Dat deze kweek-methode de plantjes ten goede is gekomen, toonden ze door hun uit
zonderlijke groei. Het resultaat was dermate goed, dat ik ze eind augustus heb overgeplant, 
en bij de rest van mijn verzameling heb gezet.
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Boekbespreking
Bij Carl W inter, Universitaetsverlag, te Heidelberg, verscheen van de hand 
van Prof. Dr. W. Rauh een fraai handboekje onder de tite l „Schoene Kakteen 
und andere Sukkulenten”  in de serie van „W in te rs  naturw issenschaftliche 
Taschenbuecher” .
Het handige boekje te lt 221 bladzijden met 219 grotendeels gekleurde fo to ’s. 
De prijs bedraagt DM 15.— .
In een kort maar helder betoog behandelt Prof. Rauh de botanische g rond 
slagen van de cactussen en de andere vetplanten. H ier is een voo rtre ffe lijk  
botanicus aan het woord, die bovendien een begenadigd fo tograaf is. A l
hoewel zijn voorkeur kennelijk uitgaat naar de andere succulente planten, 
zijn zijn beschouwingen en fo to ’s over de cactussen meer dan de moeite 
waard. Van zijn vele reizen naar de groeiplaatsen van de cactussen en de 
vetplanten brengt hij magnifieke fo to ’s, naast de goede korte tekst.
W ij mogen d it boekje zowel aan beginners, als aan meer gevorderden van 
harte aanbevelen. De prijs is, gezien het prachtige gekleurde fotom ateriaal, 
beslist niet hoog te noemen.

Buining.
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Afd. GOOI EN EEMLAND
Op de bijeenkomst van 7 november j.l. heeft 
de heer A. F. H. Buining voor onze afdeling 
een lezing gehouden van zijn reis door 
Brazilië en Uruquay in woord en beeld.
Er werd ons een grote hoeveelheid planten 
getoond uit verschillende geslachten, be
kende en onbekende soorten.
Het waren niet uitsluitend de cactussen die 
ons fascineerde. Ook het landschap en 
verdere flora waren van een grote schoon
heid.
Ik geloof dat een ieder 's avonds voldaan 
naar huis is gegaan, nadat onze voorzitter 
de heer Buining had bedankt voor zijn 
boeiend betoog.
Ondergetekende heeft op de december-bij- 
eenkomst van onze afdeling de laatste serie 
dia's vertoond van succulente planten aan 
de Cöte d'Azur. Er werd weer een greep 
gedaan in de grote hoeveelheid planten die 
daar in verschillende verzamelingen te zien 
zijn.
Als hoogtepunten de enorme grote zuil- 
cactussen die zich in de Jardin Exotique te 
Monaco bevinden. Misschien wel de grootste 
exemplaren die er in Europa zijn.
Een ander uitstapje was naar het uitgebreid 
sortiment planten van de heer Delrue te 
Menton. Vooral de verwende liefhebber 
komt hier aan zijn trekken. Alle geslachten 
lijken hier in de buitenlucht goed te gedijen, 
Cephalocereus seniles, Melocactussen, Neo- 
porteria's, Oroya, prachtige grote cristaten, 
enfin te veel om te noemen.
Hopelijk heeft ieder van deze opnamen ge-
noten' Secr. N. G. Hafkamp,

v. Amstellaan 10,
Loenen a. d. Vecht.

NIEUWS VAN HET CLICHÉFONDS
HIER VOLGT EEN OPGAVE VAN DE 
UITVERKOCHTE ZADEN 
CACTUSSEN EN VETPLANTEN
3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14,i 20, 21, 22, 23, 24, 
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Uebelm annia pectinifera Buining
A. F. H. BUINING

Nadat ik in Succulenta, nov. 1967, het geslacht Uebelmannia publiceerde 
met als typeplant gummifera, verscheen in het decembernummer 1967, pag. 86, 
van het Engelse T ijdschrift "N ationa l Cactus and Succulent Journal”  de be
schrijv ing van een nieuwe soort uit d it geslacht, namelijk Uebelmannia pectini
fera. V oor hen die zich interesseren voor een nauwkeurige beschrijving van 
deze nieuwe soort, moge ik naar d it tijd sch rift verwijzen.
Deze nieuwe plant w ijk t naar vorm, kleur en bedoorning vrij s terk af van de 
to t dusverre bekend zijnde cactussen uit Brazilië. Aanvankelijk kwam bij 
enkelen, die deze plant bij de im porteur de heer Uebelmann in Zw itserland 
zagen, de gedachte op aan verwantschap met Astrophytum  of Copiapoa. 
D it komt mij hoogst onw aarschijn lijk  voor.

Z ij groe it in een zeer w ild en v rij hoog berggebied in het midden van Minas 
Gerais, echter toch nog vrij ve r verw ijderd van de plaats waar Uebelmannia 
gummifera voorkom t.
Het was een m oeilijke en nog al gevaarlijke klim tocht om deze plant boven 
in de bergen te bereiken. Aan de voet en zelfs halverwege de berg, waren 
armoedige diamantzoekers aan het w erk om moeizaam wat diamantgruis te 
vinden. W at graag ging een jonge neger als drager met ons mee, om die dag 
tenm inste wat te verdienen.
Eenmaal boven op de zeer ruwe rotsige berg, kwamen Horst en ik in een 
w onderlijke  plantenwereld terecht. Tussen Bromeliaceae en Cissus zagen wij 
merkwaardige ons onbekende heesters en heesterachtige bomen, waartussen
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hier en daar, soms tussen of tegen de kale rotsen enkelvoudige exemplaren 
van Uebelmannia pectin ifera groeiden, met haar w erke lijk  echt kamvormige 
dorens. W ij vonden eveneens een b ijzonder fraai bedoornde, vrij kleine Piloso- 
cereus (indien hier geen sprake is van een ander geslacht) met dikke proppen 
wol op de bloeibare areolen en vrijw e l rijpe reeds gebarsten vruchten.
De Uebelmannias blijken vroeg in het voorjaar te bloeien, d.w.z. in augustus. 
De geelachtige bloemen komen in vrij grote getale te voorschijn, maar zijn 
vrij klein. De merkwaardige langwerpige v io le t rode vruchten, zijn iets be
haard en beborsteld, ze zijn sappig en dunhuidig en dragen als een paraplui 
de wol- en doornresten van de bloembuis op de top, althans aanvankelijk 
Elke vrucht bevat slechts 9-10 vrij grote zaden.

Notocactus herterii Werdemann 1936
GONTER GEELEN EN GONTHER KONIGS

Deze mooie plant werd door H erter in 1933 in Uruguay gevonden, (Dept. 
Rivera, Cerro Galgo, in spleten in roodzandsteen op een hoogte van 300 m. 
in de buurt van de Braziliaanse grens).
Werdemann beschreef deze plant in Revista Sudamericana de Botanica, 4/6. 

143-144 (1936) als volgt:
Bolvorm ig of verlengd bolvorm ig, to t 15 cm doorsnede, bleekgroen; ribben 
ca. 22, du idelijk  onderbroken; randdoorns 8-11, w it of met bruinachtige top; 
m iddendoorns 4-6, meestal kruisstandig, to t 2 cm lang, bruinrood; bloemen 
purper, 4 cm lang.

Notocactus herterii in knop
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Een synoniem is w aarsch ijn lijk  Notocactus rubriflo rus Kolischer. In het Duits 
beschreven in Kreuzinger Verzeichnis 22 (1935).
Notocactus herterii Werd. staat in het algemeen als langzaam groeiend en 
laat bloeiend bekend. De afgebeelde planten uit de verzameling van Fabian—  
Geelen, kan deze stelling echter tegenspreken. Z ij werden v ier(!) jaar geleden 
gezaaid en bloeiden, op eigen wortel, d it jaar al voor de eerste keer bij een 
doorsnede van 10 cm.
Hoe tegenstrijd ig  de natuur is, w ord t w eer daardoor bewezen, dat in tegen
ste lling met het bovenstaande een 10-jaar oud exemplaar uit de verzameling 
Königs, dat bij een doorsnede van 14 cm vrijw e l uitgegroeid is, to t nu toe 
niet gebloeid heeft.

Notocactus herterii bloem

In de zomer k rijg t de plant veel frisse lucht, voldoende w ater en volle zon, 
in de w in ter veel lich t en lucht en droogte. Deze, en ook alle andere planten 
van de verzameling staan in M eyer’s Chemie-Erde C.
V oor degenen die Chemie-Erde niet kennen, het volgende; ze bestaat uit de 
grondstoffen leem, zand en dakpangruis; ve rrijk t met de noodzakelijke mine
ralen. Chemie-Erde C is voo r liefhebbers die uitsluitend met regenwater 
gieten. In tegenste lling daarmee is Chemie-Erde B met als grondstoffen turf, 
zand en leem, voor degenen die met le id ingwater gieten.
Notocactus herterii gold to t nu toe als de enige Notocactus met purperen 
bloemen. Na de vondsten van de laatste jaren uit Brazilië en de grensgebie
den echter, weten we dat er nog meer kunnen zijn zoals b ijvoorbeeld de 
planten die als HU 78 in de handel gekomen zijn.
Notocactus horstii R itter Succulenta 45:1 (1966) heeft bloemen waarvan de 
kleur van oranje onderin naar boven overgaat in rood.

Foto's G. Geelen

36



W aa rn e m in g en  aan  R eb u tia 's
A. R. BREDEROO

Dit artikel is bedoeld als verslag van waarnemingen en vergelijkingen, die 
enige jaren achtereen aan Rebutia's gedaan zijn. Door waarnemen en ver
gelijken ontdekt men ook de verschillen. Hierdoor is er een over-splitsing 
ontstaan in de cactusfamilie. Men kan er echter ook naar streven de over
eenkomsten te zoeken tussen de soorten en variëteiten.
Onder u zullen er zeker zijn die denken, als ze dit lezen, dat is amateurisme, 
het komt op het veldwerk aan. Accoord, maar niet iedereen is in de gelegen
heid veldwerk te doen, bovendien kan een geïnteresseerd liefhebber bizonder 
veel genoegen beleven aan zijn amateurisme.
Alvorens in bizonderheden te treden, zullen we eerst eens gaan kijken naar 
de indeling van de Rebutia's. Hierin bestaat een ruime keuze, maar we kiezen 
die van Buining en Donald in Succulentenkunde VII/VIII omdat hier naar mijn 
mening een stap in de goede richting gedaan is om van een chaos verlost 
te raken waar we al zo lang mee opgescheept zitten. Ongetwijfeld zullen 
beide auteurs er van overtuigd zijn dat hun werk nog verbeterd kan worden. 
Als in de komende jaren nieuwe soorten en variëteiten gevonden worden 
is het niet onmogelijk dat zij er wijzigingen in zullen moeten aanbrengen.
Volgens bovengenoemde indeling wordt het geslacht Rebutia verdeeld in 
twee ondergeslachten nl. Rebutia en Aylostera.
Het ondergeslacht Rebutia wordt gesplitst in 3 secties, nl. Rebutia, Setirebutia 
(Mediolobivia Bckbg.) en Cylindrorebutia.
Het ondergeslacht Aylostera wordt ook onderverdeeld in 3 secties nl. Ayloste
ra, Digitorebutia en Mediorebutia (Neorebutia Bew.). Het spreekt vanzelf 
dat er overeenkomst bestaat tussen deze 6 secties, in bedoorning, bloem- 
bouw en zaden. Op deze punten van overeenkomst zullen we in deze studie 
wat dieper ingaan.
Vergelijken we de bedoorning in deze groep planten dan zien we dat we 
kunnen uitgaan van een grondtype (fig. GT).
Vanuit dit grondtype kan men alle 6 doorntypen afleiden, d.w.z. dat elke sectie 
zijn eigen doorntype heeft.
Als we het grondtype vergelijken met de 6 sectie vormen, dan zien we dat bij 
alle areolen de randdoorns aan de zijkanten min of meer evenwijdig geplaatst 
zijn terwijl de overige randdoorns, aan boven- en onderkant van het areool 
naar links en rechts stralend gericht zijn. De middendoorns, indien aanwezig, 
zijn van boven naar beneden (over de lengte) of in het midden van het areool 
naar links, rechts of voorwaarts gericht.
Ondanks deze overeenkomsten is het mogelijk elke sectie aan zijn bedoorning 
te herkennen (zie hiervoor fig. R, A, NR, B en C).
Als we nu eens de areolen van de verschillende secties bekijken, dan zien we 
dat er bij de sectie Rebutia en Mediorebutia Buin en Don geen verschillen. 
Tot deze conclusie ben ik gekomen nadat ik tientallen areolen van levend 
materiaal onderzocht en bekeken heb. Van kunstmatige diagramconstructies 
is bij de tekeningen dus geen sprake.
Al is de rangschikking van de doorns gelijk, in aantal, kleur en lengte, treden 
er des te grotere variaties op. Deze zijn kenmerkend voor de verschillende 
soorten, variëteiten en vormen. De variatie die kan ontstaan door kultuur-
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1 GT grondtype areool van de Rebutia’s; R sectie Rebutia; A sectie Aylostera; MR sectie Medio- 
rebutia (syn. Neorebutia; D sectie D ig itorebutia; M Setirebutia (syn. M ediolobivia); C sectie 
Cylindrorebutia.
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3 MR1 Rebutia marsonari; MR2 Rebutia marsonari f. vatteri; MR3' Rebutia krainziana; MR4 Rebutia 
wessneriana; MR5 Rebutia beryllio ides.
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4 A1 Rebutia fiebrigii; A2 Rebutia pseudodeminuta; A3 Rebutia kupperiana; A4 Rebutia spegazzini- 
ana; A5 Rebutia spinosissima; A6 Rebutia pulvinosa; A7 Rebutia albiflora (met afzonderlijke doorn).



omstandigheden laten we hier buiten beschouwing. Het ligt in de bedoeling 
aan het einde van deze studie de afzonderlijke soorten te behandelen.
Als we de soorten van de sectie Aylostera bekijken dan zien we dat de 
areolen van de soorten daarvan zich onderscheiden door krachtiger ont
wikkelde middendoorns (fig. A1 t/m A6), die meestal geel tot bruin van kleur 
zijn. Rebutia (Aylostera) albiflora (fig. A7) zou volgens Ritter middendoorns 
hebben. Bij het door mij onderzochte materiaal heb ik ze tot nu toe niet kunnen 
ontdekken. In sommige gevallen treedt verdikking van de doornbasis op, 
zoals bij de sectie Digitorebutia algemeen voorkomt. Ook bij Rebutia (Ayloste
ra) pulvinosa is dat het geval.
Bij alle Aylostera's is de rangschikking van de doorns in het areool gelijk, 
wel treden verschillen op in aantal, kleur en lengte.
We komen dus tot de conclusie dat de areolen van de planten in de ver
schillende secties een nauwe verwantschap vertonen.
Zeer tot mijn spijt had ik niet al het gewenste levende materiaal ter be
schikking. Zo had ik geen materiaal van Rebutia steinmanii (Solms— Laub.) 
evenals van Aylostera tuberosa, A. albipilora en A rubiginosa, die sinds kort 
door Ritter als nieuwe soorten zijn beschreven. Uit de diagnosen blijkt 
duidelijk dat ze tot de sectie Aylostera behoren.

C a c tu s s e n  en an tib io tica
KAREL PAPOUSEK

Toen ik in het verleden najaar besloot de uitnodiging van mijn vriend Dr. Ing. 
Wojnowski in Gdanska aan te nemen, wist ik niet, dat men bij een beginnende 
cactussenliefhebber (hij houdt zich pas drie jaar met cactussen bezig) een 
zo grote kas met duizenden planten in een uitstekende conditie vinden kon. 
Nadat ik dit wonder gezien had wist ik, dat zijn kweek- en kultuurmethoden 
buitengewoon modern moesten zijn en dat hij zijn verliezen bij het zaaien 
van cactussen tot een minimum beperkt moest hebben. Ik had al uit onze 
correspondentie ontdekt, dat de heer Wojnowski bij het zaaien antibiotika 
gebruikte, maar had deze uitstekende resultaten niet voor mogelijk gehouden. 
In een lang avonddebat heeft hij mij verteld dat hij nu al sinds twee jaar 
antibiotica gebruikt, met zeer goede resultaten. Hij zaait het hele jaar en 
zijn planten zien er allemaal bijzonder gezond uit. Aantasting door schimmels 
komt bij hem niet voor, zodat hij 100% van zijn zaailingen groot brengt.
De heer Wojnowski heeft een eigen methode van zaaien, en zaait volgens 
het zogenaamde ''nestsysteem” , waarbij hij het zaad niet te dicht bij elkaar 
uitzaait. Na een half jaar worden de zaailingen verplant. In zijn van kunststof 
gemaakte zaaibakken met deksel, heb ik in geen geval de zo beruchte witte 
plaatsen gevonden, die aangeven dat op deze plaats eens een zaadkorrel 
gelegen heeft.
Het gebruik van antibiotica bij het uitzaaien van cactussen is voor de heer 
Wojnowski een groot succes geworden, het remt de ontwikkeling van schim
mels en mos voor 100% en beschermt zo het uitkomende zaad voor deze 
schadelijke organismen. Vanzelfsprekend heb ik voor eigen proefnemingen 
een kleine hoeveelheid antibiotica mee naar huis genomen en direkt een
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contro leproef met alle mogelijke cactuszaden genomen, zonder de aarde 
zoals gebru ike lijk  te stereliseren.
Tot nu toe zijn alle soorten zeer goed opgekomen en het substraat vertoont 
geen tekenen van schimmel- of algenvorming.
Ik geloof, dat het gebruik van antib iotica bij het zaaien van cactussen een 
van de wegen is, om het verlies van zaailingen te voorkom en, en daarom 
volgen h ieronder de ervaringen opgedaan u it vele proeven van de heer 
W ojnow ski, welke hij mij mededeelde te r publikatie in het tijdsch rift "K ak- 
tusy” .
Bij het zoeken naar middelen tegen het ontstaan van schimmels en zwammen 
bij het zaaien van cactussen, viel mijn keuze op een serie antibiotica, die in 
belangrijke mate de vereiste eigenschappen hadden. Ik maakte gebruik van 
een mengsel van 3 antib iotica —  Am photericin —  B, Candidin en Candidicin. 
Deze antib iotica worden gemaakt door Actinom yces soorten. De w erk ings
sfeer s trekt zich u it over bijna alle zwammen en schimmels, die ziekten ve r
oorzaken. De ontw ikkeling van schimmels w ord t reeds met een oplossing 
van 1 gr. antibiotica op 5000 I oplossing to t stilstand gebracht. N iet werkzaam 
zijn deze antib iotica tegen bacteriën, wat voor de grond van zeer groot 
belang is.
Einde 1964 zaaide ik zaad van Frailea cataphracta en Mam millaria bocasana, 
hetzelfde zaad dat enige maanden tevoren niet opkwam, (eerder gezaaid met 
ceresanontsm etting). Ik zaaide onder dezelfde omstandigheden nl. in kunst- 
stofpotjes met gestoomde aarde en met een 5 mm laag steengruis. Na het 
zaaien werden de potjes grondig gespoten met een oplossing van 0,2% 
antibioticasuspensie. Het zaad van Frailea cataphracta kwam hierna voor 80%  
en het zaad van Mammillaria bocasana zelfs voor 96%  op I Het spuiten met 
antib iotica heb ik toen een week na het zaaien herhaald en daarna nog 
tweemaal met een tussenpauze van een maand gespoten.
Het zaaisel groeide zeer goed, ieder bijzondere zorg was overbodig en het 
zaaisel verb leef to t in het voorjaar in dezelfde aarde.
Na een tw eejarig gebruik van antib iotica waarvan ik de goede uitwerking heb 
kunnen vaststellen, bij meer dan 8000 zaden van ca. 200 soorten cactussen, 
verklaar ik, dat het spuiten met een oplossing van 0,1-0,2% Am photericin-B  
zeer goede resultaten had en afdoende was tegen iedere vorm ing van zwam
men en schimmels aan de oppervlakte van de potjes, waaraan voorheen een 
hele rij van zaden ten o ffe r viel.

Fabrikanten van antibiotica:

Am photericin-B  =  Fa. Squibb & Sons, New York U.S.A.
G riseofulvin =  Fa. Höchst, W est-Duitsiand
A ctid ion =  Fa. Upjon & Co., U.S.A.

U it "K ak tusy”  1967

N aschrift van de redacteur:

In Nederland mogen antib iotica in het algemeen uitslu itend aan artsen, d ieren
artsen en apothekers worden verkocht, voor medische doeleinden. De verkoop 
is dus niet vrij. Bovendien zijn sommige zoals A ctid ion voor planten g iftig  
zodat voorzichtigheid geboden is. Daar komt nog bij dat het gebruik zeker 
in concentraties van 0,1 to t 0,2%  nogal duur zal zijn.
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E c h in o c e re u s  re ich e n b a ch ii (Tersch.) Haage jr.
W. J. M. STERK

Het is altijd moeilijk om bij planten die onder verschillende namen bekend 
zijn, te beslissen hoe de soort heten moet. Ook bij bovengenoemde soort 
zijn er benamingsproblemen. Zo geeft Borg deze soort aan als variëteit van 
Echinocereus caespitosus Engelm. Het staat wel vast dat beide soorten zeer 
verwant zijn. Werdermann noemt het een variëteit van Echinocereus pecti
natus, wat begrijpelijk is omdat Schumann E. caespitosus als een variëteit 
van E. pectinatus beschouwd.
Een beslissing hierover is uitsluitend te nemen als bekend is hoe het staat 
met overgangsvormen in de natuur. Ook dan is het nog een kwestie van 
persoonlijke mening of er een soort met een aantal variëteiten of een aantal 
soorten de juiste oplossing van het vraagstuk is.

De hier afgebeelde plant staat geënt op Trichocereus pachanoï, en groeit 
daarop zeer goed. Ook over de bloei heb ik niet te klagen. De eerste dag 
komen de bloemen niet geheel open, later krullen de bloemblaadjes om en 
buigen midden op de dag terug. De purperrose bloemen ruiken dan heerlijk 
naar seringen.
De ruim 20 gebogen bijna witte randdoorns staan bij deze plant zeer mooi 
kamvormig. Middendoorns heeft deze plant niet. Dit kan veroorzaakt worden 
door de kweekwijze en standplaats. In de beschrijvingen wordt dikwijls aan
gegeven 1 of 2 middendoorns, die ook kunnen ontbreken.
De plant groeit geënt zeer goed. Op eigen wortel groeien ze langzaam en 
bloeien minder. Bovendien is er dan nogal eens kans op afrotten van de 
wortels. In het algemeen hebben ze in de groeitijd nogal veel water nodig
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en een zeer zonnige standplaats, ’s Winters moeten ze licht en koel staan. 
Ze schrompelen nogal bij langdurige droogte maar dat halen ze in het voor
jaar snel weer in. Evenals de meeste soorten met een dunne opperhuid zijn 
ze gevoelig voor spint, vooral in de wintermaanden. Als de planten daardoor 
worden aangetast groeien ze vrijwel niet meer en bloeien zeker niet.
Ik gebruik als bestrijding hiertegen meestal Denkatex poeder. Het voordeel 
hiervan is dat de planten niet natgespoten behoeven te worden. Daar de 
aantasting meestal in de wintermaanden plaats vindt is dit zeer belangrijk.

S c h r ijv e r s  zijn  b lijv e rs
o . C . VAN SO LD T

Bij de beschrijving, die de kenners en zoekers ons in hun artikelen geven, 
missen wij beginnende verzamelaars, steeds heel veel gegevens die ons het 
determineren zouden kunnen vergemakkelijken.
Nu is het een gelukkige omstandigheid, dat wat de één ons niet verteld, 
wel door een ander wordt vermeld. De één vergeet te zeggen hoe de wortel 
er uit ziet. De ander geeft geen opgave over het zaad en zo kan je doorgaan. 
Het is ondoenlijk uit je hoofd te weten, wat een bepaalde auteur over een 
zekere cactus heeft vermeld, terwijl al die auteurs bij elkaar, een vrij volledig 
beeld van een cactus met zijn afwijkingen, kunnen geven.
Aanvankelijk had ik een kaartsysteem, doch dit voldeed mij niet, omdat wan
neer je al gauw een 25 soorten Mamillaria bezit, het toch niet handig bleek 
alle gegevens op zo'n betrekkelijk klein kaartje te schrijven.
De oplossing bleek voor mij; Een Multo groot formaat ringband. Ze zijn heel 
makkelijk te vervangen resp. te verwisselen en kunnen een groot aantal ge
gevens bevatten.
Na een jaar bleek mij reeds het nut van dit systeem, omdat ik er soms ge
gevens in lees, die ik totaal vergeten was.
Alle bladen van deze ringband worden volgens hetzelfde patroon ingevuld, 
terwijl als een plant bij mij bloeit ik met één oogopslag kan zien of deze 
bloem overeenkomt met wat de bolle boffen er van zeggen.
Ga ik verpotten, dan schrijf ik tegelijk even in hoe de wortel er uit ziet. 
Tevens de conditie van de wortel. Later bij weer verpotten kon ik duidelijk 
verbetering ontdekken door een eenvoudig middeltje wat ik toepas tegen 
wortel luis.
Als straf roker, bewaar ik alle peukjes van mijn sigaren in een glazen pot met 
water en van tijd tot tijd geef ik een scheut van dit vergif —  sap aan zo’n 
wortel-zieke plant. Bij het verpotten spuit ik op de bodem en langs de wortel 
een poeder contactgif en het resultaat is voor mij afdoende. De zwaarste 
aantastingen door wortelluis heb ik er mee onder de knie gekregen.
Een belangrijk punt voor mij als verwoed enter is de vraag; Op welke entstam 
moet ik een bepaalde cactus enten? En op welke stam heb ik hem zelf geënt? 
Al deze vragen lost mijn blad van het bepaalde cactus voor mij op.
Weet u uit uw hoofd welke auteur iets belangrijks over een cactus vermeld 
heeft? Ik niet, maar mijn systeem geeft er antwoord op.
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W at zegt auteur A of B over de cultuur van mijn zorgenkind? W aar w ijk t mijn 
plant af van de gegevens die Backenberg —  Buxbaum —  Haage en 
anderen er over geven? Is mijn plant fe rtie l o f steriel?
A ls ik ergens iets er over lees, vul ik  het d irekt in of maak een notitie die ik 

la ter allemaal bijwerk.
Het feit, dat anderen beginners en weinig gevorderden met dezelfde m oeilijk
heden worstelden, gaven mij de moed d it a rtike ltje  te schrijven, hopende 
dat anderen er nut van zullen hebben.

Voorbeeld van een blad-opstelling.

Soort cactus ....................................... V o lg e n s .........................  Bij mij

Vorm en maten
kleur
aureolen
schedel
wol
axlllen
ribben
randdoorns
middendoorns
bloem
zaad
vrucht
wortel
bloeitijd
verkregen van
lektuur
geënt op
moet op
gezaaid
vindplaats
kuituur
pseudoniem
var.

Het bovenstaande is door vakmensen w e llich t nog belangrijk uit te breiden, 
maar persoonlijk heb ik aan bovenstaande gegevens voldoende.

N B. Op mijn Multo band heb ik natuurlijk veel meer ruimte beschikbaar om de gegevens 
te noteren, voor iedere bijzonderheid pl.m. 2 regels.
Bladen worden alfabetisch opgeborgen.

O. C. van Soldt, M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.

Voorzitter: A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.), Telefoon 03496— 226. 
Secretaresse: Mevrouw J. GRULLEMANS VAN 
BERGHEM, Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530— 3439. 
2e Secretaresse en ledenadministratie: Mevrouw 
E. A. M. VERDUIN-DE BRUIN, Koningsweg 2, 
Beekbergen( Telefoon 05766— 1840. 
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172 a, Scheveningen, Postrekening 68 05 96 
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nr. X 10 The Succulent Plant Institute
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Het verzorgen en kweken van cactussen
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Gymnocalyciums.

Tijdschriften:

A. 23. : 1966 — 1967 NJ. 8. : 1962 — 1963 S. 37. . 1966 —  1967

GB. 14. : 1964 — 1965 NJ 9. : 1964 — 1965
GB. 15. : 1966 — 1967 NJ. 10. : 1966 — 1967

NIEUWE LEDEN:

A. Veldhuizen, van Hogendorpstraat 235H, 
Amsterdam (oud-west).

A A. Croon, Saffierstraat 136,
Alphen aan de Rijn.

Mevrouw I. v. d. Burg-Olk, Juliana van 
Stolberghof 53, Leiden.

H. J. Burema, Zuiderkruispad 21, Eindhoven. 
S Oosterhof. Zweringweg 69A, Enschede.
B J. H. Braamhaar, J. M. de Bruynstraat 10, 

Goor.

Mevrouw Hellenthal, Verheulstraat 25, 
Pernis Z.H.

Mevrouw G. M. van de Woestijne-Nijveld.
Kompasstraat 42, IJmuiden.

J. Grasman, Maluslaan 110, Groningen. 
Mevrouw Koreman, Hoefbladweg 11, 

Zaandam.
P. Heijnis, Watermolenstraat 30, Westzaan. 
T. Bierenbroodpot, Latherusstraat 100, 

Amsterdam-N.
W. Kraaikamp, Wiltsanghlaan 39H, 

Amsterdam-W.

Succulenten-kwekerij

H. van Donkelaar
Werkendam Tel. 01835-430

Vraagt sortim ents- en zaadlijst 

Zondags gesloten

CACTUSKWEKERIJ
A. N. B U L T H U I S  & C O .  C .V.
PROVINCIALEWEG OOST 8, COTHEN (U.) 
TELEFOON 03436-267
Uitgebreid sortim ent vetplanten en 
cactussen, speciaal m a m m illa r ia ’s
Sortim entslijs t op aanvrage

W A T  B E TE K E N T DIE N A A M
DOOR L. C. KOOREVAAR

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

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van f 3,50 per postwissel 
of storting op postrekening 55 12 20 t.n.v. Mevr. J. Grullemans van 
Berghem, Heereweg 19, Lisse

48



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

47STE JAARGANG 
NO. 4

APRIL 1968



Echinocereus davisii A. D. Hougt
W. J. M. ST ER K

Deze m erkwaardige dw ergplant w ord t in de natuur slechts 1,5 cm groot. 
Het afgebeelde plantje is drie centim eter en staat geënt op Eriocereus jusber- 
tii. Het is door de heer Raymakers in 1965 gezaaid en als zaailing geënt op 
Pereskiopsis. Op Pereskiopsis maakt deze soort veel stekken, de overgeënte 
exemplaren doen d it niet meer. Ik heb geprobeerd de zaailingen op eigen 
w ortel te houden, om een meer natuurlijke groeivorm  te krijgen, maar er is 
geen enkel plantje meer van over. Geënt groeien ze zeer goed en bloeien 
met een groot aantal bloemen. Het draagt nu reeds tw aalf duidelijke knoppen 
en er komen er zeker nog meer. Omdat deze knoppen niet tege lijk  open 
komen b loe it het plantje heel lang.
De bloempjes zijn groenachtig geel en lijken wel wat op die van Echinocereus 
v irid iflo rus, al staan ze veel meer open dan bij deze soort.
Het plantje is ook bekend onder de naam Echinocereus v irid iflo rus  var. 
davisii (A. D. Hought.) Marsh. Kort geleden heeft Krainz d it verandert in 
forma davisii zodat hij het dus niet eens een varië te it vindt.

Het is wel gebleken dat enten op 
Ereocereus jusbertii voor dergelijke 
kleine soorten de beste methode is 
om ze te kweken. Zelfs in de kamer 
overw interde exemplaren bloeien rijk 
op deze entstam.
Volgens de ervaringen van de heer 
Raymakers is het niet zo eenvoudig 
de bloemen te bestuiven en vruchten 
te laten ontw ikkelen. Hoewel vorig 
jaar enkele tientallen bloemen van 
drie onafhankelijke planten dagelijks 
onderling bestoven werden ontw ikkel
de zich maar een paar vruchtjes die 
slechts een tw intig ta l zaden bij elkaar 
opleverden.

Deze zaden zijn reeds een paar weken geleden uitgezaaid en zijn to t nu toe 
niet gekiemd. Het is nog niet du idelijk  hoe d it komt. Ook w eet ik niet wie 
het zaad in 1965 aan het C lichéfonds heeft gezonden.
Misschien is de kans op bestuiving groter bij hogere temperatuur. O ok komt 
het voor dat de tijd  van de dag waarop de bestuiving geschiedt belangrijk is 
voor het resultaat. A ls u met deze soort ervaring hebt opgedaan en iets 
dergelijks hebt waargenomen sch rijft u mij dan even. Ik zal d it dan in het 
volgende nummer graag opnemen.

Foto voorpagina:

Echinocereus reichenbachii (Tersch.) Hge jr. 
zie blz. 44, maart 1968
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De gedragingen van enige kaktussen bij de 

bevruchting. Zelfsteriele rebutia’s
WILHELM SIM ON, 401 H ilden/Rnld, Eller Strasse 1a

Toen in mei 1967 mijn artikel over kleistogam ie in het maandblad Succulenta 
verscheen (1) vond ik een naschrift van de redaktie, waarin er op gewezen 
werd, hoeveel waarnemingen nog door een eenvoudige liefhebber gedaan 
kunnen worden.

Daarvan nu nog een voorbeeld.
W ij weten, dat sommige rebutia ’s zich 
wat de bevruchting be tre ft versch il
lend gedragen, hoewel zij u ite rlijk  
veel op elkaar gelijken. Zo is de 
minuscula betrouwbaar zelffertie l. 
Iedere bloem geeft een zaaddoos en 
wanneer men de zaden niet oogst, 
om geeft de plant zich met veel kleine 
plantjes, die zich ze lf uitgezaaid heb
ben. Daarentegen is de Rebutia mar- 
soneri volkom en zelfsterie l en ve r
krijg t man alleen zaad, wanneer men 
bestu ift met stuifm eel van een vreem 
de Rebutia.
D it was de reden, waarom zij door 
Buining-Donald in verschillende sek- 

ties van het geslacht Rebutia werden ingedeeld (2). Tot de sektie Rebutia 
(Eurebutia volgens de indeling van Fric) behoren minuscula, senilis, xantho- 
carpa, to t de sektie Medio rebutia moeten marsoneri en krainziana gerekend 
worden. De N eorebutia ’s volgens Bewerunge, zoals calliantha en wessneriana, 
zou ik hier buiten beschouwing w illen laten (3).
Een Rebutiabloem is in het algemeen twee dagen open. Het openen en sluiten 
is een groeibeweging en wanneer men de bloem de tweede dag nameet 
ste lt men vast, dat zij een beetje gegroeid is. In de bloem van de Rebutia 
minuscula zijn de stam per en de meeldraden uitstralend van de stam per af; 
hij staat dan gereed voor vreem de bestuiving. S lu it de bloem zich de eerste 
dag, dan worden daardoor de helmknoppen met de stempel van de stam per 
in aanraking gebracht en vindt zelfbevruchting plaats.
Bij alle rebutia ’s van de sektie Rebutia, waarbij de meeldraden en stam per 
even lang zijn, nemen w ij geregeld zaadvorming waar, want als er geen kru is
bestuiving plaats gevonden heeft gebeurt de bevruchting van de bloem bij 
het sluiten door zelfbestuiving. Daarentegen vinden w ij bij Rebutia v io laciflo ra  
en grandiflora slechts zelden zaadvorm ing wanneer w ij niet door kunstmatige 
bestuiving meegeholpen hebben.
De verklaring hebben wij, wanneer w ij de bloemen beschouwen (foto 1) en 
de lengte van de stam per en meeldraden vergelijken. De stam per staat zo 
ver boven de meeldraden uit, dat een aanraking van helmknoppen en stempel 
ook bij het sluiten en w eer openen van de bloem niet kan voorkom en. D it is 
een van de redenen, dat ik e r niet aan kan wennen, dat Buining-Donald

Foto 1 Rebutia v io lac iflo ra , de stamper staat 
zo ver uit de bloem, dat geen ze lf
bestuiving plaats kan hebben.
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vaststellen, dat v io lac iflo ra  een vorm en grandiflora een varië te it van de 
minuscula is.
Een derde m ogelijkheid in de verhouding tussen de lengte van de stamper en 
die van de meeldraden hebben we nog, wanneer de meeldraden langer zijn 
dan de stamper, zoals ik dat bij Rebutia xanthocarpa dasyphrissa waarnam 
(foto 3). Ook bij het openen op de tweede dag zijn de meeldraden nog een 
beetje langer dan de stamper. En nu komt het merkwaardige, dat ik anders 
nog bij geen enkele Rebutia vast heb kunnen stellen. Heeft op de eerste dag 
geen bestuiving plaatsgevonden, dan buigen zich nu de buitenste meeldraden 
naar binnen om, raken zo met hun helmknoppen de stempel van de stamper 
en voltrekken daarmee de zelfbevruchting (foto 3).

Foto 2 Rebutia dasyphrissa, de bloem op de 
eerste dag; de weinige meeldraden staan 
van de stamper afgewend.

Foto 3 Rebutia dasyphrissa, de bloem op de 
tweede dag; de buitenste meeldraden 
zijn naar binnen omgebogen.

Het k linkt als in een sprookje en ik heb mij eerst gedurende meerdere jaren 
daarvan overtu igd; ik heb het steeds w eer gefotografeerd en kan het nu op 
de fo to  laten zien. Daarbij moet er aan gedacht worden, dat het hier gaat 
om een groeibeweging en niet om een aanrakingsprikkel, die ik al eens op 
een andere plaats (4) bij Notocactus heb beschreven.

LITERATUUROPGAVE:
(1) Simon, Succulenta 1967 nr. 5, blz. 69/72.
(2) Buining en Donald, Sukkulentenkunde VII/VIII 1963, blz. 96 e.v.
(3) Bewerunge, Sukkulentenkunde II 1948, blz. 24 en 25.
(4) Simon, Kakteen und andere Sukkulenten, 1966 nr. 7, blz. 132 e.v.
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A an teken in g en  bij het g e s la ch t C e ro p e g ia
FRANS K. A. NOLTEE en H. VAN DONKELAAR

Ceropegia albisepta var. robynsiana (Werderm.) H. Huber.
Syn.: Ceropegia robynsiana Werderm.

Ceropegia evelynae Bruce et Bally.
Originele diagnose in Buil. Jard. Bot. Brux. 15, 238 (1938).
Groeigebieden: Beneden Congo: omgeving van Matadi, Grotte de Guadi.
Beschrijving: Deze Ceropegia is een klimplant met lange vlezige stengels die 
een doorsnee bereiken van 8 mm. De knoppen bevinden zich 8 tot 13 cm van 
elkaar. De onbehaarde vlezige bladeren, die op 1-2 cm lange steeltjes staan, 
zijn min of meer eivormig; naar de bladsteel toe wigvormig. Ze kunnen een 
lengte van 8 cm en een breedte van 4,5 cm bereiken. De top van het blad 
is scherp en heeft soms zelfs een stekelpuntje. De bloeiwijze bevat 1 tot 3 
bloemen. De kelkblaadjes hebben een lengte van 5-8 mm.

De 5-6 cm lange bloemen zijn gevlekt. 
De kroonbuis, die een lengte heeft 
van 2,5-3 cm is in het onderste 1/3 
gedeelte sterk opgezwollen en bol
vormig, naar boven sterk vernauwd 
en vervolgens weer verwijd tot een 
breed gerande trechter met lange 
slippen. Deze zijn iets korter dan of 
even lang als de buis en lijnvormig 
vanuit een deltoide (gelijkbenig drie
hoekige) basis. Van binnen zijn ze 
behaard.
In knop lijken de samenhangende 
slippen op een lange snavel.

De buitenste corona is kaal en half zo lang als de binnenste.
Behandeling: De planten staan liefst niet in de felle zon daar ze dan vaak 
gele blaadjes krijgen. De vermeerdering door stekken is niet moeilijk. Elk 
stengeldeel dat bladeren heeft kan men 4 tot 5 cm onder een knoop afsnijden 
en zetten in een grondmengsel dat veel turfmolm bevat. Na het stekken 
eenmaal water geven, waarna de planten op een beschaduwde plaats worden 
gezet. We moeten dan voorzichtig zijn met water geven daar de stengels 
nogal eens willen wegrotten. Na enige weken zijn meestal de eerste wortels 
reeds aanwezig waarna we de planten gaan oppotten, liefst enige bijeen. 
Bij voorkeur stekken we in de lente, zodat de planten meteen kunnen gaan 
doorgroeien.
De potgrond moet bestaan uit een goed voedzaam maar doorlatend mengsel 
van bijv. bosgrond, klei, zand en wat gedroogde koemest.
Onder gunstige omstandigheden kunnen de planten enorm groeien. In een 
flinke kas komt deze Ceropegia dan ook het best tot zijn recht; dan zal men 
ook van de fraaie bloemen kunnen genieten, die pas verschijnen als men 
de plant de ruimte geeft.
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Over aaltjes
J. G. A. LUIJTEN

Het vorige jaar had ik in mijn verzameling een Hamatocactus setispinus die 
ik door toevallige omstandigheden enkele jaren niet verpot had. Deze plant 
zag er midden in de zomer "w in te rs ”  uit: dof en verschrom peld met maar 
één nieuwe areole, die zich niet verder ontw ikkelde. Een inspectie van de 
w orte ls gaf een verklaring voor de slechte bovengrondse toestand van de 
plant. Het w orte lste lse l was nl. grotendeels vergaan. De hoofdw ortel was to t 
op 1 cm w eggerot en er hadden zich alleen helemaal bovenaan wat nieuwe 
w orte ltjes gevormd. Bij onderzoek met een sterke loup bleken er op de 
w orte lresten ta lrijke  licht- to t donkerbruine, ongeveer een halve mm grote 
bolletjes te zitten. D it waren, naar ik uit een beschrijving wist, cysten van het 
cactuscystenaaltje.
Verschillende planten u it de omgeving bieken eveneens aangetast. M erk
waardig was, dat sommige h ieronder niet schenen te lijden. Een sterk be
smette Notocactus submammulosus bv. was flink  gegroeid en had zelfs met 
zeven bloemen gebloeid. Anderzijds waren er vlakbij enkele kw ijnende plan
ten waar op de w orte ls geen cysten te vinden waren.
Omdat er voor zover ik w eet in "S ucculen ta”  nog nooit over aaltjes geschre
ven is, w il ik er aan de hand van de literatuur hier graag iets over vertellen. 
Aaltjes zijn eigenlijk m icroscopisch kleine wormpjes. In de grond komen vele 
soorten ervan voor. Sommige voeden zich met afval, maar andere leven 
parasitisch op of in plantewortels. O ok in andere delen van de plant, bv. 
stengel o f bladeren, kunnen aaltjes voorkom en. P lanteparasitaire aaltjes 
vormen een voortdurende bedreiging voor onze land- en tuinbouwgewassen. 
Het cactuscystenaaltje werd voor het eerst beschreven in 1932 door de 
Brusselse bioloog W. Adam. Deze had, via de Plantenziektenkundige Dienst 
in W ageningen, enkele besmette planten gekregen die afkom stig waren uit 
een kas in M aartensdijk. Later is het ook op verschillende plaatsen in 
Mexico gevonden, waar het w aarschijn lijk  thuishoort. O orspronkelijk  be
schouwd als identiek met het bietecystenaaltje, Heterodera schachtii, kreeg 
het in 1941 als afzonderlijke soort de naam Heterodera cacti.
O ver het cactuscystenaaltje is, voor zover ik kon nagaan, overigens weinig 
bekend. Zeer veel onderzoek is er daarentegen gedaan aan een nauwe 
verw ant ervan, het aardappelcystenaaltje, Heterodera rostochiensis. D it aaltje, 
de oorzaak van de z.g. aardappelmoeheid van grond, heeft de volgende 
levenswijze, die wel in hoofdzaak met die van het cactuscystenaaltje overeen 
zal komen.
In het voorjaar dringen in de grond aanwezige larven aardappelwortels binnen. 
Z ij blijven hierin v lak onder de schors zitten, zuigen de cellen uit, groeien, en 
vervellen enige keren. Bij de laatste vervellingen w ord t het verschil tussen 
mannetjes en w ijfjes  goed zichtbaar. De mannetjes blijven slank en worden 
naar verhouding lang (1 mm). Z ij komen in volwassen toestand vrij van de 
w ortels. De w ijfjes  zwellen daarentegen sterk op en worden tenslotte  bol
vorm ig, w aarbij zij door de w orte lschors heen barsten om nog slechts met 
de kop te blijven vastzitten. Er heeft een paring plaats, waarna zich in het 
w ijfje  de ta lrijke  eieren ontw ikkelen. Deze vullen tenslotte  de gehele lichaams
holte. Het w ijfje  s te rft en de lichaamshuid verk leurt ge le idelijk  van w it over
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geel naar bruin. De ontstane bruine bolletjes waarin zich eieren met zich 
ontw ikkelende larven bevinden heten cysten. Z ij laten gem akkelijk van de 
w orte ls los en komen zo in de grond terecht. De larven in de eieren kunnen 
jarenlang in leven blijven, w aarbij zij in een soort rusttoestand verkeren. 
W orden er op het besmette terrein opnieuw aardappelen gepoot dan worden 
de larven door u it de w orte ls afgescheiden stoffen uit hun rusttoestand 
gewekt, zij verlaten de eieren en de kringloop begint opnieuw.
Hoewel de gehele ontw ikkeling maar enkele maanden duurt, is er waar
sch ijn lijk  niet meer dan één generatie per jaar. De larven zijn uit zichzelf 
niet erg beweeglijk; zij zoeken slechts de dichtsbijz ijnde w orte l op. Ze 
kunnen natuurlijk door stromend grondw ater verplaatst worden. De belang
rijkste  besmettingsbron w ordt echter gevormd door de cysten. Deze worden 
nl. gem akkelijk met kleine hoeveelheden grond aan landbouwwerktuigen of 
pootm ateriaal meegenomen en zo verspreid.
De bestrijding van deze en verwante aaltjes is m oeilijk. Er zijn wel speciale 
middelen tegen, z.g. nematiciden, maar deze w orden hoofdzakelijk gebruikt 
voor grondbesmetting. Bestrijd ing van aaltjes op de plant w ord t slechts 
zelden toegepast.
In de "Tuinbouw gids”  v indt men als voornaamste maatregel bij het constate
ren van aaltjesbesm etting bij cactussen: oude cu ltuur opruimen. Indien dit 
gepaard gaat met het zorgvuldig ontsm etten, bv. door stomen, van alle 
verdacht materiaal is d it inderdaad afdoende. Het kan echter een gevoelig

verlies betekenen. Gelukkig beperkt 
het cactuscystenaaltje zich to t de 
w ortels, zodat men aangetaste planten 
nog kan stekken, of enten op gezonde 
onderstammen.
U it het voorgaande zal het duidelijk 
zijn dat het van groot belang is 
aaltjesbesm etting te voorkom en. D it 
kan door zorgvuldige inspectie van 
gekregen of gekochte planten, isola
tie van verdachte exemplaren en in 
het algemeen door zindelijk  werken. 
De kweek in los van elkaar op een 
rooster staande blikken of plastic 
potten kan misschien verhinderen dat 
een besmetting zich verbreid.

Geraadpleegde literatuur:

W. Adam, Note sur Heteradera schachtii Schm., parasite des Cactus.
Buil. du Mus. Roy. d ’Hist. Nat. de Belgique, 8 (23) 1-10 (1932).
M. O ostenbrink, Het Aardappelaaltje. Verslagen en Mededelingen van de 
Plantenziektenkundige Dienst te W ageningen, No. 115 (Juni 1950).
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Rhipsalis purpusii W eingt
HELMUT OETKEN

Deze afhangende plant is afkom stig uit Mexico en Guatemala. De stengels 
zijn onderaan kort rood gesteeld en verbreden zich v lak lancetvorm ig. Ze 
groeien uit to t een vorm die doet denken aan een Phyllocactusstengel. De 
donkergroene takken, die gedeelte lijk  rode randjes vertonen, zijn iets in
gesneden. De m iddennerf lig t du ide lijk  ingezonken. De afzonderlijke takken 
van Phipsalis purpusii worden ca. 5 to t 15 cm lang, zelden 20 cm en meer. 
De breedte is ongeveer 2 to t 3,5 cm, meestal niet meer dan 2 cm. De ronde 
hoofdtakken, waaraan de kortgesteelde bladvorm ige zijtakken verschijnen 
worden to t 50 cm lang en lopen aan het eind uit in een bladvorm ig eindstuk.

De w itte  bloemen verschijnen u it ieder areool. Na de bloei worden dat eerst 
groene bessen die als ze rijp  worden verkleuren to t helder w itte, die on 
geveer 6 mm groot zijn. Iedere bes is evenals het vruchtbeginsel met kleine 
roodachtige schubjes versierd. In de rijpe bessen vinden we een groot aantal 
zwarte glanzende zaden, meestal 20 to t 30 stuks. Deze zaden zijn 1 mm lang, 
aan de onderkant rond en bovenaan toegespitst. De zaden kiemen d ikw ijls  
reeds in de bessen. Ik heb kiemblaadjes van 1,5 mm lange kiemblaadjes aan 
derge lijke  "ongeboren”  zaailingen gezien.
Rhipsalis purpusii is een ep ifie t die zonder moeite ook in de kamer gekweekt 
kan worden, vooral ook omdat deze plant zonder daardoor ontsiert te worden 
kan worden ingesnoeid, om niet te grote planten te krijgen.
We zetten deze planten vanzelfsprekend op een enigszins beschaduwde plaats
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en in geen geval daar waar in de zomer de fe lle  middagzon erop kan schijnen. 
Vroege morgenzon to t ongeveer 9 uur is wel w enselijk  in onze streken, 
maar ook voor een venster aan de west- of noordw estkant kunnen mooie 
planten worden opgekweekt. De gunstigste tem peratuur is tussen 16° en 
20° C. Veel frisse lucht is wenselijk.
Heel goed kan Rhipsalis purpusii in Orchideeënmandjes o f halve kokosnoot- 
schalen worden geplant, die dan met perlon o f nylondraad worden opgehan
gen. Een humusrijk zeer los grondmengsel is noodzakelijk. H iervoor mengt 
men turf, bladgrond en dennenaaldengrond met mos en fijngehakte varen
wortels. De grond mag nooit geheel uitdrogen.
Rhipsalis purpusii is heel eenvoudig uit zaad te kweken. Reeds in het derde 
jaar kan men dan bloeiende planten verwachten.
O ok stekken is m oeilijk en geeft meestal reeds in het tweede jaar bloeiende 
planten. Bij het stekken is het goed w at houtskoolpoeder om de voet van de 
stek te strooien om rotting te voorkomen. Men kan hier nog 5%  chinosol- 
poeder aan toevoegen, dat de ontw ikkeling van schadelijke bacteriën tegen
gaat.
Rhipsalis purpusii zaailingen moeten reeds vroeg verp lant worden om mooie 
bossige planten te krijgen, die ons voldoening geven door snel op te groeien 
tot planten die een sieraad zijn voor onze verzameling. Met lange reeksen 
bloemen en later de vruchten als w itte  paarlkettingen langs de groene takken 
bieden ze een aanblik die iedere bloem enliefhebber boeien zal.

V r a a g t  U m a a r

Naar ik hoop zal het veef lezers verheugen, dat de vragenrubriek w eer is 
teruggekeerd. Onze antwoordman heeft jarenlange ervaring met het kweken 
van succulenten, wat niet w il zeggen, dat u het met hem eens behoeft te 
zijn.
Ik verwacht dan ook, dat als u met hem van mening verschilt, o f andere 
ervaring hebt opgedaan, u naar de redactie zult schrijven. We kunnen dan 
in een volgend nummer uw mening naast die van anderen laten horen.
A ls u vragen hebt, stuur ze mij dan toe. A ls er veel komen, en dat hoop ik, 
kan het zijn dat u niet in het eerstvolgende nummer antwoord krijgt.
U k rijg t dan van mij bericht daarvan.

Is het gebruik van kunstmest aan te bevelen, in aanmerking nemende dat de 
cactussen vaak droog staan en dan zelfs geringe kunstmestgiften een hoge 
concentratie doen ontstaan?
A lle reerst w illen we er nog eens op wijzen dat cactussen, ju is t zoals andere 
planten voedingsstoffen nodig hebben om te kunnen groeien en bloeien 
Dat zij als woestijnbewoners geen voedsel nodig hebben en aan puur zand 
genoeg hebben is beslist niet waar. Een woestijn  is regenarm, maar kan wel 
degelijk een voedzame bodem hebben. Ook cactussen hebben mest nodig 
als de voedingsstoffen van de potklu it verb ru ik t zijn of beter nog, mesten 
moet gebeuren voordat de tekorten ontstaan. H ierbij is het in principe niet 
van doorslaggevende betekenis of d it mesten geschiedt met natuurmest of 
kunstmest. Kunstmest heeft hierbij het voordeel, dat het een constante samen
stelling heeft zodat men weet wat men toedient.
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U it de vraagstelling b lijk t een zekere angst voor te hoge concentraties, welke 
verm oedelijk een gevolg is van de bem estingsvoorschriften, w elke sommige 
leveranciers van kam erplantenm est op de verpakking aangeven. H ierop w ordt 
voor cactussen veelal aanbevolen de halve concentratie te gebruiken als 
voor de overige kamerplanten en of cactussen minder veelvuldig te bemesten. 
D it is niet zonder redenen. Ten eerste groeien cactussen meestal langzamer, 
w aardoor het totale m eststoffengebruik per tijdseenheid lager zal zijn. Ten 
tweede hebben de tabletten kamerplantenm est gew oonlijk een vrij hoog stik- 
stofgehalte w aardoor het gevaar van deform eren door al te weelderige groei 
niet denkbeeldig is.
In fe ite  trek t een plant zich weinig aan van de concentratie voedingsstoffen 
in de bodem, omdat de plant deze stoffen slechts kan opnemen, als zij in 
w ater opgelost zijn. V oor een plant is dan ook alleen de concentratie aan 
voedingsstoffen in het bodem water van belang. Bij uitdrogen van de bodem 
neemt de concentratie  in het resterende w ater toe en in die zin zou men 
kunnen stellen dat een volkom en droge potklu it voor een plant gelijk staat 
aan een concentratie van 100%, onafhankelijk of er nu veel o f w einig voedings
stoffen in de bodem aanwezig zijn. Deze min of meer sim plistische redenering 
heeft alleen to t doel te benadrukken dat zelfs bij een re latie f voedselarme 
bodem en weinig bodem water een plant toch met een hoge voedingssto ffen
concentratie geconfronteerd wordt. Met name w oestijnbewoners en de plan
ten, waartoe het merendeel onzer cactussen behoren, verdragen dan ook 
veel hogere voedingsstoffenconcentraties dan "gew one" planten. U it water- 
cultuurexperim enten is gebleken dat de concentratie der voedingszouten voor 
optim ale groei in de orde van grootte van 1%c moet bedragen, terw ijl voor 
cactussen deze concentratie wel to t 1% en meer kan oplopen. Rauh 1) ve r
meldt dat in de kustgebieden van Peru zelden of nooit regen valt, doch dat 
in het "n a tte ”  jaargetijde  de bodemlaag door de nevel slechts zeer opper
vlakkig vochtig  wordt. Het is duidelijk, dat de daargroeiende cactussen water 
met een v rij hoge zoutenconcentratie nog moeten kunnen opnemen w illen 
ze nog een mogelijkheid hebben om te kunnen groeien.
Samenvattend kunnen we dan ook zeggen, dat w ij in onze cultures waar 
altijd meer en over een langere periode w ater w ord t gegeven dan in de 
natuur, rustig kunstm est kunnen geven. De met de hogere w a terg ift samen
hangende sterkere groei maakt een bemesting door hoger voedingsstoffen 
gebruik zelfs wel noodzakelijk. M eer angst voor overdosering dan bij andeze 
planten behoeven we niet te hebben. Belangrijker is echter de samenstefling 
van de kunstmest. Mengm est met een laag stikstofgehalte  en een hoge kali- en 
fosforgehalte is wel het meest aanbevelenswaardig.
W ie ve rte lt eens iets over zijn ervaringen met bemesting?

Hebben plastic potten voordelen boven blik of omgekeerd?

N atuurlijk  zijn er voor en nadelen. Ten opzichte van de poreuze aarden bloem
pot hebben beide het voordeel, dat geen verdam ping door de potwand plaats
vindt, w aardoor de po tk lu it langer vochtig b lijft en dus minder frequent 
gegoten behoeft te worden. (Bij sommige cultures met een zeer luchtig 
grondm engsel, bijv. azalea's vo ldoet de ingegraven aarden pot beter). Bij 
cactussen is een hoge tem peratuur van de potklu it in het algemeen gewenst. 
In d it opzicht zijn er slechts geringe verschillen tussen blik en plastic, mits 
beiden dezelfde kleur hebben. Een zw art oppervlak neemt de meeste warmte
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op. Een lichtgekleurd en vooral glimmend oppervlak is warmtewerend. Het 
metalen b lik geleid de warmte sneller naar de potkluit, w aardoor deze sneller 
op tem peratuur komt dan bij plastic. Bij dalende tem peratuur b lijft de potklu it 
in plastic iets langer warm dan bij b lik  het geval is.
Persoonlijk vind ik b lik voor de beworteling van im portplanten iets prettiger. 
Bij de conservenblikken maak ik met een sp ijker een reeks gaatjes in de 
cylindrische wand van het b lik op ca. 1 a 11/ 2 cm boven de onderkant. V e r
volgens w ordt het b lik to t op een hoogte van 2 a 21/ 2 cm met g rin t gevuld. 
Daarna w ord t w ater ingegoten to tdat d it door de gaatjes loopt en tenslotte 
w ord t het b lik verder met droge of nagenoeg droge aarde gevuld waarop de 
im portplant losjes neergezet w ord t (oude verdroogde w orte ls eerst weg
snijden). Het water onder in het b lik b lijft lange tijd  damp afgeven, welke 
door de aarde opstijgt, zonder deze echt nat te maken. De te bewortelen 
planten "ru iken " dan a.h.w. de vochtige lucht en bewortelen in het algemeen 
zeer snel.
Bij p lastic potten met bodemafvoer is deze methode niet mogelijk. Te pro
beren zou echter zijn of plastic pot met g rin t op de bodem en w ater in de 
schotel hetzelfde e ffect geeft.
Conservenblikken kosten als afvalmateriaal, behoudens de moeite van het 
verzamelen, niets. W el moeten ze in- en uitwending geverfd worden (bij voor
keur zwart) om ze tegen roesten te beschermen. Inertol, een bitumenproduct, 
is h iervoor bijzonder geschikt.
Er zijn liefhebbers, die de blikken ju is t niet inwendig verven. Ze zijn dan in 
twee a drie jaar doorgeroest, zodat men er automatisch aan herinnerd wordt, 
dat het tijd  w ordt om te verpotten.
Plastic potten kosten uiteraard meer dan conservenblikken, de prijs  is ge
w oonlijk  iets hoger dan de aarden pot. A ls voordelen boven de blikken kunnen 
genoemd worden:

1. in opeenvolgende maten verkrijgbaar
2. lege potten nemen weinig opslagruim te in beslag (conisch model)
3. geen tijdrovend verven nodig
5. gering gew icht (vervoerkosten laag).
4. op elk moment leverbaar

Samenvattende kunnen we zeggen, dat er wat de cultuurw ijze be tre ft weinig 
verschil is tussen plastic potten of blikken.

Hebben vierkante plasticpotten, afgezien van de grotere inhoud, voordelen 
boven de ronde?
De grotere inhoud van de vierkante potten is m.i. wel het enigste voordeel 
w at genoemd kan worden. Het tweede voordeel, wat wel genoemd is de 
betere benutting van de ruimte op de tabletten. D it is slechts een schijn- 
voordeel en gaat zelfs gepaard met een practisch nadeel. Ronde potten zijn, 
zelfs bij een d ichtstgestapelde rangschikking, met een pottentang zeer een
voudig beet te pakken wat door het ontbreken van tussenruim te bij vierkante 
potten niet m ogelijk is. Daarbij komt nog dat v ierkante potten duurder zijn 
dan ronde vanwege de hogere matrijskosten. S lechts bij aanmaak in zeer 
grote aantallen zou een verwaarloosbaar verschil in prijs verw acht mogen 
worden.
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A lg em en e  v e rg a d e rin g  op za terd ag  18 m ei 1968
Het programma van de algemene vergadering op zaterdag 18 mei a.s. in Delfzijl is als 
volgt samengesteld:
In de morgenuren ontvangst van de leden van Succulenta op de tentoonstelling georgani
seerd door de afdeling Delfzijl in Hotel Dik, gelegen op een afstand van 100 meter van 
het station N S. Delfzijl.
Om 12.00 uur zal er gelegenheid bestaan tot het aanzitten aan een gezamenlijke koffie
maaltijd in hetzelfde hotel, kosten f 4,— per persoon.
Des middags 14.00 uur aanvang van de algemene vergadering eveneens in hetzelfde hotel. 
Agenda algemene vergadering:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen der vergadering van 20 mei 1967.
3. Verslag van de secretaresse over 1967.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1967 met toelichting van 

de algemeen penningmeester en verslag kascontrole-commissie door de afdeling 
Rotterdam.

5. Begroting 1968.
6. Vaststelling contributie 1969.
7. Ingekomen stukken en voorstellen.
8. Benoeming van een voorzitter, een secretaresse en hoofdbestuursleden.
9. Benoeming kascontrole-commissie 1968.

10. Vaststelling plaats volgende algemene vergadering.
11. Bespreking maandblad Succulenta.
12. Rondvraag en sluiting.
Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, afgevaardigden, 
verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde te 
benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afdeling naar de algemene vergade 
ring worden vergoed door de vereniging.
De namen der afgevaardigden worden ingewacht uiterlijk 16 mei a.s. bij de secretaresse, 
mevrouw J. Grullemans-van Berghem, Heereweg 19, Lisse.
Punt 7. Voorstel afdeling Noord-Limburg.
De vereniging neemt contact op met landelijke zusterverenigingen om gezamenlijk bij 
gemeenten en woningbouwverenigingen aan te dringen op een meer soepele houding bij het 
verlenen van een vergunning tot het bouwen van een liefhebberskas.
Toelichting: Niemand kan er bezwaar tegen hebben, dat het verlenen van een vergunning 
voor het bouwen van een kas aan bepaalde richtlijnen met betrekking tot vorm en af
metingen gebonden wordt. Nu komt het echter vaak voor dat botweg toestemming wordt 
geweigerd, nu eens door de gemeente, dan weer door een woningbouwvereniging. Dit 
past zeker niet in het streven een goede vrijetijdsbesteding te bevorderen. Wanneer een 
woningbouwvereniging weigert kan men nergens in beroep gaan, dit is een onmogelijke 
toestand waar meerdere leden mee zitten.
Punt 8. Benoeming voorzitter.
Het hoofdbestuur stelt voor te benoemen als voorzitter van de vereniging, de heer Ir. 
A. F. H. Blaauw te Rijsbergen.
Door de afdeling Gorinchem is voorgedragen voor deze functie, de heer J. A. Janse te 
Bennebroek.
Benoeming secretaresse.
Het hoofdbestuur stelt voor te benoemen als secretaresse van de vereniging, mevrouw 
E. A. M. Verduin-de Bruyn te Beekbergen.
Benoeming overige hoofdbestuursleden.
Het hoofdbestuur stelt voor wederom te benoemen in hun functie de heren J. W. C. Entrop 
en J. A. van Willigen.
De afdeling Rijn- en Delfland stelt voor te benoemen als vertegenwoordiger van deze af
deling in het hoofdbestuur, de heer E. A. H. Algra.
Punt 10. Plaats volgende algemene vergadering.
De afdeling Rijn- en Delfland verzoekt de algemene vergadering in 1969 in Den Haag 
te laten houden.

60



O n ze  le ze rs  s ch r ijv e n

De heer H. H. L. Rakers, Wieringstraat 2, Zwaag (N.H. schrijft:
Op 15 en 16 november moest ik voor zaken naar Engeland met de auto via Oostende— 
Dover. In Tatsfield bezocht ik een speciaal kwekertje voor o.a. sedums, sempervivums en 
saxifragas. Die middag had ik ruimschoots tijd in Dover totdat ik om 0.30 uur met de boot 
terug kon. Ik liep door het oude havenbuurtje langs een smoezelig cafétje. Het was fris 
en een warm bakje koffie zou goed van pas komen. Wat zag ik plotseling in dat café
raam? Zowaar enige geënte Neoporterias en een aankondiging "Nat. Cactus & Succ. 
Society - next meeting 18 nov.". Ik naar binnen. De waardin deelde me mede dat het 
de hobby van haar man was, en dat die pas ’s avonds thuis kwam. Ik schreef mijn naam 
op een papiertje en vergat de zaak verder. Wie schetst echter mijn verbazing toen 
's avonds op de pier er een man op me af kwam rennen met een pakje onder zijn arm. 
Na een hartelijke begroeting kreeg ik een aantal oude nummers van het Engelse maand
blad. Wij beloofden elkaar nog schriftelijk wat ervaringen en planten uit te wisselen. 
Een Engelse havenbeambte die dit alles aanzag, sprak me aan en zei, dat hij pas zijn 
vrouw een mooi cactusboek had gegeven maar dat die geen belangstelling had. Daar ik 
er vast meer aan zou hebben, beloofde hij stellig dat hij het me zou sturen. De prijslijst 
van die Engelse firma stuur ik u ten oriëntatie mede.
Mensen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich evt. melden. Mr Smith accepteert 
echter alleen orders vanaf £ 10/-. Bestellingen kunnen natuurlijk gecombineerd worden.

De heer P. van Katwijk, Boslaan 29, Ermelo schrijft:
Als beginnend cactus-verzamelaar heb ik afgelopen jaar achter in mijn tuin op een zeer 
zonnige stand, een kas gebouwd van 2.30 m x 3.20 m, wat echter geen problemen schiep. 
De bedding echter schiep wel problemen. Nadat ik mijn licht bij diverse verzamelaars en 
kwekers eens opgestoken had, kwam ik er al gauw achter dat de gebruikelijke methode, 
turfmolm in de bedding, met de planten er op of erin gegraven, een pracht gelegenheid 
biedt aan wortelluis, pissebedden, slakjes en ander ongedierte hier welig een ongestoort 
bestaan te leiden. Een ander nadeel vond ik de zeer lage temperaturen die er in het 
isolerende turfmolm heersen en die mijns inziens niet ten goede van de planten komen. 
Hier moest dus iets anders opgevonden worden, en aangezien de methode van de kwekers, 
lange betonnen bakken, mij wel aanstond, doch enige technische bezwaren opwierp, heb ik 
mijn heil gezocht bij de kunststoffen, n.l. POLYESTER gewapend met glasvezel. Dit is 
een zeer gemakkelijk te verwerken kunsthars welke met een normale verfkwast opgebracht 
kan worden en die na uitharding een enorme stijfheid bezit en niet door vocht en be
strijdingsmiddelen aangetast kan worden.
De bedding heb ik van het goedkoopste waaibomenhout gemaakt, aangezien deze na 
bekleed te zijn geen dienst meer doet. Ook zeer goed voldoet normale spaanderplaat 
van ± 5 mm, wat het voordeel heeft precies op maat gezaagd te kunnen worden.
Tijdens het verwerken plaatste ik in een der hoeken een stukje elektriciteitsbuis van 
20 cm, wat ik door middel van een kurk af kan sluiten.
Het hele systeem is gegarandeerd waterdicht, en heeft het voordeel dat het water geven 
tot een minimum beperkt blijft. Ik geef n.l., mede door gebrek aan tijd, slechts een maal 
per week water, en wel op zaterdagochtend. Ik laat dan de bakken vol met water lopen, 
tot aan de rand van de laagst geplaatste pot en na verloop van 2—3 uur trek ik de kurk 
uit het afvoerpijpje en het overtollige water loopt, d.m.v. een afvoergoot van een door
midden gezaagde plasticbuis, 0  10 cm, naar buiten.
Men moet er wel op letten dat de bedding iets hellend geplaatst wordt, anders loopt niet 
al het water weg.
Door boven vermelde is men nu van de grond in de bedding af en heeft men een bijzonder 
goede en schone standplaats hierin voor onze planten, mits deze in plastic of blik staan, 
daar anders de verdamping te groot zou worden.
Indien er iemand zou zijn die nog nadere inlichtingen hierover zou willen hebben, kan hij 
zich met mij in verbinding stellen en zal ik hem zo goed mogelijk hierover informeren.
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T rich o ca u lo n  p iliferum  (L.f.) N E. Br.
P. K. LENSSELINK

Om eens wat minder gewone planten te laten zien, hierbij een foto van 
Trichcaulon piliferum (L. f.) N. E. Br.
De plant is uit zaad gekweekt en nu ongeveer vijf jaar oud. Deze winter 
bloeide zij voor de eerste keer. Daar de plant dan heel weinig water krijgt

zijn een aantal knoppen verdroogd. 
Mogelijk komt dit ook door te weinig 
licht? De temperatuur was ± 12° C. 
Ze staan hier in een heel licht grond- 
mengsel met veel fijn grint, vlak onder 
het glas. De plant spruit aan de basis 
en zou een hoogte kunnen bereiken 
van 50 cm. De afgebeelde plant is 
16 cm hoog en 4 tot 5 cm doorsnede. 
De bloem is 1 cm en cacaokleurig. 
De plant is grijsgroen. In het wild 
komt deze plant voor in Zuid Afrika, 
vooral in het westelijke deel van de 
Kaapprovincie tot in Zuid-West Afri
ka. Trichocaulon piliferum wordt ge
rekend tot de sectie Eutrichocaulon 
van dit geslacht. De soorten van deze 
sectie zijn van de andere te onder
scheiden doordat ze doorns dragen 
wat op de foto goed te zien is. Ook 
zou het vocht wateriger zijn dan bij 
de andere soorten, maar dat heb ik 
nog niet nagegaan omdat de andere 

soorten die ik heb nog te klein zijn en ik het risico niet durf te nemen 
ze aan te snijden.
Ook is het mij nog niet gelukt een stek wortels te laten krijgen.
Wie heeft ook ervaring met deze planten en hoe is die?

B o e k b e sp re k in g

Katalog der in Kultur stehenden Arten, Stadtische Sukkulentensammlung 
Zürich.
In dit fraai uitgevoerde en van vele foto’s voorziene boekje treffen we de 
namen aan van 4306 in kuituur zijnde planten van deze verzameling.
De naamlijst is opnieuw bewerkt en voor zover het de cactussen betreft 
aangepast aan de nieuwste inzichten omtrent de indeling en namenclatuur. 
Hoewel niet iedereen het hiermee eens zal zijn, is het boekje toch daarom 
zeer de moeite waard. Een aantal geslachten zijn geheel in andere opgenomen. 
Zo vindt u er geen Pseudologivia in, daar alle soorten hiervan zijn terug
gebracht naar het oorspronkelijke geslacht Echinopsis. Ook zijn alle Rebutia’s
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volgens de opvatting van Buining en Donald in een geslacht teruggekeerd 
zodat u er dus geen geslacht Aylostera of Mediolobivia in zult aantreffen. 
Ook het geslacht Notocactus is zeer ruim opgevat, hierin zijn ook alle soorten 
van het geslacht Malacocarpus opgenomen en een paar soorten die we 
meestal nog onder de naam Parodia aantreffen. Zo wordt Parodia alacriportana 
Backeb. et Voll. nu Notocactus alacriportanus (Backeb. et Voll.) F. Buxb. 
Voor wie op de hoogte wil zijn van deze nieuwe inzichten van de opstellers 
Buxbaum en Krainz, kan hier alles in een klein boekje bij elkaar vinden, al 
komen natuurlijk de namen van die planten die niet in deze verzameling zijn 
opgenomen, er niet in voor.
Toch trof ik bij het doorlezen een soort onder twee namen aan, zo vind ik 
een Dolichothele decipiens (Scheidw.) Tieg. naast Pseudomammillaria decipi
ens (Tiegl.) F. Buxbaum.
Het boekje kan besteld worden bij de Stadtische Sukkulentensammlung 
Mytherquai 88 .—  8002 Zürich. De prijs is Fr. 7.50 +  Fr. 0.50 porto.

W. Sterk.

Afd. RIJN- EN DELFLAND
Voor de bijeenkomst op 15 februari was 
de heer S. K. Bravenboer te Schipluiden 
uitgenodigd. Alvorens deze het woord te 
geven, maakte de voorzitter, de heer Hel
lendoorn bekend, dat een projektor door de 
afdeling was aangekocht, waarna de heer 
Bommeljé in korte trekken vertelde, hoe 
de heer Van Vliet het maakte op zijn reis 
door Zuid-Amerika, op jacht naar cactussen. 
Vervolgens maakte de heer Bravenboer door 
middel een serie dia's een rondgang door 
zijn kas, waarbij vooral de nadruk viel op 
de "andere vetplanten” . Hierbij bleek, dat 
ook van deze groep planten er vele zijn 
die het houden en bestuderen waard zijn. 
Verscheidene komen in najaar en winter tot 
bloei, als de cactuskas wat dat betreft niet 
veel meer te bieden heeft.
Het was een belangwekkende causerie, die 
zeker voor velen de ogen heeft geopend 
voor wat de vetplanten aan schoons te zien 
geven.
Zojuist vernamen wij nog dat het bekende 
boekje van ons lid de heer C. Bommeljé, 
getiteld "Cactussen en andere vetplanten”

binnenkort in (3e) druk verschijnen zal 
Voorwaar een groot succes voor deze emi
nente liefhebber.
De eerstvolgende ledenvergadering van Rijn
en Delfland zal plaatsvinden op donderdag 
18 april in het Gebouw "De Drie Stoepen” 
aan de Prinsengracht te Den Haag. leder is 
hartelijk welkom.

J. Snelleman, secretaris 
Conradkade 11 
Den Haag.
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ROTTERDAM
Op onze bijeenkomst zaterdag 9 maart heeft 
de heer K. P. van Arkel, uit Den Haag voor 
onze afdeling een lezing gehouden over 
Phyllocactussen. Deze voordracht werd met 
grote belangstelling gevolgd, hetgeen tot 
uitdrukking kwam door de vele vragen die 
gesteld werden. Na de pauze verraste de 
heer van Arkel ons met een groot aantal 
zeer mooie dia’s.
Dinsdag 27 februari werd de derde bijeen
komst voor beginners gehouden. Behandeld 
werden: Voorjaarszorgen, Verpotten en
Zaaien.
Voor deze, door 26 deelnemers gevolgde 
bijeenkomsten was voor de laatste evenveel 
belangstelling als voor de eerste en werden 
er weer veel vragen gesteld met een daarop 
volgende leerzame discussie. Een vierde 
bijeenkomst volgt nog, waarvan de datum 
nog moet worden vastgesteld. Deze zal 
gehouden worden op de kwekerij van de 
heer Bravenboer te Schipluiden, dit wordt 
een middag van praktisch werken.

J. L. de Slegte
ZEELAND
Ons bereikte een bericht van de in op
richting zijnde afdeling Zeeland. In een 
eerste vergadering waren zeven leden van 
Succulenta aanwezig. Om te kunnen voldoen 
aan het bepaalde in art. 2 van het huishou
delijk reglement dient een afdeling tenmin
ste uit tien leden te bestaan. Wij vermelden 
dan ook gaarne het adres van de voorlopige 
secretaris, de heer P. M. de Kleyn, Blauwe- 
dijk 1 te Middelburg, bij wie men zich kan 
opgeven als belangstellende of als lid.
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W in te rh a rd e  O p u n tia ’s
W. STERK

Sinds meer dan vijftien jaar heb ik Opuntia’s in mijn tuin en beleef hiervan 
veel plezier. Meestal wordt over deze planten verteld dat ze in ons klimaat 
nauwelijks winterhard zijn en vrijwel nooit bloeien. Als dit ergens zo is, ligt 
dat niet aan de planten, maar aan de plaats in de tuin of aan de verzorging. 
Bij mij staan ze tegen de muur van de kas aan de zuid-oostkant Ik heb er 
een soort rotstuintje van gemaakt, zodat ze wat hoger staan dan de rest 
van de tuin en dus wat droger. Waar ik nu woon staan ze op zandgrond, 
maar in Zuid Limburg groeiden ze in de lössgrond even goed en kwamen 
ook in bloei. De grond mag in de winter niet geheel uitdrogen. Mogelijk 
mislukt daardoor de kweek in de bak nogal eens.
Als de planten in de platte bak gekweekt worden, mogen de ramen nooit lang 
gesloten blijven. Zeker in de winter niet, daar de planten dan overdag veel 
te warm worden.
Gewoonlijk bloeien de planten pas goed als ze enkele jaren op dezelfde 
plaats blijven staan. Hoe minder we moeten verplanten, hoe beter het is 
Er moet dan ook bij aanplant voor gezorgd worden dat ze voldoende ruimte 
hebben om uit te groeien. Als ze op een geschikte plaats staan, kunnen ze 
in enkele jaren een flink oppervlak gaan innemen. Mijn grootste plant be
slaat een stuk van ongeveer een halve vierkante meter.

De soort waarmee we het best kun
nen beginnen is Opuntia phaeacantha 
var. camanchica (Eng.) Borg. Deze 
soort is ook bekend als O. camanchi
ca. Het is een kruipende plant met 
ronde schijven, die hier meestal niet 
groter worden dan 10 cm. maar vol
gens de beschrijving 17.5 cm. kunnen 
zijn. Op de areolen staan meestal drie 
doorns. De bloemen zijn heldergeel 
en tot 7 cm. breed. Niet alle planten 
bloeien even rijk, wat verwacht kan 
worden uit het grote verspreidings
gebied van deze soort.
Van O. phaeacantha bestaan een 
groot aantal variëteiten. De meeste 
hiervan zijn nooit geldig beschreven. 

In prijslijsten van kwekers kunnen we er nogal wat vinden. Hierbij zijn er ook 
met rode of rosé bloemen. Het is mogelijk dat hier ook kruisingen bij zijn. 
Gewoonlijk hebben ze geen heldere kleur. Ik bezit ook planten met tamelijk 
kleine vaalrose bloemen. De schijven van deze planten zijn eivormig en min
der bedoornd. Ook is deze vorm minder bestand tegen vocht in de winter, 
dan de geelbloeiende.
Een andere gemakkelijk groeiende soort is O. humifusa Raf. Deze reeds in 
1830 beschreven soort is ook onder de namen O. mesacantha Raf. en O. 
Rafinesquei Eng bekend. Ook deze soort is zeer variabel. De schijven zijn 
kleiner dan van de vorige soort. Ik heb planten waarbij ze niet groter worden 
dan 6 cm. De bedoorning is zeer verschillend. Soms zijn de planten volkomen
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doornloos. A ls er doorns zijn, dan staan ze op de rand en de bovenste helft 
van de schijven. Een goed kenmerk om deze soort van andere te onderschei
den is dat de blaadjes van de jongste schijven afstaan. De bloemen zijn zeer 
fraai, vooral omdat de kleur binnenin de bloem overgaat in rood. Ze zijn 
ongeveer even groot als die van O. phaeacantha var. camanchica. Tot nu toe 
heb ik nog slechts aan een plant, een volkomen onbedoornd exemplaar een 
mooie rode vrucht gehad. De bedoornde exemplaren die ik  heb geven nooit 
vruchten. O. phaeacantha var. camanchica geeft vruchten met kiem krachtige 
zaden door zelfbestuiving. D it jaa r heb ik weinig vruchten maar dat zal wel 
aan het w eer liggen.
Een andere goed w interharde soort is O. compressa (Sal.) Macbr. meestal 
bekend onder de naam O. vulgaris. Deze plant heeft geen doorns, aan
liggende blaadjes aan de jonge schijven en kleinere gele bloemen. De grootte 
en de vorm van de schijven kan nogal verschillend zijn.
De roodbloeiende O. rhodantha is bij mij volkomen w interhard, maar heeft 
nog niet gebloeid, omdat ik hiervan nog slechts jonge planten heb. O ok bezit 
ik nog een aantal soorten waarvan ik nog weinig materiaal heb. Hiervan wil 
ik eerst wat meer kweken voor ik ze op w interhardheid ga beproeven.
Het aantal w interharde soorten is niet zo klein. Haage bood in een van zijn 
p rijs lijs ten niet m inder dan 16 soorten en variëteiten aan. H ierbij zijn wel 
enkele soorten waarvan bekend is dat ze zelden bloeien.
Opuntia frag ilis  (Nutt.) Haw, en de variëte iten van deze soort zijn in de w in ter 
nogal gevoelig voor water. A ls ze droog kunnen staan zijn ze volkomen w in te r
hard. Het zijn kleine plantjes met vrijw e l bolronde of eironde leden, bij mij 
bloeien ze to t nu toe vrijw e l niet. Ik heb er ook geen grote planten van 
zodat d it m ogelijk als ze wat uitgroeien beter wordt. V oor w ie weinig ruimte 
heeft zijn het zeer geschikte soorten.
V oor w ie er de gelegenheid voor heeft is het zeker de moeite waard het eens 
met enkele soorten te proberen. Ook zou het interessant zijn te weten welke 
w interharde soorten er in onze streken gekweekt worden en wat de resul
taten zijn. A ls  u ervaring hebt met w interharde soorten en hiervan nog planten 
hebt, sch rijft u mij dan eens welke soorten u hebt en hoe ze het doen in uw 
tuin. Ik w il van deze gegevens graag een samenvatting maken, zodat alle 
cactusvrienden hier iets van kunnen leren.

Foto voorpagina:
Opuntia rafinesquli Eng. Deze wordt door Backeberg to t Opuntia humifusa gerekend.

Notocactus rechensis Buining
A. F. H. BUINING

D it in groepen groeiende plantje to t 7 cm lang en 31/2-5 cim dik, beschreven 
in het tijdsch rift "Kakteen und andere Sukkulenten”  van februari 1968, pag. 
23 en 24, werd gevonden door de heer Bueneker zuiver bij toeval.
Rijdende op de weg naar de groeiplaatsen van de Notocactussen, die eerst 
to t Parodia werden gerekend, in het noord-ooste lijke deel van de staat Rio 
Grande do Sul, viel toevallig  het oog op een hoge beboste heuvel met een 
paar open kale plekken op de top. A lhoewel zowel Bueneker als Horst deze
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route d ikw ijls  hadden gereden, was hen deze plaats nimmer opgevallen. De 
vrij steile, toch nog vrij ver van de weg gelegen top, bleek een to t dusverre 
onbekende cactus te herbergen.
De door hem verzam elde plantjes waren bij de heer Bueneker omgekomen, 
zodat w ij slechts mummies in zijn kas aantroffen.
Gelukkig was hij bereid en nog wel op zijn verjaardag, enkele dagen voor ik 
w eer afreisde, met Horst en mij naar de vindplaats te gaan. Na een rit door 
bergachtig gebied via Caxias do Sul, troffen wij op de door Bueneker aan
geduide plaats fraaie groepen plantjes aan, met zowel w itte  als geelachtige 
dorentjes en zowaar ook een cristaatvorm . Tot onze verrassing woonde tussen 
een van de groepen een grote zwartbehaarde vogelspin. Tussen haar enorme 
voorpoten koesterde zij in de warme zonnestralen een zilverig omsponnen bal 
te r grootte van een kippenei, waarin kennelijk een aantal eieren opgeborgen 
waren. Bij onze nadering verdween zij sch ie lijk  met het ei en al in een dichtbij 
gelegen holte, to tda t zij geen onraad meer meende te bespeuren en haar 
broedsel w eer in de zon legde.
Op de kale rotsen tussen spleten groeiende, bleven de kopjes van N. rechen- 
sis gedrongen van vorm. Enkele groepen over de rand van de rotsen, be
schaduwd door bomen en heesters, vertoonden een wat meer gerekte vorm. 
Het plantje groe it en bloeit in onze kas voortre ffe lijk , zodat verw acht mag 
worden, dat zij w eldra veelvuldig in onze verzamelingen zal voorkomen. 
Zoals zo d ikw ijls  verbaasden w ij ons hier eveneens over het meestal zo ge- 
isoleerd voorkom en van vele cactussoorten.
W ij doorzochten nog een aantal heuveltoppen in de omgeving, doch vonden 
slechts op één plaats, w eer op een kale top met hier en daar begroeiing 
met Notocactus ottonis en d icht zoden Bromelias, een heel klein groepje van 
5 hoofdjes N. rechensis.
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Het enten van  B lo ssfe ld ia  lilip u tan a
W. RUYSCH

Een van de kleinste cactussen is wel Blossfeldia liliputana, zij is afkomstig 
uit noord Argentinië.
In 1961 kregen wij voor het Succulentarium twee importplantjes, die staan nu 
nog op eigen wortel, maar zijn in al die jaren niet veel groter geworden. De 
groei van deze plant gaat maar heel langzaam.

Wel hebben deze plantjes gebloeid 
met een klein vuilwit bloempje. Later 
kwamen er vruchten aan met zaad, 
dat maar heel fijn is.
Dit zaad is uitgezaaid en opgekomen. 
De zaailingen zijn maar heel klein en 
het is niet zo eenvoudig om ze in 
leven te houden, vooral in de winter
maanden.
Als de overgebleven zaailingen een 
jaar oud zijn, zijn ze juist groot ge
noeg om te enten.
Het is aan te bevelen om de Bloss- 
feldia’s te enten, hiervoor kunnen 
verschillende onderstammen worden 
gebruikt, zoals Eriocereus jusbertii, 
Trichocereus spachianus, enz.
Ook kon voor deze kleine zaailingen 
de Pereskiopsis spatulata onderstam 
worden gebruikt.

Over deze onderstam is al verschillende keren geschreven in Succulenta. 
(Succulenta 1962, blz. 57).
De Blossfeldia groeit vrij snel op deze onderstam, zo snel zelfs dat in een 
paar zomermaanden het plantje uitgroeid tot een doorsnee van 3 cm met 
aaneengesloten bolletjes, wat op de afbeelding duidelijk te zien is.
Van deze plant kunnen weer stukjes worden afgesneden en geënt worden 
op een andere onderstam. De afgesneden stukjes zijn wat groter dan een 
zaailing, wat een groot voordeel is bij het enten.
Het overenten vanaf de Pereskiopsis onderstam is niet altijd nodig. De 
Blossfeldia kan heel goed blijven staan op deze onderstam en groeit in 
een paar jaar uit tot een flinke plant.
In de winter moet men er rekening mee houden dat de onderstam iets warmer 
moet staan omdat de Pereskiopsis onderstam erg gevoelig is voor kou, maar 
voor een enkele plant is er wel een warm plaatsje te vinden zo dicht mogelijk 
bij de verwarming.
Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de Pereskiopsis onderstam 
voedzame potgrond moet hebben, daarmee al beginnen met het oppotten 
van de stekken.
Door deze voedzame grond zal de onderstam zich dan ook ontwikkelen tot 
een stevige plant, wat ten goede komt bij het enten en de verdere verzorging.
W. Ruysch, Brinkelstraat 49, Bennekom.
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P lec tran th u s  strigosus Benth. cv. „Elegans"
B. K. BOOM

Geruime tijd  geleden kreeg ik van een liefhebber een stekje toegezonden 
met het verzoek hem de naam daarvan te geven. Helaas kon ik daaraan niet 
voldoen, omdat ik d it plantje niet kende. We hebben het stekje opgekweekt 
en het bleek zeer goed te groeien, zo goed, dat er geen bloemen aan kwamen. 
Geplant in een alleenstaande pot bleken de lange stengels over de rand van 
de pot te gaan hangen, hetgeen toch maar een mager geval werd, omdat 
de bladen te ve r van e lkaar zitten en de plant dan wat ijl is. Maar de bladen 
zijn fraai w it gerand en wanneer men het gewas wat in toom houdt, d.w.z. 
de lange u itlopers er af snijdt, k rijg t men een fraai en compact groeiend 
plantje.

Een afbeelding van deze plant vond 
ik in G raf's "E xotica" onder de naam 
Glechoma hederacea variegata; deze 
naam past zeer zeker niet op onze 
plant; Glechoma hederacea is de 
alom bekende hondsdraf en daarvan 
bestaat wel een w itbonte vorm (af- 
gebeeld in Parey's Blumengartnerei 
vol. 2:458), maar die is du idelijk  an
ders. De stengels zijn bij de honds
draf veel dunner, de bladen zijn niet 
vlezig en de w itte  gedeelten veel g ro
ter; zij zijn verder du idelijk  hart- to t 
n iervorm ig; bovendien is de honds
draf geheel w interhard.
In het najaar van 1967 ontdekte ik 
voor het eerst bloemknoppen en 
spoedig stond de plant in vo lle  bloei 
en nu bleek, dat het een Plectranthus 
was; determ inatie leverde de naam 
P strigosus op, een soort, inheems 
in Zuid A frika.
De bonte vorm heb ik nergens ju is t 

benaamd en beschreven gevonden en 
ik heb hem dus maar een naam ge

geven nl. ’Elegance’ , een woord, dat internationaal geen moeilijkheden geeft. 
Hoe algemeen d it gewas is, kan ik niet beoordelen; ik heb hem nog maar 
weinig gezien o.a. in de collectie  van de heer M arnier Lapostolle te Cap Ferrat 
(ook zonder naam).
De stengels zijn vrij dik en iets vlezig; ze zijn groen en zacht behaard; ze 
kunnen zeer lang worden (wel to t 1 m) en ze w ortelen op de knopen, wanneer 
ze in aanraking komen met de grond. De bloeistengels blijven kort en ont
w ikkelen een tros van schijnkransen; de bloemen zijn w it en s ie rlijk  gevormd; 
vooral aan deze bloeiw ijze kan men zien, dat het geen Glechoma is, daar 
staan namelijk de schijnkransen okselstandig. De bladen zijn v rij dik, g lim 
mend groen, w it gerand en verder rimpelig generfd; de bladvoet is afgeknot.

1. Plectranthus strigosus ’Elegance'
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Het is een fraai plantje, gem akkelijk in cultuur en goed te gebruiken als tussen- 
beplanting in de tabletten.
Nauw verw ant is Plectranthus purpuratus, die veel com pacter b lijft; de plant 
is vrijw el kaal, de bladen zijn matglimmend en hebben veel m inder nerven 
dan die van P. strigosus; de onderkant is roodachtig en daar is de plant naar 
genoemd. De bloeiw ijze lijk t veel op die van de voorgaande soort, is alleen 
wat meer gedrongen; de bloemen zijn iets kle iner en iets anders van vorm.
D it is ook een plantje om te kweken; het is te hopen, dat alle liefhebbers 
zullen trachten een stekje te pakken te krijgen.

2. Plectranthus purpuratus

Van de redactie
In het januarinum m er heb ik gevraagd wat u lezer van het maandblad Succu
lenta verwacht. Helaas heb ik to t nu toe nog weinig hierover vernomen.
Het kan natuurlijk zijn dat iedereen volkom en tevreden is. Het kan ook zijn 
dat u denkt, dat er toch niets aan te veranderen is. Dat is niet zo. A ls  u iets 
graag in het blad w ilt zien, laat het mij dan weten. N atuurlijk  zal het niet a ltijd 
binnen zeer korte tijd m ogelijk zijn, iemand te vinden die over een bepaald 
onderwerp kan schrijven, maar proberen zal ik het zeker. Het schijn t ook 
dat we nog veel al te bescheiden leden hebben, die zeker over hun ervaring 
met hun planten zeer wetenswaardige dingen kunnen schrijven, maar er niet 
toe komen omdat ze menen dat het de moeite niet waard is.
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Het za a ie n  m et behu lp  van  a a rd g a sv e rw a rm in g  en  
u ltra-v io le tb estra lin g
F. J. VAN LEEUWEN

Alhoewel ik een beginnend liefhebber ben, heb ik steeds getracht aan 
maximum aan resultaten te bereiken.
Ik meen, dat mij dit nu ten aanzien van het kweken uit zaden grotendeels is 
gelukt.
In 1964 en in 1965 zaaide ik voor het eerst met aanwijzingen van mede-lief- 
hebbers. Alhoewel de resultaten in die jaren niet slecht waren te noemen 
zocht ik toch naar een beter systeem.
Na veel tekeningetjes te hebben gemaakt meende ik het in de winter van 
1966-1967 te hebben gevonden. Op papier had ik de hier afgebeelde zaaibak

9

1. koperen pijpje voor bijvullen water.
2. metalen pijp.
3. vlamgaatjes.
4. dichtgelast pijpeind.
5. spruitstuk.
6. koperen pijpje.

7. veiligheidsslang.
8. slangklem.
9. verstelbare bouten en moeren 

waardoor nodige luchttoevoer 
kan worden geregeld.

10. gaskraan.

met toebehoren klaar. De bouw leverde voor mij echter moeilijkheden op. 
Een cactusvriend genaamd Keupers bouwde het geheel voor mij op. De 
zaaibak werd van stevig zink gebouwd. Zink leek ons het meest duurzame 
materiaal en het is vrij makkelijk te verwerken (solderen).
De bak (60- bij 100 cm) kreeg een dubbele bodem waartussen via het bijvul- 
PÜPje (1) 30 liter water kan worden gebracht. Pijpje 1a werd aangebracht voor 
ontluchting tijdens het vullen.
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Omdat mijn serre reeds met behulp van aardgas werd verwarmd, w ilden wij 
de zaaibak daar ook mee verwarmen. Na diverse proefnem ingen te hebben 
genomen, ontstond een brander zoals op bijgaande tekening is weergegeven. 
Dat het inboren van de brandgaatjes, de grootte en de hoeveelheid daarvan 
een nauwkeurig w erk was, zult U wel begrijpen. D it was dan ook het werk 
van mijn reeds eerder genoemde vriend, w iens technische knobbel aanzienlijk 
g ro ter is dan de mijne.
Nadat de bak in de serre was opgesteld werd de brander ongeveer 15 cm 
onder de bak aangebracht (hoogte verstelbaar). De zéér kleine gasvlammetjes 
hebben een hoogte van 3- to t 5 mm. De hoogte kan natuurlijk geregeld w or
den, doch 3- to t 5 mm b lijk t voldoende te zijn om het w ater op de vereiste 
tem peratuur te houden. Overigens is de tem peratuur ook goed te regelen 
door het openleggen van de glasplaten waarmede de bak is afgedekt.
De noodzakelijke gespannen en vochtige lucht w ord t mede bevorderd door 
de vul- en ontluchtingspijp jes welke in de bak uitkomen.
Na enige tijd  "p roe fdraa ien”  werden op 2-2-1967 80 soorten gezaaid en op 
10-2-1967 nog eens 60 soorten. De verwachtingen waren groot en de resulta
ten daar nog boven. Reeds 14 dagen na het zaaien werden de eerste zaai
lingen verspeend. D it ging natuurlijk niet voor alle soorten op.
Nadat ik de zaailingen voor de eerste keer had verspeend en w eer in de bak 
had teruggezet vielen er toch wel wat weg. Pas verspeende zaailingen hield 
ik daarna eerst enkele dagen in wat drogere en m inder gespannen lucht, 
waarna ik praktisch géén verlies meer had. Wel vond ik, dat de jonge zaai
lingen wat fle ts  van kleur bleven en slap waren. Toen de w in te r 1967-1968 
inging bezat ik toch een grote hoeveelheid prachtige zaailingen waarmee ik 
die w in ter goed door kwam (verlies ongeveer 3%  van de niet geënte zaai
lingen). Op 31 december 1967 werd er w eer gezaaid en op 20 januari 1968 
weer.
Nu werd 80 cm boven de zaaibak een 40 w G RO -LUX-fluorecentlam p op
gehangen (TLmodel).
Die lamp brandt van ongeveer 07.30 uur to t om streeks 23.00 uur. De resul
taten hiervan zijn bij het kiemen van het zaad en bij de jonge zaailingen zéér 
goed te noemen. Proeven met oudere planten hebben echter aangetoond, 
dat die lamp daarvoor niet voldoende was. Oudere planten die in het hart 
van de w in ter onder die lamp aan de groei werden gebracht, behielden wel 
hun natuurlijke kleur doch de groei was langgerekt. Dat was echter maar 
een proef. Ik heb er geen behoefte aan mijn verzameling in de w in ter aan 
de groei te houden. Pas ontkiemde zaailingen bleven en werden onder die 
lamp frisgroen van kleur en niet meer slap. Bovendien was de groei nog beter 
dan de voorgaande jaren. Velen zijn reeds verspeend en verlies is nog niet 
voorgekomen. Ook niet bij de verschillende soorten parodia ’s waarvan gezegd 
wordt, dat zij m oeilijk uit zaad zijn te kweken.
Ik zaai alles in plastic potten. Deze potten worden voor %  gevuld met grin t 
en de rest met gestoomde aarde bestaande u it eenderde potgrond, eenderde 
scherp zand en eenderde turfmolm. A lles zéér fijn  gezeefd. Eigen en ge
kregen zaad w ord t niet ontsmet. W el worden na het zaaien de potten ge
drenkt in een TMTD oplossing. Daarna worden de zaaisels en de zaailingen 
uitsluitend van boven af geneveld met lauw leidingwater. Zaad wat niet is 
ontsm et en wat d irect na het zaaien inTMTD is gedrenkt, levert geen verlies, 
op, ongeacht of het Parodia’s, N eochilenia’s of M am m illaria 's zijn. De zaai
lingen worden verspeend in gestoomde grond met ongeveer 30% Maasklei
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en een hoeveelheid sterile koemest. Ook de eerste verspening geschiedt in 
plastic potten welke voor % zijn gevuld met grint. Bij de tweede verspening 
plaats ik de zaailingen bij voorkeur in plastic bakken van 35- bij 35 cm, 
zonder ondergrond van grint.
Als de zaailingen eenmaal zijn ontkiemd, gebruik ik geen TMTD meer, omdat 
dit bestrijdingsmiddel groeiremmend werkt.
Andere bestrijdingsmiddelen dan TMTD, heb ik bij het zaaien nimmer ge
bruikt. Ik geef er de voorkeur aan zéér vroeg te zaaien. Bij nadering van de 
zomer heb ik dan als regel al twee maal verspeend. De zaailingen zijn dan 
al vrij groot en sterk met minder kans op verlies door welke oorzaak dan 
ook.
Parodia’s werden na ontkiemen direct uit de zaaibak gehaald en kregen daarna 
een speciale behandeling. Ook hier géén verlies. Ook heb ik proeven geno
men met het zaaien van Parodia's op kunststof. De resultaten daarvan zijn 
totnutoe gunstig te noemen. Omdat dit experiment nog gaande is, zal hier 
over in de toekomst nog wel een artikeltje volgen.
Alle zaden, inclusief Parodiazaden ontkiem ik bij een temperatuur van 28- tot 
35 graden. Na het ontkiemen lucht ik veel en ik houd dan een bodemtempera- 
tuur aan van 25- tot 30 graden. Dat wil zeggen op de dag rond dertig graden 
en in de nacht rond 25 graden.
Belangstellenden kunnen over het bovenstaande altijd nog nader informeren 
en u kunt zich altijd persoonlijk komen overtuigen.
F. J. van Leeuwen, Eikenstraat 12, Venlo-Blerick.

V a ria b ilite it  en  e rfe lijk h e id  bij c a c tu sse n
W. STERK

Over erfelijkheid bij cactussen is al heel wat geschreven en gesproken. 
Daaruit zou men kunnen afleiden dat daar heel wat van bekend 'S . Helaas 
is dat niet zo. Onderzoekingen naar het overerven van eigenschappen zijn bij 
cactussen zover mij bekend nog nooit gedaan.
Wel zijn er hier en daar kruisingen gekweekt met de bedoeling mooie planten 
te krijgen, die goed bloeien en niet te moeilijk te kweken zijn.
De zeer talrijke Epiphyllum hybriden en enkele kruisingen tussen Chamae- 
cereus silvestri met Lobivia soorten, bewijzen dat dit mogelijk is.
De Astrophylum kruisingen hebben er wel toe bijgedragen dat veel planten 
onder verkeerde benamingen in verzamelingen staan.
Mooier of beter te kweken dan de soorten zijn ze niet. Bovendien vormen ze 
geen stekken, zodat ze uit zaad moeten worden gekweekt, wat de warboel 
alleen maar groter maakt daar de nakomelingen steeds verschillen blijven 
vertonen.
Fric heeft nogal wat kruisingen geprobeerd. Van deze planten is vrijwel niets 
meer over. Zijn werkwijze en zijn verklaring van wat hij te zien kreeg zijn 
zo merkwaardig dat we er niet veel aan hebben.
Als we werkelijk iets te weten willen komen over het overerven van eigen
schappen zullen we de proeven eenvoudig moeten houden.
Bij het kruisen van verschillende soorten gaan we uit van planten die in een
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zo groot aantal eigenschappen verschillen, dat we het niet meer kunnen 
overzien. W illen we verantwoorde experimenten uitvoeren, dan moeten we 
uitgaan van planten die slechts in een duidelijke eigenschap verschillend zijn. 
Dat betekent dus dat we met variëteiten van één soort moeten werken en 
niet met twee planten van verschillende soort en zeker niet van een geheel 
ander geslacht. O ok zouden we zeker van moeten weten dat de ouderplanten 
waarmee we beginnen voor de te onderzoeken kenmerken raszuiver zijn. 
Aan deze laatste eis is m oeilijk te voldoen. De meeste soorten variëren ook 
in de natuur, zodat zelfs im portplanten meestal niet voor al hun kenmerken 
zuiver zijn. A lleen bij ze lffertie le  planten kom t het nogal eens voor dat de 
nakomelingen zeer gelijkvorm ig zijn. Van dergelijke planten zijn gew oonlijk 
wel een aantal variëteiten bekend, maar deze blijken uit het zaad ook weer 
zeer zuivere nakomelingen te geven. Een groed voorbeeld hiervan is Noto- 
cactus ottonis. Een zeer variabele soort waarvan de variëte iten goed uit zaad 
te kweken zijn.
D it is zeer goed verklaarbaar. In de natuur is een soort geen altijdblijvend, 
niet veranderend iets. Steeds treden kleine veranderingen op, die we mutaties 
noemen.
In iedere cel van een plant komen in de celkern de genen, de dragers van de 
erfe lijke  eigenschappen twee keer voor. In de voortp iantingscellen, (gameten), 
bij de planten de stu ifm eelkorre ls en de eicellen in de zaadknoppen, komen 
deze genen maar een keer voor.
Als in een gewone cel een gen verandert, zien we daar meestal niets van. 
De meeste cellen delen zich toch niet meer en dragen dus geen eigenschappen 
meer over. Het veranderen van genen heeft doorlopend plaats in zeer veel 
cellen.
A ls een mutatie optreedt in een cel waar stu ifm eelkorre ls ontstaan of in een 
eicel, zal het zaad dat uit de versm elting van een eicel met een kern u it een 
stuifm eelkorrel waarin een mutatie is opgetreden, d it gen voorkom en naast 
het onveranderde. De plant die u it een derge lijk  zaad ontstaat zal dus voor 
de eigenschap die door d it gen veroorzaakt w ord t niet meer zuiver zijn. We 
noemen dat heterozygoot. A ls we de oorspronkelijke eigenschap voorstellen 
door de le tte r A en de veranderde eigenschap door a, zal de nieuwe plant, die 
ontstaan is uit een eicel met de eigenschap A en een stu ifm eelkorre l met de 
eigenschap a, dus in alle cellen van die plant beide eigenschappen dragen 
en dus voorgesteld kunnen worden als Aa.
Deze plant zal dus in de bloemen zowel stu ifm eelkorre ls als eicellen vormen 
die de eigenschap A kunnen hebben of de eigenschap a. A ls bij deze plant 
zelfbestuiving optreedt zullen er drie soorten zaden gevormd w orden en wel 
met de combinaties AA, Aa of aa, en wel in de verhouding 1:2:1. Dus % 
van de zaden zal geheel gelijk zijn aan de oorspronkelijke  plant AA, de helft 
zal de com binatie Aa dragen en % zal u itslu itend de nieuwe eigenschap 
dragen, aa.
Meestal w ord t uitsluitend bij deze planten deze nieuwe eigenschap zichtbaar. 
Gewoonlijk zal een door mutatie ontstane nieuwe eigenschap ten opzichte 
van de oorspronkelijke recessief zijn te rw ijl de eerste dan dominant heet. 
In dat geval zal de plant die de combinatie Aa draagt niet te onderscheiden 
zijn van de AA planten. Het kan ook zijn dat A niet volledig dominant is. In 
dat geval zal een plant met de combinatie Aa in u ite rlijk  tussen beide in staan 
en dus te onderscheiden zijn van de AA en de aa.
Als voorbeeld zouden we kunnen nemen een plant met donkere doorns.

75



Deze eigenschap noemen we dus A. Door een mutatie ontstaat de eigenschap 
a w aardoor de planten die deze bevatten in de doorns geen donkere kleur 
meer vormen zodat de plant die de combinatie aa bevat lichtgele doorns heeft. 
Nu kan het zijn dat de Aa planten donkere doorns hebben, in dat geval is 
deze eigenschap dominant. Het kan ook gebeuren dat de Aa plant wel wat 
lichtere doornkleur heeft dan de oorspronkelijke planten maar toch duidelijk 
donkerder is dan aa. Het kan ook nog zijn dat de nieuwe eigenschap dom i
neert over de oorspronkelijke, maar dat komt veel m inder voor.
A ls alle planten w eer door zelfbestuiving zaad vormen zullen in de volgende 
generatie alle planten met de com binatie AA uitsluitend nakomelingen krijgen 
met donkere doorns. De planten met aa krijgen dan uitslu itend nakomelingen 
met lichte doorns, te rw ijl de com binatie Aa weer nakomelingen zal opleveren 
zoals hierboven is beschreven in de verhouding 1:2:1.
Als de eigenschap lichte doorns te hebben voor de planten verder niet van 
belang is, en deze dus eventueel kans hebben volwassen te worden als de 
onkerbedoornde soortgenoten, zullen de lichtbedoornde en de donkerbedoorn- 
de vorm door elkaar blijven voorkomen.
Het is mogelijk, dat op een bepaalde standplaats de lichtbedoornde vorm 
minder opvalt dan de donkere, en daardoor voor eventuele vijanden van deze 
soort m oeilijker te vinden is. In dat geval zal op deze standplaats de lichte 
al spoedig meer gaan voorkom en dan de donkere. Het kan zelfs zijn, dat 
deze de oorspronkelijke  vorm daar geheel verdringt, doordat deze vorm beter 
is aangeoast aan de omgeving. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. 
Dan zal de lichte vorm zeldzaam blijven en op den duur misschien w eer geheel 
verdwijnen.
Tot nu toe heb ik uitslu itend gesproken over ze lffertie le  planten, waarbij 
ze lfbestuiving regel is. Bij dergelijke planten zal iedere mutatie die de levens
vatbaarheid van de plant niet benadeelt, kunnen leiden to t een nieuwe vorm. 
Bij iedere volgende generatie zal het Dercentage homozygoten, dat zijn dus 
de voor dat kenmerk raszuivere planten ten opzichte van het percentage 
heterozygoten, de hybrieden, steeds hoger. In de eerste generatie zijn 50% 
heterozyoot, in de 5e generatie is d it nog slechts 6% % , van die generatie.
Het is bekend dat niet alle kenmerken evenveel kans maken te veranderen. 
Sommigen zijn zeer constant, andere ju is t niet. D it behoeft niet bij alle 
soorten hetzelfde kenmerk te zijn. Soms is het de bloem kleur en zelfs de 
vorm van de bloem die b lijkbaar snel kan veranderen, zoals bij Lobivia den- 
sispina en een aantal andere Lobivia soorten. Soms zijn de bedoorningsken- 
merken zeer variabel zoals bij Mammillaria rhodantha. Van al deze planten 
is het bekend dat de variatiebreedte in de natuur zeer groot is. Daar deze 
planten niet ze lffertie l zijn in het algemeen, zullen we van dergelijke planten 
ook uit in de natuur verzameld zaad planten te zien krijgen, die zeer sterk van 
e lkaar verschillen. Planten die voor alle of vrijw el alle kenmerken geheel ras
zuiver zijn komen daarbij ook in de natuur zelden voor.
U it het voorafgaande kunnen we dus begrijpen, dat soorten die zelffertie l zijn 
wel zeer variabel kunnen zijn, maar ook een groot aantal „zaadvaste”  varië
teiten te zien geven. Bij soorten die uitslu itend bij kruisbestuiving zaad geven, 
kan de variatie ook groot zijn, maar voor alle kenmerken raszuivere planten 
vinden we daarbij zelden. Van deze soorten is het dan ook d ikw ijls  onm ogelijk 
door zaaien een aantal volkom en gelijke planten te krijgen.
Het is niet de bedoeling u in d it stukje alles over erfe lijkheid te vertellen. 
Dat zou onm ogelijk zijn.
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Als u over deze dingen meer wilt weten schrijft u dan gerust. Ik wil dan graag 
proberen er een volgende keer nader op in te gaan.
Proeven doen op dit gebied is niet eenvoudig. Dat de vaklieden zich hiermee 
tot nu toe niet hebben bezig gehouden is wel te begrijpen. Er zijn voor hen 
een groot aantal andere planten beschikbaar, die eenvoudiger en sneller te 
kweken zijn of die voor de praktijk van land en tuinbouw zo belangrijk zijn, 
dat zij zich er wel mee moeten bemoeien.

E ry th ro rh ip sa lis  p ilo ca rp a  (Loefgren) Berger
HELMUT OETKEN

In de ontwikkelingslijn van het Subtribus „Rhipsalinae" staat (volgens Bux- 
baum) Erythroripsalis tussen Acanthoripsalis aan de ene kant en Hatiora en 
Phipsalidopsis aan de andere.
Van Erythrorhipsalis is slechts deze ene soort E. pilocarpa bekend. Het land 
van herkomst is Oost-Brazilië. De plant groeit daar epifitisch in de staten 
Sao Paulo en Rio de Janairo. Erythrorhipsalis pilocarpa bloeit bij ons in de

maanden november en december. De bloemen vormen zich eindstandig, dik
wijls aan alle stengels tegelijk. Het is een prachtig gezicht, als de ontelbare 
aan de top rosé knoppen het begin van de bloeitijd aankondigen. De plant is
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tijdens de bloei als het ware met lichtende sterren bezet en biedt een uit
zonderlijke aanblik in onze sombere wintertijd. De bloemen hebben een door
snede van ongeveer 2 cm. De bloembladen zijn licht geelachtig wit, zijdeachtig 
glanzend. De stempel en de meeldraden zijn wit. De voet van de meeldraden 
is helder roodachtig. De vruchten zijn besvormig, ze hebben een doorsnede 
van ongeveer 9 tot 10 mm en zijn met haarbosjes dragende areolen bezet. 
In het begin zijn de vruchten groen, maar als ze rijp worden schitterend 
donkerkarmijn. Verdroogde resten van de bloem blijven meestal op de vrucht
jes zitten. De langwerpige zaden zijn donkerbruin gekleurd. De plant heeft 
ronde takken van ongeveer 3 tot mm doorsnede. Er worden tot 30 cm lange 
langloten, die aan het eind kortloten van 4 tot 5 cm dragen. Ze vertakken zich 
in kransen. Meestal 3 tot 5 vertakkingen bij elkaar, zelden slechts 2 of meer 
dan 5. Zijtakken komen slechts zelden voor, en dan nog meestal uit areolen 
zeer dicht bij het einde van de loten. Alle areolen zijn met fijne witte borstels 
bezet.
Erythroripsalis pilocarpa is zeer geschikt voor kamerkultuur en komt dus niet 
uitsluitend voor kasbezitters in aanmerking. Ze kunnen door ze te snoeien 
naar verhouding klein gehouden worden, zodat ze niet te veel plaats innemen. 
Evenals alle epifitisch groeiende oerwoudcactussen hebben ze graag een half- 
beschaduwde standplaats, als het mogelijk is met wat vroege morgenzon. 
Ook in een kamer op het noord-westen of noord-oosten kunnen ze voor het 
raam nog goed groeien.
Temperaturen tussen 16° C en 20° C zijn het meest geschikt, maar ook een 
temperatuur tot 10° C wordt nog goed verdragen al lijdt de bloeibaarheid 
daar wat onder.
Orchideeënmandjes of hangende potten zijn het meest geschikt om deze 
soort in te kweken. Ook halve kokosnootschalen zijn heel bruikbaar geble
ken, mogelijk wel door hun plantaardige herkomst. Het grondmengsel moet 
los en zeer doorlatend zijn. Een mengsel van bladgrond, turf, veenmos (Spag- 
num) met wat rivierzand is zeer geschikt. Het voornaamste is een luchtig 
mengsel. Volgens mijn ervaring is het niet zo belangrijk of wat meer blad
grond, turf of veenmos gebruikt wordt. Het voornaamste is dat we een luchtig, 
los mengsel gebruiken zoals dat op halfvergane boomstammen of takken in 
het oerwoud te vinden is.
In de rusttijd, de maanden september en oktober, moet E. pilocarpa licht en 
droog staan, hoewel de plant nooit totaal mag uitdrogen. De fijne haarwortels 
zouden dan afsterven waardoor het leven van de plant in gevaar komt. In de 
overige tijd van het jaar moet regelmatig gegoten worden en op hete dagen 
is het goed de plant te besproeien. Frisse lucht, maar geen tocht, stelt de 
plant zeer op prijs.
Als er zich bij de planten wat mos of varenplantjes ontwikkelen, is het niet 
nodig deze samenleving te verstoren. Op de natuurlijke standplaatsen komt 
dat ook voor en het bevordert de gezonde groei. Er vormt zich om de plant 
zo een mikroklimaat met wat hogere luchtvoorchtigheid wat de plant graag 
heeft.
In de verzameling van iedere cactus- en Succulentenliefhebber horen ook 
enkele geschikte epifitisch groeiende planten thuis. Ze kunnen heel goed voor 
een raam in hangende potten worden ondergebracht en verlevendigen het 
totaalbeeld van onze verzamelingen. Probeert u het eens ! Ook u zult dan 
plezier beleven aan Rhipsalis en kunnen vaststellen dat ze zeer goed, zonder 
bizondere moeilijkheden te kweken zijn.
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Drielandenconferentie 1968

De drielandenkonferentie die dit jaar in België gehouden zal worden, is 
vastgesteld op zaterdag 21 en zondag 22 september.
De juiste plaats zal nog worden bekend gemaakt. U kunt er in ieder geval 
reeds rekening mee houden.
De prijs voor het gehele week-end zal niet hoger zijn dan ƒ  20,— .

Uit de afdelingen

AFD. GOOI EN EEMLAND
Op de afdelingsavond van 5 maart j.l. in 
' De Karseboom” te Hilversum, werd als 
eerste nog enige onbesproken zaken van de 
vorige vergadering behandeld.
Een klacht onder een van de aanwezigen 
was dat de nieuwe leden vaak aan hun lot 
worden overgelaten bij hun eerste wankele 
schreden op het cactuspad, de cultuur van 
de planten, zaaien etc.
De voorzitter noemde het ondoenlijk een 
ieder geregeld te bezoeken voor instructies. 
Elke maand op de bijeenkomsten is het juist 
een geschikte gelegenheid om met deze pro
blemen naar voren te komen. Of anders 
een bezoek aan een ervaren liefhebber, 
men moet veelal eerst de kunst een beetje 
van een ander afkijken.
De heer H. Rubingh voegde hierbij nog aan 
toe, u kweekt goede planten (maar dan van
af zaailing) met een harde hand. En de 
planten die het jeugdstadium ontgroeit zijn, 
zomers zoveel mogelijk zon en volop water. 
In het laatste gedeelte van de avond werden 
dia's vertoond door de heer H. Rubingh van 
woestijngebieden in Californië. 
Natuuropnamen afgewisseld met planten
groepen bestaande uit Ferocactussen, Aga
ven en de zeer groten uit het cactusrijk de 
Carnegiea gigantea.

Secr. N. G. Hafkamp,
v. Amstellaan 10,
Loenen a/d Vecht.

ROTTERDAM
Op onze aprilbijeenkomst heeft de heer 
D. Bouwman, caltuskweker te Naaldwijk een 
lezing voor ons gehouden. Spreker vertelde 
over verschillende praktijkervaringen en be
handelde daarbij winterverzorging, stand
plaats, plastic, watergeven en verder zeer 
veel praktische wenken.
Na de pauze verraste spreker ons op een 
zeer mooie film van zijn bedrijf, waarin we 
niet alleen een weelde van planten te zien 
kregen maar ook het werken in de praktijk, 
tot het verpakken en verzendklaarmaken toe. 
Wij kunnen terugzien op een goed geslaagde 
avond, waarop wij veel nuttige wenken ont
vangen hebben waarmee we stellig ons 
voordeel zullen doen.

J. L. de Slegte.

AFD. IJMOND
Onze afdeling heeft de twee laatste ver
gaderingen t.w. donderdag 28 maart en 
donderdag 25 april, gebruikt om een partij 
cactussen en vetplanten, overgenomen van 
een oud lid, te verkopen.
Wij hadden de gok gewaagd en de hele ver
zameling opgekocht, de verkoop is een 
enorm succes geworden.
In twee avonden hebben de planten van 
zeer uiteenlopende soort en leeftijd een 
nieuwe eigenaar gevonden, en ging ieder 
met nieuwe aanwinsten tevreden naar huis, 
het kopen van de planten was uitsluitend 
voorbehouden aan leden en donateurs.
Onze penningmeester, de heer van Willigen

Voorzitter: A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.), Telefoon 03496—226 
Secretaresse: Mevrouw J. GRULLEMANS VAN 
BERGHEM, Heereweg 19, Lisse, Tel. 02530—3439. 
2e Secretaresse en ledenadministratie: Mevrouw 
E. A. M. VERDUIN-DE BRUIN, Koningsweg 2, 
Beekbergent Telefoon 05766—1840. 
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of rekening 325, Raiffeisenbank, Keizerstraat 122, 
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leidde op werkelijk sublieme wijze de ver
koop een ervaren veilingmeester waardig. 
Twee buitengewoon geslaagde avonden be
zorgde ons dit nogal gewaagde experiment.

A. Boender-v. d. Molen, 
secr. afd. IJmond, 
Beneluxlaan 53, Beverwijk.

NIEUWE LEDEN:

Dr F. Pauw, Oudegracht 421, Utrecht.
J. Wesselius, Morskade 19, Leiden.
F. R. de Groot, Viermasterstraat 48, 
Amsterdam-19.
D Druyf, van Goghstraat 29, Reeuwijk.
J. G. M. Arts, Westerthienweg 11, Oostrum L 
L. Swaab, Brinkstraat 37hs, Amsterdam-O. 
A. A. M. Borsboom, Jan Barendselaan 130, 
Poeldijk.
N. Tol, Wieringstraat 25, Zwaag N.H.
J. L. Bogers, Past. v. Eekelenstraat 10, 
Bergen op Zoom.
E. Denis, Koestraat 3, Kerkrade.
Jac. C. de Jong, Joh. Camphuisstraat Ibis, 
Utrecht.

J. de Langen, Zwarteweg 12, Vijfhuizen.
J. v. d. Meer, Willem Sprengerstraat 82, 
Leeuwarden.
G. P. M. Léger, Pieter de la Courtstraat 105, 
Leiden.
D v. d. Eijnde, Lijsterstraat 14, Haarlem-N. 
J. Hensen, Tesselschadestr. 97'", Haarlem-N. 
A. J. F. Hagelüken, Drebbelstraat 97, 
’s-Gravenhage.
de Wit, Anslostraat 53, 's-Gravenhage.
J. Kuiper, Stalsweg 11, Wirdum Gr.
C. Hanemaayer, Voorste Overmarsweg, 
Zutphen.
H. v. d. Veen, Prof. Piersonstraat 22, 
Zutphen.
G. A. van Driel, Dillenburgstraat 12, 
Gorinchem.
J. v. d. Nieuwendijk, Stadhoudersweg 116 b, 
Rotterdam-4.
J J. M. Klein, Blijvenburgstr. 297, Rotterdam-8.

BUITENLAND:

van Haele, Vr. Standartlei 49, Mariaburg, 
Ekeren 2, België.
Agnes Schippers, Antwerpsesteenweg 51, 
Hemiksen (Antw.), België.

Fa. Gebroeders van Straalen
Utrecht, Daalseweg 140. Te l. 030-441578

Uitgebreid sortiment cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzam elaars kan i.v .m . tekort aan 
personeel uitsluitend worden geleverd 
op de kwekerij. Zondags gesloten.

D. B O U W M A N
IM PORT - EXPO RT

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

VAN KO PPEN W EG  4 - NAALDW IJK 
Telefoon 01740-5168

Succulenten-kwekerij
H. van D onkelaar

Werkendam Te l. 01835-430

Vraagt sortiments- en zaad lijst 
Zondags gesloten

C A C TU S K W EK ER IJ
A. N. B U L T H U I S  & C O .  C .V .
P R O V IN C IA LEW EG  O O ST  8, CO THEN  (U .) 
TELEFO O N  03436-267
Uitgebreid sortiment vetplanten en 
cactussen, speciaal m am m illaria’s 
Soriim entslijst op aanvrage

W A T B E T E K E N T  D IE  NAAM
DOOR L. C. KOREVAAR

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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Een a fs c h e id  d a t g e e n  a fs c h e id  is . . .
G. L. MOL

M ij bereikte het vererende verzoek in het komende maandblad b lijk  te geven 
van waardering voo r hetgeen de heer A. F. H. Buining in de loop der jaren, 
dat hij voorz itte r van de vereniging Succulenta is geweest, heeft verricht. 
Vanzelfsprekend zal ik mij daarvoor voor het grootste gedeelte moeten houden 
aan hetgeen naar buiten bekend is geworden, want ongetw ijfe ld zal ook veel 
gevergd zijn geworden van de voorz itte r in verband met aangelegenheden 
betrekking hebbend op het dagelijks bestuur. Een groot gedeelte van hetgeen 
daar behandeld werd, is uiteraard niet aan de grote k lok gehangen en is 
niet te r sprake gekomen op de jaarvergaderingen, ook omdat persoonlijk 
contact, veelal door de voorzitter, voldoende bleek te zijn, om verschillen 
van mening to t een oplossing te brengen.

A. F H. Buining bij Notocactus rechensis

Helaas is dat niet a ltijd  m ogelijk geweest en zij die de laatste jaren mee
beleefd hebben, zullen begrijpen, waarop gedoeld w ordt en ook, waarom de 
heer Buining toen op dringend verzoek bereid is geweest, nog een jaar langer 
het voorzitterschap te bekleden dan aanvankelijk in zijn bedoeling lag.
Toen de heer Buining in februari 1940 als opvolger van de heer Ch. de Ringh 
benoemd werd to t voorzitter, zal niemand gedacht hebben, dat hij bij zijn 
overige werkzaamheden in staat zou zijn, zo veel jaren —  n.l. ongeveer 28 
jaa r —  de voorzittersham er te hanteren. En hij heeft dat gedaan op voor
beeldige wijze zowel bij goede als bij kwade dingen, die nu eenmaal in or
ganisatorisch verband kunnen voorkomen.
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Dat w ij boven d it a rtike ltje  plaatsten: een afscheid, dat geen afscheid is, —  
deden wij kennende de heer Buining en wetende hoe groot zijn liefde voor 
onze stekelige vrienden altijd is geweest en nog is. Zo 'n band moet wel als 
hecht worden beschouwd.
N iet alleen was de heer Buining in staat vele lezenswaardige bijdragen te 
leveren voor het maandblad, maar hij heeft bovendien een grondige studie 
van Succulenten gemaakt en was daarenboven bereid, desgevraagd, op b ij
eenkomsten van kringen in woord en beeld de bijzonderheden van bepaalde 
plantengroepen toe te lichten.
Zijn persoonlijke geaardheid en vriendelijkheid in de omgang brachten met 
zich, dat hij eventuele geschillen tussen vereniging en kring, tussen kringen 
onderling o f tussen kringleden zijn optreden het onderling begrip verbeterde 
en de samenwerking —  zo die verbroken was —  herstelde.
De kennis van de heer Buining van de succulenten was uitermate uitgebreid 
en zijn relaties met het buitenland met bezoeken aan congressen hebben er 
ongetw ijfe ld toe bijgedragen, dat hetgeen op succulentengebied in ons kleine 
landje gebeurt, ten zeerste gewaardeerd en bewonderd w ordt.
Het beleid van de heer Buining als voorz itte r van Succulenta is vooral in de 
jaren na de tweede w ereldoorlog van grote betekenis geweest. Het was hem 
een doorn in het oog, dat in de dertiger jaren een verschil van mening tussen 
de succulentenliefhebbers er toe had geleid, dat er in Nederland zelfs twee 
verenigingen waren, die beide een zorge lijk  bestaan leden en moesten lijden, 
omdat het ledental van een vereniging als Succulenta nu eenmaal nooit in de 
duizenden zal lopen. De oplage van beide maandbladen was te gering en dus 
waren de kosten te hoog.
O nm iddellijk na de oorlog stelde de heer Buining alles in het werk, om to t 
een samenbinding te komen en w ij mogen achteraf wel constateren, dat zijn 
streven met succes bekroond is geworden, want de eenheid werd hersteld 
door meer begrip van beide kanten te tonen en de organisatievorm  zodanig 
te veranderen, dat de grootste bezwaren werden weggenomen en de kringen 
werden erkend.
W ie ons maandblad van de tegenw oordige tijd doorb ladert zal herhaaldelijk 
als schrijver de naam Buining tegenkomen. De meeste leden stellen zijn 
geschriften op hoge prijs. W ij hopen en verwachten —  dat mogen we wel 
zeggen de heer Buining kennende —  dat hij nu wel de voorzittersham er heeft 
neergelegd, maar de band met Succulenta zal daardoor stellig niet verbroken 
zijn. W ij verwachten zelfs wel zo'n beetje, dat, als hij eenmaal in Zuid-Am erika 
wat ingeburgerd is, w ij nog wel eens iets van zijn hand over het vaderland 
van vele onzer succulenten zullen vernemen, dat een plaatsje in ons maand
blad zal vinden.
Hoop doet leven en succulenten hebben nu eenmaal soms een w erke lijk  
w onderbaarlijk vermogen om te blijven voortbestaan. Zo zullen w ij voortgaan 
op de weg, die w ij to t dusver gevolgd hebben en die gebleken is, voor onze 
liefhebberij gunstige resultaten op te leveren.
Ten slotte w illen w ij onze nieuwe Ere-voorzitter en zijn echtgenote een goede 
reis toewensen, daarbij de hoop uitsprekende dat w ij hen te z ijner tijd  in 
goede gezondheid w eder een harte lijk  welkom in ons vaderland mogen toe
roepen.

Foto voorpagina:
Bloem van Lobivia jajoiana
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M evro u w  J .  G ru lle m a n s  van  B erg h em
Op pagina 1 van de jaargang 1947 van Succulenta, treft U een artikel aan 
van mijn hand over het samensmelten van de beide verenigingen op succu- 
lentengebied in ons land, tot het thans nog bloeiende Succulenta.
Tijdens de voorafgaande langdurige besprekingen maakte ik o.a. kennis met 
de secretaresse van "Cactussen en Vetplanten", Mevrouw Grullemans van 
Berghem. Bij de samenstelling van het bestuur van de nieuwe vereniging 
werd zij secretaresse en ik voorzitter.
Sedert dien hebben wij op ideale wijze samengewerkt.
Mevrouw Grullemans als secretaresse de enorme stapels post trouw ver
werkend, geregeld met mij contact houdend over beleidszaken, meestal tele
fonisch, maar ook dikwijls in een persoonlijk onderhoud, maar steeds in een 
bijzonder prettige sfeer, elkaar snel begrijpend, zelden verschil van opvatting, 
kort en bondig het besprokene weergevend. Het tekent de vrouw, die mede 
de zorg had voor een enorm groot bedrijf, haar man trouw terzijde staand, 
de geliefde man waarvan zij wist dat hij niet tot de sterken hoorde.
Zij heeft verkozen om nu gelijk met mij heen te gaan uit het bestuur van 
Succulenta.
Alhoewel het tegelijkertijd heengaan van de secretaresse en de voorzitter niet 
aan te bevelen is, meen ik, dat door het steeds meer inschakelen van onze 
tweede secretaresse, de onvolprezen Mevrouw Verduin, dit wel verant
woord is.
Mevrouw Grullemans wil ik als afscheidsgroet uit het bestuur, hartelijk, heel 
erg hartelijk dank zeggen voor het zeer vele belangrijke werk, dat zij voor 
het nieuwe Succulenta tot de huidige dag heeft gedaan.
Mede door haar fijne karakter, haar actieve geest en haar grote ijver, is 
Succulenta geworden wat het nu is. A p H Buinina.

O n ze  n ieu w e  vo o rz itte r
In de algemene jaarvergadering van 18 mei 1968 te Delfzijl, werd tot voor
zitter benoemd de heer Ir. A. F. H. Blaauw, te Rijsbergen.
Gaarne wil ik als oud-voorzitter hem een hartelijk welkom toeroepen en hem 
in het bestuur en de algemene leiding van onze vereniging veel succes en 
wijsheid toewensen.
De heer Blaauw kweekt reeds ruim 30 jaren succulente planten als liefhebber 
en is al die tijd lid van onze vereniging. Zijn liefhebberij beperkt zich echter 
niet uitsluitend tot de succulente planten. Onder meer bekleedt hij de volgende 
liefhebbersfuncties: van 1964-1967 vice-voorzitter van de Kon. Ned. Ver. 
Avicultura; vele jaren voorzitter van de Ned. Plymouth Rook-club; vele jaren 
voorzitter van de Ned. Modena-club; sedert november 1967 voorzitter van de 
Raad van Beheer en Toezicht op het gebied der pluimvee- en pelsdierenteelt. 
Zijn liefde voor zijn planten bleek o.a. uit het medenemen van zijn cactussen 
naar Engeland bij het uitbreken van de oorlog.
Gezien zijn belangstelling voor het leven der dieren en planten en vooral zijn 
bestuurscapaciteiten, mogen wij meen ik zeer verheugd zijn, dat de heer 
Blaauw een gedeelte van zijn tijd nu beschikbaar wil stellen voor de functie
van voorzitter. De oucj_voorzjtter, A. F. H. Buining.
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E ch in o p s is  a y o p a y a n a  Ritter et Rausch spec. nov.
F. RITTER

Echinopsis ayopayana, foto Rausch.

Elongata, 5-6 cm crassa, valde pro liferans; costae 8-11, 10-15 mm altae, 
crenatae tuberculis 2-5 mm altis securiform ibus; areolae orbiculares, 3-5 mm 
diam., non obliquae, 8-15 mm inter se remotae; spinae brunneae, repandae, 
radiales 5-9, 10-30 mm longae, centrales carentes vel 1-2 (4), 15-50 mm 
longae; flo res nocturni, 22 cm longi; tubus flo ra lis  interne v irid is , externe 
olivaceis, squamis o livaceis et lana grisea et atra instructus; filamenta virid ia, 
biseriata; stylus v irid is, stigmata 10, v irid ia ; petala oblanceolata, 70-85 mm 
longa, 10-18 mm lata, interna alba, externa olivacea; fructus magnus, ex
siccatus 3 cm crassus; semina nigra, tenu iter tuberculata, 1,4 mm longa, 1,2 
mm lata, hilo subbasali; habitat in ter Independencia et Tiquirpaya, Prov. Ayo- 
paya, Bolivia.
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Lichaam in het begin bolvormig, later sterk in de lengte uitgroeiend, donker 
grijsgroen, ongeveer 5-6 cm dik. Ribben 8-11, 10-15 mm hoog, in doorsnede 
driehoekig, met bijlvormige knobbels; inkervingen 2-5 mm diep. Areolen met 
grijs vilt ongeveer rond, 3-5 mm doorsnede, in de inkervingen staand, niet 
verschoven, ongeveer 8-14 mm van elkaar. Doorns donkerbruin, later grijs- 
wordend, naar bov engebogen, de korten meer naaldvormig, de langere meer 
priemvormig; randdoorns 5-9 naar opzij gericht, meestal 10-30 mm lang; 
middendoorns ontbrekend of een, zelden 2-4, ongeveer 15-50 mm lang. 
In kuituur kunnen de doorns veel kleiner en feiner zijn. Bloemen opzij van 
de plant, slechts één nacht open. Vruchtbeginsel rond, met knobbels, vrucht
beginsel en bloembuis olijfgroen, met schubben van dezelfde kleur en grijze 
en zwarte wolharen. Nektarkamer buisvormig, eng, ongeveer 1/3 van de bloem
buis uitmakend. Bloembuis zich daarboven geleidelijk trechtervormig ver
bredend, van binnen groen. Meeldraden groen in twee groepen. Stijl groen, 
met 10 groene stempelstralen van 17 mm lang tussen de bovenste helm- 
knoppen. Bloembladen 70-85 mm lang en 10-18 mm breed, omgekeerd lancet
vormig; de binnenste zijn de kortste en breedste en wit, de buitenste smal, 
meer lijnvormig en olijfgroen. Vrucht zeer groot; een vrucht had in gedroogde 
toestand nog een doorsnede van 3 cm; verse vruchten niet waargenomen; 
met rijkelijk wit vruchtvlees; bij rijping opzij op een of meer plaatsen over
langs openbarstend. Zaden 1,4 mm lang, 1,2 mm breed, glanzend, zwart, 
met zeer fijne knobbeltjes; hilum enigszins scheef aan de basale zijde. 
Typestandplaats: pasgebied tussen Independencia en Tiquirpaya op een 
hoogte van ongeveer 3000-3500 m, Provincie Ayopaya, Bolivia, door mij ge
vonden in 1958. Veldnummer 809.
Holotype in het herbarium van de Rijksuniversiteit, Utrecht.
De plant doet denken aan Lobivia caespitosa en werd door mij eerst als 
Lobivia megacarpa Ritter nom. nud. gebracht, tot de door Rausch verworven 
kennis van de bloemen de indeling bij het geslacht Echinopsis opleverde. 
Daardoor was de voorgenomen soortnaam „megacarpa” („grootvruchtig”) niet 
goed kenmerkend meer, omdat Echinopsis soorten grotere vruchten plegen 
te hebben. Ik heb daarom de soortnaam veranderd in ayopayana.

In m e m o r i a m  F. J .  S c h e f f e r

Zojuist bereikte ons het bericht, dat een der oudste leden, mede-oprichter 
van Succulenta, de heer F. J. Scheffer, 26 mei op 85-jarige leeftijd is 
overleden.
Tot vorig jaar woonde hij de vergaderingen trouw bij.
Vaak bracht hij plantjes mee voor de verloting of alleen maar om te laten 
zien, wat hij weer van zijn zaailingen gekweekt had. Iedere bezoeker, die 
bij hem thuis kwam, liet hij vol trots zijn kasje zien en hij raakte nooit 
uitgepraat over cactussen, lithops. Echeveria's, maar ook fuchsia's en andere 
kamerplanten. Zijn liefde voor de natuur strekte zich uit over alle planten. 
Nooit is hij echter trotser geweest, dan toen zijn 50 jaar oude peruvianus 
monstruosus een paar jaar geleden voor het eerst een bloem voortbracht. 
Een liefhebber van succulenten in hart en nieren, een trouwe vriend is van 
ons heengegaan.
Moge de familie, en mevrouw Scheffer in het bijzonder, de kracht vinden, 
dit verlies te dragen.
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U eb e lm an n ia  bu in ing ii Donald
A. F. H. BUINING

In het Engelse tijdschrift "The National Cactus and Succulent Journal" van 
maart 1968, Vol. 24/1, pag. 2 en 3, beschreef John Donald bovengenoemde 
plant, behorende tot het nieuwe geslacht Uebelmannia Buining. Voor belang
stellenden moge ik derhalve voor nadere bijzonderheden verwijzen anar deze 
beschrijving.
Deze nieuwe soort wijkt af van Uebelmannia gummifera (Bckbg. et VolI) 
Buining, onder anderen door de merkwaardige kleur van de huid, n.l., rood
achtig groen tot chocolade bruin. De tepelvormige knobbels zijn groter, de 
dorens dunner, meer flexibel en wit, het aantal ribben is veel kleiner en ze 
zijn minder scherp. De bloem is groter en de vrucht korter ovaal. Jonge 
planten hebben zeer sterk ontwikkelde tepelvormige knobbels, de ribben 
vormen zich veel later.

U eb e lm ann ia  b u in in g ii, fo to Bu in in g .

Deze planten werden door Leopoldo Horst en mij gevonden bij toeval op 
1 december 1966.
Het toeval is gelegen in het ontmoeten van de enkele inwoners of bezoekers 
van dorpjes in het binnenland van Brazilië en dus eveneens in het centrale 
bergland van Minas Gerais. Een enkele keer willen deze wel eens een in
lichting geven omtrent het al of niet voorkomen van cactussen in de om
geving.
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Zo ook de jonge fazendeiro Stanislaw Viaera Rocha, die ons vanuit een 
dorpje bracht naar de zeer afgelegen fazenda van zijn vader, diep in de 
bergen van de Serra Negra. We trokken door prachtige dichte oerwouden 
langs smalle steile paadjes; in het bos hoorden we in de verte de "woudsmid” 
slaan. Deze vogel maakt een heel helder geluid als of in de verte een smid 
krachtig met een zware hamer op een aanmeeld slaat. Prachtige hemels
blauwe enorm grote vlinders vlogen dwarrelend op die plaatsen waar de zon 
door het geboomte kon schijnen. Op vele plaatsen was de "weg” praktisch 
onbegaanbaar en het vereiste enorme stuurmanskunst om de auto naar de 
fazneda "Trombe d'Anta” te rijden. De eigendom beslaat een oppervlakte 
van duizenden hectaren, waarvan echter slechts enkele hectaren in cultuur 
zijn. Niet ver van de behuizing, stijgend door een bos met wuivende palm
takken met stammen van ten hoogste 50 cm, vonden we op een berghelling, 
die sneeuwwit was van het grove kwartszand, de Uebelmannia buiningii 
tussen de witte, meestal niet langer dan 1-1'/2 m hoge, zuilen van een nog 
niet gepubliceerde Cereusspecies.
Opvallend is, dat cactussen vrijwel uitsluitend groeien, althans de niet epi- 
phytische soorten, op kale rotsachtige berghellingen, hetzij dat deze bestaan 
uit harde zwartachtige zandsteenlagen, of uit door erosie verkruimelde lagen 
kwarts, waarop behalve cactussen meestal wat harde, soms doornachtige, 
xerophyten groeien.
Ongetwijfeld zullen in deze nu nog zeer moeilijk te doorzoeken gebieden, 
meer interessante nieuwe cactussen voorkomen, naast vele vertegenwoor
digers van o.a. orchideeën en bromelia’s.
Een volgende keer hoop ik in de bloeitijd in Minas Gerais te zijn, die valt 
omstreeks augustus, dus aldaar het vroege voorjaar.

W aa rn e m in g en  aan  R e b u tia ’s-ll
In het eerste artikel over „Waarnemingen aan Rebutia's” , Suc. no 3 - 1968, 
hebben wij de Rebutia's, Mediorebutia’s en Aylostera’s letterlijk onder de 
loupe genomen. Wij vervolgen deze waarnemingen aan de Mediolobivia's, 
Digitorebutia’s en Cylindrorebutia’s.
De Mediolobivia’s - Bckbg = Setirebutia - Buin-Don zijn gekenmerkt, door 
een opvallende rangschikking van de doorns, de rand en middendoorns be
vinden zich hier n.l. elk op een afzonderlijk deel van het areool. De rand- 
doorns bevinden zich, doordat zij het eerst gevormd worden op het onderste 
deel van het areool, ze staan kamvormig, min of meer aanliggend en zijn 
doorzichtig. De middendoorns worden het laatst gevormd en komen daardoor 
dan ook voor in het bovenste deel van het areool, ze zijn aanzienlijk langer 
dan de randdoorns, doorgaans onregelmatig gebogen, forser en donkerder 
van kleur.
De lengte en kleur kunnen zeer variabel zijn, dit was voorhèèn een goede 
reden om nieuwe soorten of variëteiten te beschrijven. Tegenwoordig zijn we 
van mening, dat dit geen kenmerken zijn waarop een nieuwe soort of variëteit 
gehandhaafd kan blijven.
Bij alle tot nu toe beschreven Digitorebutia’s ontbreken de middendoorns. 
Slechts in één geval is mij bekend dat er van één middendoorn sprake is, 
n.l. bij Pygmaeolobivia digitiformis - Bckbg (Kaktus A.B.C . 1935-5414).
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Persoonlijk heb ik deze plant nooit gezien, daarom onthoud ik mij van een 
oordeel of de beschrijving van Backeberg ju is t is o f niet. In Sukkulentenkunde 
V li/V lil beschouwen Buining en Donald deze plant identiek met Rebutia 
pygmaea (R. E. Fries) Br.R. Hoewel hierboven beweerd werd dat bij D igito- 
rebutia ’s geen middendoorns voorkom en, w il dat nog niet zeggen dat ze niet 
kunnen voorkomen, nog te publiceren orig inele beschrijvingen zullen m.i. het 
tegendeel bewijzen.
Kenmerkend voor het D igitorebutia  areool is, dat de randdoorns in het a l
gemeen aanliggend en kamvormig staan en aan de voet du ide lijk  ve rd ik t zijn. 
Bij enkele soorten staan ze afstaand en stralend o.a. bij Rebutia brachyantha 
en Rebutia costata. W at reeds bij de vorige secties is gezegd, betreffende 
de rangschikking van de doorns in het areool, geldt ook hier namelijk kleur, 
lengte en aantal van de doorns kunnen veel verschillen, maar de rangschik
king van de doorns in het areool is steeds hetzelfde. In de afbeeldingen ziet 
u dan ook, dat de randdoorns steeds paarsgew ijs tegenover e lkaar staan, 
opvallend is de uitzondering die D, ritte ri, hahmana, peterseim ii en nigricans 
hier oo maken, de randdoorns staan hier namelijk in het rond geplaatst.
Tot s lot zij vermeld, dat bij D. euanthema. f. neopygmaea (Bckbg) Buin-Don 
de jonge areolen in de kop van de plant opvallend d icht en w it behaard zijn. 
Rest ons nog de C ylindrorebutia 's een m oeilijke groep, omdat levend materi
aal weinig voorhanden is. Daarom op deze plaats een woord van dank aan 
de hortulanus van de Botanische tuin te Praag, de heer R. Subik, die zo 
vriende lijk  was, mij studiemateriaal te sturen van alle te Praag aanwezigen 
C ylindrorebutia ’s.
De afbeeldingen tonen u de grote gelijkenis met D ig itorebutia ; wat betreft 
de rangschikking van de doorns. Opvallend is verder dat de bedoorning van 
C. rubriv iride grote overéénkom st vertoont met de M edio lob iv ia 's =  Seti- 
rebutia Buin-Don, verder dat C. conoidea en C. colum naris een duidelijke 
m iddendoorn hebben, wat bij andere planten uit deze sectie, zover ik heb 
kunnen waarnemen, n;et voorkom t. En tenslotte dat alleen bij C. auranitida 
en schmiedcheniana een duidelijke verd ikking waarneembaar is aan de voet 
van de doorns. Naar mijn mening is C ylindrorebutia, gezien hun grote varia
b ilite it in bedoorning een groep planten die nog in volle  ontw ikkeling is.

Onderschrift bij de afbeeldingen
M 1. Mediolobivia aurieflora, M 2. M. rubelliflora, M 3. M. rubriflora, M 4 M. sarothroides. 
D 1 Digitorebutia brachyantha, D 2 D. orurensis, D 3 D. nigricans, D 4 D. haefneriana, 
D 5. D. hahniana, D6. D. neopygmaea, D 6 D. neopygmaea, jong areool, D 7. D. peter
seimii, D 8. D. ritteri, D 9. D. oculata.
C 1 C. einsteinii, C 2. C. columnaris, C 3. C. rubriviride, C 4. C. conoidea, C 5. C. 
schmiedcheniana, C 6. C. akranitida.

R e c tif ic a t ie  " N i e u w e  v o n d s t e n  v a n  c a c t u s s e n  in P e r u ”

Onder deze tite l publiceerde ik in Succulenta, augustus 1966, pp. 117-119, 
de diagnosen van een aantal nieuw door mij gevonden cactussen in Peru. 
Verzuimd werd helaas bij d it artikel te vermelden, dat de holotypen van deze 
planten, zoals door mij gebruikelijk, gedeponeerd zijn in het herbarium van 
het botanisch instituut van de U niversite it te Utrecht.
Hiermede w ordt d it verzuim alsnog goedgemaakt. Fr. Ritter.
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K lim a a tv e rsc h ille n  op korte  afstan d
D. J. VAN VLIET

Wie Zuid Amerika bereisd heeft, weet dat op dit werelddeel meer verschillende 
klimaten voorkomen dan op een ander en meestal grotere delen van de aarde. 
Dit vindt zijn oorzaak in het fijt dat het van noord naar zuid wordt doorsneden 
door de langste bergketen ter wereld en het aan beide zijde oceanen heeft 
die hun invloeden doen gelden om hier klimaattype te geven van allerlei aard. 
Deze kunnen zich op betrekkelijk zeer korte afstanden voordoen en de reizi
ger zal hiermede, wil hij niet in moeilijkheden geraken, dienen rekening te 
houden. Nu zijn wij in Nederland wel gewend aan grote weersveranderingen 
maar dat wordt hier niet bedoeld. Bedoeld wordt verschil van meerdere kli
maten die op zeer geringe afstand naast elkaar voorkomen. In dit opzicht is 
Bolivia een der interessantste landen van Zuid Amerika. A ls men van Cocha- 
bamba naar Incachaca in de provincie Chapare reist kan men een dergelijk 
geval meemaken. Cochabamba ligt op 2500 m boven de zeespiegel en heeft 
een gematigd warm en droog klimaat, 's Nachts kan, in wat hier winter wordt 
genoemd maar bij ons nog een zachte zomer zou zijn, de temperatuur flink 
dalen en nachtvorsten behoren dan niet tot de zeldzaamheden. In deze periode 
is er echter een constante zon op de dag dit in tegenstelling alweer met onze 
winters. Er is nog een contrast maar dan in Europees verband gezien. In 
Europa z jn  in de winter de bergen met sneeuw bedekt in Z. Amerika juist in 
de zomer. De zomer is hier de regentijd en dus ook sneeuwtijd. De winter 
zoals al gezegd de zonnetijd of droge tijd. In alle opzichten is het klimaat hier 
gunstig voor de groei van cactussen.
Om enige soorten te noemen welke in de omgeving voorkomen. Parodia 
schwebsiana en Parodia schwebsiana var. applanata, Parodia ayopayna; Echi- 
nopsis obrepanda die zeer variabel is in bouw en in allerlei kleuren bloeit 
b.v.b. wit, oranje, rood, violet; Echinopsis huotii (syn. E. cochabambensis 
Bckbg); Cleistocactus bachtiensis, C . herzogianus, C . laniceps; Sulcorebutia 
krugeri, S. steinbachii, S . verdicilacantha; en S . candidae. Roseocactus me- 
lanotrichus; Trichocereus tunariensis, T. bertramianus; de nog onbeschreven 
Echinopsis megacarpa. Verder diverse Opuntia’s o.a. O. vestita; Tephrocactus 
pentplandii. Kortom het is hier ideaal voor cactussen. Noord-oostelijk gaande 
in de richting Chapare loopt de hoogte van de bergen op tot 4000 m. Het 
klimaat blijft droog en hier wordt gevonden Sulcorebutia steinbachii in alle 
vormen. Lang en kort bedoornd bruin, okergeel of zwart van kleur bloeiend 
rood, violet en geel en verder alle daarmee overeenkomende kleuren en bij 
het zien van deze zeer variabele planten zullen de naambedenkers in Europa 
zonder enige veldkennis, weldra het water in de mond lopen. Op deze hoogte 
vinden wij ook Lobivia caespitosa ook al variabel in vorm en grote polster 
vormend, nog wat hoger komt een vorm van Lobivia pseudocinebarina voor, 
die hier veel op een Weingartia lijkt. Er tussendoor steeds weer Opuntia’s 
en Tephrocactus pentplandii. Op de hoogste toppen blijkt dat de cactussen 
verstek laten gaan. Het mooie droge klimaat heeft plaats moeten maken 
voor een vochtiger type wat meer met een alpenklimaat overeenkomt. Dit 
ontstaat doordat voortdurend de wolken de toppen van deze bergen in nevel 
hullen. Hier vindt men planten die meer vocht, ijle lucht en humus minnen
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zoals een Gentiana species met witte en violette bloemen verder een typisch 
groeiende Lycopodium. Dikke lagen van verschillende mossen bedekken de 
steenformaties en door de vele neerslag ontstaan talrijke waterloopjes die 
ook al het verschil in klimaat onderstrepen. Het water wat in de richting van 
Cochabamba stroomt, spoelt veel leem af en verandert weldra in, wat wij 
noemen, "koffie met melk". Aan deze zijde van de bergen groeien weinig 
planten door het droge klimaat en het zijn de planten die met hun wortels 
de aarde vasthouden. Eenmaal over de top van de bergen verandert het 
aanzien van het landschap zeer snel. De voortdurend aanwezige nevels 
zorgen voor een constante motregen waarmee het voor een zeer vochtig 
klimaat zorgt.
Alles druipt van het water dat aan deze zijde in klaar heldere beekjes zijn 
weg zoekt naar lagere gebieden en zelfs op den duur zijn bijdrage doet aan 
de machtige Amazonastroom. Het heeft dan echter een lange weg achter 
zich van enige duizenden kilometers. In deze natuurlijke broeikas is een 
tropisch oerwoud ontstaan waar het ene gewas op en van het andere leeft 
(epiphiet en parasiet). Wil men hier door heen wandelen dan dient men zich 
van een manchette (is lang kapmes) te bedienen en om even te fantaseren, 
het groeit hier zo geweldig dat als men zich daarna omdraait, alles weer is 
dichtgegroeit. Men ziet er de prachtigste vlinders en vogels, maar waar het 
ons om gaat, planten o.a. een varenboom (Cyathea) met haar prachtige krui
nen. . Cedrela verwant aan mahogonii en voorts vertegenwoordigers van de 
volgende geslachten: Aralia, Areopauex, Bocconea, Meliacea, Begonia (groot 
en klein bloemig in alle kleuren), Bromelia, Fuchsia met oranje en rode bloe
men en verder natuurlijk Orchideeën en Passiflora in lila, fel rode, blauwe en 
donker violette bloemen. Het gewas is spookachtig bedekt met Tillantia 
soorten. Bij de cactussen vinden wij de hoogste maar ook extreemste. Ook 
komen enige Rhipsalis soorten voor en ben ik mij wel bewust nog maar een 
zeer klein deel van de daar voorkomende planten te hebben genoemd. Deze, 
hierboven beschreven drie klimaten komen voor op een afstand van 70 km 
en zijn constant aanwezig. Interessant hierbij is dat niet het tropische klimaat 
de hoogste temperatuur heeft ofschoon men dat zou verwachten. Bij de 
Orchideeën was het 16° C en zoals gezegd steeds nevelig die als een mantel 
dit gebied bedekt en er voor zorgt dat ’s nachts deze temperatuur hooguit 
2 graden zakt. De zomertemperaturen schommelen hier om de 20° C ook 
al door die nevel die altijd aanwezig is.
Ofschoon het najaar was en rond de 3000 m, was de temperatuur 22°. 
's Nachts kan het en zeker in de winter, behoorlijk vriezen. De zomertempera- 
tuur kan waarden bereiken van omstreeks 25 a 30° C. Als wij hierbij be
denken dat de winters volkomen droog zijn, kunnen wij met deze gegevens 
wat meer rekening houden en de dagtemperatuur in de winter in onze kassen 
wat hoger houden dan door sommige voorschrijven. In dit verband gezien 
zullen zij van een eventueel lage nachttemperatuur minder te lijden hebben, 
omdat dergelijke dieptepunten hier regelmatig voorkomen en er geen uit
vallen door ontstaan. Uitvallen ontstaan hier, gelijk als bij ons, door te veel 
water. In een bepaald gebied vonden wij geen cactussen wel de restanten 
er van. Bij navraag bleek dat het een klimaatsverandering zich aan het vol
trekken was. Doordat men hier voor jaren terug een groot aantal bomen had 
geplant en deze intussen groot waren geworden, trokken deze de regen aan 
en waren speciaal de zomers veel natter geworden. Dus vrienden en vrien
dinnen ook in de zomer opgepast met water en zorg er voor dat de grond
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snel kan drogen na een watergift. Het alpenklimaat tenslotte, waar zon en 
wolken elkaar voortdurend bestrijden had een temperatuur van 12° C, dat 
dit nog een toppunt was behoeft geen nader betoog. De temperaturen zijn 
hier meestal zeer laag met sneeuw en hagelbuien. Tot besluit dient nog te 
worden opgemerkt dat de temperaturen midden op de dag waren gemeten en 
het herfst was. De andere temperaturen werden ons verstrekt door het weer
kundig station te Cochabamba en zijn gemiddelde. Toch zijn de invloeden 
van de jaargetijden hier niet zo merkbaar als in ons land, daarom zullen wij 
op onze reis niet worden opgehouden door gladde wegen en een volgende 
maal weer wat kunnen vertellen.

B o e k b e sp re k in g
Dr. B. K. Boom, Flora van kamer- en kasplanten, Uitg. Veenman en Zonen 
N.V., Wageningen.

Dit boek is bestemd voor vaklieden en liefhebbers als een gids voor het op 
naam brengen van in kassen en binnenshuis gekweekte planten. Door tabellen 
zoals in iedere flora, komt men tot de naam en korte beschrijving van de 
soort. In veel gevallen zijn twee tabellen opgenomen, een voor bloeiende 
planten, de andere volgens kenmerken die ook aan niet bloeiende exempla
ren te zien zijn. Daar een uitvoerige lijst met de verklaring van de gebruikte 
termen is opgenomen, is het ook voor diegenen die niet over een grote kennis 
van botanische vaktermen beschikken zeer goed mogelijk het boek te ge
bruiken. Vrijwel alle in de handel voorkomende soorten en een groot aantal, 
die in verzamelingen zoals botanische tuinen, te vinden zijn staan erin. De 
meer dan 700 duidelijke tekeningen en 250 foto's zijn nog een extra steun 
bij het vinden van de juiste naam. Aan de nomenclatuur is de grootste aan
dacht besteedt, zodat het door de kwekers gebruikt kan worden om hun 
namen aan te passen volgens de regels zoals die nu gelden.
Het is natuurlijk niet mogelijk geweest in dit 386 pagina’s tellende boek alle 
in ons land gekweekte soorten te behandelen. Vooral de succulenten en Or
chideeën zijn beperkt tot de meest voorkomende. Er zijn 150 cactussoorten 
in te vinden waarvan ongeveer de helft als foto is afgebeeld. Deze foto’s 
zijn voor een groot deel gemaakt naar planten zoals ze meestal in de handel 
komen. Hierdoor is het mogelijk een jonge gekochte plant reeds te vergelijken 
met deze afbeeldingen.
Daar het aantal soorten beperkt moest blijven zal niet iedereen erin vinden 
wat hij zoekt. Over wat wel en wat niet opgenomen moest worden, kan men 
misschien met de schrijver van mening verschillen.
Voor allen die willen weten hoe hun plant heet is dit boek onmisbaar, daar er 
in onze taal nog niet iets dergelijks bestond. Het kan nauwelijks genoeg wor
den aanbevolen. Helaas zijn er enkele onderschriften bij de afbeeldingen ver
wisseld, o.a. foto’s 5 en 6 en 76 en 77 en bij de tekeningen o.a. fig. 33, g en h. 
Het schijnt dat het onmogelijk is zetfouten geheel te voorkomen.
Hoewel dit boekjaren intensieve arbeid gekost heeft, wordt reeds een vervolg 
aangekondigd uitsluitend over Succulenten.

W. Sterk
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3 L K  1968
Na heel veel moeite zijn onze Belgische vrienden er in geslaagd een ge
schikte gelegenheid te vinden voor de 3LK 1968.
En wat voor gelegenheid ! Het prachtige domein "Hengelhoef" te Houthalen 
bij Hasselt, ca. 300 ha. groot, staat dan te onzer beschikking. De meeste 
deelnemers zullen ondergebracht kunnen worden in moderne bungalows, 
waarin voor echtparen tweepersoons kamers beschikbaar zijn.
De kosten bedragen ƒ 20,— per persoon, waarin begrepen: avondmaal op 
21 september, overnachten, ontbijt en middagmaal op 22 september. Inschrij
ving voor deelnemers woonachtig in Nederland kan uitsluitend geschieden 
door storting of overschrijving van f 20,— op girorekening 1036464 van de 
Ned. Midd. Bank te Venlo ten gunste van G. J. M. Linssen te Venio i.z. 3LK. 
Om organisatorische redenen sluit de inschrijving op 31 augustus 1968.
Het programma zal in het volgende nummer van Sukkulenta bekendgemaakt 
worden. Natuurlijk is er ook een ruilbeurs. Deelnemers hieraan worden drin
gend verzocht hun ruillijst te zenden aan J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo. Omdat ruillijsten alleen zin hebben, wanneer deze tijdig in het bezit 
van de deelnemers zijn is de uiterste termijn van inzending 15 juli a.s.

B e stu u rsm e d e d e lin g e n
In verband met het aftreden van mevrouw J. Grullemans-van Berghem als 
algemeen secretaresse van Succulenta, worden de leden verzocht alle cor
respondentie voor het algemeen secretariaat in het vervolg te zenden aan 
mevrouw E. A. M. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2, Beekbergen.
C o n tr ib u t ie  h a lf ja a r  1 S 6 8
Nieuwe leden kunnen met ingang van l juli 1968 worden ingeschreven.
De contributie tot het einde van de lopende jaargang (31 december) bedraagt 
dan ƒ 5,— . Men ontvangt in dit geval de laatste zes nummers van het maand
blad in 1968.
Inschrijving per 1 januari blijft mogelijk, daar alle verschenen nummers nog 
voorradig zijn.
Men wordt verzocht bij opgave van nieuwe leden, de ingangsdatum van het
lidmaatschap te vermelden. _  _Secretaresse Succulenta

Koningsweg 2, Beekbergen.
A fd e lin g  „ K e n n e m e rla n d "
Op verzoek van de afdeling IJmond wordt de naam van deze afdeling gewijzigd
in „afdeling Kennemerland” .

Voorzitter: Ir. A . F. H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .Br.
Secretaresse : Mevrouw E. A . M. V ERD U IN -D E 
BRU IN , Koningsweg 2, Beekbergen, Telefoon 
05766— 1840.
2de Secretaris : J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 
10. Venlo.
Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172 a, Scheveningen, Postrekening 68 05 96 
of rekening 325, Raiffeisenbank, Keizerstraat 122. 
Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond), Telefoon 04920—23903. 
B ib lio thecaresse : Mevrouw H. V R IES EN D O R P  VAN 
AA LD EREN , Ligusterlaan 2, Oostvoorne.
Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en Be lg ië  f 10,— en voor leden in het 
buitenland f 15,— per jaa r met g r a t i s  maand
blad „Su ccu len ta” .

Kopij moet u iterlijk de 18de van de maand in 
het bezit van de redacteur zijn.
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Z e e la n d
Het verheugt ons te kunnen mededelen dat op initiatief van enkele leden 
van Succulenta, in Middelburg en omgeving is opgericht de afdeling Zeeland, 
waarbij zich 11 leden hebben aangesloten.
Als bestuursleden zullen fungeren: de heren F. K. A. Noltee, voorzitter; 
P. M. de Kleijn, Blauwedijk 1, Middelburg, secretaris-penningmeester en als 
commissarissen de heren J. Antheunisse en P. Dekker.
Wij wensen bestuur en leden van de nieuwe afdeling veel succes I

AFDELIN G RIJN- EN DELFLAND
Op 18 april hield de heer Slikkerveer uit 
Hendrik Ido Ambacht voor ons een lezing 
over Parodia's.
Aan de hand van een groot aantal mee
gebrachte planten gaf hij een interessante 
uiteenzetting van de overeenkomst tussen 
de vindplaatsen en de groeivorm. Deze ver
schillen zetten zich voort in de bloemvorm 
en het zaad.
Parodia's zijn bloeiwillige planten, die men 
tot een bepaalde leeftijd moet enten en 
daarna op eigen wortel verder kweekt.
Het was een bijzonder leerzame avond, 
waarvan alle 36 aanwezigen hebben geno
ten
Op 16 mei werd tijdens onze bijeenkomst 
entles gegeven door de heer A. E. Janssens. 
Nu het entseizoen weer nadert, vonden wij 
het belangrijk te weten, hoe dit in zijn werk 
gaat. Natuurlijk kan men in allerlei boeken 
een beschrijving vinden, maar het zien doen 
is toch wel heel belangrijk.
Behalve het bekende elastiekje of de dwars
doorsnede van een bromfietsband had de 
heer Janssens een mooi apparaat meege
bracht, waarmee enkele planten tegelijk be

handeld kunnen worden. Het bestond uit 
een plantje met in het midden een ronde 
stok met gleuven. In deze gleuven kan een 
veer of balein geschoven worden, die dan 
de entling op de onderstam drukt.
Op de vraag, hoe lang een plant „onder 
de pers" moet blijven, verraste de heer 
Janssens ons met het antwoord dat dit niet 
langer dan een kwartier tot een uur behoef
de te zijn.
De grootste kunst vinden wij echter nog 
steeds om het elastiekje goed over de ent- 
kop te krijgen.
De volgende vergadering heeft plaats op 
20 juni, met als spreker de heer Sterk uit 
Stiphout.

J. Snelleman, Conradkade 11, Den Haag.

Fa. Gebroeders van Straalen
Utrecht, Daalseweg 140. Te l. 030-441578

Uitgebreid sortiment cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzam elaars kan i.v .m . tekort aan 
personeel uitsluitend worden geleverd 
op de kwekerij. Zondags gesloten.

Succulenten-kwekerij C A C TU S K W EK ER IJ
H. v a n  D o n k e la a r A .  N. B U L T H U I S  & C O .  C .V .

Werkendam Te l. 01835-430 P R O V IN C IA LEW EG  O O ST  8, CO THEN  (U .) 
TELEFO O N  03436-267

Vraagt sortiments- en zaadlijst Uitgebreid sortiment vetplanten en 
cactussen, speciaal mamrmJIaria’s

Zondags gesloten Sortim ents lijst op aanvrage

W A T B E T E K E N T  D IE  NAAM
DOOR L. C . KO REVAAR

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

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van f  3,50 per postwissel 
of storting op postrekening 70806 t.n.v. Mevr. E. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.
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Op zoek naar M alacocarpus stegmannii
D. J. VAN V LIET

Tijdens het bestuderen van kaarten van het gebied waar Malacocarpus steg
mannii zou moeten groeien stond een ding vast, in het gehele gebied wat 
men hier Pampa Grande noemt, was maar een plaats belangrijk, Puelches 
is de naam. Volgens deze kaarten, voor een gulden per deel te koop bij de 
militaire geografische Dienst, werd dit Puelches aangeduid met cirkel en stip 
er in. Dit betekent departements hoofdstad. Ik nam dus met een gerust hart 
die avond de bus van Chelforo naar Puelches en kwam er om 1 uur ’s nachts 
aan. Zeer verbaasd was ik slechts een huis te zien, het café waar de bus een 
pleisterplaats had. Vertwijfeld vroeg ik de chauffeur of dit wel Puelches was. 
Het antwoord was bevestigend. Het café bleek vele functies te vervullen 
want het was tevens restaurant en hotel. Achter de tapkast troonde een 
tralie dunne waard met een gezicht of hij 20 jaar zware detentie had op
geknapt. Zijn humeur was hiermede in volledige overeenstemming. Hij 
snauwde mij toe mijn paspoort aan hem te geven. Nu kunnen zij hier in Zuid 
Amerika desnoods al mijn geld krijgen, dat wil zeggen op vertoon van geweld, 
maar mijn paspoort is mijn hart. Zonder paspoort geraak je hier in de grootste 
moeilijkheden, dus ik snauwde hem terug dat ik wel buiten ging slapen. Met 
verwaterde ogen keek hij mij aan en veel milder merkte hij op dat het buiten 
veel te koud was om er te slapen. ” Kan wel zijn” , zei ik, ” maar als Argetijnen 
zo onvriendelijk zijn en geen begrip vertonen tegenover hun gasten, wel 
dan is alles beter dan nog langer in hun nabijheid te zijn” . Dit beproefde 
middel werkte onmiddellijk. Het was dan ook grof te veronderstellen dat 
Argetijnen niet gastvrij waren. Er liep tegenwoordig zoveel slecht volk langs 
de weg en de signor zou wel weten dat laatst in de autobus een passagier 
van zijn geld was beroofd. Het ontbrak er nog maar aan dat hij opmerkte dat 
de wereld op zijn "end” zou lopen. Na enige conversatie waren wij weldra 
de beste vrienden en de amigo moest eerst zijn beste wijn proeven alvorens 
naar bed te gaan. Deze toestanden maak je hier wel mee. Je hoort zo in 
Europa de wildste verhalen omtrent Zuid Amerika maar de Kalverstraat in 
Amsterdam is onveiliger ondanks al zijn geciviliseerde passanten. Het is al 
precies zo met het verkeer. Verkeersborden zie je niet, ook in de grote steden 
niet. In Buenos Aires, met zijn zeven miljoen inwoners, rost het verkeer heen 
en weer dat ja haren ten berge doet rijzen, maar ongelukken zijn er zeldzaam. 
Alles gaat volgens ongeschreven wetten en een moment wachten brengt de 
echte Argetijn niet uit zijn rol. Tot heden heb ik ook nog niet ervaren dat 
iemand meer geld nam dan waar hij recht op had. Niet in de autobus maar 
ook niet in een restaurant. Het te veel aangeboden geld, dikwijls gegeven 
omdat ik de taal onvoldoende beheers, werd steeds hoffelijk teruggegeven. 
Moet je in Europa eens meemaken. Bij voorbaat worden de prijzen verhoogd 
als men veronderstelt met een buitenlander te doen te hebben.
Het heeft er nu alles van dat ik in mijn verhaal dit keer de cactussen ga 
vergeten, want wat heeft dit nu met cactussen te maken. Toch meer als zo 
op het eerste gezicht blijkt. Hij of zij die van plan mocht zijn hier in Zuid 
Amerika cactussen te gaan jagen maar dit uitstelt omdat hij of zij de be
geleidende toestanden niet vertrouwen, kan na bovenstaande uiteenzetting, 
gerust gaan. Laat ik nu echter ter cactus gaan. De volgende morgen, wat 
slaap je toch best na al die wandelingen en omzwervingen, was de zon al
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lang aanwezig, toen de "sing singer”  van de vorige avond op de kam erdeur 
klopte, ten einde mij weer in beweging te brengen en er bij opm erkte dat 
het on tb ijt wel niet zo vroeg was maar dat het nu toch wel tijd  werd om het 
te nuttigen. Vlug was ik gereed met het to ile t want w ater was er niet en dat 
spaart tijd  uit. Voorzichtig informeerde ik bij de waard hoe men zich hier 
baadde. "B aden” , antwoordde hij verbaasd, "m aar dat is zonde van het d rink
w ate r". Daar sta je dan met je  hollandse w ateroverlast, Na vulling van de 
veldfles en het inkopen van twee pakjes Keks in de kruidenierszaak die te r
loops ook door de waard werd beheerd evenals de functie  van postbeambte, 
te legra fis t en burgemeester, ging ik naar buiten teneinde eerst eens de 
"hoo fdstad" te bekijken. Dat was gauw gebeurd. Had ik door de duisternis 
die nacht niet alle "gebouw en”  gezien, er waren er niet meer dan acht plus 
de school. Argentin ië doet veel voor het onderw ijs, vooral op afgelegen plaat
sen. Het bouwt er scholen en zorgt voor onderwijzend personeel die hier een 
extra toelage genieten. Was de aanduiding op de kaart al niet in overeen
stemming met de gewekte indruk, d it zou nog ste rker zijn toen ik "Serra  
G ould" te vergeefs zocht in de onm iddellijke omgeving. Teruggekeerd bij de 
waard en hiernaar vragende zei hij, "de hoofdstadaanduiding is goed maar 
dat gebergte is volkom en fou tie f". Ik was hier nu eenmaal en dus trok  ik 
toch maar de campo in. Slechts kleine heuveltjes duiden nog de plaats aan 
waar dan volgens de m ilita ire geograaf vroeger het massief geweest moest 
zijn. Na enige uren ronddwalen had ik toch zowaar 5 Gymno. ferox var. 
nigra gevonden, die hier kle iner en fijne r groe it dan bij C helforo, w aar ik 
ze de dag er voor had gevonden. Beide plaatsen liggen ongeveer 150 km 
uit elkaar, ver genoeg om enige vorm verandering te veroorzaken. Toch ben je 
met dergelijk zaken nooit zeker, zo was nu geen enkele Echinopsis rhodantha 
te ontdekken. Tijdens het schoonmaken van de planten dacht ik er over na 
waarom zo dikw ijls, ook hier, de planten groeien onder struiken. Was dit voor 
de schaduw? Ach nee dat geloof ik niet. Was het dan misschien omdat zij 
daar niet werden opgem erkt door het grazende vee? Ook dat is volgens mij 
onjuist. De grond in deze omgeving opnemend, die veel kalk en zout bevat, 
dacht ik dat de cactussen d irect nabij andere planten profiteren van de 
humuslaag die er onder ontstaat door de bladval. Op plaatsen, zoals tussen 
rotsform aties van hardere gesteenten zie je  de cactussen overal groeien, 
hier ontbreekt de kalk of het zout. M aar zoals gezegd, men zij voorzichtig 
met deze opmerkingen ofschoon het wel s trookt met mijn ervaringen in het 
kasje waar de planten op humusrijke grond ook zeer goed groeien. Na deze 
overpeinzingen ging ik terug naar de waard-burgem eester die my, zoals steeds 
hier gebruikelijk  een rijke maaltijd voorzette, naar de Serra Lihuel-Calel.
D it gebergte had ik aan de einder zien liggen die morgen, maar naarmate 
de wind sterker werd, werd het aan het oog onttrokken, door het meegevoerde 
s to f dat als een rookgordijn  in de lucht bleef hangen. Na betaling van de 
kosten voor het slapen, on tb ijt en middagmaal met w ijn en soda, v ie r en een 
halve gulden en een harte lijk  afscheid van de waard, beproefde ik mijn geluk 
eens met een lift naar de Serra Lihuel-Calel. Het was al ver over vieren en 
ik begon mij af te vragen w aarvoor hier een weg was aangelegd, duidde een 
sto fw olk aan dat er een auto op komst was. Hij stopte op mijn gebaren en 
nam mij mee naar de 33 km verder gelegen Serra Lihuel-Calel. Aan de voet 
ervan heeft de A rgetijnse autom obielclub een motel gebouwd, dat mij voor 
de volgende dagen als uitgangspunt moest dienen. Deze motels bieden een 
zeer goede service en getuigen van het prachtige w erk wat deze club voor
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haar land doet. Na het avondmaal, waarvan het er bij geserveerde brood voor 
het on tb ijt voor de volgende morgen dient, spaart kosten uit, had ik nog mijn 
was te doen. Daarna dook ik, in afwachting om de eerste Malacocarpussen, 
in bed. De Pampa werd die morgen door een helder zonnetje beschenen en 
het zag er naar uit dat het een mooie dag zou worden. Verder op de dag 
stak de wind zijn kop weer op en begon het weer te stuiven, vooral de in 
deze streken ta lrijk  voorkom ende zoutmeren, zorgen voor enorme stof- of 
beter zoutwolken. Men proeft het zout dan ook op de lippen.
Het Lihuel-Calelgebergte heeft een lengte van ongeveer 5 km met enige u it
lopers. De hoogste top is 400 meter. Ik w ilde die dag een tocht maken langs 
de zonzijde heen en langs de schaduwzijde terug. Na de eerste meters klim 
men werd ik zeer verrast door het vinden van Notocactus pampeanus die 
hier in doorsnede kle iner is dan in de bergen nabij Cordoba. De w itte  be- 
doorning maakte van hem een goed object voor het fo totoeste l. Nu duurde 
het ook niet lang meer of ik vond Malacocarpus stegmannii en talloze Tricho- 
cereus candicans die hier alle kleuren van bedoorning hadden. Verder groeide 
er een Gymnocalycium die ik niet kon determ ineren maar het aanzien had 
van een G. fe rox var. nigra, die hier in deze contreien veel voorkom t. D it 
plantje was echter veel k le iner en zwakker bedoornd en had een zeer lange 
bietachtige wortel. O ver bietachtige wortel gesproken, ik vond ook een cereus, 
waarvan ik de naam ook niet ken, per slo t van zaken ben ik geen Backeberg. 
De plant bestond u it 3 u itlopertjes van ±  10 cm, met zwarte doors en een 
blauw lichaam. Ik dacht dat het zaailingen waren en w ilde het uithakken, 
maar zij stonden stevig verankerd in de bodem. In het hele gebied had ik 
deze plant nog niet gezien en het was aan het einde van de tocht toen ik 
hem vond, ik hakte dus v ro lijk  verder en daar kwamen twee wortels te voor
schijn die ider 30 cm lang waren en boven een doorsnede hadden van 10 cm, 
precies een suikerbiet. Dat had ik nog niet gezien en dus verdween ook d it 
plantje in de verzameltas. Andere exemplaren had ik, zoals al gezegd, niet 
eerder gezien en ik vond er ook geen enkele meer. Nu dacht ik wel dat het 
een doodgewone plant is, maar bijzondere groeivormen neem ik ook mee. Zo 
vond ik Malacocarpus stegmannii dichitoom gesplitst in 6 koppen en voorts 
van dezelfde soort een cristaat die geheel rondgegroeid was alsof het een 
normale vorm was. Een N. pampeanus cristaat was jammer genoeg niet te 
vinden. In d it gebied komen ook vele Opuntia tunicata voor waarvan de 
oranje gekleurde vruchtresten prachtig contrasteerden met de dichte licht 
gele bedoorning. N atuurlijk  maakte ik ook hiervan een opname. Met al deze 
werkzaamheden kwam er veel te vlug een einde aan de dag en een dik 
behaarde vogelspin op weg naar zijn schuilplaats gaf mij het goede voorbeeld 
d it eveneens te doen. Intussen had ik een flinke vracht planten te sjouwen. 
In het motel kreeg ik twee grote kartonnen dozen teneinde de planten te 
verpakken en vervoerbaar te maken. D evolgende dag zou ik teruggaan naar 
General Roca teneinde daar de dozen te verzenden naar Buenos A ires want 
men kan niet deze lasten steeds met zich meevoeren. In Buenos A ires haal 
ik ze dan later uit het depot op voor verdere verzending naar Europa. Het 
behoeft geen betoog dat er tijdens deze inpakkerijen veel belangstelling be
staat van de zijde der A rgetijnen die zich niet kunnen indenken voor dergelijke 
waardeloze planten zo veel drukte te maken. V oor de aankomende dagen 
stond op programma enige "S e rra ’s ” in de richting Bahia-Blanca. H opelijk 
zijn de aanduidingen op de kaart beter dan w ij al eerder hadden ondervonden, 
maar afgezien daarvan, deze enorme Pampa biedt toch ook telkens wat anders.

100



E c h in o c e re u s  d a sy a c a n th u s  Eng.
W. STERK

Het geslacht Echinocereus telt een groot aantal zeer mooie soorten. Het is 
dan ook jammer dat ze niet nog meer gekweekt worden. De hierbovengenoem- 
de soort is zowel met als zonder bloemen de moeite waard.

Echinocereus dasyacanthus Eng.

De afgebeelde planten zijn importen uit New Mexico. Ze zijn nogal verschil
lend. De eerste heeft zeer dichte in elkaar grijpende doorns, de andere heeft 
lossere en lichtere bedoorning. Ook de bloemen verschillend. Hoewel deze
planten beide gele bloemen hebben vertonen ze toch duidelijke verschillen
in bedoorning van het vruchtbeginsel en de vorm van de bloembladen. Bij 
volle zon kunnen midden op de dag de bloemen verder openstaan. Op een
zonloze dag komen ze meestal niet verder open als op de foto te zien is.

1.01



In dezelfde zending kwamen ook planten voor met paarsrode bloemen. De 
doornkleur kan van wit of lichtrose tot roodbruin zijn. Dikwijls zijn lichte en 
donkere doornzones op de plant te zien.
Echinocereus dasyacanthus komt voor in Texas, New Mexico en Noord 
Mexico. In hetzelfde gebied verzamelde planten kunnen even grote verschil
len vertonen als planten die op grote afstand van elkaar verzameld zijn. Dit 
is weer eens een aanwijzing dat veel cactussoorten erg variabel zijn en dat 
we bij de indeling niet te veel waarde moeten toekennen aan bedoorning en 
bloemkleur.
Backeberg schrijft zelfs dat hij een plant gezien heeft met een gele en een 
paarsrode bloed op een plant. Hij zet daar achter (Natuurhybride?). Bij 
kruising vinden we dergelijke afwijkingen meestal niet. Wel is het mogelijk 
dat dit kenmerk nogal eens muteert. We zouden hier waarschijnlijk van een 
knopmutant kunnen spreken. Het heeft dan ook weinig zin bij dergelijke 
soorten variëteiten te gaan beschrijven voordat vaststaat dat ze ook uit zaad 
zuiver te kweken zijn.
Zaailingen groeien meestal langzaam en als ze niet geënt worden houden 
we er op den duur niet veel van over. Als importplanten is het niet moeilijk 
ze in leven te houden en in bloei te krijgen. Hier opgekweekte zaailingen 
worden ook niet zo dik en fraai bedoornd als de planten die onder de zon 
van Mexico of Texas zijn opgegroeid.
In zwartgeverfde blikken wortelen importplanten zeer goed. Ze zien er bij 
aankomst wel wat ingeschrompeld uit, maar ze hebben bloemknoppen die 
ook openkomen. Ik denk dat dit komt omdat deze planten nog geen wortels 
hebben en dus geen water kunnen opnemen. Als we het volgende jaar de 
planten weer in bloei willen zien, moeten ze op een licht koele plaats over
winterd worden en zeer droog staan in de winter. Als in het voorjaar de 
bloemknoppen doorkomen moeten we ons vooral niet laten verleiden water 
te gaan geven. Doen we dit toch dan zullen de knoppen verschrompelen of 
afvallen. De kans op afrotten van de wortel en zelfs van de hele plant is dan 
groot. In de zomer kunnen de planten bij zonnig weer veel water hebben. 
Bij goede verzorging kan deze soort goed op eigen wortel gehouden worden 
en ieder jaar bloeien. Geënte planten zijn meestal minder mooi, al groeien 
ze soms sneller.

Beginnelingenproblem en

Beginnelingen in onze liefhebberij komen allemaal voor problemen te staan 
(zoals iedere nieuweling nu eenmaal overal). Nietwaar: U zag ergens cac
tussen op een tentoonstelling of bij een liefhebber, werd enthousiast, kreeg 
of kocht planten, werd lid van Succulenta en hoe nu verder? U krijgt te maken 
met een afdeling met leden waarvan u er hooguit een enkele kent. U komt 
op een vergadering als vreemde eend in de bijt, waar de aanwezigen elkaar 
allemaal wèl lijken te kennen en rad met elkaar praten over allerlei zaken 
waarvan u nog niet veel bedrijpt en met voor u onbegrijpelijke namen achte
loos om zich heen smijten.
Of u wordt verspreid lid en hebt dus ook weinig kontakt maar krijgt gelukkig
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wel ons blad dat ook alweer vol staat met vreemde namen en planten die u 
niet kent.
U gaat uw licht opsteken bij mensen met ervaring, hoe u uw planten moet 
behandelen en b.v. wat voor grond te geven. U hoort dan van de een dit en 
van de ander dat: de een zweert bij bladgrond met scherp zand, de ander bij 
zavel, al of niet met wat klei, de derde doet er turfmolm of vermiculite door, 
enz. enz.
Resultaat: U weet het nu helemaal niet meer, rommelt zelf maar wat aan; 
Uw planten gaan gedeeltelijk ter ziele, uw animo slinkt en velen vallen in dit 
stadium af. Daarom hier enkele praktische raadgevingen.
Ten eerste: laat u niet ontmoedigen. Al die mensen met mooie verzamelingen
zijn net zo begonnen als u en de mooie planten die u bij hen ziet zijn alleen 
die bij hen niet zijn doodgegaan. U kunt het ook !
Ten tweede: heb geduld. Succulente planten groeien niet als spinazie; als u 
in een jaar tijds alles wilt hebben en kunnon, kies dan een andere liefhebberij 
(en ontdek dat het daar ook niet lukt).
Ten derde: Succulenta is er voor u en niet u voor Succulenta (nu ja, hopelijk 
ook wel een beetje). Maak er gebruik van.
Bezoek dus geregeld de vergaderingen, als u lid van een afdeling bent, u 
leert dan de anderen kennen. Gaat u eens kijken bij uw medeleden; dat leidt 
tot beter kontakt en u neemt er altijd iets van mee (niet alleen stekjes). Als u 
zich laat afschrikken en een paar vergaderingen overslaat wordt het steeds 
moeilijkerom er heen te gaan. Juist de afdelingsvergaderingen geven gelegen
heid tot praten met medeleden, iets opsteken van lezingen en uitbreiden van 
uw verzameling.
Maak gebruik van de bibliotheek; er zijn uitstekende boeken in juist voor 
beginners, vraag ze aan bij onze bibliothecaresse mevrouw H. Vriesendorp- 
van Aalderen, Ligusterlaan 2, Oostvoorne en sluit liefst wat postzegels in 
voor het verzenden van de gevraagde boeken. Als u b.v. nr. 23 vanBommeljé 
leest of 141 van Uittewaal kan de verworven kennis u het verlies van ettelijke 
planten schelen die meer kosten dan die paar postzegels.
Lees Succulenta: in het begin is er veel wat u niet snapt maar als u volhoudt 
raakt u er steeds beter in thuis.
Stoort u niet al te veel aan allerlei aanbevelingen van mensen-die-het-weten: 
U moet het ten slotte door schade en schande zelf leren. Ga vooral in de leer 
bij liefhebbers die in dezelfde omstandigheden wat standplaats, verwarming 
enz. verkeren als u. Vertrouw overigens ook geen enkele plant die u krijgt 
van welk beroemd lid ook: er is altijd kans op onraad in de vorm van on
gedierte.
Ga bij kwekers kijken: U kunt er mooie planten krijgen en veel opsteken 
(vergeet ook niet de succulentenbakjes op de markt maar vertrouw dan niet 
te veel op de namen !). Kwekers zijn voor het merendeel rustige vriendelijke 
mensen. Neem het hun overigens niet kwalijk als zij óók van een vrij weekend 
houden.
Zaai vooral: het is de leukste en goedkoopste manier om aan planten te 
komen. Laat u ook alweer hierbij door mislukkingen niet ontmoedigen; het 
eerste zaaisel gaat trouwens vaak verrassend goed. Daarna lukt het dan 
vaak niet zo best maar ook bij de meest geroutineerde zaaier komt niet 
alles op.
Mogelijk als de redaktie geduld en plaats in Succulenta heeft zetten wij dit 
babbeltje nog eens voort. Babbelaar.
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Bestaat „Frailea pulcherrim a Arech"?
Vit. Hraba, Brno. C.S.S.R.

Op zoek naar het geslacht ,,Frailea”  in onze verzamelingen en die in het 
buitenland, heb ik vastgesteld, dat enkele soorten niet terug te vinden zijn,, 
o f dat de gevonden planten niet met de oorspronkelijke  beschrijvingen over
eenkomen.
Helaas waren deze beschrijvingen zeer onvolledig, zodat men heel goed een 
andere plant voor de oorspronkelijk  beschreven soort kan aanzien.
Zo zoek ik to t nu toe zonder resultaat naar Frailea knippeliana, Frailea pygmea 
v. aurea en andere soorten.
Tot die andere soorten hoort ook Frailea pulcherrima Arech. die in het jaar 
1905 door Arechavalet beschreven werd. De in het algemeen zeer goede 
beschrijving werd door een foto verduidelijkt, die o.a. door Britton en Rosé 
in hun groot boek werd overgenomen.
De plant is ca. 3-4 cm lang, heeft een doorsnede van 1,5-2 cm, 19-21 ribben 
en heeft een stevige peenwortel. 10-12 w itachtige randdoorns die 1-2 mm 
lang zijn, omspannen als de poten van een duizendpoot de iets ingezonken 
areolen.
De zwavelgele bloem, die ongeveer 1,2-2 cm lang is, bereikt een doorsnede 
van 2,5-3 cm. De bloembuis en de meeldraden zijn heldergeel. De vruchten 
zijn w ollig  behaard, en met zwavelgele doorns bezet. Het u ite rlijk  van de 
zaden heeft de auteur helaas niet vermeld.
Ik heb naar zo een plant gezocht, in zaad-katalogi aangeboden zaden gezaaid, 
naar het buitenland geschreven, allemaal voor niets ! A lle  planten die ik to t 
nu toe gekregen heb behoren to t Frailea schilinzkyana, hier en daar met een 
w itachtige bedoorning, maar de echte Frailea pulcherrima Arech. was er 
niet bij.
De fo to  van Arechavalet benadert meer de soort Frailea pygmea v. phaeodisca 
speg. Toch tw ijfe l ik aan zo een overeenkomst. Kort geleden kreeg ik een 
boek van C. Oosten (1941) in handen, waarin deze medewerker van Arecha
valet verm eldt dat Frailea pulcherrima Arech. een synoniem is van Frailea 
pygmea v. phaeodisca speg. en dat hij de orig inele plant in het herbarium 
van het museum van Montevideo had gezien.
Spegaszinii heeft in 1905 Frailea pygmea v. phaeodisca als varië te it van 
Frailea pulcherrima beschreven. Hij heeft echter in twee kort na elkaar 
volgende beschrijvingen de plant verschillend beschreven.
A rechavalet beschrijft in zijrj, w erk Frailea pygmea v. phaeodisca speg. als 
Frailea pygmea en laat de toevoeging varië te it phaeodisca geheel weg.
C. Oosten schrijft, dat de plant die door A rechavalet gefotografeerd werd 
en als Frailea pulcherrima Arech, beschreven is een te snel gegroeide vorm 
van Frailea pygmea v. phaeodisca speg. zijn kan.
Ik ben het geheel met C. Oosten eens dat de fo to ’s en beschrijvingen in 
beide werken d it bewijzen. Het is ook weinig geloofwaardig, dat een zo op
vallende en grootbloem ige Frailea maar een keer gevonden zou zijn.
Het is interessant dat C. Backeberg d it niet gemerkt heeft en Frailea pu lcherri
ma in „C actaceae”  1959 als zodanig vermeld en zich daarbij ge lijk tijd ig  op 
de werken van C. Oosten beroept bij de beschrijving van Malacocarpus en 
Notocactus.
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In het boek van A. Berger „Cacteen 1929 wordt de bedoorning van Frailea 
pulcherrima als lichtbruin aangegeven en deze beschrijving is later door 
Backeberg en Knouth in „Cactus A .B .C .” 1935 overgenomen. Beide beschrij
vingen komen niet met de opgaven van Arechavelet overeen.
De mogelijkheid bestaat, dat hier de oorzaak van alle verwisselingen tussen 
Frailea pulcherrima Arec. en Frailea schilinzkyana Haage jr eventueel tussen 
de planten die we tot nu toe als Frailea pseudograhliana aanduiden ligt 
(Frailea pseudograhliana verschilt van Frailea schilinzkyana door een lichtere 
bedoorning en lichtere haartjes op de areolen).
Alle planten die in de prijslijsten als Frailea pulcherrima, of die in verzame
lingen als zodanig voorkomen, moeten dan ook als Frailea schilinzkyana of 
een variëteit van deze soort beschouwd worden.
Omdat Frailea pulcherrima niet, of slechts als synoniem van Frailea pygmea 
v. phaeodisca speg. voorkomt, moeten we verder naar de echte Frailea pul
cherrima zoeken.
Verder blijft de vraag open, welke plant Ir. Cervinca in „Kaktusarsky Linky” 
1949 beschreven heeft. Naar het uiterlijk doet de plant sterk denken aan 
Frailea schilinzkyana, in de beschrijving van de zaden wijkt Ir. Cervinca sterk 
af. De zaden van Frailea schilinzkyana zijn normaal donkerbruin tot zwart. 
Cervinca beschrijft de zaden van zijn Frailea pulcherrima als kastanjebruin. 
Toch mag deze zaak niet weer tot een nieuwe probleem leiden, laten we het 
op het eerste houden.
Als iemand over het bestaan van Frailea pulcherrima Arech iets meer kan 
zeggen, zou het me genoegen doen er iets van te horen.

Overgenomen uit „K a k tu sy ”  1965, Vertaling K. H. Prestlé , V ijverweg 12 Veghel, aan w ie u ook 
eventuele correspondentie hierover kunt richten.

Iets o v e r a a lt je s  en hun b estrijd in g
J. DE ZWAAN

Het artikel betreffende dit onderwerp, voorkomende in "Succulenta” van 
april 1968 no. 4, van de heer J. G. A. Luyten gaf mij aanleiding, nader in te 
gaan op deze aangelegenheid. Te meer, omdat mijn belangstelling hiernaar
— noodgedwongen — gewekt werd door een mededeling vanwege de Ameri
kaanse "Plant Protection Service” , dat op de cactussen, welke ik aan een 
familielid in Los Angelos gezonden had, cysten waren aangetroffen.
Totdien was ik mij niet bewust, ongenode gasten in mijn verzameling te 
hebben. Een en ander bleek juist te zijn; op de wortels van sommige cactus
sen, en dan in het bijzonder op die van Trychocereus Pachanoi, bevonden 
zich de bewuste bruine bolletjes. Voor de bestrijding daarvan nam ik contact 
op met de Plantenziektenkundige Dienst, omdat het in de Tuinbouwgids ge
geven advies: opruimen en opnieuw beginnen mij te rigoureus voorkwam. 
Vanwege die dienst werd mij medegedeeld — het was al enige jaren geleden
— dat men proeven had genomen met "Nemagon", maar dat dit middel nog 
niet officieel kon worden aangeraden. Hoe het er nu voor staat, weet ik niet. 
Daar grondontsmetting met methylbromide mij niet mogelijk was, en ik zocht 
naar een biologische bestrijdingswijze, zocht en vond ik een uitgave van

105



C. L. Duddington, getiteld "The Friendly Fungi” , (Uitgave 1957 Faber en Faber, 
24 Russellsquare, London).
Hieraan ontleende ik de gegevens, welke ik voor een deel heb verwerkt in 
het volgende.
1 Er is in de aarde een verwoede strijd om het bestaan, evenals tussen de 

wezens, levende op die aarde. Wanneer evenwicht bestaat tussen de in 
de grond levende bacteriën die de gezondheid bevorderen en die bac
teriën, die de grond bederven, kan men spreken van "gezonde aarde” .

2. Heterodera cati, het bewuste aaltje, in de grond gebracht van elders, 
vindt in zure grond een uitstekende voedingsbodem en zal dan zich welig 
voorttelen, wanneer er geen levende bestrijders aanwezig zijn.

3. Arthobotrys olygospora, is een van de zwammen, of fungi, waarvan ge
bleken is, dat zij leven o.a. van aaltjes, en daarom "predacious fungi” , 
verslindende zwammen worden genoemd.

4. Gebleken is, dat vele van deze verslindende zwammen zich niet goed 
kunnen vermeerderen in zeer zure grond. Want: en dan citeer ik, in vrije 
vertaling enige regels uit het genoemde boek:

” de voorkeur van verslindende zwammen voor delen van rottende 
takken voorkomende in bladgrond, geeft aanleiding tot de veronder
stelling, dat verrot hout over het algemeen een goed milieu voor 
deze vormt.
Van verrot hout naar andere, gedeeltelijk verrotte plantendelen, zo
als tot rotting overgegane bladen of stelen van kruiden, is slechts 
een kleine stap; voor compost geldt zulks eveneens. Tuincompost 
is namelijk zeer rijk aan verslindende zwammen, zelfs wanneer daarin 
geen aaltjes aanwezig zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de toe
voeging van compost aan de aarde in belangrijke mate de activiteit 
van deze zwammen bevordert. Deze zwam komt in grote getale voor 
in paardemest.
Een van het meest belangwekkende bij de verspreiding van deze 
zwammen is hun overvloedige aanwezigheid in kussentjes mos; 
zelfs in het mos, voorkomende tussen de straatstenen, zijn zij aan
getroffen. Zij zijn merendeels organismen die voor eigen ontwikke
ling een luchtige voedingsbodem vergen.
Er zijn 48 bekende species van deze zwammen, waarvan er 40 bruik
baar zouden zijn. Stukgesneden koolbladeren, toegevoegd aan de 
grond, bevorderen de vermeerdering van zwammen. Na een proef 
genomen op haver, bleken geen havercysten aaltjes meer aanwezig. 
Kunstmest zou de vermeerdering van het cystenaaltje kunnen be
vorderen —  dit was evenwel nog niet vastgesteld .

Tot zover de schrijver.

Het mag als bekend verondersteld worden, dat met het instellen van mono
culturen de kans op massale ontwikkeling van parasieten vergroot is. En dat
_ eenzijdige —  bemesting met kunstmest uiteindelijk tot verarming van het
bodemleven kan leiden. Professor Cleveringa te Groningen was indertijd 
reeds een voorstander van de biologisch-dynamische teeltwijze. Terug naar 
de natuur!
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Wat doen wij nu met deze kennis bij onze cactussen? Ik mag dan spreken uit 
een meer dan twintigjarige ervaring met de teelt van deze planten; aanvanke
lijk geteeld in een kas achter het huis van een stadswoning, met langzaam 
verzurende grond — mede wegens gebrek aan zonlicht — waren mijn cactus
sen een dankbare prooi voor de bewuste aaltjes. Zaailingen, hoe vlot ook 
gekiemd, bleven in ontwikkeling achter; er waren jaren dat andere planten 
slechts matige groei vertoonden. Ik teelde aanvankelijk in volle grond van 
het tablet doch wegens optrekkend vocht, daarna in stenen potten. Winter
1967 heb ik een kas van 22 m2 doen bouwen, waarin gedurende de gehele dag 
de zon, — indien zichtbaar — kan schijnen. In tabletten, gevuld met blad
aarde, grove tuincompost, landbouwkalk en scherp zand plantte ik mijn — 
besmette — cactussen zonder meer uit, in de maand maart.
Na enig acclimatiseren zette een forse groei in, welke na de rust van winter
1968 tot een fenomenale knopvorming leidde. Van enige groeiremming is niets 
meer te constateren. Toevoeging van gedroogde koemest geeft aan de aarde, 
die toch al luchtig was, extra stimulansen. Voor zover nog Heterodera cacti 
aanwezig is, meen ik te kunnen zeggen, dat de invloed daarvan niet speurbaar 
meer is. Een tijdelijke teelt van Tagetes (Afrikanen) tussen de cactussen moet 
de laatste stoot zijn, die het leven van de bewuste aaltjes in mijn verzameling 
zal doen verdwijnen. Waarom Afrikanen, zult u vragen?
Uit proeven op percelen, waar jaren rozen hadden gestaan, en de grond ver
schijnselen van moeheid vertoonde, is gebleken, nadat gedurende 1 jaar op 
dat perceel afrikanen waren geteeld, de populatie van aaltjes dermate was 
teruggelopen, dat de moeheidsverschijnselen waren verdwenen.
Ten slotte moet mij nog van het hart, dat mijns inziens de teelt, zoals die 
door mij wordt toegepast de voorkeur verdient boven die in blikken en plastic 
potten, niet alleen vanwege de gezonde aarde, maar ook uit aestetische over
wegingen. In mijn kas geen inmaakblikken.

Het v e rsp e n e n  van  ca c tu sza a ilin g e n  
en w at d a arb ij een  rol kan  sp e len
P. F. DIEMEL

Voor een jaar of veertig tot vijftig terug zaaiden alle verzamelaars, die zich 
waagden aan het voortkweken van cactussen uit zaad, in de maand mei of, 
als het weer niet meewerkte, juni.
Indien zij de juiste weg volgden, zagen zij hun zaailingen in de voor ons land 
normale groeitijd — mei tot en met september — opgroeien tot plantjes, 
welke goed droog gehouden gemakkelijk door de winter waren te brengen. 
Aangenomen mag worden, dat ook nu nog zeer velen met succes in de 
hiervoor genoemde maanden hun zaden aan de aarde toevertrouwen.
In de loop der jaren is gebleken, dat het voor werkelijk ervaren cactus
kwekers mogelijk is met gunstige gevolgen het gehele jaar door te zaaien 
indien zij beschikken over een ideale — dus onder alle omstandigheden 
goed verwarmbare en zeer veel licht ontvangende kas.
Aangezien cactusverzamelaars over het algemeen niet beschikken over een 
kas zoals hiervoor bedoeld, integendeel zij zich voor zover het de huisvesting 
van hun planten betreft gedurende het tijdvak oktober tot en met half april
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in de regel nogal moeten behelpen, is het gewenst, dat zij zich voor zover dit 
de zaaierij betreft, een grote mate van beperking opleggen.
Persoonlijk geef ik  er na zoveel jaren ervaring de voorkeur aan, de meeste 
cactussoorten te zaaien gedurende het tijdvak januari to t en met juni. H ierbij 
moet evenwel worden opgem erkt, dat ik  het voor enkele soorten, welke vooral 
als jonge zaailing nogal gevoelig zijn en gem akkelijk wegvallen, aanbevelens
waardig vind te wachten to t de tweede helft van maart. Ik denk hierbij o.a. 
aan Astrophytum s, Krainzia longiflora, e.d.
Indien velen vroeg in het voorjaar op warm te zaaien, doen zij d it stellig niet 
w ijl zij zo bijzonder ongeduldig zijn, doch omdat zij beogen het eerste groei
seizoen van hun zaailingen be langrijk te verlengen. Het is duidelijk, dat men, 
naarmate vroeger w ord t gezaaid, bij een ju iste behandeling om streeks einde 
sep tem ber—  derhalve bij het ingaan van de rusttijd  —  zal kunnen beschikken 
over naar verhouding to t de soort sterkere en grotere plantjes. U iteraard be
re ikt men er tevens mede, dat vroeger in het jaar kan worden verspeend en 

entbare zaailingen beschikbaar zijn.
Zeer gunstige gevolgen kunnen worden bereikt, indien reeds in januari-februari 
op warmte kan worden gezaaid. De zaailingen hebben dan de eerste maanden 
op warm te een wat kunstm atige —  doch daarna van mei to t en met septem ber 
een langdurige natuurlijke groeitijd  voor zich. De wat kunstm atige groei op 
warm te in de donkere maanden januari to t en met april leidt uiteraard niet 
to t vorm ing van sterke plantjes. Integendeel, de zaailingen groeien wat week 
op. D it nadeel w ord t evenwel volledig opgeheven gedurende de zomermaan
den. De planten worden dan harder, m inder gevoelig voor vocht en vallen 
niet zo gem akkelijk meer ten prooi aan de een of andere schimmel.
Juist omdat zeer jonge zaailingen zo gem akkelijk worden aangetast door de 
een of andere draadzwam moet men bij voorkeur niet in januari-februari 
zaaien, indien men de opgekomen zaailingen niet een zeer lichte plaats kan 
geven. Indien het laatste niet m ogelijk is, kan men het zaaien beter enkele 

maanden —  dus to t maart —  uitstellen.
Naar mate men la ter zaait, zal men aan het einde van het groeiseizoen be
schikken over kleinere zaailingen. Z ij zullen evenwel indien zij goed worden 
verzorgd, in een uitstekende conditie verkeren, omdat zij zich van de aanvang 
af zonder kunstm atige bodemwarmte en onder ideale omstandigheden voor 
zover d it de toetreding van licht betre ft konden ontw ikkelen. Goed droog en 
koel gehouden kan zo’n wat laat zaaisel zonder enige moeite door de w in ter 

worden gebracht.
Eertijds, toen ik mezelf voo r zover d it de kasverwarming betro f nogal moest 
behelpen, stonden al mijn planten to t zelfs de kleinste zaailingen droog en 
koel doch uiteraard vorstvrij van 31 augustus —  bij u iterst gunstig weer 
15 septem ber —  to t 1 april bij een minder gunstig voorjaar 15 april. Sinds ik 
de beschikking heb over een zeer goede kas houd ik mijn verzameling met 
inbegrip van de jonge zaailingen in rust van 1 oktober to t half februari. 
O m streeks laatstgenoemd tijds tip  geef ik al mijn planten zij het matig —  
w eer wat water. U iteraard w ord t die w aterg ift naarmate de zonnewarmte in 
kracht toeneem t ge le ide lijk  aan verhoogd.
Gezegd mag worden, dat cactussen, voor zover d it de wat snellergroeiende 
soorten betreft, zonder bezwaar door een ervaren verspener voor de eerste 
maal kunnen worden verplant (gepikeerd of verspeend) zodra de eerste doorn- 
bundeltjes zichtbaar zijn. In de regel zal d it het geval zijn ongeveer zes weken 
nadat de laatste plantjes van een bepaalde soort zijn opgekomen. Dergelijke
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zeer jonge plantjes worden bij het pikeren evenwel gemakkelijk beschadigd 
aan de wortelhals of daarboven en gaan dan in de regel verloren. Een lichte 
beschadiging van het wortelgestel behoeft niet aanstonds te leiden tot verlies. 
Het ligt voor de hand, dat het voor beginnelingen aanbeveling verdient het 
verspenen van hun cactuszaailingen uit te stellen tot de plantjes wat ge
makkelijker te hanteren en wat minder kwetsbaar zijn. Voor de meeste soor
ten zal dit het geval zijn zodra de plantjes ±  3 maanden tellen.
Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, zal men vroeger kunnen verspenen 
naarmate men vroeger zaaide. Naar de ervaring mij leerde is het bepaald 
nuttig indien zaailingen als plantjes van ±  drie maanden of jonger worden 
verspeend. Vaak zullen de omstandigheden dit evenwel niet veroorloven. Dit 
bijvoorbeeld indien men voor de moeilijkheid staat zeer grote hoeveelheden 
te moeten pikeren terwijl daarvoor onvoldoende tijd en te weinig arbeids
krachten beschikbaar zijn. Naar mijn mening dient men er dan niettemin naar 
te streven, dat plantjes welke gedurende het tijdvak begin januari tot einde 
juni werden gezaaid nog vóór 20 augustus te verspenen, zodat zij nog voor 
het einde van de groeitijd kunnen vastgroeien.
Het is beslist nadelig indien zaailingen niet op tijd worden gepikeerd. Met 
planten is het naar mijn mening net zo gesteld als met mensen en dieren. 
Hoe goed zij later ook worden gevoed en verzorgd, men blijft het hun gehele 
leven aanzien, indien het hen in hun jeugd aan een en ander heeft ontbroken. 
Plantjes, welke op tijd worden verzet, krijgen een belangrijk sterker en rijker 
vertakt wortelgestel en groeien vlotter dan degenen, welke na een jaar of 
zelfs nog later worden gepikeerd. Dit geldt niet uitsluitend voor cactussen, 
doch voor alle kweekgewassen, welke in jeugdige staat enige verzetbeurten 
vorderen.
Degenen die om de een of andere reden er niet toe kunnen komen hun wat 
laat —  bijvoorbeeld in juli of augustus gezaaide cactussen tijdig voor het 
ingaan van de winterrust te verspenen, handelen naar mijn mening het ver
standigst als zij hun jonge —  uiteraard wat kleine zaailingen droog en koel 
doch vorstvrij door de winter brengen.
Zaailingen mogen in de groetijd nimmer droog staan, omdat de haarwortels 
dan afsterven en de groei tot stilstand komt. Hier staat evenwel tegenover, 
dat cactussen en vooral de jonge zaailingen daarvan gemakkelijk verloren 
gaan als zij gedurende de donkere maanden van het jaar onder wat on
gunstige omstandigheden matig vochtig worden gehouden. Zeker zal er 
geen sprake van zijn, dat men met meer plantjes de winter uitkomt dan men 
er mee is ingegaan.
De groei van veruit de meeste hier te lande gekweekte cactussen staat 
's winters, in de omstandigheden waaronder zeker 95% van de liefhebbers 
hun planten door de winter moeten brengen stil. De planten —  ook de zaai
lingen —  verliezen hun haarwortels en zijn derhalve niet in staat water op 
te nemen. Indien men ze niettemin matig vochtig houdt, zullen zij verrotten. 
Zij, die met betrekkelijk geringe verwarmingsmogelijkheden een zaaisel droog 
en koel door de rusttijd brengen, zullen ervaren, dat de plantjes zeer ge
leidelijk aan gaan krimpen en zich als het ware in de aarde terugtrekken. 
Zodra zij in het voorjaar evenwel weer matig water toegediend krijgen, gaan 
de zaailingen weldra weer aan de groei en veroveren zeer snel het schijnbaar 
verloren gegane terrein.
Naar mijn mening verdient het, zelfs indien men beschikt over een zeer veel 
licht ontvangende kas met uitstekende verwarmingsmogelijkheden, aanbeveling
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cactuszaailingen gedurende de winterperiode rust te geven. Op de vind
plaatsen in de natuur krijgen verreweg de meeste cactussoorten die rust — 
zij het in de droge periode — ook zij moeten dan vaak in leven blijven 
onder vrij wat ongunstiger omstandigheden dan bij de meeste liefhebbers hier 
te lande in een minder dan matig verwarmde kas, n.l. als zeer jonge zaailingen 
in extreem hoge temperaturen.
Uiteraard is het onder bijzonder gunstige omstandigheden mogelijk jonge 
zaailingen gedurende de wintertijd aan de groei te houden. Men dient dan 
evenwel geluk te hebben en moet ze een plaats kunnen geven, welke voldoet 
aan de hoogste eisen voor zover dit de toetreding van licht betreft.
Geluk dient men te hebben omdat het gevaar voor het optreden van draad- 
zwammen in vochtig gehouden zaailingen gedurende het gehele najaar, de 
winter en het voorjaar lang niet denkbeeldig is en in enkele dagen een geheel 
zaaisel verloren kan gaan. Gedurende de donkere maanden aan de groei 
gehouden zaailingen gaan zeer veel sterker de winter in dan zij er weer 
uitkomen. Zij verkrijgen een zwakke constructie, omdat zij maand na maand 
kunstmatig op temperatuur gehouden hier te lande zelfs op de lichtste plaats 
onvoldoende licht ontvangen. giot v0|gt

3LK  1968
De plaats, die door de Belgische liefhebbers is uitgekozen voor de 3 L. K. 1968 is volkomen 
verschillend van de beide voorgaande gelegenheden. Het Domein Hengelhoef is een 
prachtig vakantie-oord, geknipt voor zo'n bijeenkomst. Een mooie omgeving, zodat de heren 
liefhebbers, waarvan de echtgenoten weinig lust gevoelen de lezingen alle bij te wonen, 
hun vrouw een rustige vakantiedag kunnen aanbieden, vooral, omdat in de bungalows 
tweepersoons-kamers zijn en de ruimte tussen deze bungalows er voor zal zorgen, dat 
degenen, die behoefte hebben aan een goede nachtrust niets te kort zullen komen.
Helaas kan nog niet met zekerheid gezegd worden, welke sprekers zullen komen. U kunt 
er echter zeker van zijn, dat ook dit tot in de puntjes verzorgd wordt. Laat dit dus geen 
reden zijn uw aanmelding als deelnemer uit te stellen.
De inschrijving kan voor deelnemers, in Nederland woonachtig, uitsluitend geschieden 
door storting of overschrijving van f  20,— per persoon op girorekening 1036464 van de 
Ned. Midd. Bank te Venlo ten gunste van rek. 1083 van G. J. M. Linssen te Venlo i.z. 3 L.K. 
Om organisatorische redenen sluit de inschrijving op 31 augustus a.s.
Voor eventuele inlichtingen kunt u zich wenden tot J. de Gast, Graag Gerhardstraat 10 
te Venlo, telefoon 17535. j ^  Qast

VRAAG EN AANBOD
Op de vergadering in Delfzijl is besloten dat de 
leden onder deze rubriek één keer per jaar een 
aanvraag of aanbieding kunnen plaatsen van 
beperkte omvang. De redacteur zal als de aan
biedingen te lang zijn de omvang kunnen be
perken. Deze keer heb ik een vrij lange aan
bieding opgenomen omdat er maar twee waren. 
In de toekomst zal dit niet mogelijk zijn. Ook 
kunnen overtollige planten te koop aangeboden 
worden.

Te ruil aangeboden
3 jarige zaailingen van Parodia sanguiniflora, 
microsperma, mamatacantha, saltensis, gracilis,

elegans, otuyensis, juvispina, ocampoi, suprema, 
spec. salta V III. A (H .U.), spec. catamarca 1 C  
(H .U.), penicillata. Rebutia pettersonii, Mamm. 
ritterii, schwartziana, Lobivia peclardiana albifl., 
id winteriae, hastiferu, Chileoreb. napina, reichei, 
Copiapoa humilis, remontana, Echinopsis rojasii 
albiflora, ritterii, leucorhodantha en anderen br. 
m. aan aanbiedingen aan P. Stoppelenburg, Weth. 
Venteweg 168, Gouda.
Te ruil aangeboden bewortelde en onbewortelde 
stekken van div. soorten vetplanten. Geen cac
tussen. Lijst op aanvraag. Wil ook beginners 
gratis aan stek helpen. C . van Alphen, Blauw- 
sparstraat 14, Dorst, Breda.

Foto voorpagina: Mammillaria heyderi
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ROTTERDAM:
Op onze bijeenkomst in de maand mei werd 
een forumavond gehouden. De vele vragen 
gaven aanleiding tot onderlinge discussie en 
bespreking; zodat dit een nuttige en uiterst 
gezellige avond is geworden.
Op 8 juni werd een plantenkeuring gehou
den waarvoor veel zeer mooie planten wa
ren ingezonden. De keurmeesters, de heren 
Moerman en Slikkerveer hadden geen ge
makkelijke taak. Gedurende de keuring, die 
in een afzonderlijk vertrek plaats vond heb
ben wij genoten van een serie zeer mooie 
dia's, door de heer J. Gouman geprojecteerd 
en door hemzelf opgenomen tijdens de op
bouw en gedurende de tentoonstelling vorig 
jaar in Diergaarde Blijdorp.
Hierna volgde de uitslag van de keuring: 
Voor kaskuituur (platte bak) behaalde de 
heer G. Bouwmeester het hoogste aantal 
punten en voor kamerkultuur de heer M. 
Donker het hoogste aantal.
23 Mei (Hemelvaartdag) werd de laatste bij
eenkomst gehouden voor de beginners, op 
de kwekerij van de voorzitter, te Schiplui
den. Dit was een bijeenkomst voor praktisch 
werken, enten, stekken, enz., voor hen die 
op die dag niet in de gelegenheid waren 
werd hetzelfde programma op 25 mei be
handeld. Voor beide bijeenkomsten was 
grote belangstelling, zowel van de begin
ners als van de oudere leden.
Zaterdag 15 juni maakten wij een grote 
excursie naar Wageningen — Succulentari- 
um — in de voormiddag en in de namiddag 
naar Utrecht, de Kwekerij van de firma van 
Straelen. Dit is een prachtige dag geworden.

Met 47 deelnemers werd aan deze tocht 
deelgenomen, ze zal ons nog lang in her
innering blijven. Vanaf hier nog een woord 
van dank aan de heer Ruisch, die op zo 
prettige wijze zo groot gezelschap heeft 
rondgeleid.

J. L. de Slegte.

AFD. GOOI EN EEMLAND
Mevrouw C. Fokker, lid van onze afdeling, 
had voor de bijeenkomst op 4 juni j.l. een 
aantal schriftelijke vragen opgesteld en aan 
onze voorzitter overhandigd met de suggestie 
deze als quiz met de aanwezige leden te 
behandelen.
Op verschillende kon men niet zo snel een 
goed passend antwoord geven, te meer daar 
vele van zeer gespecialiceerde aard waren. 
Toch lokte deze vragen weer een uitvoerige 
discussie rond de vergadertafel.
In de tweede helft van de avond liet de 
heer F. Sjollema ons genieten van zijn dia’s. 
Voor een groot deel geen beginners planten 
om het zo maar eens te noemen, maar voor 
de gevorderden onder ons.
Wij zagen ondermeer planten uit de geslach
ten Copiapoa, Pyrrhocactus en Neochilenia. 
Omstreeks sluitingstijd van de vergadering 
bleek maar de helft van de opnamen te zijn 
vertoond, dit zou voor een volgende keer 
bewaard worden.
Tot slot was er naturulijk een hartelijk aplaus 
aan de heer Sjollema van ons.

Secr. N. G. Hafkamp 
v. Amstellaan 10 
Loenen a/d Vecht.

NIEUWS UIT ENGELAND
De redactie ontving een brief van Mr. H. Middleditch, 5 Lyons Ave., Hetton Ie Hole, 
Co. Durham, England.
Mr. Middleditch vestigt hierin de aandacht op het tijdschrift voor liefhebbers van Zuid- 
Amerikaanse Cactussen „The Chileneas” . Bovendien heeft deze groep liefhebbers een 
aantal correspondentiekringen z.g. „Round Robins” in het leven geroepen. De leden van 
een kring ontvangen van de leider een brief over een bepaald onderwerp, waaraan zij iets 
van hun eigen waarnemingen aan toevoegen. Daarna maakt deze brief nogeens de ronde, 
zodat ieder lid kan lezen wat anderen geschreven hebben. Er bestaan „Round Robins” 
voor liefhebbers van de geslachten Frailea, Parodia, Notocactus (inc. Eriocactus, Brazili- 
cactus), Neoporteria, (incl. Neochilenia, Horridocactus, Pyrrhocactus) en Trichocereus. 
Leden van Succulenta die hierover meer willen weten, of willen deelnemen aan een van 
deze „Round Robins” kunnen zich in verbinding stellen met Mr. Middleditch.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
RMsberqen N.Br.
Secretaresse: Mevrouw E. A. M. VERDUIN-DE 
BRUIN, Koningsweg 2, Beekbergen, Telefoon 
05766—1840.
2de Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 
10. Vonlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172 a, Scheveningen, Postrekening 68 05 96 
of rekening 325, Raiffeisenbank, Keizerstraat 122. 
Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestraat 89, Stiphout 
(post Helmond), Telefoon 04920—23903. 
Bibliothecaresse: Mevrouw H. VRIESENDORP VAN 
AALDEREN, Ligusterlaan 2, Oostvoorne.
Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en België f 10,— en voor leden in het 
buitenland f  15,— per jaar met g r a t i s  maand
blad „Succulenta” .
Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand In 
het bezit van de redacteur zijn.
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Gymnocalycium horridispinum G. Frank
H. DAMSMA, Laagstraat 431, Eindhoven

Deze soort werd door G erhart Frank in 1963 in het januari nummer van 
,,Kakteen und andere Sukkulenten”  beschreven. De argentijnse verzamelaar 
H. Fechser stuurde mij midden 1964 een vierta l planten van deze zeer karak
te ristieke soort. De in die tijd  in zwang zijnde en komende blik-ku ltuur bleek 
uiterm ate geschikt voor deze im port-planten; want drie van de v ie r planten 
bloeiden, hoewel spaarzaam, het jaar daarop.

Eén exemplaar echter, dat wat ouder bleek, gezien de afmetingen (hoogte 
8,5 cm; diam. 6,5 cm) en de zeer verweerd uitziende basis, vond het kennelijk 
niet nodig te bloeien, hoewel de bew orteling geen moeilijkheden gegeven had. 
O pm erkelijk was dat deze plant nagenoeg niet gegroeid was in tegenstelling 
to t die planten, w elke wel bloeiden.
Toen ook het jaar daarop bloem loos voorbijg ing besloot ik de plant dan maar 
te enten.
Geënt werd op Soehrensia bruchii (Br. & R) Backbg., wegens het niet voor- 
hande zijn van een andere, meer gebru ike lijk  type onderstam van dezelfde 
afmetingen.
Het duurde echter een aantal maanden voordat enige groei geconstateerd 
werd, maar d it jaa r tooide ook deze plant zich met fraaie bloemen.
Zoals de soortnaam aangeeft hebben we met een ruige, stekelige bedoorning 
te doen en inderdaad is de plant hiermee typisch gekarakteriseerd.
M instens even opm erkelijk echter zijn de 6 cm lange bloemen, die, indien
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geheel geopend 5-6 cm diam eter zijn. O ntspringend uit areolen, die reeds 
de eerste dorens dragen ontw ikke lt de v io le tk leurige knop zich to t bloem, 
waarvan de kleur na enige dagen m inder in tensief w ordt. Voordat de bloem 
verw elkt, is de kleur zacht rosé met een du ide lijk  dieper rosé middenstreep 
op de bloembladen.
De tijd  van bloeien is vrij lang, n.l. 8-12 dagen. Volgens Frank be tre ft het hier 
botanisch gezien een w erke lijk  goede soort.
Afgezien daarvan echter (of misschien beter gezegd: ju is t mede daarom) 
behoort deze opm erkelijke plant in geen verzam eling te ontbreken.
Te zijner tijd  zal daarom door het C lichéfonds zaad aangeboden worden 
van deze soort.

Glandulicactus uncinatus (GaU Backbg
Foto voorpagina: G landulicactus uncinatus (Gal.) Backbg.

w. STERK

Zoals met een groot aantal cactussoorten is ook bij deze plant de ju iste naam 
een moeilijke zaak. Het geslacht G landulicactus is in 1938 door Backeberg 
beschreven. D oor Britten en Rosé was deze soort bij het geslacht Ferocactus 
ingedeeld. Marshall bracht in 1941 de plant onder bij het geslacht Thelocactus. 
Buxbaum vond in 1951 dat deze soort volgens hem beter in het geslacht 
Hamatocactus kon worden ondergebracht. De naam moet dan zijn Hamato- 
cactus uncinatus (Gal.) Buxb. V oor al deze indelingen zijn argumenten aan 
te voeren. Bij w elk geslacht u deze soort w ilt onderbrengen is afhankelijk 
van het belang dat u aan verschillende kenmerken hecht.
Het is dan ook heel goed te verdedigen zowel G landulicactus als Hamato
cactus weer bij het geslacht Ferocactus terug te brengen.
Het afgebeelde exemplaar is een im portplant gekw eekt in een zwarte plastic 
pot van 10 cm 0 . Na een paar jaar in mijn verzameling, is de kleur nog even 
mooi grijsgroen als toen ik hem kreeg. Tot nu toe komen er ieder jaar meer 
bloemen in, die prachtig bronsrood van kleur zijn en dagenlang mooi blijven. 
Omdat niet alle bloemen tegelijk  open komen duurt de bloei enkele weken. 
In de kas is het niet m oeilijk goede im porten in leven te houden. In zwarte 
potten o f in blikken w ortelen ze snel. Ze groeien niet snel, maar dat is bij 
reeds volwassen planten ook niet te verwachten.
U it zaad zijn ze ook goed te kweken. Het beste is dan wel de zaailingen te 
enten op Pereskiopsis. Ze groeien dan zeer snel. Op eigen w orte l is het niet 
eenvoudig de kleine zaailingen zonder verlies de eerste w in ter door te k rij
gen. Het duurt dan meestal nog jaren voor de eerste plantjes bloeibaar zijn. 
In de kamer zal d it niet veel liefhebbers lukken.
Bij vroeg zaaien en na enkele weken enten op Pereskiopsis kunnen de plantjes 
nog hetzelfde jaar op een d ikkere entstam worden overgeënt. O ok kunnen ze 
in de kamer op Pereskiopsis overw interen en het volgend voorjaar overgeënt 
worden. Na een paar jaar kunnen de eerste planten dan bloeien.
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Epifietische Kalanchoés
W. STERK

Epifieten zijn planten die op andere planten groeien, meestal op boomtakken 
zonder aan deze planten voedsel te onttrekken.
Veel mossen en varens, maar ook Orchideeën, Bromelia-achtigen en bij de 
cactussen de meeste Rhypsalis en Epiphyllumsoorten groeien op deze manier. 
De mossen en varens komen gewoonlijk het eerst. Zij vormen de kiemplaatsen 
voor de zaden van de hogere planten.
De wortels vinden daartussen steun en voedsel. Dit voedsel komt vooral uit 
tussen de planten vergane bladeren. Ook het van de bladeren afdruipende 
regenwater bevat voedingsstoffen afkomstig van uitwerpselen van vogels en 
insecten. Waarschijnlijk geven de bladeren van de bomen dikwijls ook stoffen 
af die voor deze planten bruikbaar zijn.

Kalanchoe gracilipes Kalanchoe jongmansi

Gewoonlijk komen bij epifieten ook luchtwortels voor aan de stengels. De 
naam luchtwortels is niet helemaal juist. Dikwijls wordt gedacht dat ze voor 
de ademhaling van de plant dienen. De ademhaling vindt bij de planten plaats 
door alle delen dus ook door de bladeren en stengels. Luchtwortels hechten 
zich vast aan alles waar ze toevallig tegenaan komen. Ze nemen ook water 
en opgeloste stoffen op. De luchtwortels kunnen ook uit de vochtige lucht 
water opnemen.
Het kweken van epifieten is niet moeilijk. Het grondmengsel moet los en 
waterdoorlatend zijn. Halfvergaan blad, veenmos en varenwortel wordt dikwijls
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aanbevolen. De varenwortels kunnen vervangen worden door fijngeknip te  
heistruikjes of ander hard plantenmateriaal zoals boom schorsstukjes of w orte ls 
van harde in zure grond groeiende grassoorten zoals het bekende pijpestrotje  
van de vochtige hei.
In de groeiperiode hebben ze nogal vochtige lucht en veel w ater nodig. In de 
rustperiode kunnen ze bijna droog staan. Veel epifieten kunnen in de natuur 
ook op begroeide rotsen en stenen groeien, zodat ze dus niet a ltijd aan 
andere planten gebonden zijn.

Kalanchoe porphyrocalyx

In de kamer kunnen ze ook goed gekweekt worden, als ze niet te veel zon 
krijgen en nu en dan met een bloemenspuitje worden beneveld.
Het geslacht Kalanchoe w ord t in drie ondergeslachten verdeeld: het onder
geslacht K itchingia waarbij de epifietisch groeiende Kalanchoe gracilipes (Bak) 
Baill. behoort, te lt maar weinig soorten. Deze soort komt van Madagaskar. 
De afhangende stengels kunnen to t 60 cm lang worden. De eironde blaadjes 
zijn aan de rand iets ingesneden, gekarteld of gezaagd. De 2,5 cm lange roze
rode bloemen komen meestal in maart. Ze blijven wekenlang mooi. A ls hang- 
plant in de kas of op een geschikt plaatsje in de kamer is deze soort niet 
m oeilijk te kweken. De malse blaadjes schijnen voor slakken zeer smakelijk 
te zijn. In bladgrond met wat veenmos w orte lt een stek in enkele dagen en 
bloeit nog hetzelfde jaar.
Het ondergeslacht Bryophyllum te lt ook een aantal mooie epifieten. Deze 
maken in kuituur meestal slechts zelden broedknoppen langs de bladranden, 
zodat ze niet zoals b.v. Kalanchoe (Bryophyllum ) tubiflorum , een lastig on
kruid in de kas kunnen worden.
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Kalanchoe mangini R. Hamst et H. Perr. de la Both, eveneens van Madagaskar 
is ook een hangende of kruipende plant. Deze soort kan op een meer zonnige 
plaats staan. In iedere goede grond groeit de plant uitstekend. In de kamer 
zullen er wat minder bloemen komen dan in de kas, maar op de juiste plaats 
lukt het wel. Het is een nogal snel groeiende soort met donkergroene bijna 
ronde blaadjes die wat dikker zijn als bij de vorige soort. De bloemen zijn 
helderrode hangende klokjes, die op een geschikte standplaats in maart of 
april in grote hoeveelheid de plant kunnen sieren. Een zeer lichte plaats is 
noodzakelijk. Veel zon is niet nodig. Aan de uitgebloeide toppen komen 
nieuwe plantjes, die direkt wortelen en doorgroeien.
Kalanchoe uniflora (Stapf.) R. Hamet komt ook van Madagaskar. De blaadjes 
zijn dikker, dus meer succulent als bij de vorige soorten.
Het plantje blijft kleiner en groeit niet snel. De bloemen komen ook in maart- 
april en lijken veel op die van de andere genoemde soorten. De kleur is 
meer paarsrood. Deze soort moet droog gehouden worden in de winter, en 
heeft ook in de zomer maar weinig water nodig.
Volgens mijn ervaring heeft deze soort graag een mengsel van steentjes met 
voedzame bladgrond. Hoewel de soortnaam uniflora is, dragen de stengels 
dikwijls twee of drie bloemen.
Kalanchoe porphyrocalyx (Bak) Baill. komt ook al van Madagaskar. De 
stengels van deze soort zijn wat steviger en hangen niet. De blaadjes zijn 
langwerpig met een onregelmatig gekartelde rand. Een zonnige warme stand
plaats in de zomer. De kweekwijze is hetzelfde als bij Kalanchoe uniflora, al 
heeft deze soort graag in de groeitijd iets meer water. Er zijn een aantal 
bloemkleurvariëteiten beschreven. De bloemkleur is echter ook zeer sterk 
afhankelijk van het licht tijdens het openkomen van de bloemen. Dat open
komen duurt nogal lang. Bij veel licht zijn de bloemen rozerood overgaand in 
geel. Als de planten weinig zon krijgen wordt de bloemkleur niet zo mooi. 
Er bestaat ook een variëteit met gele bloemen.
Tot slot nog een klein aan de voet houtachtig rechtopgroeiend plantje met 
smalle gaafrandige blaadjes. Kalanchoe jongmansi R. Hamet. Het is een heel 
sterk plantje, dat in de winter vrijwel droog kan staan. Het groeit goed in 
een mengsel van steentjes of potscherven met bladgrond.
De eindstandige bloemen zijn meer openstaand en mooi geel van kleur. Ook 
deze soort bloeit wekenlang vroeg in het voorjaar. Van deze soort heb ik 
nergens gevonden dat het in de natuur een epifiet is.
De ondervinding heeft mij geleerd dat deze soort op dezelfde manier ge
kweekt als epifieten in zeer losse grond goed groeit en bloeit.
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Het v e rsp e n e n  van  c a c tu sza a ilin g e n  
en w at d a arb ij een  rol kan  sp e le n  II
P. F. DIEMEL

De ervaren cactusverzamelaars weten reeds jaren, dat het een onmogelijke 
zaak is cactussen ’s winters te laten doorgroeien en de verzameling niettemin 
in stand te houden. Wèl kan men, indien men beschikt over een veel licht 
ontvangende — goed verwarmbare kas, zijn planten in het najaar wat langer 
aan de groei te houden en in het voorjaar wat vroeger tot ontwikkeling bren
gen, zodat de rusttijd met 6 tot 8 weken wordt bekort. Hetgeen geldt voor 
volwassen planten, gaat naar mijn mening evenzeer op voor zaailingen.
Naar het mij voorkomt, heeft het ook al weinig zin een wat laat zaaisel ge
durende de wintertijd aan de groei te houden in de hoop dat zich nog wat 
„nakomertjes” zullen ontwikkelen. In ieder zaaisel, onverschillig van welk 
plantengeslacht, zal men altijd „hardlopers” en „achterblijvers” aantreffen. 
De zaailingen, welke zich het eerst en vlotst ontwikkelen zullen altijd de 
sterktste planten blijken, de nakomertjes daarentegen de zwakste. Bij lange 
na niet iedere zaailing zal zich ontwikkelen tot een flinke gezonde plant. 
Goede kwekers behouden van een zaaisel van bijvoorbeeld Cyclames uit
sluitend de sterkere exemplaren en laten de zwakke verdwijnen. Waarom zou 
men ten opzichte van cactussen een andere gedragslijn volgen?
Mijn conclusie moet luiden, dat de cactusliefhebber met beperkte middelen 
de sterkste planten zal kweken indien hij vroeg — althans vóór juli zaait, 
zijn zaailingen op tijd verspeend, ze zo vlot mogelijk laat opgroeien en ze 
gedurende de donkere maanden rust geeft.
Het verspenen is een bijzonder eenvoudig werkje, dat echter wel enig geduld 
vordert. Ongeveer veertien dagen voor de tijd van verspenen daar is, worden 
de zaailingen droog gehouden. De jonge plantjes kunnen dan, door er een 
spaan of potlood onder te steken, gemakkelijk worden losgemaakt zonder 
het wortelgestel noemenswaardig te beschadigen. Een eventueel te veel aan 
aarde laat zich tussen duim en wijsvinger gemakkelijk verwijderen.
De test of het kistje waarin de plantjes zullen worden gepikeerd, moet ter 
voorkoming van schadelijke draadzwammen tevoren goed worden gereinigd. 
Men kan dit o.a. doen met behulp van een ketel kokend water waarmede men 
de wanden en de bodem begiet. Zelf bekleed ik mijn verspeenkisten van 
binnen met een vel dun tot tegen de randen opstaand plastic. Uiteraard dient 
men bij de watergift rekening te houden met het feit, dat de kist op de hier
voor beschreven wijze behandeld, niet is gedraineerd en derhalve geen water 
doorlaat. Voordelen zijn, dat minder vaak water behoeft te worden gegeven 
en de kisten langer bruikbaar blijven.
De grond voor de zaailingen dient, voor zover het een bovenlaag van ± 
21/2 cm betreft niet al te veel — doch ook niet te weinig voedende bestand
delen te bevatten. De plantjes moeten er evenwel in kunnen vinden hetgeen 
zij nodig hebben. Dit doel kan worden bereikt door een hoeveelheid normale 
potgrond voor cactussen te vermengen met een derde gedeelte rivierzand. 
Dit grondmengsel wordt door fijn horregaas goed gezeefd. Het moet der
halve niet nat zijn.
De kist wordt tot ± 2y2 cm onder de rand gevuld met normale goed verteerde 
cactusaarde, welke tevoren met behulp van een aszeef is ontdaan van grove
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deeltjes. Daarna wordt zij tot aan de rand bijgevuld met de fijngezeefde 
grond. De oppervlakte wordt met een latje glad afgestreken en met behulp 
van een plankje licht aangedrukt.
Het aanbrengen van de aan voedingsstoffen wat minder rijke bovenlaag heeft 
tot doel de plantjes er toe te dwingen hun wortelgestel wat sterker te ont
wikkelen. Zij moeten met hun wortels in een bredere omvang, naar voedsel 
zoeken alvorens zij de zoveel vruchtbaarder onderlaag van normale cactus- 
aarde bereiken.
De onderlinge afstand waarop de zaailingen moeten worden verspeend loopt, 
naar voor de hand ligt, uiteen. Voor de kleinblijvende, langzamer groeiende 
soorten zal de tussenruimte kleiner dienen te zijn dan voor die welke zich 
van de aanvang af sneller ontwikkelen. Men zal hierbij naar eigen inzicht 
te werk moeten gaan. Er zijn soorten waarvoor een afstand van 1 cm rijkelijk 
voldoende is, terwijl anderen een tussenruimte vragen van 21/2 cm. Ver- 
speende zaailingen, welke niet al te ver uiteen staan, zullen over het alge
meen beter groeien dan die, welke een te grote tussenruimte kregen. 
Persoonlijk maak ik voor het pikeren van kleine zaailingen gebruik van een 
pincet waarvan de scherpe kanten wat zijn afgevijld of -geslepen en een 
pikeerhoutje of potlood. Met behulp van een stukje bamboe of een andere 
buigzame houtsoort kan men ook een soort pincet of tangetje vervaardigen 
waarmede men de zaailingen kan aanvatten.
Het plantje wordt, teneinde beschadiging te voorkomen, voorzichtig met het 
pincet opgenomen en in het gaatje geplaatst, dat even tevoren met de punt 
van het potlood of het pikeerhoutje loodrecht in de aarde is geprikt. De 
zaailing wordt dan even in het plantgaatje vastgehouden en met het potlood 
aangeaard en moet dan vrijwel even zo diep in de aarde staan als tevoren 
in de zaaitest. De omringende grond wordt met de stompe zijde van het 
potlood of pikeerhoutje voorzichtig wat aangedrukt.
Voor zaailingen, welke zo groot zijn, dat ik ze kan opnemen met de vingers 
maak ik geen gebruik van een pincet en wat grovere zaailingen verzet ik 
zelfs uitsluitend met de vingers. De kans op beschadiging is dan wel geheel 
uitgesloten.
Uiteraard dient men er zorg voor te dragen, dat de oppervlakte van de pikeer- 
bak of kist gelijk blijft, zodat het water bij het bespuiten of gieten van de 
zaailingen gelijkmatig kan wegzakken en niet naar één kant of naar allerlei 
grotere of kleinere kuiltjes wegvloeit. Indien men hier onvoldoende aandacht 
aan besteedt kan dit leiden tot het gevolg, dat na een of meer gietbeurten 
een deel van de plantjse te diep en een ander deel te hoog staat of wel dat 
sommige plantjes te veel en andere te weinig water krijgen.
Na het pikeren krijgt de verspeenkist een tegen de zon beschermd plaatsje 
of wel men zet ze in de zon en legt er een krant over. Men kan ze dan ge
leidelijk aan de zon wennen door aanvankelijk kleine gaatjes in de krant te 
knippen en die zeer geleidelijk aan te vergroten. Zelf kweek ik mijn zaailingen 
altijd wat geschermd op tot zij goed aan de groei zijn.
Indien bij aanhoudend warm weer in de maanden juni, juli en augustus wordt 
verspeend, kan het vaak gewenst zijn de zaailingen reeds na een dag met 
behulp van een verstuiver of een bloemenspuit een matige hoeveelheid water 
te geven. De gift daarvan wordt geleidelijk aan wat opgevoerd tot een zo
danige hoogte, dat de plantjes nooit langer dan enige uren bepaald nat zijn. 
Zo af en toe zal het gewenst zijn de aarde eens een of twee dagen te laten
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opdrogen. Bepaalde richtlijnen zijn hierbij moeilijk te geven omdat de weers
gesteldheid uiteraard een belangrijke rol kan spelen. In de hiervoor genoemde 
maanden droogt de aarde vaak zeer snel op en dient men er ook al tegen 
te waken, dat die niet langere tijd stofdroog blijft. Het gaat er om het juiste 
midden te kiezen en dit is vooral een zaak van eigen inzicht.
Indien men gebruik wil maken van een gieter, moet dit vooral voor pas ver- 
speende zaailingen er een zijn met een fijne broes, derhalve een met uiterst 
kleine gaatjes. Men handelt dan wel het voorzichtigst, indien men de pikeer- 
bak op de grond zet en er op enige hoogte naast begint te gieten. Indien 
men de broes te laag en regelrecht op de zaailingen richt is het gevaar niet 
denkbeeldig, dat zij uit de grond worden gespoeld. Men moet de broes bij 
voorkeur ook snel heen en weer bewegen. Dat daarbij aan alle zijden van 
de pikeerkist gietwater terechtkomt is minder bezwaarlijk dan dat de zaai
lingen worden overspoeld en voor een belangrijk gedeelte niet meer zijn 
terug te vinden.
Zodra de plantjes dermate zijn gegroeid, dat zij elkander beginnen te raken, 
moet men met de watergift voorzichtig worden, omdat de grond dan niet zo 
snel meer opdroogt, het water tussen de plantjes blijft hangen en dan ge
makkelijk ,,smeul” optreedt. Indien de plantjes tenslotte zelfs te dicht tegen 
elkander zijn aangegroeid verdient het aanbeveling ze nog een keer te ver
zetten. Met het verspenen van zaailingen en het verzetten van oudere plantjes 
zal men altijd de gunstigste gevolgen bereiken, indien men gebruik maakt 
van een gezond grondmengsel, dat geen onverteerde resten bevat. Persoonlijk 
geef ik daarenboven de voorkeur aan gestoomde of op een andere wijze 
verhitte aarde, welke de tijd heeft gekregen om weer tot zeer matig vochtig 
op te drogen. Vooral voor onervaren verspeners zal het pikeren van zaailingen, 
welke aanvankelijk nogal klein blijven zoals bijvoorbeeld die van Parodia s, 
moeilijkheden kunnen opleveren. Indien dit het geval is, kan men het zich 
wat gemakkelijker maken, door de planties niet een voor een doch in groepjes 
van twee, drie of vier te verzetten. Uiteraard moeten zij dan bij een volgende 
verzetbeurt van elkander worden gescheiden.

O p b ezo ek  bij onze B e lg isc h e  c a c tu sv r ie n d e n
F . J. VAN LEEU W EN , Eikenstraat 12, Venlo 
W . W IJN AN S, Berkenstraat 29, Venlo

Op 22 en 23 juni 1968 brachten wij, vergezeld van onze echtgenoten, een 
bezoek bij een zestal Belgische cactusliefhebbers.
Dat was niet de eerste keer dat wij een of meer zuiderburen bezochten. 
Enkele Belgische cactusliefhebbers zijn bij vele Nederlanders en zelfs over 
de gehele wereld al bekend. Toch zijn er vermoedelijk onder de lezers nog 
die deze liefhebbers nog niet kennen of slechts hun namen maar hebben horen 
noemen of hebben gelezen.
Mede omdat de komende 3 LK in België wordt gehouden zullen wij middels 
een serie artikeltjes trachten u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van 
een aantal cactusliefhebbers uit België.
Doordat wij tevoren de nodige afspraken hadden gemaakt, was alles voor 
die twee dagen tot in de puntjes geregeld.
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D oor de heer G ovaert was voor ons een programma voorbereid dat zodanig 
goed verzorgd was, dat het wel iets weg had van een koninklijk  bezoek. W ij

zullen dan ook ons verhaaltje zo veel 
m ogelijk chronologisch schrijven.
Op 22 juni te omstreeks 14.30 uur 
kwamen wij bij de heer A lfons Go
vaert, Ternesselei 52 te Wommelgem 
bij Antwerpen aan. N atuurlijk troffen 
wij deze bekende cactuslie fhebberen 
kenner bij zijn planten aan.
,,De Fons”  zoals hij door zijn vrien
den w ordt genoemd is oliehandelaar 
van beroep. Ongeveer tien jaa r ge
leden werd hij voor het eerst door de 
schoonheid van cactussen bekoord. 
Na aanvankelijk wat planten op de 
vensterbank te hebben gehouden 
kwamen er in zijn tuin enkele platte 
bakken te liggen. Deze bakken vo l
deden niet voldoende aan de eisen 
en daarom ging de Fons al snel over 
op serrecultuur en thans heeft hij in 
zijn tuin twee serre ’s staan, beiden 
verwarmd met olie.
W ij hadden van een oliehandelaar ook 
niets anders verwacht.

De grootste serre is 6 x 4 , 5  meter en daarin is zijn verzameling ondergebracht. 
De kleine serre is 7 x 3 meter. M et een „k le ine ”  serre van deze afmetingen 
zou de gemiddelde Nederlandse liefhebber heel gelukkig zijn. De Fons ge
bru ikt deze kleine serre echter als w erkserre. Hij verrich t daarin de entingen 
en andere werkzaamheden zoals zaaien e.d.
Zaaien heeft hij a ltijd zeer veel gedaan. Z ijn verzameling staan in zogenaamde 
tabletten u itgeplant in grond, bestaande uit 50%  leem en voor de rest uit 
potgrond en bladaarde. Hij is voornem ens in de toekom st nog meer leem te 
gaan gebruiken.
Eriocereus jusbertii is zijn meest geliefde onderstam. Hij gebruikt echter ook 
wel Trichocereus spachianus.
Voorheen verzam elde hij in hoofdzaak Chilenen. Van deze soorten is hij echter 
wat afgestapt en momenteel verzam elt hij zoals hij het ze lf zegt: „A lle  soorten 
doch in hoofdzaak mooie planten” .
Mooie planten konden w ij er inderdaad vele in zijn verzameling vinden. W ij 
zagen meerdere mooie cereussen, prachtige inportcactussen en ook Agaven 
maar ook Mam m ilaria 's zoals elongata, bombycina enz. W ij zagen tevens 
Lobivia's, Escobaria’s Astrophytum s, Turbinicarpus Fero's, Epithalanta’s enz., 
enz.
Twee jaar geleden bracht de heer Govaert met zijn vriend Flor Guldemondt 
(de Flor) u it Lier drie weken in M exico door. Die drie weken hebben zij benut 
om een maximum aan cactussen in de natuur te bewonderen, te fotograferen 
en te bestuderen. Z ij die de 3 LK in 1966 te W ell bezochten hebben van de 
dia-lezing van de Fons en de Flor ongetw ijfe ld  genoten.
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In de verzameling van de heer Govaert troffen wij meerdere planten aan, die 
hij, na ze eerst in Mexico op de vindplaats te hebben gefotografeerd, mee 
heeft gebracht.
Dergelijke planten zijn uiteraard pronkstukken uit zijn verzameling. Doordat 
hij goede contacten heeft in vele landen, is hij steeds in het bezit van de 
laatste ontdekkingen en de zeldzaamste soorten. Telkens als hij een nieuwe 
plant heeft bekomen wordt deze door hem vermeerderd en verspreid.
De Fons houdt zich niet alleen bezig met het verzamelen. Hij maakt vael 
studie van cactussen en succulenten. In zijn woning zagen wij meerdere 
studieboeken in verschillende talen. Hij is lid van landelijke cactusverenigingen 
over de gehele wereld. Wij troffen cactus-tijdschriften aan uit Oost- en West- 
Duitsland, Mexico enz.
Onder het genot van de voor onze zuiderburen gebruikelijke ,,pint'' zaten wij 
in gezelschap van de hartelijke en zeer gastvrije mevrouw Govaert nog wat 
na te praten over cactussen en alles wat daarmede verband houdt.
De heer Govaert merkte daarbij o.i. nog terecht op dat bij veel cactuslief
hebbers te weinig aandacht wordt geschonken aan de cultuur en dat ook de 
liefhebber moet trachten meer op wetenschappelijke basis te werken. 
Vervolgens bracht de heer Govaert ons te omstreeks 16.30 uur naar de 
volgende liefhebber genaamd Schuermans.
Deze liefhebber zullen wij binnenkort in dit blad aan u voorstellen.

V e rs la g  van  de a lg em en e  le d e n v e rg a d e rin g
g e h o u d e n  o p  18  m ei 1 9 6 8  te  D e lfz ijl

Om 1.50 uur heet de heer A. Koops, voorzitter van de afdeling Delfzijl, de 
aanwezigen welkom en geeft daarna het woord aan de heer Bruggen, burge
meester van Delfzijl. Deze geeft een kort overzicht van de groei van zijn stad, 
waarna hem door de heer Koops een grote schaal cactussen wordt aan
geboden.
Hierna opent de voorzitter, de heer A. F. H. Buining, de vergadering. Het doet 
hem genoegen zijn laatste vergadering in Delfzijl te houden en hij compli
menteert de afdeling met de tentoonstelling.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 mei 1967 worden ge
arresteerd met dank aan de samenstelster, mevrouw J. Grullemans-van 
Berghem.
Vervolgens leest mevrouw Grullemans het jaarverslag voor. De voorzitter 
brengt hulde aan de secretaresse voor het vele werk, dat zij ook ditmaal weer 
voor Succulenta heeft verzet.
De kascontrolecommissie uit de afdeling Rotterdam heeft in een brief haar 
verwondering erover uitgesproken, dat h.b.leden geen reiskostenvergoeding 
genieten. Zij stelt een verhoging van de contributie met ƒ 2,50 voor en ver
goeding van reiskosten voor h.b.leden. De voorzitter meent, dat de commissie 
te ver is gegaan inzake beleidskwesties. De heer Bravenboer deelt mede, 
dat de afdeling Rotterdam geheel achter dit voorstel staat.
De heer H. Hellendoorn geeft vervolgens een toelichting op het financiële 
beleid. Hij deelt mede, dat, wat de voorlopige raming 1968 aangaat, deze 
waarschijnlijk nadelig zal zijn. Het maandblad wordt duurder (per lid kost het
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reeds meer dan de contributie); de opbrengst van de advertenties is nihil 
te rw ijl de kosten zullen stijgen.
De inning van de contributies is nog niet geheel naar wens verlopen. Alle 
achterstallige contributies zijn geïnd.
A ls geldbelegging heeft hij drie obligaties Bank Nederlandse Gemeenten 
gekocht.
Op een vraag van de heer de Gast, o f de afdelingen kunnen helpen om to t 
een betere inning van de contributies te komen, antw oordt de heer Hellen
doorn liever geen hulp te w illen ontvangen. De afdelingen krijgen bericht 
indien leden niet betalen.
De vergadering verleent de algemeen penningm eester décharge.
De heer Bravenboer w il nog graag weten of het C lichéfonds ook is gecontro
leerd, hetgeen door de heer Hellendoorn w ord t beaamd.
Met de begroting over 1968 gaan de aanwezigen accoord, w aarbij er nogmaals 
op gewezen w ord t dat de kosten voor het maandblad w aarschijn lijk  hoger 
zullen worden.
Hierna vo lg t een bespreking van de contributie.
In verband met het feit, dat de contributie  reeds lager is dan de kosten van 
het maandblad en gezien het voorstel to t reiskostenvergoeding voor h.b.leden, 
meent het hoofdbestuur dat contributieverhoging noodzakelijk is. De afdeling 
U trecht heeft in een schrijven d.d. 14 mei gevraagd de contributie  niet te 
verhogen doch het maandblad te w ijzigen in een 2-m aandelijks- c.q. een 
kwartaalblad. D it zou echter nauwelijks kostenbesparingen met zich mede 
brengen.
Het hoofdbestuur ste lt voor de contributie  voor 1969 voor Nederland en België 
te verhogen to t ƒ 12,50 en voor het buitenland te laten op ƒ 15,— . Dat de 
buitenlandse contributie  niet w ord t verhoogd komt voort uit het fe it, dat, 
volgens mevrouw Grullemans, er ernstige klachten zijn binnengekomen over 
de hoge contributie. Ook zijn er al enige bedankjes geweest. Hoewel de 
bank-onkosten van het contributie-bedrag afgaan, is verhoging toch niet 
gewenst.
De aanwezigen gaan unaniem accoord met de voorgestelde contributie
verhoging.
Naar aanleiding van een voorstel van de afdeling Noord-Lim burg om contact 
te zoeken met zusterverenigingen, teneinde gem akkelijker toestemming te 
verkrijgen van Gemeente of w oningbouwverenigingen voor het plaatsen van 
eqn liefhebberskas, deelt de voorz itte r mede, dat elk geval incidenteel dient 
té worden bekeken.
M et de oprichting van de afdeling Zeelang gaat de vergadering accoord. 
Vervolgens komt aan de orde de benoeming van een nieuwe voorzitter. Op 
de laatste h.b.vergadering, waar deze zaak uitvoerig is besproken, heeft de 
afdeling Gorinchem haar voorstel ingetrokken. De heer Buining memoreert 
heel in het kort hoe het bestuur is gegroeid. Bij de fusie op 28.12.1947 tussen 
,,Succulenta" en „Cactussen en Vetp lanten”  werden de taken verdeeld. Het 
secretariaat b.v. bestond uit twee personen, één uit elke vereniging.
Het voorstel van het hoofdbestuur luidt: Ir. A. F. H. Blaauw te benoemen to t 
voorz itte r en de heer J. A. Janse to t vice-voorzitter. De aanwezigen gaan una
niem accoord met de benoeming van de heer Blaauw. De afdeling Rotterdam 
is echter tegen de benoeming van de heer Janse.
A ls algemeen secretaresse w ord t benoemd mevrouw E. A. M. Verduin-de
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Bruyn, als 2e secretaris de heer J. de Gast. De periodiek aftredende hoofd
bestuursleden worden bij acclamatie herkozen. Als vertegenwoordiger van 
de afdeling Rijn- en Delfland in het h.b. wordt de heer J. Algra benoemd.
De voorzitter dankt Dr. van Beek voor diens werk als vice-voorzitter.
Daarna spreekt de heer Buining een woord van dank tot mevrouw Grullemans 
voor de lange jaren van samenwerking, n.l. vanaf 28 december 1947. Als 
erkentelijkheid voor het vele werk dat zij voor de vereniging heeft verricht, 
overhandigt hij haar een boekenbon.
Dr. van Beek dankt de heer Buining voor al hetgeen hij als voorzitter ge
durende 21 jaar voor Succulenta heeft gedaan. Hij stelt voor de heer Buining 
te benoemen tot ere-voorzitter en ere-lid, waarmee de vergadering eenstem
mig accoord gaat.
Als uiting van dank overhandigt Dr. van Beek namens Succulenta aan de 
heer Buining een „naamdrukmachine” . Mevrouw Buining worden bloemen 
aangeboden.
De heer Buining is zeer erkentelijk voor deze hulde. Hij heeft het voorzitter
schap altijd met genoegen bekleed. Hierna deelt hij mede, dat het hoofd
bestuur mevrouw Grullemans voordraagt als ere-lid, met welk voorstel de 
vergadering unaniem accoord gaat.
Hot Rotterdamse voorstel de heer de Slegte te benoemen tot ere-lid wordt 
mat algemene stemmen aanvaard.
De afdeling Amsterdam wordt aangezocht een kascontrolecommissie samen 
te stellen.
De aanwezigen besluiten de volgende algemene vergadering in Den Haag 
te houden.
Bij de bespreking van het maandblad memoreert de voorzitter het feit, dat 
Dr. Boom per 1 januari j.l. is afgetreden als redacteur. Hij verzoekt de heer 
Ruysch namens de vereniging Dr. Boom te danken voor het vele werk dat 
deze als redacteur heeft verricht.
De heer Ruysch wordt lof toegezwaaid voor zijn vele werk ten behoeve van 
het Clichéfonds. Als uiting van dank overhandigt de voorzitter hem een enve- 
doppe met inhoud.
De heer Sterk, de huidige redacteur, begint met te constateren dat er een 
chronisch gebrek is aan copy ! Tot zijn spijt heeft hij ook nooit reacties ge
kregen op zijn verzoek het maandblad in de afdelingen te bespreken. Hij zou 
graag willen vernemen wat de leden wensen. Bijdragen in de vorm van 
artikelen, veel vragen (vragenrubriek), reacties op artikelen en vooral sugges
ties zijn zeer welkom. Het is een blad van de leden, aldus de redacteur.
De heer Blaauw zou willen inhaken op de acties ,,Kind en Dier” van DE KON. 
NED. VER. AVICULTURA en het winnen van de jeugd entameren. De voorzitter 
wijst op de bestaande mogelijkheid van jeugdabonnementen, waarvan echter 
weinig gebruik wordt gemaakt.
De heer Horlings deelt mede, dat de afdeling Delfzijl de scholen heeft uit
genodigd voor een bezoek aan de tentoonstelling. De kinderen waren enthou
siast en nu zijn de ouders aanwezig.
De heer Blaauw informeert verder of het zin heeft speciale artikelen voor 
de jeugd in Succulenta op te nemen. Volgens de heer Sterk is dit niet nodig. 
Men moet de afdelingen stimuleren.
De heer Van Os wijst op de mogelijkheid de onderwijzeressen van de drie 
landbouwhuishoudscholen enthousiast te maken voor onze liefhebberij en
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op die wijze de jeugd te bereiken. De heer Sterk merkt nog op, dat steeds 
dezelfde onderwerpen ter sprake komen. Over oude geslachten is niet veel 
bekend, de beschrijvingen zijn veelal slecht. De voorzitter ziet hierin een 
mogelijkheid voor amateurs om oude planten weer op te snorren en via litera
tuur kennis op te doen. Hij wenst de nieuwe redacteur sterkte.
In de rondvraag deelt de heer de Gast mede, dat de 3-landen-conferentie ge
houden zal worden op 21 en 22 september a.s., ergens in België.
De heer Sterk is van oordeel dat vooral bij de verspreide leden veel verloop 
is. Zou het niet mogelijk zijn te trachten de „witte” plekken op de kaart weg 
te werken door het oprichten van nieuwe afdelingen? zo vraagt hij. De heer 
Buining ziet dit als een kwestie van plaatselijke initiatieven. Een afdeling 
staat of valt vaak met één persoon.
Dr. van Beek informeert of men leden zou kunnen aanschrijven met de mede
deling, dat er nog meer leden in hun buurt wonen. De voorzitter voelt meer 
voor incidenteel handelen.
De heer Bravenboer ziet in lange afstanden niet zo’n bezwaar. De afdeling 
Rotterdam b.v. is zeer groot, waardoor de reistijd vaak lang is. Naar zijn 
oordeel is in het verleden door het hoofdbestuur te weinig gedaan om het 
ontstaan van afdelingen te stimuleren. De heer Hellendoorn onderschrijft het 
standpunt van de heer Bravenboer doch is van mening, dat deze zaak eerst 
binnenskamers moet worden behandeld, waarmede de heer Buining instemt. 
De heer Slikkerveer tenslotte zou gaarne vernemen wie verspreide leden zijn. 
Is het opnemen van een ledenlijst in de jaargang mogelijk? De voorzitter merkt 
op dat de mutaties zeer snel gaan. Het maken van een lijst is te kostbaar en 
kan ook niet in het maandblad worden opgenomen. Men zal deze zaak in het 
hoofdbestuur bespreken.
Op een vraag van de heer Sterk naar de vraag- en aanbodrubriek, antwoord 
de voorzitter dat het hoofdbestuur heeft besloten, bij wijze van proef, per lid 
1 x per jaar een gratis advertentie op te nemen voor een aanbieding van 
plantenverkoop. Mevrouw Grullemans wijst er nog op, dat in het verleden 
vaak „lijsten" werden aangeboden; dat kan uiteraard niet, slechts een kleine 
advertentie is toegestaan.
Bij de sluiting van de vergadering maakt de voorzitter eerst zijn excuses aan 
de heer en mevrouw Oetken uit Duitsland, dat hij hen niet eerder welkom 
heeft geheten. Ook verwelkomt hij de heer Noteboom uit Voorburg, een der 
oudste leden van Succulenta.
Hierna overhandigt hij de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter, de heer 
Blaauw. Deze hamer is de heer Buining cadeau gedaan door de afdeling 
Amsterdam in 1949 ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Succulenta. 
Hij wenst zijn opvolger veel succes in diens nieuwe functie.
De heer Blaauw spreekt hierna de hoop uit, dat de heer Buining nog vele 
malen de vergaderingen zal bijwonen. Het vele werk, dat de heer Buining 
voor Succulenta heeft verzet is verbazingwekkend. Hij dankt de heer Buining 
voor alles wat deze voor Succulenta heeft gedaan, mevrouw Grullemans voor 
het vele werk ten behoeve van de vereniging verricht en de afdeling Delfzijl 
voor de organisatie en de ontvangst.
Met een „Goede reis, heer Buining" wordt de vergadering om half vijf ge
sloten.

E. A. M. Verduin-de Bruyn 
Secretaresse Succulenta.
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V a n  de re d a ctie
Reeds enkele keren heb ik in dit maandblad gevraagd, mij uw wensen, op
merkingen en suggesties te schrijven. Uit de brieven die ik tot nu toe kreeg 
komen enkele wensen duidelijk naar voren.
De beginners en degenen die (nog) geen kasje bezitten vinden dikwijls niet 
in het blad, wat zij ervan verwachten. Dit komt voor een deel doordat degenen 
die nogal eens wat schrijven, meestal ervaren liefhebbers zijn die meer er
varing hebben met het kweken in de kas dan in de kamer.
Als degenen die reeds jaren met succes succulenten in de kamer kweken 
niet zo bescheiden waren en van hun ervaring eens wat meer vertelden in 
Succulenta, zou dit mogelijk heel waardevolle stukjes opleveren. Als het u 
lukt in de kamer goed groeiende en bloeiende planten te kweken, maak er 
dan eens een foto van en schrijf er eens over.
Ook komt zo nu en dan de opmerking dat er zo zelden eens een geestig stukje 
in staat. Misschien zijn de meeste succulentenliefhebbers zeer serieuze lieden 
als het hun liefheberij betreft. Mogelijk zijn er onder de leden toch ook wel 
die met een aardige geestige tekening daar iets aan kunnen doen.
Een lezer schreef of het niet mogelijk was gekleurde afbeeldingen op te 
nemen. Daar de prijsverhoging die dit zou meebrengen door de kleine oplage 
van het blad nogal veel zou zijn verwacht ik niet dat aan deze wens voorlopig 
kan worden voldaan. Met een duizendtal leden meer zou het misschien wel 
kunnen.
Het blijkt ook dat veel lezers graag afbeeldingen en korte beschijvingen van 
reeds lang bekende planten in het blad zien. Ook is gevraagd om determineer- 
tabellen voor bepaalde geslachten. De meeste bestaande tabellen vallen nog
al tegen, soms zijn ze zelfs volkomen onbruikbaar. Het maken van dergelijke 
tabellen, liefst met afbeeldingen is dan ook een zeer tijdrovende bezigheid. 
Ook is gevraagd naar het opnemen van gegevens over nieuwe beschrijvingen 
in andere tijdschriften. Ik zal binnenkort een overzicht over de belangrijkste 
stukken in buitenlandse tijdschriften, voor zover ik erover beschik, in dit 
blad opnemen.
Enkele leden hebben gevraagd een inhoud van ieder nummer te plaatsen met 
de adressen van de schrijvers. Ik wil dit graag doen. Sommige schrijvres 
die hun adres onder hun artikel plaatsen klagen dat ze van de lezers nooit 
iets horen. Als u ervaringen hebt opgedaan waardoor u het niet met de 
schrijver eens bent, of die deze nog kunnen aanvullen schrijft u dan gerust. 
We kunnen er dan in een volgend nummer nog eens op terugkomen, door 
uitwisseling van ervaringen of discussie over een of ander onderwerp wordt 
het tijdschrift alleen interesanter.

Voorzitter: Ir. A . F. H. BLA AU W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .Br.
Secretaresse : Mevrouw E. A. M. VERD U IN -D E 
BRU YN , Koningsweg 2, Beekbergen, Telefoon 
05766— 1840.
2de Secretaris : J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 
10. Venlo.
Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172 a, Scheveningen, Postrekening 68 05 9C 
of rekening 325, Raiffeisenbank, Keizerstraat 122 
Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond), Telefoon 04920— 23903. 
Bib lio thecaresse : Mevrouw H. V R IES EN D O R P  VAN 
AA LD EREN , Ligusterlaan 2, Oostvoorne.
Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en Be lg ië  f  10,—  en voor leden in het 
buitenland f 15,—  per jaar met g r a t i s  maand
blad , .Su ccu len ta".
Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand In 
het bezit van de redacteur zijn.
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3 L K  1968 in H outhalen

Voor degenen, die zich nog niet als deelnemer aangemeld hebben, omdat zij niet be
schikken over een vervoermiddel, is er een prettige mededeling.
Van 9.30 uur tot en met 19.30 uur vertrekt elke twee uur een autobus van Station Eindhoven 
naar Neerpelt. Daar kunt u overstappen op de bus richting Hasselt en uitstappen in 

- Houthalen. Als u op 21 september a.s. gebruik maakt van de bus, die om 13.30 uur uit 
Eindhoven vertrekt en hiervan uiterlijk 7 september mededeling doet, zult u aan de halte 
in Houthalen afgehaald worden.
Iedere liefhebber is nu dus in de gelegenheid de 3 LK bij te wonen. Zie voor alle bij
zonderheden omtrent de inschrijving het Succulentanummer van juli j.l.
Voor alle gewenste inlichtingen: J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 04700—17535.

NIEUWE LEDEN:

Mevr. C. Wisse, Brouwerijstraat 8, 
Koudekerke Zld.
A. G. Vlasblom, Zandweg 4, Wemeldinge.
C. M. Thysen, Ruyllaan 23, Grave.
A. van Lee, Chrispijnenstraat 61, Waalwijk.

Fa. Gebroeders van Straalen
Utrecht, Daalseweg 140. Te l. 030-441578

Uitgebreid sortiment cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzam elaars kan i.v .m . tekort aan 
personeel uitsluitend worden geleverd 
op de kwekerij. Zondags gesloten.

F. J. van Assen, Derde Zeine 1, Waalwijk.
A. L. Vister, Haven 20A, Leiden.
B. A. Jannen, Kinkerstraat 30, Amsterdam.
J. M. Schmidt, Hoplaan 21, Eindhoven.
K. Slager, Asingastraat 17, Groningen. 
Mevr. E. Heukeshoven, Hoekenes 39 IV, 
Amsterdam-W.
F. Caris, Oudenbosscheweg 6, Oudenbosch.
J. C. Dubbeld, Kerkweg 12, Schiedam-Kethel 
J. Jonker, Hovendaal 15, Rotterdam-24.
A. P. van Hoften, P. J. Troelstralaan 67, 
Zaandam.
Th. G. van Berlo, Lijsterlaan 47,
Beek en Donk.
J. F. M. Borst, Magisterstraat 72, Veldhoven.
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Echinocereus knippelianus Liebn

Foto voorpagina

W . STERK

Deze soort werd in 1895 door Karl Liebner in Berlijn beschreven naar uit 
Mexico afkomstige planten. De juiste vindplaats werd niet vermeld. Later is 
deze soort door Schwarz gevonden in de provincie Coahuila.
Op eigen wortel groeit ze goed in blik of plastic pot. In volwassen toestand 
blijkt ze zelfs een heel sterke en weinig gevoelige soort te zijn. Het af- 
gebeelde exemplaar is zes jaar oud en bloeit ieder jaar in april. Merkwaardig 
is dat ieder jaar ook enkele vruchten worden gevormd door zelfbestuiving. 
Het opkweken uit zaad is niet eenvoudig daar de jonge zachte zaailingen 
zeer gevoelig zijn voor schimmels en voor spint.
Meestal wordt Echinocereus knippelianus geënt. Hoewel dit de groei kan 
bevorderen, bloeien de geënte planten zeker niet beter.
In het geslacht Echinocereus valt deze soort op door het gering aantal ribben, 
meestal niet meer dan vijf, en de dunne haarachtige doorns, die soms vrijwel 
ontbreken, maar ook wel een centimeter lang kunnen zijn. De rosé bloemen 
zijn niet groot, ongeveer 3 cm, ze blijven dikwijls meer dan een week goed, 
wat maar bij weinig cactussoorten voorkomt. De stempel is licht geel of 
groengeel.
Schumann heeft het geslacht Echinocereus in enkele groepen verdeeld. Hierbij 
is hoofdzakelijk op de vorm en de bedoorning van de plant gelet. Daardoor 
komen soorten die waarschijnlijk niet met elkaar verwant zijn in dezelfde 
groep terecht, terwijl soorten die vrijwel gelijke bloemen hebben soms in 
verschillende groepen staan maar waarschijnlijk wel verwant zijn.
Ik ben van mening dat Echinocereus gentryi Clov. verwant is met Echino
cereus knippelianus, hoewel die soort langer en dunner van vorm is, lijken 
de bloemen veel op elkaar.
Dat Echinocereus pulchellus (Mart.) K. Sch. en Echinocereus amoenus (Dietr.) 
K. Sch. in deze groep worden ingedeeld, berust uitsluitend op de vorm van 
de planten. Wat de bloemen betreft lijken deze soorten veel meer op 
een aantal soorten van de Pectinali. Ook de bedoorning vertoont alle ken
merken van die groep.
Echinocereus weinbergii Wgt. die dikwijls ook bij dezelfde groep, de Sub- 
enermes wordt ingedeeld is een in verzamelingen zelden voorkomende soort. 
De oorspronkelijke beschrijving ervan heb ik nooit gezien. Ze verscheen in 
Monatschrift für Kakteenkunde 1912. Als een van de lezers mij dit tijdschrift 
te leen zou kunnen sturen, zou ik hier heel dankbaar voor zijn. Het is niet 
uitgesloten dat een aantal onder deze naam voorkomende planten hybriden 
zijn. Importplanten van deze heb ik nooit gezien. Volgens Backeberg is de 
juiste vindplaats in Mexico niet bekend.
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Aantekeningen bij het geslacht Ceropegia L.
C e ro p e g ia  d istin cta  v a r. h a yg a rth ii (Schltr) H Huber
FRANS K. A. NOLTEE

Syn.: C. haygarthii Schltr in Bot. Jahrb. 38, 46 (1905).
Groeigebied: Natal en de Kaapprovincie.

De grootste charme van deze plant ligt ongetwijfeld in haar bloemen. Deze 
zijn van een zodanig bizarre schoonheid dat men zich telkens weer bij het 
zien ervan verwondert over de onbegrensde creativiteit van de natuur. De 
plant zelf doet in niets vermoeden dat zij in staat is zulke wonderlijk mooie 
bloemen voort te brengen. Het is een fors groeiende klimplant met een 4-6 mm 
dikke stengel en eironde, elliptische of langwerpige bladeren, die op 1 cm 
lange steeltjes staan. De bladeren zijn tot 4 cm lang en tot 22 mm breed. 
Stengels en bladeren zijn meestal lichtelijk vlezig en kaal.

De bloeiwijze is min of meer scherm- 
vormig. De bloemsteeltjes en de 3-6 
mm lange kelkblaadjes zijn gewoonlijk 
kort met de grootste breedte op het 
midden.
De bloem, die in totaal 15-28 mm lang 
is (volgens Jacobsen ongeveer 4 cm) 
bestaat uit 3 scherp van elkaar ge
scheiden delen. De aan de basis iet
wat opgezwollen bloembuis is om
hoog gedraaid en verbreedt zich 
naar boven toe tot een trechter met 
een doorsnee van 25 mm. De slippen 
versmallen zich dan hier plotseling en 
vormen door zich om elkaar heen te 
draaien het tweede deel van de bloem. 
Dit bestaat uit een 5-14 mm lang 
zuiltje. Hier boven op staat het laat- 

Cerop ig ia distincta var. haygarthii ste deel van de bloem, een soort
kamertje dat altijd minder hoog is 

dan het zuiltje en een doorsnee heeft van ± 8 mm. Het is bezet met vrij lange 
haren en is evenals het zuiltje bruinpaars van kleur. De rest van de bloem 
heeft een bleekroze kleur met purperen vlekken.
Mocht ik er niet in geslaagd zijn u een duidelijk beeld van de bouw van 
deze bloem te geven dan zal de foto dat ongetwijfeld wel kunnen.
De bloembuis is van binnen naar de basis en soms weer naar de top toe 
behaard, in het middelste deel kaal.
De buitenste slippen van de corona zijn afgerond of breed deltoïd, gespleten 
of soms gaaf.
De behandeling is heel eenvoudig. De plant stelt prijs op een voedzame 
maar poreuze grond en een lichte standplaats. De vermeerdering is een
voudig door stekken. Een plant die vanwege zijn opvallende bloemen on
getwijfeld waard is meer gekweekt te worden.
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M ijn tw eed e  re is  d o or B ra z ilië
A. F. H. BUINING

Alhoewel er bij mij nauwelijks tijd overschiet, om naast het bijhouden van 
mijn dagboek, de vele notities van de planten, het fotograferen daarvan en 
van de bloemen, bloemdoorsneden en de vruchten, wil ik toch in het kort 
iets over deze tweede reis vertellen.
De heer Horst en ik reizen per Willys Overland Jeep, waarin ongeveer 8 a 
900 kg aan planten kan worden geladen. De sterke 6 cylinder motor, met 
vier wielen aandrijving heeft ons tot dusverre niet in de steek gelaten, op 
een keer na toen we een hele mijl lang tot over de assen in een taaie klei
achtige modderige weg waren geraakt.
Met hulp van een heel legertje donkere kerels en kereltjes, belicht door 
duizenden lichtkevertjes, zijn we er toch weer uitgekomen.
Het is hier vanavond feest van Sao Joao (de heilige Johannes (23 juni) en 
terwijl ik hier in Vitoria da Conquista zit te schrijven, branden enorme hout
vuren voor de huizen en knallen bommen en vuurpijlen urenlang met oorlogs
geweld. Morgen en overmorgen is het feest en is officieel alles gesloten.
Dit keer hebben wij de uiterst interessante duingebieden van Rio de Janeiro 
af naar het noorden tot aan Vitoria doorzocht. We vonden Melocactus vio
laceus, Melocactus melocactoides (is zeldzaam en maar op één plaats te 
vinden). Verder zeer algemeen Pilosocereus arrabidae, Cereus fernabucensis, 
Pilosocereus ulei (bij Cabo Frio) en een nog niet geïdenticifeerde hangende 
Cereus. Iets ten noorden van Vitoria verlieten wij de kust en vonden weldra 
een ons onbekende Pilosocereus. Van vrijwel al deze planten konden bloem-, 
bloemdoorsnede- en vruchtfoto's gemaakt worden.
Bij het dorp Santa Teresina bezochten wij de woning en de tuin met museum 
van de beroemde kolibrie-kenner Augusto Ruschii. Lijdende aan een ernstige 
hartkwaal, naar zijn zeggen omdat hij té veel en té intensief in oerwouden en 
bergen was rondgetrokken, ontving hij ons op zijn bed. Veel interessante 
zaken over kolibries, maar ook onbekende plantengebieden, o.a. in Bahia, 
werden besproken. In zijn prachtige tuin vliegen 28 soorten kolibries vrij rond. 
Deze prachtige miniatuurvolgeltjes worden gevoerd met suikerwater (20% 
suiker) uit flesjes met onderaan plastic buisjes waarin de fijne, vaak zeer 
lange, snaveltjes passen. In de broedtijd schijnen vele de bossen in te trekken 
en komen daarna met veel jongen massaal terug. In de drukste tijd wordt 
dagelijks ± 25 kg suiker gevoerd.
Rond de mooie woning hingen overal deze flesjes en het was een genot deze 
prachtige wezentjes met een zekere naijver de flesjes te zien bezoeken. Som
mige van hen hadden kennelijk hun eigen flesjes en zo ontstonden schitterende 
schijngevechten voor onze ogen. In speciale grote kooien zoemden nog vele 
ander soorten. Na het bekende „café zinko” (kleintje koffie) namen wij 
hartelijk afscheid.
Op onze weg naar Vitoria da Conquista vonden we nog een aantal interessante 
zuilcactussen, die nader bewerkt moeten worden. Onder anderen een zuil
vormige soort met een geel, bruin, roodbruin soms tot zwartbruin cephalium 
met tot 36 ribben. Deze schitterende plant vonden we tot dusverre op een 
zeer beperkt gebied.

132



Na V itoria da Conquista, van waar w ij de gevonden planten naar Rio Grande 
do Sul zullen zenden en waar ik nu na een tocht van enige weken naar het 
noorden zit te schrijven, vertrokken w ij naar Sao Salvador, de hoofdstad van 
Bahia.
In de omgeving in de duinen en in een naburig berggebied groeien enige 
interessante cactussen.
Cereus fernabucensis en ook M elocactus vio laceus vonden we weer. Melo- 
cactus violaceus is een kleine plant, die vrij gauw een cephalium krijg t. W ij 
zijn benieuwd o f deze soort gem akkelijker te kweken is in Europa, dan de 
ons bekende M elo ’s van Curagao en Suriname. In het berggebied vonden we 
M elocactus oreas, samen met de destijds door W erdermann beschreven 
M elocactus salvadorensis.
Van Sao Salvador ging de reis vervolgens verder naar het noorden. We 
kwamen weldra in het zeer u itgestrekte groeigebied van Pilosocereus catingi- 
cola, enorm grote boomachtig vertakte planten. Eveneens komt op rotsen 
voor Pilosocereus gounellei met een enorm groot verspreidingsgebied. 
Werdermann vond en beschreef destijds P ilosocereus tuberculatus, zonder 
voldoende kennis van bloem en vrucht en volgens hem slechts op 2 beperkte 
plaatsen in Bahia en Pernambuco voorkomend.
W ij konden de verbinding van deze 2 plaatsen vaststellen, te rw ijl bovendien 
bleek, dat het verspre id ingsgebied zeer groot is. Deze plant b lijk t verwant 
te zijn met Pilosocereus gounellei. Zo konden w ij na zeer u itvoerige reizen 
door eenzame berggebieden in het noord-westen van Bahia het groeigebied 
vaststellen van de to t dusverre nogal zeldzame, in ieder geval vrij onbekende 
Zehntnerella squamulosa. De nektarkamer van deze to t dusverre enige be
kende soort, w ordt inderdaad door een soort wol afgesloten.
Dit werd vastgesteld bij een vrij groot aantal onderzochte bloemen.
Het verspredingsgebied van Pilosocereus piauyensis, dat naar het noorden 
aansluit aan dat van Pilosocereus catingécola, is eveneens zeer uitgestrekt. 
Des te droger het groeigebied, des te blauwer w ord t de k leur van de huid 
van deze grote, eveneens boomachtig vertakte, planten.
Het groeigebied van de van een sneeuwwit cephalium voorziene dybowskii 
is in wezen zeer beperkt. P laatselijk komt zij massaal voor, samen met P iloso
cereus peauyensis. W ij verbleven enige dagen in het interessante groei
gebied en konden eveneens vinden de aldaar voorkom ende, vrijw e l on
bekende, Leocereus bahiensis, een b ijzonder s ierlijke  fijne Cereus met fraai 
met meeldraden gevulde w itte  nachtbloemen.
Mag ik d it zeer summière verslag besluiten, met de hartelijke groeten aan alle 
vrienden in Nederland. Overmorgen 25 juni gaan we van hier uit, w eer met 
een lege wagen, naar het beroemde M orro de Chapeu en verdere onbekende 
gebieden van het westen van Bahia.
Op één grote gevaarlijke ratelslang na, hadden we to t dusverre geen last van 
d it lugubere ongedierte, wél van andere veel en veel kle inere insecten in 
allerlei soorten en vormen-
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L ith o p s d ab n eri L. Bol = L ith o p s m arg in ata  Nel
H. W. DE BOER

In haar ,,Notes on mesembryanthemum and allied genera” (Journal of South 
African Botany, juli 1965) is door Mrs. H. M. L. Bolus een nieuwe lithops 
beschreven, die zij Lithops dabneri L. Bol noemde (naar de vinder Mr. L. 
Dabner; vindplaats 35 mijl ten N.W. van Kimberley).
Toen ik de beschrijving ervan in genoemd tijdschrift las, kon ik mij, zoals 
meestal het geval is, alleen met behulp van de latijnse diagnose geen juiste 
voorstelling van deze nieuw gevonden lithops-soort maken, vooral ook doordat 
een foto bij de beschrijving ontbrak.
Ik vroeg daarom aan de National Botanie Gardens te Kirstenbosch, of men 
mij enkele exemplaren van Lithops dabneri zou kunnen zenden en ik ontving 
daarop, doordat zeer weinig materiaal aanwezig was, één volwassen exem
plaar, enkele zaailingen en enig zaad.
Dit éne volwassen exemplaar had een zodanige overeenkomst met de planten 
van een populatie van Lithops marginata Nel, welke ik cultiveer en welke 
soort met een foto en een gekleurde tekening in het boek „Lithops" door Nel 
is weergegeven, dat ik Mrs. Bolus mededeelde, dat naar mijn mening Lithops 
dabneri en Lithops marginata identiek zijn en dat zelfs niet van een variëteit 
van Lithops marginata kan worden gesproken.

Lithops marginata Nel 1 x foto: de Boer
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Nu berust deze, door mij in 1965 uitgesproken mening slechts op de waar
neming van de eigenschappen van één enkel exemplaar.
Ondertussen zijn echter de zaailingen, welke ik tezelfder tijd ontving en de 
uit het toegezonden zaad gekweekte plantjes, die de nakomelingschap van 
de beschreven type-planten vertegenwoordigen, 3 a 4 jarig en ongeveer vol
wassen geworden, zodat ik deze (samen 20 exemplaren) kan vergelijken met 
mijn populatie (±  50 planten) van Lithops marginata Nel.
Bovenstaande foto heeft betrekking op een deel van mijn populatie van 
Lithops marginata en onderstaande foto geeft de nakomelingen van de type- 
planten van Lithops dabneri weer.
Naar aanleiding hiervan meen ik mijn bevinding, dat Lithops dabneri L. Bol 
en Lithops marginata Nel identiek zijn, te moeten bevestigen; ook blijf ik van 
mening, dat men Lithops dabneri geen variëteit van Lithops marginata kan 
noemen; hoogstens zou men kunnen spreken van een lokale vorm. Het boven
vlak van Lithops dabneri is nl. iets vlakker en iets donkerder dan dat van 
Lithops marginata en de kleur is iets donkerder dan die van sommige exem
plaren van deze laatste soort (die van lichtbruin tot meer donkerbruin varië
ren), doch deze geringe verschillen komen bij elke lithopssoort voor en mogen 
m.i. geen aanleiding tot het scheppen van een nieuwe variëteit zijn.
Zoals ik in „Succulenta” van 1960 (op pag. 43) heb medegedeeld, is de voor 
onze kuituren tijdelijk verloren gegane Lithops marginata nooit teruggevonden 
in Zuid West Afrika, doch in 1957 door A. A. Roux (Kaimoes) bij Hope Town, 
400 km oostelijk van de uiterste zuid-oost hoek van Zuid West Afrika I Wij

Lithops dabneri L. Bol 1 x foto: de Boer
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kunnen dus gevoeglijk aannemen, dat de mededeling van Nel betreffende 
de vindplaats van deze soort (Zuid West Afrika, zonder nadere plaatsaandui
ding) op een misverstand berust.
Het is wenselijk, in een geval als dit, een 35 mijl ten N.W. van Kimberley 
gevonden lithops, alvorens deze tot een nieuwe soort te verklaren te ver
gelijken met alle in dat deel van Zuid Afrika voorkomende soorten, dus ook 
met de ±  75 mijl ten zuid-westen daarvan teruggevonden Lithops marginata, 
waarvan zoals gezegd, in Nel’s „Lithops" een foto en een gekleurde tekening 
voorkomen.

Op bezoek bij René Schuerm ans
Terlakenweg 21 te Kessel (bij Lier)

F. J. VAN LEEUWEN en W. WIJNANS, Venlo-Blerick

Op 22 juni j.l. brachten wij Schuermans een bezoek.
Wij troffen daar een prachtige gloednieuwe serre aan van 71/2 meter lengte 
en 3 meter breed. Schuermans (René voor zijn vrienden) bleek ook nog een 
zogenaamde werkserre te hebben. Deze 25 jarige diamantbewerker begon 
ongeveer 31/ 2 jaar geleden met het aanleggen van een cactusverzameling. 
Volledig bijgestaan door zijn charmante echtgenote heeft hij kans gezien in 
die 31/ 2 jaar tijd een prachtige verzameling op te bouwen waar menige lief
hebber van zou watertanden.
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Wij zagen vele prachtige planten die in het prille begin door René zelf waren 
gezaaid. Tevens zagen wij vele mooie importplanten zoals Oreocereussen en 
Astrophythums en Ferocactussen, welke zijn nog jonge verzameling sierden. 
Schuermans bleek ook nog enkele Euphorbia’s te bezitten.
Het is jammer dat men dit geslacht niet veel bij liefhebbers tegen komt. 
Euphorbia's kunnen, zoals bij Schuemans ook weer bleek, goed tussen de 
cactussen worden gekweekt. De bizarre vormen van dit geslacht zullen iedere 
cactusverzameling sieren.
Schuermans bleek ook het zaaien van entstammen bij de aanvang van zijn 
hobby niet te zijn vergeten. Hij had meerdere bakken met één, twee en drie 
jarige entstammenzaailingen staan. Deze zaailingen stonden er fris en gezond 
bij en zij waren volop aan de groei. Vermoedelijk heeft hij die entstammen 
gezaaid op aanwijzing van een meer gevorderde liefhebber. In ieder geval 
zal vriend Schuermans binnen afzienbare tijd profijt hebben van deze stam
men.
Voor jonge en kleinblijvende cactussoorten gebruikt hij naar zijn zeggen 
het liefst Trichocereus spachianus als onderstam. Voor de grotere soorten 
gebruikt hij het liefst Tricocereus lamprochlorus. Eriocereus jusbertii waar
deert hij ook als onderstam doch hij heeft daarvan nog niet voldoende plan
ten kunnen bemachtigen.
René heeft in hoofdzaak belangstelling voor Astrophythums, Neoporteria's en 
Coryphantha's. Voorts heeft hij interesse voor iedere plant die hij mooi vindt, 
ongeacht of deze zeldzaam is of niet.
Schuermans heeft zijn verzameling, zoals op bijgaande foto is te zien, uit
geplant in een wat schuin aflopend middentablet.
Hij heeft zijn pleegkinderen op een prachtige overzichtelijke wijze uitgeplant. 
Zijn serre is tot in de puntjes verzorgd en kraakhelder. Alles bij elkaar was 
het een lust voor het oog.
In de zeer smaakvol ingerichte woning van het echtpaar Schuermans troffen 
wij enkele mooie schilderstukken aan. Groot was onze verbazing toen wij 
vernamen, dat het in hoofdzaak eigen werken van René waren. In de winter
maanden houdt René zich ook bezig met schilderen.
Na enkele schilderstukken te hebben bewonderd hebben wij onder het genot 
van limonade en bier nog wat met het echtpaar Schuermans nagebabbeld. 
Daarna moesten wij voorlopig afscheid nemen van dit gastvrije echtpaar om 
op tijd bij de volgende liefhebber te zijn n.l. Sylvain Witvrouwen, Eeuwfeest- 
laan 223 te Lier.

W aarn em in g en
Rondlopend in de kas is me dit jaar opgevallen, dat een cactus, onder de 
naam Mamillaria densispina, die vol zaadbessen kwam, een zurige lucht ver
spreidde. Bij andere planten heb ik zoiets nog nooit geroken.
Verder bleken bij een Notocactus scopa de meeldraden, die uitgespreid 
stonden, na aanraking naar de stamper te gaan. Na verloop van tijd stonden 
ze weer normaal. Is hierover bij succulenten meer bekend? Bij o.a. kamerlinde 
en Berberis komt iets dergelijks ook voor.

E. Verduin-de Bruyn.
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Z e zijn  teg en w o o rd ig  toch  n iets m eer w a a rd !
O. VAN SOLDT

Door bijzondere omstandigheden kwam ik eerverleden jaar in het bezit van 
twee bakjes met cactussen. Bij onderzoek van de grondsoort in een van de 
bakken bleek het te bestaan uit enkel grind en stukjes bazalt en houtskool.
Er onder was een bakje met water van pl.m. 40x30 waar boven een plastic 
bakje met kleine vierkante gaten. Dit bakje had veel overeenkomst met een 
z.g. correspondentiebak.
Onder uit de gaten hadden de Gymno's dikke penwortels gemaakt tot in het 
water. De planten bloeiden dat jaar enorm.
Totaal onbekend met de voedingsstoffen die ik in het water moest doen, heb 
ik de veiligste weg bewandeld en niets gegeven, alleen in het daarvoor opzij 
aangebrachte pijpje steeds wat water bijgevuld. Leidingwater! Mijn gedachten
gang was: „Daar zitten nog wel enige zouten in” .
De heer Jansens raadde mij aan, in het najaar het water af te gieten en de 
planten droog door de winter te brengen. Ik vond dit maar een griezelige raad, 
maar heb er wel aan voldaan.
Vroeg in het voorjaar, medio februari, heb ik ze met enige beschadigingen 
uit de plastic gepeuterd en in aarde opgepot. Ergens had ik gelezen dat 
ze de operatie waterkultuur-potgrond moeilijk doorkomen, maar deze planten 
bestaande uit Gymno's - Echinofosulocactus en een Mammelaria (?) doen het 
prima. De Gymno' damsi, baldianum en gibossum bloeien heel goed. Vreemd 
is dat van de 12G. lafaldense die er ook in stonden er geen gebloeid heeft. 
Wel veel groei.
Het bovenstaande bracht mij op het idee om wat leken-proeven te nemen 
met water-kultuur. Hiervoor gebruik ik de oude 5 cm aarde bloempotjes, die 
net passen in een jampot.
De jampotten verf ik zwart om alg te voorkomen, maar houd er wel twee 
ronde stukjes open om de wortel te controleren.
De eerste proef nam ik met een senecio, die ik in aarde oogepot had en zo 
in de jampot zette. Na enige tijd bleek dat de plant weinig of geen wortel 
in de aarde gemaakt had, maar wel lange draad-wortels naar en in het water. 
De volgende stap was nu, het bloempotje vullen met gewassen grind en zo 
in de jampot, 3 mm van het water af. Van tijd tot tijd het grind wat vochtig 
gemaakt. Nu bleek, dat er van de opgepotte Aporocactus al heel wat wortels 
door het grind stoeiden maar ook door het afvoer gaatje hadden enige wortels 
de weg naar het water gevonden.
Het water ververs ik om de maand en doe er dan als voeding een vierde deel 
van een Etiso tabletje in. Het is natuurlijk allemaal erg onwetenschappelijk, 
maar voor die planten welke met een penwortel erg gevoelig zijn voor hals- 
wortelrot lijkt het mij een weinig kostbare manier om proeven mee te nemen. 
Een uitvoerig artikel over echte waterkultuur met de voor- en nadelen zie ik 
met belangstelling tegemoet.

138



Beginnelingenproblemen II

GROND

Potgrond om uw planten in te zetten is bij succulentenliefhebbers een einde
loos onderwerp van gesprek. W at moet u als beginneling hiermee aan? U bent 
begonnen met een stel plantjes in een pot kant en klaar; maar nu k rijg t u 
een bewortelde stek o f een zaailing en in wat voo r aarde moet u die nu 
oppotten?
W elnu, g rijp t u naar de boeken in onze biblio theek: de nummers 141: boek 
van U ittewaal, 23: dat van Bommeljé, o f nr. 64: het voo rtre ffe lijke  en mooi ge
ïllustreerde boek van Haage. Veel bruikbaars v indt u in de oudere literatuur: 
de Verkade-album s (nr. 94 en 95) en de boeken van Duursma (nr. 43, 45, 48). 
Blom schreef er in Succulenta over in 1959, blz. 27. Heus, als u maar gebruik 
maakt van oude jaargangen van Succulenta en van onze b ib lio theek v ind t u 
op alle gebied goede raad genoeg.
Het algemene principe is duidelijk: voedzame, maar niet te voedzame grond 
(niet te veel s tiksto f) matig waterdoorlatend. Die waterdoorlatendheid merkt u 
aan het droog worden van de grond in de pot na het gieten. Na een niet zeer 
hete of koude dag moet een dag na het gieten de grond nog iets vochtig zijn 
maar beslist niet nat. V oor planten in blik, p lastic e.d. gelden w eer andere 
regels. W ord t de grond te gauw droog dan mengt u door uw grond wat 
turfmolm  of klei; b lijft hij te lang nat dan doet u er wat scherp zand door. 
Turfmolm krijg t u bij zaadhandelaar en de meeste bloem isten; klei moet u zelf 
maar scheppen in Zeeland of Groningen of zo; scherp zand levert u óf de 
zaadhandelaar óf per emmer voor een paar centen een aannemer, maar u 
moet het wel wassen anders zit er nog wel eens cem entstof doorheen en u 
w ilt uw planten toch niet in beton zetten?
Maar hoe komt u aan die grond waarvan u moet uitgaan? Dat is een m oeilijk 
punt: goede tuingrond is schaars en kwekers vechten er om. Heeft u een 
eigen (volks-)tu in dan zult u daaruit wel eens w at grond kunnen halen als 
u niet te veel nodig heeft .Heeft u ruimte dan is het het mooiste als u uw 
eigen komposthoop maakt. Hoe u dat moet doen moet u aan de vakman 
vragen.
Heeft u bos in de buurt dan kunt u (lie fs t met toestemming van de boseigenaar) 
daar bosgrond vandaan halen: beuken is het mooist, eiken- en dennengrond 
slecht bruikbaar. Denkt u er wel aan dat in bosgrond meestal veel onverteerde 
plantenbestanddelen zitten en dat wortellu izen daar dol op zijn. D it geldt niet 
alleen voor bosgrond maar voor alle potgrond. V oo r alle zekerheid dus voor 
gebruik zeven. H iervoor kunt u een ouderwetse aszeef gebruiken o f gaas 
met een zelfde maasgrootte. W at in de zeef b lijft liggen gooit u ergens buiten 
op een hoop; als het een jaar verteerd is is het grotendeels al w eer b ru ik
baar.
Beschikt u noch over tuin noch over bos, noch over kennissen of vrienden 
die wel zo rijk  zijn, dan bent u aangewezen op gekochte potgrond. De bloem ist 
heeft meestal wel goede potgrond voor eigen gebruik, al is hij er vaak niet 
scheutig mee. Deze grond is vaak wel erg voedselrijk , zodat uw planten er 
wel hard in groeien maar vaak w at al te vet. V erder kunt u bij bloemist,
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zaadhandelaar en op de markt potgrond in zakken o f zakjes kopen. H ierbij 
is het wel oppassen. Veel van d it soort spul is schandelijk duur en de kw ali
te it soms miserabel: bestaat uit gemalen blad met veel turfmolm  en zit vol 
onverteerde bestanddelen to t vo lledige bladeren toe. De grond moet als hij 
goed is zwart van k leur zijn en niet bruin, lekker grondig ruiken en nagenoeg 
geen onverteerde bestanddelen bevatten. Neemt u dan lie fst niet van die 
hele kleine zakjes: daaronder zitten de grootste boosdoeners. Het best koopt 
u zakken onder merk en dan bij de zaadhandelaar of bij een te goeder naam 
bekend staande kweker: dan heeft u verhaal.
Ideaal is als u telkens een wat grotere hoeveelheid grond te ge lijk  klaarmaakt 
en dat dan buiten een week of langer laat liggen, zodat het zich goed kan 
mengen en nog eens doorregent; voor vele beginnelingen en kleinbehuisden 
zal d it m oeilijk zijn.
G ebruikt u overigens geen zuivere kompost: die is te zwaar voor onze planten 
en is meer geschikt om door arme grond heen te mengen of een slechte 
grondstruktuur te verbeteren.
V oor het oppotten moet de grond vochtig zijn maar niet nat: u moet e r in 
de hand een bal van kunnen knijpen die meteen bij het openen van de hand 
uiteen valt.
Volgende keer iets over potten.

Babbelaar

Frailea chrysacantha - Hrabe n sp

(Syn.: Frailea chrysacantha Fric nom. nud.)

V it Hrabe, Brno, C.S.S.R.

Globosa, simplex, cca 25 mm diametro, apex impressus, totus aculeis tectus. 
Epidermis cano-virid is. Radix fusiform is. Costae 16-18, tuberculis constructae, 
valde humiles, rectae; areolae flavo-fusce tomentosae, aculeis subferrugineis, 
lateralibus 12-17, rectis, 3-4 mm longis, subadligantibus, radialibus; aculeis 
centralibus 4-6, cca 5mm longis, rectis a marginalibus haud differentibus. 
Flores 20-35 mm longi et lati, fo liis  perigonii internis luteis, lanceolatis; exter
nis lanceolatis, luteis, v iride acuminatis; flo res basi squamis v irid ibus albide 
lanatis tecti atque setis 20 mm longis obscure ferrugineis muniti. Stigma lutea, 
7-8 fissa. Stamina antheris luteiscentibus, filam entis luteis.
Fructus cca 5 mm latus, v irid is , pallidissim e fusca lanatus et setis obscure 
ferrugineis, 10-25 mm longis protectus. Setae a 5-6 in fascicu lis ex axilla 
squammarum viridum  rubro acuminatarum evadunt. Semina globosa, 1,8-2 mm, 
atrofusca, saepe kleistogam ica.
Patria: ignota.
Holotypus in collectione V. Hrabe, Brno.
Lichaam kogelvorm ig, ±  25 mm doorsnede, later in kuituur enigszins cylinder- 
vorm ig uitgroeiend. W orte l peervormig. De epiderm is is grijsgroen planten 
niet spruitend, geheel door de doorns bedekt.
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Er zijn 16-18 ribben, die loodrecht naar beneden lopen en door zeshoekige 
verhevenheden onderbroken worden. De areolen zijn met geelbruine wol 
bedekt. De jonge doorns groeien penseelvorm ig en openen zich la ter to t een 
doornbundel. De kleur van de jonge doorns is geel met een groenachtige 
schijn, die later naar geelbruin overgaat bij andere planten Frailea chrysa- 
cantha heeft 12-17 randdoorns die 3-4 mm lang zijn en naar alle richtingen 
straalvorm ig afstaan. Doorns die uit het bovenste deel van de plant groeien 
zijn korter. Frailea chrysacantha heeft 4-6 m iddendoorns van ca 5 mm lengte 
die niet in een bepaalde richting groeien en daardoor m oeilijk  van de rand
doorns zijn te onderscheiden.
De bloemen zijn 20-25 mm lang en even breed. De m iddelste bloembladen 
zijn geel, de binnenste hebben groene toppen, de buitenste hebben een 
groen-bruine streep op de buitenkant. De knoppen zijn bedekt met groene 
schubben die door w itte  wol omgeven zijn, en met roodbruine borstels die 
ca 20 mm lang zijn. De 7-8 stempels zijn geel. De meeldraden zijn geel.
De vrucht is ca 5 mm breed, groen, bedekt met lichtbruine wol en roodbruine 
borstels die 10-25 mm lang zijn.
De zaden zijn rond, 1,8-2 mm groot, donkerbruin zoals de meeste Fraileazaden. 
Kleistogaam bestoven vruchten komen aan planten bij een grootte van 20 mm 
(de plant is dan 3-4 jaar oud).
ik vermoed dat Frailea chrysacantha het eerst door A. W. Fric gevonden werd, 
die ze (volgens een mededeling van Simon), voor de tweede w ereldoorlog aan 
de heer Krainz in Zurich zond. Z ijn benaming u it die tijd  was Frailea chrysa
cantha.
De plant w ordt tegenwoordig o.a. ook onder de naam Frailea chrysantha en 
Frailea chrysacanthion gebracht en gekweekt. D ikw ijls  w ord t ze echter ook 
met andere soorten verw isseld.
Interessant is dat A. W. Fric over Frailea chrysacantha niets in zijn berichten 
schrijft. Vandaar ook dat er niets over staat in de werken van C. Backeberg 
en andere auteurs.
Bij verge lijk ing van de to t nu toe verschenen beschrijvingen van Fraileasoorten 
en volgens mijn waarnemingen aan de planten, ben ik ervan overtuigd dat 
Frailea chrysacantha een zelfstandige soort is.

U it „K ak tusy" vertaald door K. H. Prestlé

Van de redactie

Bovenstaande beschrijving van Frailea chrysacantha heb ik opgenomen om
dat deze plant ook in onze verzamelingen kan voorkom en en anders zeker 
door im port van planten o f zaden zal gaan voorkomen.
In de lijs t van de Stadtische Sukkulentensammlung Zürich komt de naam 
voor. Toch heb ik wel enkele bedenkingen tegen deze beschrijving. A lle reerst 
is de herkom st van de plant niet bekend, maar er is ook verzuimd een exem
plaar in een herbarium op te nemen.
Een in een verzameling voorkom end levend exemplaar heeft als typeplant 
geen waarde. De plant kan doodgaan o f door een ongelukje kan het etiket
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bij de verkeerde plant terechtkomen. Niemand kan dan nog nagaan hoe de 
oorspronkelijke plant er uitzag. Er is nu een grote kans dat deze soort op
nieuw gevonden en beschreven wordt.
In dit nummer helaas geen enkel bericht van de afdelingen. Mogelijk komt 
dit door de vakantietijd.
In het vorige nummer plaatste ik een stukje over de Engelse Round-Robins. 
Misschien is er ook onder onze lezen belangstelling voor iets dergelijks in 
ons land. De niet bij een afdeling aangesloten leden die belangstelling 
hebben voor een bepaald onderwerp kunnen hierdoor gegevens uitwisselen.

B o e k b e sp re k in g
Van de hand van de heer Rolf Rauwe verscheen kort geleden bij de uitgeversmaatschappij 
Howard Timmens te Cape Town, Rep. v. Zuid Afrika een in de engelse taal geschreven 
boek, getiteld: „Succulents in the veld” (dit is het tweede boek van Rolf Rawe; het eerste 
heet: „Cacti in Southern Afrika” ).
Zoals de titel aangeeft hebben de in „Succulents in the veld” voorkomende beschrijvingen 
en afbeeldingen (40 kleuren-, 88 wit-zwarte foto’s) betrekking op „in het wild” voorkomende 
succulenten (lithops, conophyten, aloë's, euphorbia’s en vele andere soorten), die ter 
plaatse zijn waargenomen en gefotografeerd, dus niet op in kassen en/of tuinen ge
kweekte planten. Van de afbeeldingen hebben 20 betrekking op lithops, 43 op conophyten, 
1 op aloë’s, 9 op euphorbia’s en de rest op aloïnopsis-, anacampseros-, argyroderma-, 
bulbine-, caralluma-, cheiridopsis-, commiphora-, cotyledon-, crassula-, dactylopsis-, din- 
teranthus-, diplosoma-, fenestraria-, haworthia-, hoodia-, heurnia-, lapidaria-, odontophorus-, 
ophthalmophyllum-, pachypodium-, pleiospilos-, ruschia-, sarcocaulon-, stapelia-, stomatium-, 
stultitia-, titanopsis-, trichocaulon- en vanheerdia-soorten. Vele lezers van „Succulenta” 
zullen leden van een of meer dezer geslachten in hun bezit hebben en het is zeer in
teressant en leerzaam om te zien hoe dezelfde, in onze kassen of huiskamers gekweekte, 
planten er uitzien onder de ter plaatse in „het veld" heersende, natuurlijke omstandig
heden, waarbij de talrijke kleurenfoto's het verschijnsel van de zogenaamde „mimicry" 
duidelijk weergeven.
Het boek bevat verder talrijke gegevens betreffende de klimatologische omstandigheden 
(regenval, temperaturen), bodemgesteldheid der vindplaatsen, enz., welke, de habitus en 
de groei der besproken succulenten beïnvloedende, factoren gedeeltelijk door middel van 
overzichtelijke tekeningen zijn weergegeven.
De prijs van dit 104 pagina's bevattende, zeer leerzame boek bedraagt 6,5 rand (±  f  35,—) 
en zonder twijfel zullen talrijke succulenten-liefhebbers het in hun bezit willen hebben.

d. B.

G. B. Duursma, Cactussen en vetplanten, 5e druk. Uitg. Kosmos, Amsterdam, Antwerpen. 
Wenk hobbygidsen 328.

Dat van dit eenvoudige 76 pagina’s tellende boekje met 42 afbeeldingen een 5e druk 
verschijnt, bewijst wel dat aan dergelijke eenvoudige handleidingen voor het kweken van 
Succulenten behoefte bestaat.
Jammer is het dan ook dat het boekje weinig bevat over het kweken en verzorgen. Het is
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grotendeels een opsomming van soorten, waarbij de beschrijvingen dikwijls te kort zijn of 
geheel ontbreken. Ook hadden enkele minder geslaagde foto’s beter vervangen kunnen 
worden.
Daar deze druk niet herzien is raakt het boekje achter bij de tegenwoordige inzichten. 
Niemand zal b.v. nog willen beweren dat het geslacht Mammillaria tegenwoordig meestal 
Neomammillaria genoemd wordt.
Voor wie reeds succulentenliefhebber is staat er helaas niet veel in, wel zal het een 
eerste gids en een aanmoediging kunnen zijn voor het allereerste begin.
W . S TER K

N ieu w s van  het C lich e fo n d s
Intussen zijn de werkzaamheden voor het volgende zaadseizoen al weer be
gonnen. Veel zaad is er al weer verzameld en wordt klaargemaakt voor de 
nieuwe zaadlijst.
Wij willen dan ook graag een oproep doen aan al onze leden die zaad be
schikbaar willen stellen aan het Clichéfonds, om dit zo vroeg mogelijk op te 
sturen.
Dit is van belang omdat de zaadlijst half november klaar moet zijn voor de 
drukker, wil de lijst in het decembernummer geplaatst worden.
Wij hopen dit jaar weer op veel medewerking van onze leden, zodat er weer 
een goede zaadlijst kan uitkomen.

W. J. Ruysch,
Brinkstraat 49, 
Bennekom.

C o rre c t ie

In het artikel van Dr. B. K. Boom over Plectranthus strigosus Benth cv. 
Elegance, blz. 70. is een hinderlijke zetfout blijven staan. In het opschrift 
staat daar cv. „Elegans” . Dit is onjuist. Onder de afbeelding is de naam juist 
weergegeven. Namen van cultivars worden altijd met een hoofdletter ge
schreven en mogen nooit in het latijn gegeven worden.
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VRAAG EN AANBOD

Wegens verhuizing TE KOOP aangeboden
(ook in gedeelten):
1. Unieke co llectie  van c irca  2500 cactusplanten, 

w .v . 1500 geënte/bloeibare soorten, ve le  uiter
mate zeldzaam. Tevens grote partij entstam- 
men in d iv. soorten.

2. Plantenkas 25 m2, zaaibakken, plantenbakken, 
Backeberg IV , V , V I en Lexikon, Morphology 
v. Buxbaum, d iv. andere boeken en tijd
schriften ook van buitenl. verenigingen, 150 
d ia ’s, o liekachel, gaskachel e tc ., etc.

J. G . G jeltem a, Antwerpsestraat no. 70 te
Bergen op Zoom.

Wenst te ruilen of te kopen.
Zeldzame of minder bekende vaste tuinplanten. 
G . R its , Schorheidelaan 24, T isse lt . Be lg ië .

Fa. Gebroeders van Straalen
Utrecht, Daaiseweg 140. Tel. 030-441578

Uitgebreid sortiment cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzam elaars kan i.v .m . tekort aan 
personeel uitsluitend worden geleverd 
op de kwekerij. Zondags gesloten.

D. B O U W M A N
IM PORT - EXPO RT 

Grote sortering Cactussen  
en prima Vetplanten

VAN KOPPENW EG 4 - NAALDWIJK 
Telefoon 01740-5168

Succulenten-kwekerij
H. van D onkelaar

Werkendam Tel. 01835-430
Vraagt sortiments- en zaad lijst 
Nieuwe importen aangekomen 
Zondags gesloten

CACTUSKW EKERIJ
A. N. B U L T H U I S  & C O .  C .V .
PROVINCIALEW EG O O ST 8, COTHEN (U.) 
TELEFOON 03436-267
Uitgebreid sortiment vetplanten en 
cactussen, speciaal mammillaria’s 
Sortimentslijst op aanvrage

W A T B E T E K E N T  D IE  NAAM
DOOR L. C. KOREVAAR

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 70806 t.n.v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.

144



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

47STE JAARGANG 
NO. 1Ó

OKTOBER 196«



Neobesseya m issouriensis (Sweet) Br. et R

Foto voorpagina
W . J. M. STER K

Het geslacht Neobesseya is gekenmerkt doordat de bloemen evenals bij het 
geslacht Coryphantha uit een groeve komen en de vruchten kaal, rood en 
rond zijn.
Bij het geslacht Neolloydia vinden we op de vruchtbeginsels enkele schubjes 
evenals bij Escobaria. Ook bij de zaden van deze geslachten komen enkele 
verschillen voor.
Of deze tamelijk onbelangrijke verschillen het indelen in afzonderlijke ge
slachten rechtvaardigt vind ik nog altijd een vraag.
De afgebeelde plant kreeg ik oorspronkelijk onder de naam Neobesseya 
wissmannii. Daar deze soort gaafrandige buitenste bloembladen heeft, kan 
het onmogelijk de juiste naam zijn. Op de foto is goed te zien dat deze 
bloembladen zijn ingesneden zoals dit beschreven is voor Neobesseya mis
souriensis. Het aantal randdoorns is bij mijn plant bij de meeste areolen 15, 
soms een paar meer of minder. Hier en daar komt ook een middendoorn voor. 
De groengele bloemen zijn ongeveer twee centimeter lang. Daar ik slechts 
een plant bezit kan ik de bloemen niet bestuiven. Over de vruchten kan ik 
dus niets uit eigen waarneming vertellen.
De planten komen voor in de Verenigde Staten vanaf de Canadese grens tot 
in Oklahoma. De plant is dan ook ongevoelig voor koude, wat niet wil zeggen 
dat ze bij ons winterhard zouden zijn. Het in de winter droge landklimaat 
waarin deze planten in Amerika groeien verschilt zoveel van onze winters 
dat het onmogelijk is ze bij ons buiten te kweken. Onder glas kunnen ze 
als ze droog staan enkele graden vorst verdragen. Ze moeten dan natuurlijk 
wel op eigen wortel gekweekt worden, omdat bij geënte planten, de behande
ling meer afhangt van wat de entstam verdraagt, dan van de daaropgeënte 
plant.
Mijn plant begint enkele spruiten te vormen die niet zoals ik verwacht had 
onderaan, maar halfweg het plantenlichaam tot ontwikkeling komen. Dit is 
waarschijnlijk omdat deze plant geënt is. Daardoor wordt de spruitvorming 
dikwijls bevorderd. Ik wil proberen deze spruiten als stek te behandelen, en 
daardoor planten op eigen wortel te krijgen. Hoewel veel liefhebbers zeker 
ervaring hebben opgedaan over de invloed van het enten op het uiterlijk 
van de planten is hier in de literatuur weinig over te vinden. Het zou de 
moeite waard zijn hieraan eens aandacht te schenken. Voor een goede ver
gelijking is het natuurlijk het beste van dezelfde plant een stek geënt en een 
andere op eigen wortel te vergelijken, die verder onder gelijke voorwaarden 
zijn gekweekt.
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Frithia pulchra var. minor de Boer, var. nov.
H. W. DE BOER

A typo d iffe rt: corporibus minoribus roseis vel virid ibrunneis, 
petalis albis apice albidosroseis.

Enige jaren geleden ontving ik van Dr. C. G. Booker te Barachwanath 
(Transvaal) enkele Frithia pulchra plantjes, die d irect door hun rose-groen- 
bruine kleur en kleine afmetingen der bladen mijn aandacht trokken.

Frithia pulchra N.E.Br. 1 x foto: de Boer

Daar afw ijkingen in afmetingen en kleur bij Mesembryanthemaceae kunnen 
zijn veroorzaakt door andere cultuurom standigheden, besloot ik de ontvangen 
plantjes gedurende 2 a 3 jaren in mijn kas onder dezelfde omstandigheden 
(grondsoort, licht, temperatuur, vochtigheid) als mijn „norm a le ”  Frithia pul
chra populatie (20 planten) te kweken en daarvan de resultaten af te wachten, 
alvorens to t het beoordelen en het trekken van conclusies over te gaan.

Het b lijk t nu, dat de ontvangen plantjes in drieerle i opzicht afw ijken van 
normale Frithia pulchra exemplaren, nl.:

1. de kleur der bladen is niet groen to t grijsgroen, maar roseachtig groen
bruin.

2. de afmetingen der bladen zijn veel kleiner, nl. lengte 1 a 1,5 cm en dikte 
(van boven gemeten) 0,3 a 0,5 cm, te rw ijl deze bij de normale Frithia 
pulchra resp. 1,5 a 2 en 0,5 a 1 cm zijn.
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3. de kleur der bloemen is wit met een lichte rose-violette tint aan de uit
einden der bloembladen, terwijl die bij Frithia pulchra karmijnrood (met 
een groter of kleiner wit hart) is; bovendien zijn de afmetingen der bloe
men veel kleiner, nl. tot 1,7 cm doorsnee (2,5 tot 3,5 cm bij Frithia pulchra).

Frithia pulchra var. minor de Boer 1 x foto: de Boer

Op grond van deze afwijkingen noem ik bedoelde planten: Frithia pulchra 
var minor; nevengaande foto's geven Frithia pulchra zowel als de variëteit 
minor op werkelijke grootte weer.
Tot mijn spijt kon ik door het overlijden van Dr. Booker, die mij in de loop 
der jaren talrijke planten-zendingen deed toekomen, de vindplaats van deze 
nieuwe Frithia-variëteit niet meer gewaar worden.

K a k tu sse n  vo o r het v e n ste r
Vit Hrabé,
Vertaling J. DE GAST, Graaf Gerhards»raat 10, Venlo

De moderne tijd vermindert algemeen de levensruimte van de mens en 
verwijdert hem van de natuur. Als reaktie daarop doet hij alle mogelijke 
moeite, in zijn nabijheid tenminste een klein beetje groen te bezitten, daar
voor te zorgen, het te vertroetelen, het interessant en mooi te maken. Zo 
worden de mensen kwekers van orchideeën, bromelia's, fuchsia's en andere 
schoonheden en niet weinigen van hen wijden zich aan de kaktussen. Juist 
deze planten, met hun onuitputtelijke veelheid van vormen en kleuren bieden
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daartoe grenzeloze mogelijkheden. Zo ontstaan er grote verzamelingen, waar
in men bijna van alle geslachten vertegenwoordigers vindt. Hier zijn reuzen 
als Echinocactus grusonii, cereussoorten dit tot het dak van de kas reiken, 
grote groepen mammillaria’s, lobivia’s, rebutia’s, chilenen, gymnocalyciums 
en vele andere mooie soorten. Andere verzamelingen daarentegen zijn be
perkt tot een speciale kaktusgroep. Wij ontmoeten de verzamelingen van de 
mammillaria’s met haakdoorns, chilenen, cereusen, lobivia's, gymnocalyciums, 
rebutia’s, enz. De vorm en kleurschakeringen bieden een prachtige aanblik; 
maar het komt niet vanzelf. Niet veel gelukkigen hebben in de stad de mo
gelijkheid in de buurt van hun woning op een zonnige plek een kasje te 
bouwen om daarin alle schatten te verzamelen. En de meeste pogingen 
kaktussen voor het raam in de woonkamer te kweken eindigen met een 
mislukking na de eerste winter, als er hoge opgeschoten gedrochten zonder 
uitzicht op bloemen overblijven; vandaar de bewering, dat kaktussen kweken 
zonder kas niet mogelijk is.

Veel kleine planten in een kleine ruimte

Er zijn echter andere, zelfs niet weinig, liefhebbers, voor wie een raam op 
het zuiden of zuid-oosten ruimschoots voldoende is en die een balkon of zelfs 
een terrasje als het hoogste geluk beschouwen. Zij vormen een eigenaardige 
kaste van het „kaktussenvolk” . Zij aanbidden de God van de grusoniis en 
de reuzencereusen, maar hun hart begint pas waarlijk heftig te kloppen bij 
het aanschouwen van een kleine groep blossfeldia's, die onder een koffie
kopje bedekt kan worden en men kan ze voor zich winnen met een stekje 
van een epithelantha die nog aan hun verzameling ontbreekt. Zij zijn zeer 
gedisciplineerd omdat zij door de beschikbare ruimte in het venster en niet 
zelden ook door hun familieleden gedwongen worden de verlokkende aan
biedingen van zaailingen van Echinocactus grusonii, Gymnocalycium saglio- 
nis, vele astrophytums, mammillaria's, bonte cereussen en nog veel meer 
af te slaan, wanneer zij niet het gevaar willen lopen spoedig wegens plaats
gebrek weer afscheid ervan te moeten nemen. Daarom kiezen zij slechts 
zulke soorten, die gewoonlijk niet groter worden dan 5 tot 6 cm doorsnede
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of die zo langzaam groeien, dat binnen afzienbare tijd  niet het gevaar van hun 
grote omvang dreigt.
Het is merkwaardig, welke mooie en komplete verzameling men in een venster 
onder kan brengen. Het is te vergelijken met een verzameling bladen gra fi
sche kunst of met kamermuziek, op een klein plekje een maximum aan schoon
heid en zeldzaamheid. U it Zuid-Am erika horen hier de b lossfe ldia ’s thuis.

Deze a llerkle inste onder de kaktussen worden het beste op entstammen ge
kweekt. Volgens het botanische systeem en ook naar de grootte zijn zij 
nauw verwant aan de fra ilea ’s. D it geslacht w ordt de laatste tijd  door in
teressante nieuwigheden uit Brazilië steeds uitgebreid, zodat fra ilea ’s —  
waarvoor kort geleden een klein schaaltje voldoende was —  vandaag de dag 
een onderwerp voor een speciale verzameling kunnen uitmaken. M iniaturen 
zijn aylostera's, vele notocactussen, su lcorebutia ’s, gymnocalyciums, lobivia's, 
e.a. A lle  genoemde Zuid-Am erikaanse kaktussen bezorgen de kweker geen 
m oeilijkheden en brengen gem akkelijk en rijke lijk  mooie bloemen.
Een ware schatkam er van miniaturen is echter Mexico en het zuiden van 
Noord-Amerika. H ier gaat het echter meestal om tam elijk dure en zeldzame 
planten en ook hun kweek is meestal ju is t niet gem akkelijk vooral, wanneer 
w ij ze w orte lecht kweken.
De eigenaar van zo'n verzameling Mexicaanse schoonheden moet een ware 
vakman zijn, die alle kneepjes volm aakt beheerst, want elk verzuim kan hem 
duur te staan komen. In zo'n verzameling vinden w ij Roseocactus kotschou- 
beyanus, de bizarre ariocarpussen, Aztekium ritte rrii en Obregonia denegrii. 
Hierin bevinden zich ook Solisia pectinata en pseudopectinata, Pelesyphora 
aselliform is en valdeziana met een w itbloeiende variëteit, Turbinicarpus ma- 
crochele, krainzianus, schmiedeckianus, polaskii e.a. Hier worden Thoumeya 
papyracantha, vaak ook enige van de zeldzame en gevoelige navajoa's maia
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peeblesiana en fickeisenii ondergebracht. In het voorjaar staat de interessante 
Strom bocactus d isciform is in volle bloei en to t in de herfst toont Encephalo- 
carpus strob ilifo rm is zijn bloemen. Van het gigantische geslacht mammillaria 
ziet men er b.v. herrerae, lasiacantha, egregia, hum boldtii, solisioides, penni- 
spinosa, plumosa, de mooie maar zeer gevoelige soorten uit Sonora zoals b.v. 
Mammillaria insularis, boolii, w ilcoxii, e.a. Reeds naar de naam hoort hier 
Mammilaria nana thuis, en ook de geslachten epithelantha en escobaria moe
ten genoemd worden. Z ij vormen meestal grote groepen waarvan men de 
omvang kan beperken door de overto llige stekken aan zijn vrienden te geven 
of te ruilen.

Mexicaanse miniaturen

En hoe moeten wij nu eigenlijk deze vensterkaktuskw ekerij beoefenen? Daar
toe is allereerst het reeds genoemde venster nodig, w aarvoor een glazen 
kasje zo bevestigd w ordt, dat daardoor bij sterke wind de voetgangers niet 
bedreigd worden. Het moet zo gekonstrueerd zijn, dat men overal gem akkelijk 
bij kan en het goed gelucht kan worden. Het moet echter ook bescherming 
bieden tegen kou en vocht en ruim genoeg zijn. Men moet bedenken, dat 
ook bij de grootste zelfd iscipline de verzameling zal groeien, nog afgezien 
daarvan, dat de planten zelf m ettertijd, hoewel zij ,,m iniaturen”  zijn, g ro ter 
worden. Al deze eisen geven een ruim w erkterre in aan onze konstrukteurs 
fantasie en bieden de m ogelijkheid de modernste transistortechniek te ge
bruiken.
De planten blijven het gehele jaar in het kasje. V oor het venster b lijft het 
van maart to t kerstm is en wanneer de w in ter het strengst is zetten wij het 
op een koele plaats. De bodem van het kasje w ordt met een zandlaag bedekt, 
waarin de elektrische verwarm ingskabel als bescherming tegen nachtvorst
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w ordt gelegd. Tegen de fe lle  zonnewarmte behoeden we de planten door 
schaduwen en luchten. Men kan de inrichting verbeteren met een kleine 
ventilator, die uitgevoerd kan worden met een relais, dat de ventila tor in
schakelt wanneer de tem peratuur te hoog oploopt. Al deze inrichtingen moe
ten natuurlijk betrouwbaar werken omdat de geringste storing de ondergang 
van de gehele verzam eling kan bewerkstelligen.
De planten worden in plastic potten of schalen gekweekt. A ls „po tg rond" 
heeft gravel te r grootte van rijs tko rre ls  bewezen goed bruikbaar te zijn. Wij 
kunnen d it na grondig wassen en steriliseren bij het verpotten opnieuw ge
bruiken, zodat w ij ons geen zorgen behoeven te maken hoe we aan geschikte 
grond komen. W anneer bij het gieten een doeltreffende m eststof gebruikt 
w ordt groeien en bloeien de planten voortre ffe lijk , de doornvorm ing is mooi 
en bovendien —  d it geldt vooral voor im portplanten —  w ord t het gevaar van 
w orte lro t verm inderd.
Het beste kan men beginnen met geënte, niet te gevoelige soorten; later, 
bij meerdere ervaring, kan op gevoelige w ortelechte soorten overgegaan 
worden. Deze krijgen we door het bewortelen van stekken of door zaaien. 
Tenslotte schaffen w ij ons ook im portplanten aan. Nu kunnen w ij onze kweek- 
kunst volledig doen gelden. En gelooft u ons, de vreugde over een nieuwe 
areool aan een zaailing van ariocarpus of neogomesia, evenals een nietig 
bloempje van een epithelantha is even groot of misschien nog groter dan die 
over honderden bloemen in een grote kas, waar men nauwelijks weet wat 
er allemaal bloeit.
Zegt U dus niet, dat U geen kaktussen kunt kweken. Alleen een venster 
met een beetje zon is nodig en dan nog geduld en geestdrift voor de zaak.

A lle  fo to ’s zijn uit de verzameling Mexicaanse miniaturen van de heer Kolar 
uit Brno (CSSR).

Naschrift.

Tijdens het bezoek, dat de heer Hrabé mij deze zomer bracht, hebben wij 
ruim schoots de gelegenheid gehad van gedachten te wisselen over de manier 
waarop in Tsjechoslowakije en in Nederland de liefhebberij w ord t beoefend, 
en overeenkom sten en verschillen te zoeken.
De Tsjechoslowaakse vereniging van kaktusliefhebbers mag zich verheugen 
in een zeer grote belangstelling. Zo te lt Brno —  een stad van rond 300.00C 
inwoners —  ca. 300 leden. W el een groot verschil dus met ons land. Het 
kweken van kaktussen voor het raam in de w oonkam er is er dan ook zeer 
verbreid. Daarom zijn er veel „specia lis ten", want zij hebben geen plaats 
voor grote verzamelingen. Het ontbreken van voedzame grond brengt hun 
er toe hun planten te voeden met kunstm eststoffen.
W ij spraken toen af, dat de heer Hrabé een artikel zou schrijven in Succu
lenta met het doel een uitw isseling van ervaringen te beginnen over wat en 
hoe w ij kweken wanneer we niet beschikken over een kasje in de tuin. 
Waarom zouden er alleen in Tsjechoslowakije huiskam erliefhebbers zijn en 
niet in Nederland? O verw int dus Uw schroom. Uw ervaringen en/of Uw 
moeilijkheden, ook al v indt U het zelf niets bizonders: hoe heeft U Uw planten 
opgesteld, welke grond gebruikt U, met welke planten heeft U sukses, past 
U in één o f andere vorm verlichting toe, enz? Vergeet niet, dat bezitters van 
grote verzamelingen er w aarschijn lijk  niet veel van terecht zouden brengen
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wanneer zij hun lie fhebberij zouden moeten uitoefenen in de huiskamer, om 
dat zij daarvoor de ervaring missen.
Verder zouden de bezitters van gespecialiseerde verzamelingen in Tsjecho- 
slowakije graag in kontakt komen met ge lijkgerichte  liefhebbers in ons land 
om ervaringen uit te w isselen en zo m ogelijk planten te ruilen. Daartoe zouden 
de heer Hrabé in zijn land en ik hier beginnen namen en adressen van speci
alisten op te vragen om dan aan de betreffende liefhebbers de lijsten toe te 
zenden. Belangstellenden hiervoor gelieven zich dus te melden. 
Huiskamerliefhebbers, w ij wachten Uw reakties af. Het artikel van de heer 
Hrabé kwam in mijn bezit ju is t voordat de moeilijkheden in Tsjechoslowakije 
begonnen. Hij is gaarne bereid zelf te antwoorden op Uw reakties. W ij hopen, 
dat de verbindingen spoedig weer normaal zullen zijn, zodat hij h iertoe in 
de gelegenheid is.

C a c tu s p ra a t
HORLINGS, Delfzijl

De cactuslie fhebber zal elk jaar weer iets nieuws in zijn planten collektie  
ontdekken en het geeft toch vooral voldoening, als hij die planten, die hij 
ze lf uit zaad heeft opgekweekt, to t bloei ziet komen.
Zo kocht ik ca. 5 jaar geleden zaad van Loxanthocereus cullmannianus. Ik 
w ist, dat zaden van deze plant weinig aangeboden worden en dus ging ik to t 
aankoop over, om eens te zien of het w ilde lukken.
Inderdaad, een paar plantjes kreeg ik groot, maar al gauw vielen er 2 uit 
want de Loxanthocereus is nogal gevoelig voor vocht.
Twee werden geënt en groeiden voorspoedig. Toen ze groot genoeg waren 
heb ik ze op eigen wortel verder laten groeien en nu (aug. 1968) kwam de 
eerste plant to t bloei. Daar ik  over deze plant niets in Backeberg kan vinden, 
w il ik trachten een beschrijving van de plant en haar bloem te geven, in de 
hoop dat iemand van onze lezers mij verder de weg kan wijzen.
De hoogte van de plant is 52 cm. Ze heeft een doorsnee van ca. 6 cm. Het 
plantenlichaam is lichtgroen, de bedoorning grijsachtig-w it. Het geheel geeft 
een c itroenkleurig aanzien, vooral de nieuw-groei. De bedoorning is fijn, 
deels aanliggend, deels afstaand, het aantal ribben bedraagt 19-21.
De knopontw ikkeling is als vo lgt: in eerste stadium een g rijs -w it pluisje 
daarna een bloedrode bolvorm ige bloemknop, die vervolgens u itgroe it to t 
een buisvorm ige bloemknop, die aan het einde een trechtervorm ige blader
krans heeft, bestaande uit ca. 9 kelkblaadjes met daar tussenin een aantal 
kle inere blaadjes. De bloem kleur is bloedrood, de meeldraden crem e-kleurig, 
te rw ijl de stam per licht-groen gekleurd is.
De bloem doet in haar eerste bloeistadium denken aan een m iniatuur echi- 
nopsisbloem.
Aangezien deze plant weinig in verzamelingen gezien wordt, leek het me 
voor onze lezers interessant d it door te geven, en waar ik geen verdere be
schrijv ing van Loxanthocereus cullmannianus kon vinden, zou ik over mijn 
plant graag iets meer te weten komen.
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Abrom eitiella Mez.
een x e ro p h yte n g e s la ch t d e r B rom eliaceae

J, A4 JANSE

Abrom eitie lla Mez in Bot. Arch. XIX (1927) 460.
Syn. Meziothamnus, Nobizbl. Bot. Gart. u. Mus. Dahlem 1929.

In de succulentenverzam elingen treffen w ij ook een aantal Bromeliaceëen aan, 
waarvan de Dyckia 's het meest bekend zijn. Daarnaast is er echter nog een 
zeer groot aantal leden van de Bromeliaceae die in botanische collecties 
worden gekw eekt en to t de soorten voor de succulentenkas kunnen worden 
gerekend. Z ij verlangen alle een vorstvrije  koele overw intering en een 
warme, zonnige standplaats gedurende de zomer.

Abromeitiella brevifolia

De voornaamste planten uit deze groep behoren to t de navolgende ge
slachten:
Abrom eitie lla Mez; Dyckia Schuit, ƒ.; Deuterocohnia Mez; Hechtia Klotsch; 
Puya M olina; Fascicularia Mez.
De Abrom eitie lla-soorten zijn hoofdzakelijk planten uit Argentinië, waar zij in 
de provincies Catamarca en Saeta worden aangetroffen. Eén soort, A. brevi
fo lia  is echter ook in Bolivia gevonden.
Het zijn kleine to t zeer kleine planten en in de fam ilie van de Bromeliaceëen 
behoren ze zelfs to t de kleinste bekende soorten. Wel vormen zij alle tam elijk 
grote kussens door het zijdelings uitstoelen van de rozetjes; deze kussens 
kunnen wel 80 cm en meer in doorsnede bereiken.
Abrom eitie lla Mez behoort to t de tweede onderfamilie, de Pitcairnioideae, 
gekenm erkt door het meestal bovenstandige vruchtbeginsel, dat to t een doos
vrucht uitgroeit. Het nauwst verw ant is Abrom eitie lla met Puya, w e lker soor-
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Abrom eitie lla chlorautha, bloeiende plant, ju li 1968

ten echter ware reuzen in het plantenrijk zijn; sommige Puya-soorten bren
gen bloeiwijzen van enige meters hoogte voort die bestaan uit duizenden 
bloempjes.
Van het geslacht Abrom eitie lla zijn 3 soorten bekend waarvan de kleine 
A. chlorantha (Hauman) Mez de bekendste is. De rozetjes van deze plant 
zijn ±  1 a 11/ 2 cm in 0 , de bladeren zijn 10-15 mm lang en ongeveer 3-5 mm 
breed. De randen zijn met enige fijne  stekeltjes bezet. Mez geeft in zijn 
bekende monografie (Das Pflanzenreich, Heft 100, p. 280) een goede af
beelding van een bloeiende plant, die volgens het onderschrift naar een 
gedroogd herbarium-exemplaar werd gemaakt. De bloemen zijn daardoor op 
de afbeelding nogal afw ijkend van die welke op de plant voorkom en. Toen
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mijn plantje bloeide heb ik een foto hiervan gemaakt, die laat zien dat 3 de 
diepgroene bloembladeren kegelvormig gesloten blijven, daaruit steekt dan 
de stijl met enigszins verdikte stempel. De gehele bloem is tijdens de bloei 
hard frisgroen. De bloembladeren (petalen) zijn ook spits en niet zo afgerond 
als op de afbeelding bij Mez is weergegeven.
A. brevifolia (Griseb. Castell. heeft rozet-bladeren van 21/2 a 3 cm lengte; 
de bladranden zijn gaaf en enigszins grijsgroen van kleur. Ook deze soort 
vormt breed uitstoelende kussens van vele rosetten. Dit is de oudst bekende 
soort, die reeds in 1879 als Navia brevifolia Griseb. werd beschreven. Zij 
stamt uit Argentinië (prov. Catamarca, Tucuman en Jujuy), maar is eveneens 
in Bolivia op steenachtige hellingen gevonden.
De derde bekende soort A. abstrusa Castell is zelden in cultuur; ik ken deze 
plant tot nu toe alleen uit de verzameling van de Royal Botanie Gardens te 
Kent. De rozetbladeren zijn als bij A. chlorantha met stekeltjes bezet, maar 
zijn 5-15 cm lang. Deze soort werd in 1931 beschreven en is bekend uit de 
Argentijnse provincies Catamarca, La Rioja en Jujuy.

M ijn tw eed e  re is  d o or B ra z ilië
A. F. H. BUINING

Het is moeilijk na te gaan waar mijn vorige reisverhaal eindigde, omdat mijn 
dagboek in Pernambuco door de politie in beslag werd genomen, wegens ver
denking van spionage. Hopelijk vind ik het dagboekje in Auoio da Seca, 
waarheen het gezonden zou worden, als er niets verdachts in stond. Al die 
vreemde latijnse cactusnamen met nummers van dia’s en kleurenfilm vond 
men maar verdacht.
Vanuit Pernambuco kwamen we aan in het noorden van Bahia in Juazeiro. 
Ten zuiden daarvan genoten we weer van de prachtige dybowskii. Echter 
wilden we bij Brejinho en bij Ignacio bepaalde cactussen verzamelen, zoals in 
het bekende werk van Prof. Werdermann „Brasilien und seine Saulenkakteen” 
staat vermeld.
Er zijn in Bahia echter 5 dorpen overal verspreid, die Brejinho heten en 
Ignacio komt niet op de kaart voor.
Tijdens de politiemoeilijkheden werden we gastvrij in Arcoverde door twee 
hollandse paters ontvangen en gehuisvest. Zij staken mij echt een hart onder 
de riem om verder te gaan, ook al spookten de ingewanden onrustbarend. 
Zij meenden, dat Brejinho zuid westelijk van Juazeiro de echte was en dat 
daar ook Ignacio was. Zo trokken wij over kleine zandweggetjes langs de 
oostzijde van de Rio Sao Francisco, constaterend dat het geslacht Zehntne- 
rella daar op de hogere bergen massaal voorkomt. We passeerden het „nest” 
Brepinho, maar vonden niets bijzonders en evenmin Ignacio. In dit eenzame 
vrijwel onbewoonde gebied komen veel roofdieren voor, zodat de vele geiten 
’s avonds van verre naar de enkele huisjes komen, waar ze ’s nachts binnen 
hoge palissaden blijven. Tot onze stomme verbazing passeerden we op een 
gegeven ogenblik een zeker 3 a 4 km lange groep zigeuners te paard met 
veel losse paarden met veulens, koeien, geiten, kippen, ja zelfs nog met
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kalkoenen, honden en apen. De te paard zittende vrouwen rookten pijpen en 
keken gloeiend nijdig naar ons.
Verderop vroeg men ons of het waar was, dat een zigeunerstam onderweg 
was en bij ons bevestigend antwoord, begon men ijverig have en goed, geiten, 
varkens en kippen binnen de pallissaden te halen.
Verder naar het zuiden vonden we slechts op één plaats tegen een rotsige 
sterk ijzerhoudende berghelling, een prachtige M elocactus species met zuiver 
blauwe huidskleur en een w it cephalium.
Om niet te uitvoerig te worden zij nog vermeld, dat we na wekenlang zoeken 
toch Ignacio vonden met de prachtige Facheiroa ulei. Deze plant lijk t spre
kend op een Zehntnerella maar heeft een lang cephalium, dat zo zacht is 
als een muizenvelletje. Dagenlang zwierven we in de omgeving van M orro 
do Chapeu. We verzamelden D iscocactus zehntneri, enige soorten M elo
cactus, Pilocereus lehmannianus (deze naam moet echter vervallen) Pilo- 
cereus lützelburgii, een nieuwe species M icranthocereus, Pilocereus glau- 
cescens en glaucochrous, enz.
In de Serra do Sincord vonden we overal verspreid de Pilocereus purpureus 
(ook h ierover is het een en ander te zeggen).
Aan de oever van de Rio Süo Francisco bezochten we de bedevaartstad 
Bom Jesus da Lapa, waar ook een nieuwe Pilocereus voorkom t en een 
Quiabentia.
Ten zuiden van C aitité was eindelijk het echte Brejinho. Daar vonden we 
W erderm ann’s Melocactus macrodiscus en M icranthocereus polyanthus en 
grote groepen prachtig wollige Pilocereus glaucescens.
Een w onderbaarlijk mooie vondst deden we in het noordelijke deel van 
Minas gerais. Een M icranthocereus species met lange rode dorens, w it
achtig soort cephalium, steenrode bloembuis, kleine vio le tte  bloemblaadjes 
en een roodgroene vrucht. Kolibries staken ijverig hun gulzige tongetjes 
tussen de gele helmknopjes op zoek naar de rijke lijk  gevulde nectarkamers. 
V erder een op Pilocereus glaucescens lijkende plant, echter met niet meer 
dan 5 ribben, roodbruine dorens en rijke lijk  roodbruine wol. O ok groeide daar 
reeds Pilocereus minensis en een w aarsch ijn lijk  nieuwe Brasilicereus van 
hoogstens 11/ 2 meter lang. Het was daar een w onderbaarlijke middag.
Op weg naar Brasilia vonden we slechts op één plaats cactussen, waar
sch ijn lijk  een nog onbekende Pilocereus. Ik houd mij in d it reisverhaal gemaks
halve aan de naam Pilocereus als verzamelnaam. Bijzonderheden hierover 
hoop ik later te kunnen publiceren.
W ij (de heer Leopoldo Horst en ik) hopen nu enkele weken rond Diamantina 
te werken. Vandaag vonden we als zeer zeer schaars voorkom end, op af
schuw elijk m oeilijk en gevaarlijk te bestijgen ruwe rotsen, een varië te it van 
Uebelmannia pectin ifera met gespreid staande dorens.
Pilocereus minensis stond massaal in volle  bloei en vrucht. Enkele groepen 
van deze soort hadden soms to t 6 a 8 stengels met to t 40 blauwe vruchten. 
Het merkwaardige is dat de blauwe bloemen (de bloembladen zijn vuilw it) 
kaal zijn, terw ijl de vruchten in de schubjes dorentjes dragen. Een nieuwe 
Pilocereus (H U  103) droeg eveneens bloemen en vruchten aan de fraai 
geelbedoornde toppen.
Slechts zeer in het kort heb ik zo een en ander verteld.
Na dagelijkse strapatsen in de bergen met de zelfs nu hier in de volle  w in ter 
hete zon, lokt het bed ’s avonds om 8 uur meer, dan het schrijfb lok.

Mede namens vriend Horst, veel groeten aan alle Succulenta-vrienden.
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O p b ezo ek  bij onze B e lg isc h e  ca c tu sv r ie n d e n
F . J . VAN LEEUW EN  en W . W IJN AN S, Ven lo-Blerick

Vervolg op deel II.
Op 22 juni 1968, te 18.30 uur, kwamen wij bij de familie Witvrouwen, Eeuw- 
feestlaan 223 te Lier aan.
Daar troffen wij tevens nog een tweede cactusliefhebber aan genaamd J. 
Wijnants, een dierenarts uit Merchten.
De heer Witvrouwen (de Syl) heeft in zijn tuin achter zijn woning een serre 
staan van 41/2 x 9 meter. Deze serre staat totaal volgepropt met een niet 
te schatten aantal soorten cactussen. De heer Witvrouwen bleek tevens in

De heer W itvrouwen kijkt bezorgd over zijn pleegkinderen.

het bezit te zijn van de laatste vondsten waar wij dan ook watertantend 
naar hebben gekeken.
Deze 43 jarige banketbakker houdt zich ongeveer 9 jaar met cactussen bezig. 
Ons inziens moet hij er al die jaren vrij intensief aan hebben gewerkt want 
mij troffen een verzameling aan zoals er in Nederland maar enkele zijn. Hij 
had zijn planten mooi opgesteld. Prachtige cereussen afgewisseld door de 
mooiste bolcactussen. De planten die op bijgaande foto zijn afgebeeld vor
men maar een klein gedeelte van de werkelijke verzameling. Al de planten 
bleken te zijn voorzien van een duidelijk leesbaar naamkaurtje. Een beginnende 
liefhebber kan zodoende in enkele uren tijd in de kas van de heer Witvroumen 
veel leren. Diverse geslachten stonden in groepjes bij elkaar opgesteld, zo
dat de verschillende variëteiten duidelijk konden worden waargenomen.

158



De Syl heeft ook al de nodige tegenslagen moeten incasseren. Tijdens één 
der laatste stookseisoenen is op een tijds tip  dat de heer W itvroum  buitens
huis op zijn w erk was zijn oliekachel met toebehoren in brand geraakt. Gevolg: 
verbrande planten; ruiten door hitte gesprongen en over al zijn planten 
een dikke roetlaag welke er met de tuinslang afgespoten moest worden.
De grond waarin Sylvain zijn planten heeft uitgezet bestaat hoofdzakelijk uit 
klei. Trichocereus spachianus is de onderstam waar hij bij enting de voorkeur 
aan geeft. Zaailingen ent hij het lie fst op Echinopsis. Op zoek naar nieuwe 
aanwinsten k ijk t hij momenteel hoofdzakelijk uit naar Chileense soorten en 
Espostoa’s. Bij nadere beschouwing zagen w ij echter, dat hij van deze ge
slachten al behoorlijk was voorzien.
Op de foto is alleen een gedeelte van het zogenaamde m iddentablet te zien. 
Tegen de buitenzijden van de serre waren over de gehele lengte ook nog 
zijtabletten aangebracht. In deze tabletten waren in hoofdzaak de entstammen 
en de pas geënte planten geplaatst, alsmede een groot aantal „voe tjes”  met 
een overvloed aan scheuten. W ij werden dan ook door de heer W itvrouwen 
in de gelegenheid gesteld om stekjes uit te zoeken.
Gedurende de tijd, dat w ij in de kas van „de S y l”  verbleven, hadden mevrouw 
W itvrouw en en de 18 jarige dochter Christiaan de tafel gedekt. A lhoewel w ij 
bij de planten van de heer W itvrouwen nog wel uren hadden kunnen kijken 
en praten, hebben w ij ons toch maar aan tafel gezet om met de fam ilie W it
vrouwen te mogen deelnemen aan een zéér goed verzorgde brocdm aaltijd. 
Vervolgens vertrokken w ij in gezelschap van de zo gastvrije fam ilie W it
vrouwen naar café „H et Groene Huis”  gelegen aan de M arkt te Lier, waar 
w ij die avond als leden de vergadering van onze Belgische cactusvrienden 
zouden bijwonen. Deze vergadering werd gehouden in de grote bovenzaal 
van genoemd café. Meerdere liefhebbers hadden planten meegebracht en 
zodoende was er ook gelegenheid om tijdens de vergadering planten te kopen 
en onderling te ruilen.
O ok hier zagen w ij kans om enkele plantjes te kopen tegen een zeer aan
trekke lijke  prijs. Tijdens de pauze werd een lo terij gehouden met als prijzen 
natuurlijk . . . .  cactussen. Het hoogtepunt van die avond was een dia-lezing 
van de heer Govaert over de M exicoreis van hem en de heer Guldemond. 
De heer Govaert bracht een en ander met de nodige hum oristische opmerking 
uitgesproken in het sappige Vlaams. A lles bij e lkaar was deze vergadering 
mede door die dialezing leerzaam en tevens een gezellig samenzijn, wat na 
de vergadering in de benedenzaal onder het genot van een drankje werd 
voortgezet.
Veel liefhebbers waren vergezeld van hun echtgenote of een o f meer vo l
wassen kinderen hetgeen zelfs een soort huiselijke sfeer gaf.
In de volgende aflevering van d it blad hopen wij de vierde Belgische cactus
liefhebber aan U te kunnen voorstellen. Z ijn naam: Eduard van Hoofstadt.
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T o u m eya  p a p y ra ca n th a
Foto voorpagina
W. STERK

Deze soort is reeds meer dan 100 jaar bekend. Toch bleef het in de verzame
lingen tot voor kort een zeldzame soort, die de naam had slecht te groeien 
en op den duur toch dood te gaan.
In de laatste jaren zijn meerdere importplantjes hiervan naar Europa gekomen. 
Hieruit is gebleken dat de soort nogal variabel is in de dikte van de plantjes, 
2,5 cm tot 5 cm, en ook in de lengte van de platte papierachtige doorns en 
de grootte van de bloempjes.
Door importplantjes te enten, daarna af te snijden en opnieuw te enten krijgt 
men steviger plantjes, terwijl de onderstukken zeer sterk gaan spruiten en 
flinke meerkoppige plantjes vormen.
Er zijn ook exemplaren die altijd dun blijven. Als entstam is Trichocereus 
spachianus geschikt, hoewel de onderstam bij sterke groei erg kan worden 
uitgezogen. Trichocereus pachanoi is ook te gebruiken, maar kan door spruit- 
vorming erg lelijk worden. Eriocereus jusbertii is voor deze kleine planten 
waarschijnlijk het beste.
Vooral in België is het plantje de laatste jaren veel gekweekt en makkelijk 
verkrijgbaar. Bij goede behandeling bloeit het plantje ieder jaar wekenlang 
met mooie witte zijdeglanzende bloempjes. Maar ook zonder bloem is het 
een sieraad in iedere verzameling. In het wild wordt deze soort gevonden in 
Nieuw-Mexico, Arizona en Utah.
Volgens Benson groeien ze in Arizona op een hoogte van 1500 tot 1800 m. 
In de winter zal het daar beslist koud zijn en kan er zelfs sneeuw vallen. Het 
is nogal een groot risico met deze planten op eigen wortel kweekproeven 
te nemen. Waarschijnlijk zal in de winter koud en droog het beste zijn. 
Helaas gaan deze dingen bij ons meestal niet samen, behalve als het hard 
vriest. Maar dan zal het wel weer te koud zijn voor deze zonnekinderen.
Zoals bij een groot aantal soorten uit dit gebied is het opkweken uit zaad 
zeer moeilijk. De zaden kiemen dikwijls geheel niet. Wat de oorzaak hiervan 
is, is niet met zekerheid bekend. Misschien moeten ze om te kunnen ont
kiemen eerst koud gelegen hebben. Mogelijk moeten de zaden zeer vers 
gezaaid worden en verliezen spoedig hun kiemkracht. Er is voor liefhebbers 
die graag experimenteren nog heel wat te ontdekken over het kiemen van 
de zaden van moeilijke soorten. Als we eenmaal weten hoe het moet is er 
gewoonlijk geen kunst meer aan, dan kan iedereen het.
Als we van dergelijke moeilijke soorten enkele zaailingen enten op Peireski- 
opses, hebben we er zo een aantal van.

W aa rn e m in g en  aan  R e b u tia ’s-lll
A. R. BREDEROO

We vervolgen onze artikelreeks met de bloembouw van de Rebutia’s. Dat 
dit onderwerp veel pennen in beroering heeft gebracht, bewijzen wel de vele 
indelingen en herindelingen die in de loop van tientallen jaren uit de pen van 
meerdere auteurs gevloeid zijn, om er enige te noemen: Schumann, Britton 
en Rosé, Backeberg, Donald-Buining en ten slotte Buxbaum.
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We wilden hier nu niet ingaan op de sinds 1895 gevoerde strijd  die ontstond 
door verschil van mening en inzicht, hoe de Rebutia-achtigen moesten worden 
ingedeeld.
Belangrijk is te weten, wanneer men to t studie van een bepaald geslacht 
overgaat, hoe de bloem is opgebouwd. Komen er in d it bepaalde geslacht 
min o f meer grote verschillen in bloembouw voor, dan kan het gebeuren 
dat de deskundige die met deze studie bezig is, naar zijn mening, zo een 
geslacht verdeelt in twee o f meerdere ondergeslachten.
D it nu was en is nog het grote s tru ike lb lok of liever het grote geschilpunt. 
Voorheen verdeelde men de Rebutia-achtigen in een groot aantal onder
geslachten en secties (Backeberg). In Sukkulentenkunde V II/V III p. 96. hebben 
Buining en Donald d it teruggebracht to t 2 ondergeslachten en 6 secties.
Het hoofdthema wat bij deze indeling geleid heeft to t de verdeling in 2 
ondergeslachten, is een wel o f niet vergroeid zijn van de stijl met de bloem- 
buis. A lle soorten, variëteiten en vormen worden op grond hiervan onder één 
van beide ondergebracht.
Buxbaum heeft inm iddels in ,,die Kakteen” -C Vc een w ijz ig ing in bovenge
noemde indeling aangebracht. Hij verdeelt het geslacht Rebutia in 5 secties 
en 1 subsectie. De verdeling in 2 ondergeslachten is hier dus opgeheven, 
omdat Buxbaum van mening is dat een vergroeiing van de bloembuis met 
de stijl geen kenmerk is om er een afzonderlijk  ondergeslacht voo r te maken. 
Afbeelding R1 laat u een bloemdoorsnede zien van R. v io lac iflo ra , kenmer
kend is hier de geheel vrijstaande stijl.
Verder is kenmerkend voor de Rebutia’s dat de bloembuis en het vruch t
beginsel kaal zijn, een derde kenmerk is dat alle planten die to t deze sectie 
behoren ze lffertie l zijn, dat w il zeggen dat ze door zelfbestuiving zaad 
vormen.
De M ediorebutia 's =  Neorebutia-BEW . zijn een aparte groep, hoewel ze 
u ite rlijk  aan de Rebutia's ge lijk  zijn. Het verschil is te vinden wanneer men 
de doorsnede van de bloem bekijkt, dan komt men to t de ontdekking, dat 
de stijl met de bloembuis vergroeid is.
Afb. R4 is een weergave hiervan; het ste lt een bloem voor van R. marsoneri 
met een vergroeiing van 6 mm, d it is echter niet het geval bij alle marsoneri- 
planten. Deze soort is nl. zeer variabel, w aardoor de lengte van de vergroe i
ing ook zeer varieert, in vele gevallen is de stijl zelfs in ’t  geheel niet ve r
groeid met de bloembuis. W anneer de stijl over een lengte van ±  1 mm 
met de bloembuis vergroeid is, kan men hier niet spreken van een konstant 
kenmerk. Van de 12 vormen die ik in mijn verzameling heb, is er slechts één 
met bovengenoemde vergroeiing, alle andere vertonen een zeer korte of in 
het geheel geen vergroeiing.
M ijn studievriend W ilhelm  Simon is daarom ook van mening dat R. marsoneri 
zich alleen door haar ze lfsterile  bloemen van Rebutia onderscheidt.
Bij de overige vertegenwoordigers van M ediorebutia komt bovengenoemde 
vergroeiing echter konstant voor. Bij R. wessneriana bedraagt ze ±  4 mm, 
7 mm bij R. beryllio ides, (afb. R5), 6 mm bij R. calliantha en 6 mm bij R. 
krainzeana.
Buining en Donald rangschikken R. hyalacantha ook to t de mediorebutia 's. 
M et deze zienswijze kan ik het niet eens zijn, omdat het zaad van deze plant 
u itw ijs t dat ze to t een varië te it van R. senilis gerekend moet worden. Ik hoop 
hier la ter nog op terug te komen.
In afw ijk ing to t de Rebutia's zijn de m ediorebutia ’s zelfsterie l, ze vormen 
geen zaad, onderling bestoven geven ze wel zaad.
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Afb. A1 toont u een Aylostera bloem in doorsnede, vergelijkt u R1 met A1 
dan is het verschil duidelijk waarneembaar. De planten die deze bloembouw 
vertonen, worden bij Donald-Buining ondergebracht in het ondergeslacht Ay
lostera. De kenmerken zijn de volgende. De stijl is gegroeid met de bloembuis. 
De bloembuis is niet kaal, maar voorzien van haren en borstels in de oksels 
van de bloembuisschubjes.
Ook het vruchtbeginsel is van deze haren en borstels voorzien.
Alle Aylostera’s zijn zelffertiel. Uit kruisingsproeven is gebleken, dat bij 
kruising met Rebutia’s geen zaden gevormd worden, daarentegen met Digito- 
rebutia zeer goed zaad gevormd wordt, dat tevens goede kiemkracht heeft. 
Zoals uit afb. R3 en A2 blijkt, blijft de bloemrest aan de vrucht zitten. Wan
neer de zaden rijp zijn verteert de vruchthuid, alleen het onderste gedeelte 
blijft nog aan de plant zitten, waardoor de zaden als het ware in een schotel 
bijéénzitten.
Uiteraard is de vrucht bij de Rebutia's kaal, daarentegen bij de Aylostera’s 
voorzien van haren en borstels.
Afb. A3 laat u zo een haar zien, sterk vergroot, ze bestaat uit doorschijnende 
cellen als kralen aan elkaar geregen.

A1. Bloemdoorsnede van Aylostera kuppcriana (21/2 x). A2. Vrucht met bloemrest van Aylostera
fiebrig ii (5 x). A3'. Sterk  vergroot haar van het vruchtbeginsel. A4. Sterk vergrote stuifm eelkcrrel
van Aylostera kupperiana. R1. Bloemdoorsnede van Rebutia v io lociflo ra (3 x). R2. Detail van R1,
hier geen vergroeiing van stijl en bloembuis. R3. Vrucht met bloemrest van Rebutia sen iles (5 x).
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Conophytum smorenskaduense de Boer, spec. nov.
H. W. DE BOER

Conophytum smorenskaduense (subfenestrata); corpuscula obovidea vel bre
v ite r cylindrica, virid ia, subnitida, fenestre llis  numerosis, parvulis, non con
fluentibus, subaltis, a trov irid ibus vestita, lobis binis, brevibus, convexis, a 
latere subapplanatis; flo res diurni, petalis lilacinis vel violaceis, infra albidis; 
fructus quinquelocularis.
Habitat: Bushmanland, farm Smorenskadu, 25 mijl ten oosten van Sprringbok. 
Co11.: H. C. Kennedy, 1968.

1 Conophytum smorenskaduenso 1 x foto: de Boer 2 Conophytum smorenskaduense 0.9 x foto: de Boer

De corpuscula zijn gelijkm atig groen van kleur, omgekeerd eivorm ig to t bijna 
cylindrisch; van boven enigszins hartvorm ig met 2 korte, afgeronde, een w e i
nig zijde lings afgeplatte lobben, die 1 a 2 mm lang zijn; de lengte bedraagt 
1 y2 a 2 cm, te rw ijl de afmetingen aan het boveneinde 1 a 1.2 (dikte) bij 1.2 a 
1.4 (breedte) cm bedragen. De spleet is 3 a 6 cm lang en ingezonken; de 
opstaande wanden ervan zijn zeer kort behaard, doch deze lichte beharing 
beperkt zich to t de zijwanden van de spleet en zet zich niet voort op de 
binnenkanten van de lobben; doordat zich aan weerszijden van de spleet 
een lichte indeuking bevindt, zijn de lobben enigszins zijdelings afgeplat. 
Het oppervlak is min of meer glanzend en geheel bedekt met ta lrijke, vrij 
kleine, ongeveer ronde, iets verheven miniatuur-vensters, die bij opvallend 
lich t donker groen, bij doorvallend lich t helder lich t groen zijn (zie fo to  4) en 
die, ook niet op de lobben, niet samenvloeien; de bloemen zijn overdag ge
opend en rose-vio let van kleur, doch daar het benedenste deel der bloem- 
kroonbladen w it is, vertonen de geopende bloemen een groter of kle iner 
„w it  oog".
De zaaddoos is 5-hokkig.
Deze nieuwe soort is gevonden op de farm „Sm orenskadu”  ( =  's morgens 
schaduw), waar ook Con. kennedyi (L. Bol) en Con. pardicolor (Fisch. voor
komen (deze laatste tevens 10 mijl ten oosten van Springbok), doch waarmee 
Con. smorenskaduense weinig overeenkom st bezit; ook met de in de naaste 
omgeving van Smorenskadu (nl. op de farm Komgas) groeiende Con. vanheer- 
dei (Tisch.) heeft Con. smorenskaduense geen overeenkom st (behalve de 
ta lrijke  m iniatuur-vensters en de bloemkleur), daar Con. vanheerdei geen
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lobben bezit en enigszins spoelvorm ig to t eivorm ig (mer het spitse eind naar 
boven) is.
Ik deel deze bijzonderheden mede, omdat (in het algemeen gesproken) bij de 
publicatie van de beschrijvingen van nieuwe conophyten lang niet a ltijd 
fo tografische afbeeldingen voorkom en en men zich uit de latijnse diagnose 
alleen m oeilijk een voorste lling van de bijzonderheden van het u ite rlrijk  voor
komen van de betreffende plant kan vormen; hierop zijn gelukkig ook wel 
uitzonderingen, aangezien van de twee laatst genoemde fo to 's  zijn gepubli
ceerd. Daar bovendien van alle drie genoemde ruimschoots materiaal in mijn 
verzameling aanwezig is, kon ik door verge lijk ing en met behulp van de ge
publiceerde beschrijvingen gem akkelijk to t de verm elde conclusies komen. 
M oe ilijker echter was de verge lijk ing met een bij Namies (Bushmanland) ±  
70 mijl ten oosten van Smorenskadu en in Klein Namaland (nadere plaats
aanduiding onbekend) gevonden conophyt, welke to t dezelfde groep (subfene- 
strata Tisch.) behoort, nl. met Conophytum subfenestratum Schwant., welke 
dezelfde b loem kleur vertoont en welke weliswaar nergens meer in cu ltuur

3 Conophytum smorenskaduense 3.9 x foto: de Boer 4 Conophytum smorenskaduense
bij doorvallend licht 3 x foto: de Boer

sch ijn t te zijn, doch waarvan in het tijd sch rift „Kakteen und andere Sukku- 
lenten” 1938, pag. 41 een fo to  en een beschrijving door Dr. A. T ischer voor
komen en waarvan ook Prof. Schwantes zelf in zijn ..Flowering Stones and 
M id-Day F lowers" een beschrijving geeft.
Con. smorenskaduense versch ilt echter du idelijk  van Con. subfenestratum, 
doordat:
a. op de binnenkant der lobben geen beharing voorkom t, hetgeen volgens 

de door Prof. Schwantes gegeven beschrijving bij Con. subfenestratum 
wel het geval is.

b. de m iniatuur-vensters verheven zijn en over de gehele lengte van het 
corpusculum voorkom en, te rw ijl deze bij Con. subfenestratum niet ve r
heven zijn en alleen (ev. voornam elijk) de lobben ermee zijn bedekt.

c. de lobben enigszins zijdelings zijn afgeplat, hetgeen bij Con. subfenestra
tum niet het geval is.

d. de zaaddoos 5-hokkig is, te rw ijl Con. subfenestratum volgens Prof. 
Schwantes een 4-hokkige zaaddoos bezit.

Op dezelfde farm Smorenskadu is door de heer Kennedy in rotsspleten en
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onder stenen (d.w.z. in de smalle spleet langs de beneden-rand van op de 
grond liggende stenen) een, soms in ongeveer horizontale stand groeiende, 
conophyt gevonden, welke voglens hetzelfde grond-schema als Con. smo- 
renskaduense is gebouwd, doch welke, zoals de planten aldaar ter plaatse 
hun uiterlijk voorkomen vertonen, met Con. smorenskaduense betreffende 
de volgende eigenschappen verschillen: de kleur is lichter en engiszins geel
achtig groen; het oppervlak is minder glanzend; de vorm is geheel sylindrisch; 
de lobben zijn korter; de miniatuur-vensters zijn kleiner en voornamelijk aan 
het boveneinde talrijker.
Zij worden door mij als een, tengevolge van de typische groeiwijze ontstane, 
vorm van Con. smorenskaduense beschouwd en daarom Conophytum smo
renskaduense forma rimarium genoemd (naar rima = spleet) — (zie foto 5). 
Aangezien na een halfjarige cultuur in mijn kas enkele van genoemde ver
schillen iets minder duidelijk beginnen te worden, moet het m.i. niet uitgeslo
ten worden geacht, dat bij voortgezette cultuur hier in West-Europa de ver
schillen, misschien niet geheel, maar toch in iets grotere mate dan thans het 
geval is, zullen verdwijnen. Dit neemt niet weg dat, zoals bedoelde planten 
daar in Zuid-Afrika groeien en ter plaatse worden aangetroffen, zij in dat 
stadium een duidelijk afwijkende vorm van Con. smorenskaduense vertegen
woordigen en wanneer zij niet tegelijk met Con. smorenskaduense en niet 
door dezelfde persoon waren ontdekt, zij wellicht als een aparte soort zouden 
zijn beschouwd.

5 Conophytum 
smorenskaduense 
forma rimarium 1 x 

foto: de Boer

Van vele, in de loop der achter ons liggende jaren, ontdekte „nieuwe” cono- 
phytum-soorten bestaat alleen een latijnse diagnose, welke zonder fotogra
fische afbeelding(en) is gepubliceerd; bovendien zijn sommige van deze 
nieuwe soorten óf niet, óf niet meer, óf slechts in één enkele verzameling in 
cultuur, zodat vergelijking van later door andere personen gevonden planten 
met reeds beschreven soorten moeilijk, soms zelfs onmogelijk is en de juiste 
naamgeving grote moeilijkheden ondervindt.
Het is daarom bij de identificatie van „nieuwe” en ook bij de her-ontdekking 
van oude, doch uit de cultuur geraakte, soorten van groot belang, dat de 
beschrijving van elke conophytum-soort of variëteit verduidelijkt wordt met 
behulp van één of meer goed gelijkende fotografische afbeeldingen.
It is of great importance that in future every publication of the description 
of a Conophytum-species or variety should be illustrated by one or more 
fotographs.
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Enten op Peireskiopsis
W. STERK

Afb. 1. Ariocarpus lloyd ii op Peireskiopsis, 4 jaar oud.

O ver d it onderwerp is de laatste jaren nogal eens geschreven.
Degenen die het gelukt is, w il niet anders meer dan zijn zaailingen op deze 
onderstam enten. Er zijn nog altijd liefhebbers die er niet van w illen weten. 
De soort die we gebruiken is onder de naam Peireskiopsis spathulata in de 
verzamelingen te vinden. Ik ben er nog niet geheel zeker van of deze naam 
ju is t is. Volgens Backeberg heeft deze soort evenals Opuntia tunicata papier
achtige huisjes om de doorns. Ik heb d it nog nooit bij mijn Peireskiopsis 
gezien. Backeberg schrijft ook dat voor het enten Peireskiopsis velutina 
geschikt is. Deze soort w ordt beschreven met lange haren op de areolen. 
Ik bezit een plant die d it kenmerk vertoont. Ze groe it nog sneller dan de 
soort die voor onderstam van zaailingen gebruikt w ord t en is ook iets dikker. 
Het lukt mij niet zo goed op deze plant zaailingen te enten. De afb. 37 in 
Die Cactaceae I van Backeberg is zeker niet deze soort maar dezelfde die 
w ij nu gebruiken als entstam. Het zou mij niet verbazen als het plantje waarop 
we enten to t een nog onbeschreven soort zou behoren. Er is in de zuidelijke 
staten van Mexico, waar Peireskiopsis vandaan komt in de laatste jaren 
schijnbaar niet veel aan cactusonderzoek gedaan.
Peireskiopsis mag niet geheel droog staan, ook niet in de w inter. De grond 
moet vruchtbaar zijn. De tem peratuur kan in de w in ter gerust to t 10° C dalen. 
Bij lagere tem peratuur en te droge grond verliezen ze het blad en zijn dan 
in het voorjaar m oeilijk aan de groei te krijgen. Een verw arm ingskabeltje  in 
de grond en regelmatige controle van de vochtigheid van de grond kan deze 
narigheid voorkomen.
Zowel de te enten zaailingen als de entstammetjes moeten goed aan de 
groei zijn. De zaailingen moeten kort boven de w orte l w orden afgesneden.
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Het voordeel van het enten op Peireskiopsis is, dat de geënte plantjes dikw ijls  
d irect gaan spruiten. Ook soorten, die anders pas op latere leeftijd o f zelfs 
in het geheel geen spruiten vormen doen het geët op Peireskiopsis meestal 
wel. D aardoor kan uit één zaailing een aantal geënte plantjes w orden ge
kweekt. Zie h iervoor de afbeelding van Mammillaria w hrightii.
Van d it plantje zijn er reeds enkele geënt. Het enten van stekken op Peireski
opsis lukt mij meestal niet. O ok de soorten van het geslacht Notocactus 
doen het bij mij zeer slecht. D ikw ijls  gaan ze niet aan, en als ze dat wel doen, 
groeien ze meestal nog m inder dan de ongeënte zaailingen.
Zeer goed groeien de meeste Mammillaria soorten. Coryphantha, Escobaria, 
Lobivia, Echinocereus en vele anderen.

Afb. 2. M am m illaria w hrig tii, Afb. 3. Dezelfde plant drie manaden later 1 x.
als zaailing op Peireskiopsis geënt 1,5 x

Het is wel noodzakelijk dat de zaailingen niet te groot zijn.
Volgens mijn ervaring haalt het niet veel u it plantjes die g roter zijn dan 3 
to t 5 mm nog op Peireskiopsis te enten.
Het is niet nodig de geënte plantjes reeds in het eerste of tweede jaar 
over te enten op een d ikkere entstam.
Ik heb reeds meerdere keren plantjes op d it onderstammetje in bloei zien 
komen. De afgebeelde Roseocactus lloydii, een als zaailing zeer langzaam 
groeiende soort staat nu voor het vierde jaa r op hetzelfde stammetje. D it jaar 
kreeg het plantje flink  w at wol in de kop. Ik verw achtte bloemen. Helaas is dat 
nog niet het geval geweest. Dus nog maar een jaartje  afwachten.
Ook de kam erkwekers kan ik Peireskiopsis aanbevelen. Ze zijn in de huis
kamer ’s w inters d ikw ijls  nog beter te houden dan in de kas.
Misschien hebben andere liefhebbers andere ervaringen opgedaan. Laat het 
eens weten. U it de ondervinding van anderen kunnen we veel leren.
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Tephrocacti (of kogel-opuntia ’s)
H. H. L. RAKERS

M et het zaaien van Tephrocactussen heb ik nooit veel geluk gehad. Tot nu toe 
scoorde ik slechts een opkom st van 1 stuks T. nigrispinus. Ik zaaide volgens 
d iverse methodes —  de dikke harde zaden droog in de grond, o f eerst enige 
dagen in lauw w ater gelegd —  niets hielp. Het zaad is vrij duur, dus ik had 
de plantjes beter kunnen kopen. (Argum ent tegen het zaaien). M isschien 
moeten deze zaden wel eerst een darmkanaal passeren om te kunnen kiemen. 
D it is gem akkelijk te verwezenlijken, alleen de verdere behandeling van het 
zaad levert dan nog wat moeilijkheden op. M ogelijk weet ieman dde ju iste 
—  altijd raak —  methode. O f is e r vaak „voos" zaad? V oor de kleine kas- 
bezitters zijn het ideale planten, die goed gekweekt, als bergplant van voak 
4000 m hoogte tegen koude bestand zijn. (Eenmaal zelfs — 5° C). Ik geef ze 
vrij weinig w ater en voor de rest een zo zonnige stand als mogelijk. Dan pas 
komen de typische schutkleuren goed to t ontw ikkeling, evenals de bedoorning, 
die zeer verschillend kan zijn: papierachtig, harig, stekend, lijkend op hout
spaanders, o f praktisch geheel afwezig. W el zijn er altijd de glochiden, die 
hele kleine, meest bruine, bundeltjes stekende haartjes, het kenmerk der 
Opuntioideae. Ze zullen de kas niet gauw uitgroeien, en vormen een aardig 
kontrast tegen de gebruikelijke bataljons bolcactussen op het tablet. Gooi uw 
overto llige stukken Opuntia exaltata of subulata niet weg, de Tephrocactussen 
kunnen hier prima op geënt worden. De venijn ige dorens mogen gerust af 
geknipt worden.
Hiernaast enkele schetsen van exemplaren, die momenteel in mijn bezit zijn.

1. Een aardappelachtig geval waarin bij w ijze van versiering wat hout- 
sp lin ters in gestoken zijn, aldus een (niet geldige) beschrijving van mijn 
vader. (Hij gaat liever vissen I). De twee jonge leden afzonderlijk  bekeken, 
lijken wel verschillende planten, gelet op de verschillend lange bedoorning. 
De rechtse groeide vorig jaar (1967) toen ik  de plant pas gepot had, de 
linkse d it jaar, profiterend van een inm iddels vers te rk t w orte lgeste l, van
daar de forsere doorns. Hij lijk t wel wat op afb. 417, T. glom eratus v. 
atratospinus Backb., maar zal wel anders heten. D it Kakteenlexikon is 
wel aardig, maar het moet mij h ier eens even van het hart, dat echt deter
mineren voor de kleine amateur uit deze Duitse beschrijvingen nog niet 
meevalt.

2. D it to t dusverre doornloze exemplaar maakte plotseling in de top 2 platte 
scherpe (niet papierachtige) grijze doorns, verm oedelijk, omdat ik  hem 
dit voorjaar naast No. 1 zette. Ik kreeg hem als T. articulatus v. obliga- 
canthus. Deze plant doet door zijn dakpansgewijze plaatsing der knob
bels sterk denken aan een Euphorbia. Alleen hebben bij de E. dergelijke 
knobbels een geheel ander karakter, het zijn nl. podariën o f bladvoeten.

3. D it is de bekende T. glom eratus v. papyracantha met zijn papierachtige 
doorns. A ls het een beetje w aait in de kas, hoor je  ze ritselen ! M et deze 
naam echter, kom ik ook niet helemaal terecht. In het Kakteenlexikon 
staat T. articulatus v. papyracanthus (Phil.) Backb. met een grijsbru in 
achtige huidskleur en zuiver w itte  papierachtige doorns en v. syringa- 
canthus (P feiff) Backb. met een groen lichaam en papierachtige doorns, 
k leur grijsachtig w it met iets roodbruine gloed. Mijn plant heeft echter 
een ±  grijsbruine huid en grijsachtig w itte, iets roodbruine papierachtige
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doorns. (Te zien met een vel wit papier achter de plant gehouden). Waar
schijnlijk bestaan ertussen de beschreven vormen allerlei overgangen.

4. Dit is vermoedelijk de v. calvus of inermis.
5. Dit is nog maar een kleine stekje, dat schuilgaat achter een groot etiket 

T. dimorphus pseudorauppianus. Hij is grijsgroen met roodbruine doorns.
6. Toen ik deze stek kreeg (1 lid) zag deze er erg zwak uit, en heb ik hem 

geënt op een of ander stuk Opuntia. Hij pakte meteen en er kwamen twee 
donker grijsgroene leden op. Het is T. subinermis.

7. Dit is geen handjevol groene capucijners, maar het alleraardigste plantje 
T. minuta, die het heel goed doet. Pogingen om hem op Pereskiopsis spa- 
thulata te vermeerderen, mislukten echter. Ik weet niet waarom.

D e 3 L K  1968 te H outhalen
J. DE GAST

Bij mijn aankomst op het Domein Hengelhoef — ik ben nog een reiziger die het van 
openbare vervoermiddelen moet hebben dus was het tegen vier uur toen ik er aankwam — 
was het al een drukke bedoening in de hal. Voor een tafel met kaartenbakken stonden 
enige deelnemers te wachten op de afhandeling van de ontvangstceremonie; achter de 
tafel het "ontvangstkomitee” met in het midden de heer Blomme. Een vluchtige blik op 
diens gelaat was voldoende mij volledig in te lichten over de gang van zaken. Het ging 
ongetwijfeld naar wens. Ik keek er dus helemaal niet van op toen hij vertelde te ver
wachten meer dan tweehonderd overnachtingen te kunnen boeken. En met op de achter
grond de wetenschap, dat de Belgische liefhebbers vier maanden tevoren nog niet wisten 
waar de 3 LK op 21 en 22 september gehouden moest worden, kan het niet anders, of 
het moet voor de organisatoren een grote voldoening zijn geweest de liefhebbers uit alle 
windrichtingen te zien toestromen.
Het was een prachtig begin van dit kaktusgebeuren. De ontvangst verliep vlot, omdat 
voor de deelnemers die waren ingeschreven — en dat was gelukkig met 80% het geval — 
de slaapplaatsen gereserveerd waren, zodat het hun weinig tijd kostte, de bagage kwijt 
te raken en ieder al heel wat gesprekken met oude en nieuwe kennissen achter de rug 
kon hebben, inklusief het praatje onder het avondmaal, voordat kort na zeven uur de heer 
Blomme — voorzitter van de Belgische organisatiekommissie — de 3 LK officieel opende. 
Voor het eerst war enuit het frans-talige deel van België meerdere deelnemers aanwezig 
en bovendien enige deelnemers uit Zwitserland, zodat de heer Blomme zijn toehoorders 
in drie talen moest welkom heten. Bizondere aandacht verleende hij aan de aanwezigheid 
van Dr. Schütz, voorzitter van de Tsjechoslowaakse vereniging Kaktusy.
De zaterdagavond bracht een voordracht van de heer W. de Cocker over de "Studie van 
enkele geslachten aan de hand van de zaadstruktuur". Geïllustreerd met zeer duidelijke dia's 
toonde hij ons de overeenkomsten in de bouw van het zaad bij verwante soorten. Het 
onderzoek is een zeer tijdrovend werk, maar de resultaten zijn de moeite waard.
Voor het eerst in de geschiedenis van de 3 LK werd er aandacht besteed aan de "andere” 
sukkulenten. Onder leiding van de heer W. Simon wandelden wij met grote stappen door 
het rijk der "Andere Sukkulenten” en bekeken van alle families enige der markantste 
exemplaren. Te oordelen naar de belangstelling voor deze voordracht hebben de vetplanten 
heel wat aanhangers onder de 3 LK-gangers, speciaal bij de dames.
Na afloop der voordrachten is er tot na middernacht druk gepraat over de liefhebberij en 
alles wat daarmee samenhangt.
De zondagmorgen begon met een lezing van de heer A. Blanc uit Lausanne "Mijn parodia- 
verzameling” . Na een inleiding over de geschiedenis van het geslacht Parodia toonde 
de heer Blanc een serie dia's van planten uit zenn verzameling. Dat hij erin slaagde 
dit op treffende manier te doen zou later blijken: bij de ruilbeurs was er een ongekend 
grote belangstelling voor de parodia's. Als hij ook zoveel sukses heeft met het aanprijzen 
van de schoonheid van het Meer van Genève — of zoals hij met nadruk noemde Lac Léman 
— verdringen zich daar volgend jaar de kaktusliefhebbers.
De voordracht van de heer W. J. Sterk over "Verwantschappen bij het geslacht Echino- 
cereus" is het begin van een poging ons een nieuwe kijk te geven op dit geslacht.

173



Het is heel moeilijk bij veel van deze planten herkenningspunten te vinden en de heer Sterk 
probeert dit door deze te zoeken in de vorm van de bloem. Velen zullen met mij benieuwd 
zijn naar zijn verdere onderzoekingen.
Voordat de heer Blomme het einde van de konferentie aankondigde met een dankwoord 
aan allen die de 3 LK hadden doen slagen — sprekers, vertalers, werkers achter de 
schermen en de Direkteur van "Hengelhoef" — sprak Dr. Schütz de aanwezigen toe 
in de franse en duitse taal om te danken voor de hartelijke ontvangst.
Het officiële gedeelte van de 3 LK eindigde met de overdracht van de organisatie aan 
de Nederlandse kommissie, die volgend jaar als gastheer van de 3 LK optreedt.
De heer Ewals wees er op, dat de belangstelling van de liefhebbers voor de 3 LK 
een stijgende lijn vertoont, waaruit wij op mogen maken, dat de konferentie in een 
behoefte voorziet Hij sprak dan ook de hoop uit, dat vele deelnemers op de 3 LK 1969 
in Nederland weer van de partij zullen zijn.
Na het middagmaal maakte ieder zich gereed voor de "ruil- en koopbeurs” . En wat voor
één I Als ik dit vergelijk met de eerste in Well........ Sommige deelnemers verschenen met
een enorme hoeveelheid planten en wanneer ik dan naga, hoeveel tijd ik nodig heb — 
en te kort kom — voor mijn eigen kleine verzameling, vraag ik bezelf af: "Hoe spelen zij 
dat klaar en waar moet dat over een paar jaar naar toe als dat zo doorgaat?". Een ding 
is nu reeds duidelijk: rustig ruilen is onder de huidige omstandigheden al niet meer 
mogelijk en daar zal volgend jaar iets aan gedaan moeten worden.
Toch is deze beurs een goed besluit van onze 3 LK. Want wat is een bijeenkomst van 
kaktusmensen zonder kaktussen? Dat is immers juist datgene wat ons samenbrengt? 
Daarom zie ik vol vertrouwen de volgende 3 LK-ronde tegemoet. U ook?
Tot ziens in 1969.

O p rich tin g  van  de afd e ling  W est-B rab an t
Reeds enige tijd zijn er pogingen ondernomen om een afd. West-Brabant van Succulenta 
op te richten.
Uit alle richtingen van West-Brabant waren de liefhebbers(sters) van cactussen en andere 
vetplanten ter vergadering bijeen te Oudenbosch.
Dat er een zeer grote behoefte bestond aan de oprichting, bleek al zeer spoedig.
De heer Defesche opende de vergadering en deelde mee dat de landelijke voorzitter 
ir A. T. H. Blauw verhinderd was wegens hoofdbestuursvergadering te Utrecht, terwijl hij 
schriftelijk mededeelde lid te willen worden van de op te richten afdeling.
Hierna sprak hij een kort openingswoord en kon in zeer vlot tempo de agenda afwerken.
De achttien liefhebbers(sters) die aanwezig waren gaven zich op als lid, terwijl nog zeven 
nieuwe leden toetraden tot de afdeling en tevens tot Succulenta.
Besloten werd dat de afdelingscontributie f  7,50 per jaar zou bedragen en voor het 
resterende van 1968 nog f  2,50 te betalen, dat terstond werd afgedragen.
Door de fa. Hoeckx uit Antwerpen werd een prachtige Rhipsclis furferaceus geschonken 
die bij verloting door mevr. Janssen-de Kok werd gewonnen.
Hierna werd door de heer Onderdenwijngaard nog dia's vertoond, die hij gemaakt had 
tijdens zijn reis naar Teneriffe, een der Canarische eilanden.
Verder werd als bestuur gekozen:
de heer J. H. Defesche, voorzitter, Kruislandseweg 20, Wouw; 
de heer E. A. Janssens, secretaris, Bergen 17, Terheyden (N.Br.); 
mevrouw B. v. d. Avoird, penningmeesteresse, Kleine Krochten 3, Breda.

L id m a a tsch a p  1969
Leden van Succulenta, die hun lidmaatschap voor 1969 niet wensen te ver
lengen, worden er aan herinnerd, dat het lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór 1 december 1968, schriftelijk aan de ledenadministratie van Succulenta, 
Koningsweg 2, Beekbergen, én aan het bestuur van de afdeling, waartoe het 
lid behoort.
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Bestuursmededeling
In verband met de centrale contributie-inning worden de penningmeesters 
van de afdelingen verzocht de eventueel nog in hun bezit zijnde lidmaatschaps
kaarten terug te zenden aan de Algemeen Penningmeester, Doornstraat 172 a, 
Scheveningen.

Uit de afdelingen
EINDHOVEN
Op maandag 7 oktober had de beoordeling 
plaats van onze jaarlijkse zaaiwedstrijd. De 
resultaten waren weer beter dan de vorige. 
Dit bewijst wel dat de leden door deze 
wedstrijd worden aangemoedigd het ook 
eens met zaaien te proberen en ook dat ze 
na een paar jaar reeds heel wat ervaring 
hebben opgedaan. We kunnen het andere 
afdelingen dan ook aanbevelen ook eens 
een zaaiwedstrijd te houden. Het plan be
staat volgend jaar ook een wedstrijd in 
enten op Pereskiopsis te houden.
Bij de beoordeling wordt niet alleen rekening 
worden gehouden met het aantal verkregen 
zaailingen, maar ook de grootte en de kwa
liteit van de plantjes wordt beoordeeld. Het 
grootste aantal plantjes was 132 uit ± 200 
zaden. Voor iedereen die met het resultaat 
voor den dag durfde komen was een plant 
als prijs beschikbaar. Dit jaar konden dertien 
prijzen worden verdeeld.
Na de koffiepauze werden nog een aantal 
meegebrachte planten besproken.
ROTTERDAM
Op onze bijeenkomst 12 oktober was de 
afdeling Rijn- en Delfland bij ons op bezoek. 
Dit is een bij uitstek gezellige, nuttige avond 
geworden; bij prettige conversatie werden 
bestaande vriendschapbanden versterkt en 
nieuwe gesloten.
De bijeenkomst werd geopend door de voor
zitter met een woord van welkom aan de 
Haagse Vrienden, waarna hij voorstelde een 
forum te houden, bestaande uit een voor
zitter en vier leden, twee leden uit de afd. 
Rijn- en Delfland en twee uit onze afdeling. 
De vragen kwamen spoedig los, werden be

antwoord en gaven aanleiding tot algemeen 
gesprek.
Na een pauze, gedurende welke een groot 
aantal planten werden verloot, volgde een 
test over plantennamen bij dia's. Deze test 
was in twee afdelingen gesplitst, zodat, zo
wel beginners als gevorderde liefhebbers 
er aan mee konden doen.
Aan het eind van de avond sprak zowel de 
voorzitter van Rijn- en Delfland als de voor
zitter van onze afdeling mede namens alle 
aanwezigen de voldoening uit over het sla
gen van dit samenzijn en het vertrouwen dat 
in de toekomst meerdere van deze bijeen
komsten plaats zullen vinden.

J. L. de Slegte.

NOORD LIMBURG
In augustus werd door onze afdeling een 
bezoek gebracht aan een tweetal kwekerijen 
in het Westen des lands.
In de voormiddag was het bedrijf van de 
heer Donkelaar te Werkendam doelwit. De 
zeer grote collectie cactussen en andere 
vetplanten van mini tot maxi werd door de 
leden met veel interesse en bewondering 
bekeken. Ook de dames, die het gezelschap 
completeerden, bleven hierbij niet achter.
In de middagpauze werd de inwendige mens 
versterkt met Hollandse nieuwe en ander 
identiek materiaal.
Daarna zette de karavaan zich weer in be
weging richting Schipluiden. Na Schiedam 
voerde de weg door een waterrijk polder
land. Dat hier de eenden niet alleen in hun 
element waren maar ook een zeker aanzien 
genoten, bleek uit het feit dat het verkeer 
voorrang verleende aan overstekende een
den en het tegemoet komende "lelijk eend
je", dat het peleton aanvoerde.
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Na enige omzwerving werd het bedrijf van 
de heer Bravenboer "ontdekt". Een nieuw, 
nog gedeeltelijk in opbouw zijnd, mooi be
drijf met een groot assortiment goed ge
kweekte cactussen en andere vetplanten. 
Ook hier werden enkele genoegelijke uren 
doorgebracht.
Ondanks het mistroostige weer, dat de hele 
dag het hemelwater rijkelijk deed neer
stromen, bleef de stemming goed en menig 
plantje, ja zelfs onbedoornd, verhuisde naar
het ” ................. " Zuiden, om daar de diverse
verzamelingen nog meer te verrijken.

J. H. Slabbers, secr.

VRAAG EN AANBOD
W ie kan mij B u il. cacteophil Be lgas 1933 
lenen?
L . C . Korevaar,
Kram svogellaan 6, Den Haag.

Antiquariaat J U N K ,
Postbox 5, Lochem

zoek Succulenta jaargang 1-6,
18-19, 24-29 of
een komplete serie .

CACTUSZAAD 
OOGST 1 9 6 8
Onze nieuwe geïllustreerde zaad- 
catalogus bevat alweer talrijke 
zeldzaamheden, zoals:

Mam. pullihamata,
M. roseocentra,
M. w ilco x ii,
M. m icrocarpa v . auricarpa, 
Phellosperm a tetrancistra, 
Utahia s ile r i,
Neogomesia agavioides, 
Ariocarpus scapharostrus, 
Submatucana myriacantha, 
Parodia taratensis, 
Neochilenia glauca, 
Sulcorebutia breviflora, 
Su lco , polymorpha,
Su lco , totorensis, etc.

G ratis geïllustreerde zaad- 
catalogus op aanvrage

Mr. C . De Herdt, Kaphaanlei 80,
M O RTSEL-Antw ., Be lg ië .

Fa. Gebroeders van Straalen
Utrecht, Daalseweg 140. Te l. 030-441578

Uitgebreid sortiment cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzam elaars kan i.v .m . tekort aan 
personeel uitsluitend worden geleverd 
op de kwekerij. Zondags gesloten.

D. B O U W M A N
IM PORT - EXPO RT 

Groto sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

VAN KO PPEN W EG  4 - NAALDW IJK 
Telefoon 01740-5168

Succulenten-kwekerij
H. van D onkelaar

Werkendam T e l. 01835-430
Vraagt sortiments- en zaad lijst 
Nieuwe importen aangekomen 
Zondags gesloten

C A C TU S K W EK ER IJ
A. N. B U L T H U I S  & C O .  C .V .
P R O V IN C IA LEW EG  O O ST  8, CO THEN  (U .) 
TELEFO O N  03436-267
Uitgebreid sortiment vetplanten en 
cactussen, speciaal m am m iilaria’s 
Sortim entslijst op aanvrage

W A T B E T E K E N T  D IE  NAAM
DOOR L. C. KOREVAAR

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 70806 t.n.v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.
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Echinocerens salm-dyckianus Scheer
Foto voorpagina
W. J. M. STERK

Een plant die niet te groot w ordt, goed groeit, maar niet te snel en weinig 
verzorging nodig heeft is het ideaal van veel plantenliefhebbers. Hierboven 
genoemde soort vo ldoet aan al deze wensen. Bovendien is de plant goed 
voor kam ercultuur geschikt omdat fe lle  zon en veel warmte beslist niet nodig 
zijn. In de zomer moeten ze niet te droog gehouden worden, ’s w inters is 
absolute droogte niet nodig. De rusttijd  va lt bij deze planten tegen het 
voorjaar. A ls  de knoppen, die d ikw ijls  uit de plant naar buiten breken,ver
schijnen moeten we niet d irekt veel w ater gaan geven, daar de knoppen dan 
soms niet doorgroeien maar zich w eer terugtrekken.

Volgens Haage en ook volgens Borg, 
kan deze soort to t 20 cm hoog w or
den, ik heb zo lange exemplaren nog 
nooit gezien. De dikte en de be- 
doorning varieert nogal eens. Volgens 
eerdergenoemde schrijvers worden ze 
niet d ikker dan 21/ 2 cm. Er zijn wel 
planten bij die d ikker worden. Er zijn 
meestal 8 of 9 randdoorns die niet 
langer worden dan één centim eter en 
één m iddendoorn die vooral bij de 
bovenste areolen soms meer dan an
derhalve centim eter lang worden. 
Zoals op de fo to  te zien is zijn de 
bloemen lang. De kleur is voor een 
cactus iets bizonders, zuiver oranje. 
De stempels zijn groen wat daar zeer 
mooi bij afsteekt.

Zoals reeds gezegd is de plant weinig gevoelig. Een keer wat te veel water 
is niet erg. De enige kwaal w aar de plant wel eens van te lijden heeft is 
spint.
Een soort die zowel wat de plant, als de bloem betre ft veel op Echinocereus 
salmdyckianus lijk t is Echinocereus scheerii (S.D.) Rümpl. Deze laatste is 
reeds in 1849 beschreven. Deze soort versch ilt van Echinocereus salm- 
dychianus door dat de bloemen rosé van kleur zijn en de doorns wat korter. 
Volgens Borg zou deze soort drie m iddendoorns hebben, volgens Backeberg 
en anderen is e r maar een m iddendoorn. Ik heb nog geen planten met drie 
m iddendoorns gezien. Het is m ogelijk dat d it berust op een nogal eens voor
komende verw isseling met Echinocereus viereckii. Vooral in Frankrijk vinden 
we deze soort d ikw ijls  onder de naam Ecchinocereus scheerii. De echte 
Echinocereus scheerii is lange tijd  zeer zeldzaam geweest. Pas in de laatste 
jaren schijnen w eer enkele planten van deze soort in Mexico gevonden te 
zijn en naar Europa gestuurd. Daar deze soort langzaam groe it is het niet te 
verwachten dat het een algemene soort zal worden. De verzorging is het
zelfde als bij Echinocereus salm-dyckianus. De kans op het terugtrekken van 
de kloemknoppen bij te snel watergeven in het voorjaar is volgens mijn e r
varingen nog gro ter dan bij deze plant. Langzaam groeiende planten moeten 
we niet forceren.
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R h ip sa lis  g o e b e lia n a  B ac k b g
HELMUT OETKEN

De oorspronkelijke vindplaats van Rhipsalis goebeliana is volgens Backeberg 
onbekend. We vinden deze plant echter in veel botanische tuinen, in kweke
rijen en in privé-verzamelingen van liefhebbers.

Rhipsalis goebeliana vertoont een 
zekere gelijkenis met Rhipsalis 
rhombea, die we in de volgende 
aflevering zullen leren kennen. Ze 
groeit bossig en grotendeels af
hangend. Zo nu en dan komen ook 
takken voor, die een tijd rechtop 
blijven groeien. De leden zijn ge
middeld 2 tot 3 cm breed en on
geveer 8 tot 12 cm lang, men zou 
ze lancetvormig kunnen noemen. 
De smalle vlakke leden hebben 
een stevige middennerf, die dui
delijk opvalt. De sappige licht
groene leden zijn bovenaan 6 tot 
8 mm breed en onderaan ongeveer 
5 mm, dikwijls zelfs bijna rond ge- 
steeld. Zelden komen ook leden 
voor die aanvankelijk driekantig 
zijn of zelfs vierkantig. Die zijn dan 
rondgesteld en kunnen wel 30 cm 
lang worden. De areolen liggen in 
de insnijdingen van de gekarteld 
ingesneden takken. De randen zijn 

soms enigszins gegolfd. De bloemen staan een voor een. Uit bijna ieder 
areool verschijnt een roodachtige bloemknop die snel uitgroeit tot een bloem 
van ongeveer 14 mm doorsnede. Het ovarium is groen, kort cylindervormig. 
De bloembladen zijn, als de bloem geheel open is teruggeslagen. Ze hebben 
een zwak roodachtig witte glans. De kleur zou men het beste witrose tot 
geelachtig rosé kunnen noemen. De bloembladen zijn doorschijnend. De stijl, 
de stempels en de talrijke meeldraden zijn wit tot licht crèmekleurig. 
Rhipsalis goebeliana wordt in kuituur niet te groot en is goed als hangplant 
voor het venster te kweken. Als er een gesloten bloemenvenster met een 
epifietenstronk ter beschikking staat, wordt deze plant een fraai pronkstuk, 
daar het levendig groen ze zeer opvallend maakt, en beslist de aandacht 
trekt. Vooral als de plant in december op bijna alle areolen haar witrose 
bloemen vertoont, zal ze zeker de aandacht trekken. De verzorging is zeer 
eenvoudig. Behalve een halfbeschaduwde plaats, liefst met wat morgenzon, 
hebben we een hangende bloempot of epifietenkorfje nodig met een los 
grondmengsel, bestaande uit bladgrond met sphagnum. We houden de plan
ten regelmatig vochtig. De temperatuur moet liefst niet onder 12° C komen, 
het beste lijkt mij 16° C tot 25° C. De luchtvochtigheid mag bij lage tempera-
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tuur niet te hoog zijn, omdat daardoor bruine vlekken op de takken kunnen 
ontstaan. In het algemeen is veel frisse lucht steeds bevorderlijk en alleen 
op warme dagen mag gesproeid of geneveld worden.

Vensterbankcultuur
ROB DE BOCK, Lichtaartsebaan 58, Kasterlee (België)

Voor de liefhebbers die zich moeten tevreden stellen met vensterbankkultuur 
zijn er enkele interessante middelen in de handel te verkrijgen, welke hun 
toelaten hun verzameling op een mooie wijze te presenteren en hun planten 
bovendien prachtig op te kweken.
Een eerste mogelijkheid zijn de zogenaamde „kamerserres” of „mini-broei- 
kasjes” . Het gaat hier om bakjes van plastiek, voorzien van een kap van 
helder doorschijnend plastiek, al dan niet uitgerust met waterafloop of ver- 
luchtingsgaten. Uiteraard zijn er verschillende modellen en prijzen en de 
liefhebber zal bij de aanschaf dienen rekening te houden met de beschikbare 
plaatsruimte en met zijn budget.
Deze bakjes kunnen uitstekend gebruikt worden voor het zaaien, stekken en 
opkweken van allerlei succulenten. Ze hebben door de mogelijkheid tot 
verwekken van gespannen lucht een echt broeikaseffekt. Volgens mijn eigen 
ervaringen groeiden zaailingen van Cereus jamacaru, Rebutia minuscula, 
Gymnocalycium denudatum, Astrophytum asterias en andere, hieringekweekt, 
twee tot drie maal sneller dan de plantjes die even oud waren doch volgens 
conventionele wijze in bakjes werden opgekweekt. Men zou haast zeggen 
dat het een enting vervangt. Sommige snelgroeiende soorten zoals Cereus 
moeten wel uit de „serre” genomen worden wanneer ze met hun top tegen 
de bovenwand beginnen te duwen.
Het watergeven wordt in deze kweekwijze ook zeer vereenvoudigd. Onder 
de gesloten kap immers blijft het water in de atmosfeer zodat verbranden 
haast niet voorkomt evenmin als uitdrogen. Voor jonge zaailingen is het wel 
aangeraden om de lucht niet té vochtig te houden ten einde algenvorming 
te vermijden. Over het algemeen is eenmaal per week bevochtigen voldoende, 
zelfs in volle zomer. In het voor- en najaar kan het zelfs nog minder.
Naast deze broeikasjes zijn er ook mooie dubbelwandige plantenbakken in 
de handel. Het betreft hier een sierlijke buitenbak, die op elke normale 
vensterbank past en waarin een tweede bak van styroschuim geplaatst wordt. 
Tussen beide is er dan een ruimte voor een watervoorraad.
Een teveel aan water wordt hierdoor vermeden, terwijl het tevens mogelijk is 
voor bewatering langs onder te zorgen. Deze, voor onze succulenten na
tuurlijke watervoorziening, aangevuld door nevelen om de dauw te vervangen 
waarborgt een gezond uiterlijk aan onze planten.
In deze plantenbakken kan men cactussen en andere succulenten vrij uit
planten waardoor een gezonde wortelvorming verkregen wordt. Met een 
weinig fantasie en liefde voor de natuur kan men op deze wijze zijn ver
zameling —  liefst niet al te groot wordende planten —  op een mooie en 
gezonde wijze presenteren. Het spreekt vanzelf dat een plaatsje aan het 
raam op het zuiden of eventueel zuidoost of zuidwest, evenals veel frisse 
lucht noodzakelijk zijn. Zo kan ook de vensterbankliefhebber een mooie ver
zameling opbouwen en op regelmatige bloeiers rekenen.
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S e n e c io  ro w le y a n u s  J a c o b se n
FREEK HOOGVLIET

Onder bovenstaande naam werd in The National Cactus and Succulent Jour
nal door Jacobsen een plantje beschreven dat reeds lang in de verzamelingen 
voorkomt onder de naam Senecio herreianus, ook wel onder de naam 
Senecio citriformis, wat echter een plantje is met kortere niet afhangende 
stengels. Zie hierover ook Dr B. K. Boom Succulente Senecio’s in Succu
lenta 1965.

Het hier afgebeelde plantje uit de 
kwekerij van Freek Hoogvliet te 
Maasdijk, is een buitengewoon in
teressant hangplantje. De verza
melaar kijkt nu eenmaal uit naar 
nieuwe en minder bekende soor
ten, die nog niet iedereen heeft. 
Deze soort wijkt beslist af van de 
de andere soorten van de groep 
waarvan Senecio radicans de 
meest bekende is. Het is een snel
groeiend plantje, dat vrijwel geen 
eisen stelt.
In een jaar kan het stengels vor
men van meer dan een meter, als 
een levend kralensnoer.
Ook in de kamer groeit het goed, 
vooral omdat het niet veel zon no
dig heeft. Bij een te donkere 
standplaats komen de op groene 
besjes lijkende blaadjes te ver uit 
elkaar te staan en worden ze te 
klein. In de zomer en herfst ver
schijnen de witte bloemhoofdjes, 
maar ook zonder bloemen is deze 
soort de moeite waard.

Z a a ip ro e v e n  m et an tib io tica
W. STERK

Naar aanleiding van de in Polen en Tsjechoslowakije bereikte resultaten met 
het gebruik van schimmelgroeiremmode antibiotica bij het zaaien van cac
tussen heb ik contact gezocht met de Koninklijke Nederlandse gist en spiritus
fabriek N.V. te Delft. Zo kreeg ik de beschikking over het door deze fabriek 
vervaardigde preparaat Delvocid, dat het antibioticum Pimaricin bevat dat 
tot dezelfde groep behoort als het in Polen gebruikte Amphothericin, de 
Polyeen-Antibiotica. De groei van een groot aantal schimmelsoorten wordt 
door deze antibiotica belet, terwijl de bacteriën er geen nadeel van onder
vinden. Ook voor hogere planten zijn deze stoffen hoegenaamd niet giftig.
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In juni zaaide ik in niet ontsmette of door verhitting gesteriliseerde grond 
50 zaden van Rebutia minuscula, Rebutia violaciflora, Rebutia fibrigii, Rebu- 
tia FR. 1142 a, Lobivia densispina, later nog Frailea cataphracta en Frailea 
gracillima, van deze twee laatste soorten was het een tweede zaaisel, daar 
van het eerste niets was opgekomen. Al deze zaden waren in mijn verzameling 
geoogst en niet ontsmet.
Direct na het zaaien werd de grond besproeid met Delvocid 1:250. Deze 
verdunning had ik gekozen omdat gebleken was dat op daarmee behandelde 
steriele voedingsbodem geen Botrytis meer wilde groeien. Deze Botrytis was 
verkregen uit de grond waarin gezaaid werd.
Waarschijnlijk is een grotere verdunning ook nog goed werkzaam, als de 
besproeing meerdere keren wordt herhaald.
Ik bespoot de zaden en later de kiemplanten aanvankelijk om de andere dag, 
tegen de avond. Dit omdat de meeste antibiotica van deze groep door sterke 
belichting onwerkzaam worden. Ik was er dus nu zeker van dat het Delvocid 
de gehele nacht werkzaam bleef. Na de derde week werd nog slechts 
een keer per week gespoten.
Het resultaat is geweest dat de zaden zeer goed kiemden. Van de zaailingen 
is er geen enkele weggevallen. Nu weet ik wel dat er bij deze zaaiproef 
geen zeer gevoelige soorten zijn gebruikt. In het voorjaar wil ik de proef 
nog eens herhalen met zaden van zeer gevoelige soorten zoals Echinocereus 
knippelianum, Echinocereus davisii en andere soorten afkomstig uit het grens
gebied van de Verenigde Staten en Mexico die als zeer gevoelig voor schim
mels bekend staan.
Ik hoop dat dit antibioticum binnenkort in kleinere verpakkingen te koop zal 
zijn. Tot nu toe is dit niet het geval. De meeste kwekers en liefhebbers zullen 
er dus niet direkt over kunnen beschikken. Zodra ik weet waar u het be
stellen kunt zal ik dit laten weten in dit tijdschrift.
Schrijft u mij dus nog niet hiervoor, ik beschik slechts over kleine hoeveel
heden voor de proeven. Ook weet ik nog niet wat het kost, maar dat zal 
waarschijnlijk nogal meevallen.

In m em o riam  K . P. van  A rk e l
Ons bereikte het bericht dat de heer K. P. van Arkel, lid sinds 
1931, is overleden. Vaak heeft hij vele afdelingen van zijn prach
tige dia’s laten genieten, waarbij steeds weer bleek hoe groot 
de liefde van deze man voor zijn planten was. Vooral de Phyllo- 
cactussen hadden zijn voorliefde. In 1964 kwam door zijn initiatief 
de „Phylloclub” tot stand waardoor veel in ons land nog on
bekende variëteiten werden verspreid. Als hij een nieuwe stek 
had gekregen, was het zijn eer te na als deze niet in bloei kwam, 
maar in de meeste gevallen lukte hem dat wel. Nog maar een 
paar jaar geleden werd een door hem gewonnen plant, die hij 
ter beoordeling naar Amerika zond, naar hem genoemd.
We zullen in hem een trouw en geacht lid en spreker op vele 
bijeenkomsten missen.
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R e isb rie f uit U ru g u ay
A. F. H. BUINING

Ons plan om na de reis door Brazilië ook nog bepaalde gedeelten van 
Uruguay te bereizen werd werkelijkheid toen wij 28 augustus deze reis be
gonnen. Via de stad Santa Cruz, die bekend is door een grote tabakindustrie, 
konden wij in Sao Gabriël overnachten. De volgende dag bereikten wij de 
tweelingstad Livramento/Rivera.
De grens tussen Brazilië en Uruguay loopt tussen deze twee steden, zodat men 
eigenlijk zonder meer van de ene in de andere stad kan komen. De grens- 
moeilijkheden komen eerst later, verder landinwaarts.
Om de grens per auto in Zuid Amerika te overschrijden is een bijzonder 
moeilijke aangelegenheid. Alhoewel wij onze papieren in Porto Alegre te
voren in orde hadden gebracht, was het onmogelijk de grens te passeren 
zonder financiële waarborgen van een bekend persoon of bedrijf in Rivera. 
Goede raad was duur. Dank zij de hulp van een bevriende relatie te Cerillos 
in Uruguay gelukte het ons de gevraagde waarborg van iemand in Rivera 
te krijgen, zodat wij na 2 dagen oponthoud onze reis in Uruguay konden 
beginnen.
We gebruikten echter deze twee dagen evenals anderhalf jaar gelden om 
in het grensgebied, deels lopende over Uruguays gebied deels over Brazili
aans, op de Cuchilla Negra wederom Notocactus (Malacocarpus) buiningii 
Buxb. te verzamelen. Deze plant komt slechts in een zeer beperkt gebied 
voor, tesamen met Notocactus mammulosus, Notocactus herteri en Frailea 
pygmaea. Notocactus herteri komt slechts in weinige exemplaren voor, maar 
deze zijn uitgegroeid tot bijzonder fraaie planten. Alle drie soorten stonden 
in volle knop.
Ons eerste doel was wederom Tacuarembó, waar we overnachtten.
Tevoren hadden we de groeiplaats bezocht van Notocactus mueller melchersii 
en Notocactus caespitosus syn. minimus. Alhoewel deze planten in het gebied 
van de Cuchilla Negra, ja zelfs hier en daar in de Cuchilla Haeda voorkomen, 
blijven het toch soorten die zeer zeker niet in grote hoeveelheden daar 
groeien. Notocactus mueller melchersii groeit op vrijwel kale vlakke rotsen, 
waar slechts zeer weinig humus voorkomt. De bedoorning is op deze on
beschutte plaatsen lang en fraai.
Van Tacuarembó reisden we deels door de Cuchilla Haeda naar Paysandü. 
Meer speciaal in het gebied van de Cuchilla Haeda komen op de vaak vlakke 
rotsen veel cactussen voor. Wij verzamelden Notocactus (Malacocarpus) 
sellowii, Notocactus floricomus, Notocactus pampeanus, Notocactus sub- 
mammulosus, Gymnocalycium uruguayense en Frailea gracillima.
Na eindeloos vragen en zoeken vonden we de onopvallende Cerro Porton, 
de enige groeiplaats van Notocactus werdermannianus. Deze plant komt zeer 
beslist niet voor bij Melo, maar alleen op deze Serro. Daar komt ze dan ook 
massaal voor. Zij groeit daar ook op volkomen vlakke harde rotsen en het is 
wonderbaarlijk hoe dergelijke grote planten daar in de felle hete zon kunnen 
bestaan.
Daar vonden we ook enkele grote groepen Gymnocalycium, die wellicht na 
onderzoek kunnen blijken te zijn de soort melanocarpus. In ieder geval is zij 
nauw verwant met G. uruguayense.
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Eerst laat in de avond kwamen wij in Paysandü aan, een stad gelegen aan 
de brede Rio Uruguay, waar o.a. het bekende Nortenabier gebrouwen wordt.
De volgende morgen stonden wij voor de bijzonder moeilijke opgave om uit 
te vinden waar Nuevo Mehlem is. Dit kwam op geen enkele kaart van ons 
voor. Van Osten vond daar en beschreef Gymnocalycium schroederianum. 
Bij Nuevo Berlin zouden volgens deze auteur ook Malacocarpus tetracanthus 
en Echinopsis tubiflora voorkomen.
Nu hecht ik botanisch zeer veel waarde aan het vinden van bepaalde planten 
op de oorspronkelijke in de literatuur voorkomende of genoemde vindplaat
sen. Het gelukte ons echter eerst niet deze genoemde vindplaatsen op te 
sporen, althans op deze plaatsen vonden we geen enkele cactus. Beide 
plaatsen liggen immerrs langs de Rio Uruguay. De oevers langs deze rivier 
aan de zijde van Uruguay zijn zeer breed en begroeid met allerlei struikgewas 
en hier en daar zelfs bomen. Dit brede gebied wordt telkenjare overstroomd 
en dikke lagen verse klei treft men overal aan, naast duinachtige zandgebie
den. Slechts dank zij een informatie van een dauane-beambte langs de rivier 
en onder begeleiding van een door hem genoemd dorpeling konden wij een 
gebied bereiken, waar inderdaad de gezochte planten voorkwamen. Overal 
waar aan de voet van heesters of bomen of zeer grote Opuntias, zich op
hogingen van zand of klei gevormd hadden, stonden enorme exemplaren van 
Malacocarpus tetracantha, hier en daar tot 20 cm diameter. Meestal iets meer 
beschut stonden oude exemplaren van Echinopsis tubiflora. Wij passeerden 
enige enorm hoge Eucalyptusbomen waar onder hevig gekrijs families grote 
parkieten in hun omvangrijke nesten huisden. Bij toeval vonden we enkele 
exemplaren van Gymnocalycium schroederianum. Deze planten groeien graag 
onder kleine heesters of tussen gras in zuivere klei. Deze plaatsen worden 
telkens door de grote rivier overstroomd en het is wederom een wonder dat 
deze planten zo goed gedijen in deze natte kleigrond.
Op verschillende plaatsen hadden zich grintachtige hopen verzameld, waar
tussen vele Achaatstenen bleken te liggen. Na twee dagen dit interessante 
gebied doorkruist te hebben trokken we verder naar het zuiden op weg naar 
vrienden in Los Cerillos bij Canelones. Even voorbij de stad Mercedes begon 
de Willys Overland van mijn vriend Horst merkwaardige klopgeluiden te 
maken. Het was niet mogelijk sneller dan 40 km per uur te rijden. Dit was te 
meer onbegrijpelijk daar deze 6 cylinder wagen nog maar 46000 km gelopen 
had. Na nog een keer overnachten bereikten we Canelones. Van daaruit 
belden wij de familie Bretschneider in Los Cerillos om ons te halen. Aldus 
geschiedde, maar enkele km voor deze plaats weigerde de motor definitief en 
moest de Willys naar een garage gesleept worden, waar bleek dat een onder
deel van de motor gebroken was. Nu is de economische situatie in Uruguay 
momenteel zo, dat geen motoronderdelen ingevoerd worden. Wij zullen dus 
op de een of andere manier de wagen moeten vervoeren naar Livramento 
om daar een nieuw onderdeel geplaatst te krijgen.
De familie Bretschneider, die een goed en interessant hoenderbedrijf bezit 
bij Los Cerillos en met hollandse grote broedmachines kuikens uitbroedt, ont
ving ons bijzonder gastvrij. Vanuit deze plaats konden wij met hun auto enige 
groeiplaatsen van cactussen bezoeken.
In de oude literatuur worden vooral genoemd de Cerro Montevideo, Pan de 
Azücar, Piriépolis, Punte Ballena en de Siërra de Minas.
Op de Serra Montevideo verzamelden we Notocactus pampeanus, Notocactus 
concinnus, Malacocarpus sellowii, Opuntia palmadora, O. aurantiaca en 
Frailea pygmaea. Deze berg geeft een prachtig uitzicht op de stad Mont-
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video en het is een wonder te noemen, dat wij op deze zo druk bezochte 
berg, nog deze cactussen konden vinden.
De Pan de Azücar is een vrij moeilijk te bestijgen berg, waarop massaal 
voorkomt Notocactus scopa. Hier en daar vonden we exemplaren van N. 
concinnus, Mal. sellowii en Frailea pymaea vrij veel.
In Piriapolis vonden we weldra op de berg St. Antonio, rondom het daar 
gebouwde restaurant: Notocactus scopa, pampeanus, ottonis, Frailea pymaea, 
Malacocarpus sellowii, arechavaletai, pauciareolatus, Opuntia aurantiaca en 
O. palmadora. Volgens de bekende gegevens moest hier ook Notocactus 
tabularis groeien en inderdaad troffen wij haar in een aantal exemplaren aan. 
Interessant was, dat wij op onze vraag in het restaurant vernamen, dat enige 
weken tevoren de heren Rausch en Van Vliet daar ook verzameld hadden. 
Wat is de wereld toch klein, maar wat was het jammer, dat we deze twee 
vrienden daar niet ontmoetten.
Van Pirapolis naar Punte Ballena, waar Notocactus apricus moet groeien. 
En inderdaad direct aan de kust daar, waar wat vlakke rotsen naar de zee 
afdalen, vonden we deze soort, samen met Malacocarpus arechavaletai. 
Zoals zo dikwijls in Zuid Amerika was dit gedeelte enige keren afgebrand 
waardoor de planten ernstig hadden geleden, maar sterk als cactussen zijn 
hadden ze weer nieuwe mooie groeiknoppen gevormd.
In de uitgestrekte bergen van Minas vonden we nog vele, echter reeds langs 
de kust verzamelde cactussen. Het was ons echter niet mogelijk dit interes
sante berggebied grondig te doorzoeken. Wel vonden we daar vrij veel exem
plaren van Gymnocalycium leeanum.
Nadat we die dag tenslotte een heerlijk bad langs het strand in de Atlantische 
Oceaan hadden genomen, keerden we verfrist en dankbaar voor de vele 
soorten cactussen die we gevonden hadden, naar onze weldoeners in Los 
Cerillos terug.
Over enkele dagen wordt onze wagen per trein vervoerd naar Livramento 
waar een nieuw onderdeel in Brazilië de auto ongetwijfeld weer op gang zal 
brengen. Dit zal nodig zijn want begin oktober komt mijn vrouw naar Brazilië 
en dan gaan we in de zuidelijke staten van Brazilië weer op cactusjacht, mis
schien zelfs even in Paraguay. Maar hierover hoop ik in de gelegenheid te zijn 
in een volgende brief te schrijven.

V a n  de b ib lio theek
In deze maand december is de zorg voor de bibliotheek overgegaan in 
andere handen.
D e h e e r  J .  M ag n in , K ro m h o u ts tra a t  200, R o tte rd a m -1 4
zal vanaf heden het nieuwe adres luiden. Als u dus nog boeken heeft, wilt u 
deze dan naar hem sturen I ?
Omdat men het deze maand met de vele feestdagen toch al druk heeft, leek 
het mij niet nodig de boeken terug te vragen. Later heeft men genoeg pak- 
materiaal om ze goed verpakt te versturen. Vooral dit laatste is belangrijk 
tot het behoud van de boeken, die nog heel lang mee moeten. Wees er dus 
voorzichtig mee !
En dan wil ik na de afgelopen 6 jaar, dat ik voor de bibliotheek heb gezorgd, 
afscheid nemen met dankzegging voor het genoten vertrouwen.
H. Vriesendorp-van Aalderen.
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Zaadaanbieding Clichéfonds
De hieronder genoemde zaden worden de leden beschikbaar gesteld a 30 cent 
per portie; iedere portie bevat 20 tot 25 zaden tenzij anders is aangegeven. 
De portokosten zijn in de prijs inbegrepen.

Evenals vorig jaar zullen op de zakjes ALLEEN de nummers worden vermeld; 
men moet dus deze zaadaanbieding goed bewaren, anders weet men na 
ontvangst niet meer, welke zaden men gekocht heeft.

Geeft vooral ook de vervangnummers aan; weest hiermede niet te karig, want 
van verscheidene nummers is de voorraad spoedig uitverkocht. Zelfs, wanneer 
U vlak na ontvangst van dit nummer de zaden bestelt, kan het voorkomen, 
dat U bij veel gevraagde nummers al achter het net vist.

Wanneer U geen of te weinig vervangnummers heeft opgegeven, zullen zaden 
worden verstrekt van soorten, die met de gevraagde zoveel mogelijk overeen
komen.
Van de nummers, waravan de pakjes slechts 10 of 15 zaden bevatten zal per 
bestelling maar één pakje worden afgegeven.
Bestelt uitsluitend per postgrio, door overschrijving of storting op rekening 
1 44 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, zodra het verschuldigde bedrag is 
ontvangen.
Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom. 
Vele liefhebbers hebben wederom aan het bijeenbrengen van de zaden bij
gedragen, waarvoor de hartelijke dank van alle Succulentaleden.

De schenkers zijn: Dr. H. W. de Boer, Haren; J. van Dommelen, ’s-Hertogen- 
bosch; H. de Graaf; L. v. d. Hoeven, De Lier; I.V.T. succulentarium, Wage- 
ningen; S. Jansen, Emmeloord; A. E. Janssens, Den Haag; A. Kahlman, Den 
Haag; G. Lakiere. Diegem (België); P. Lensselink, Goor; J. G. A. Luyten, 
Bunnik; H. Nymeyer, Stadskanaal; C. Oskam, Enschede; J. Rovers Schenkel, 
Utrecht; C. Smulders, Eindhoven; Mevr. E. Verduin-de Bruin, Beekbergen; 
J. F. de Vries, Nijmegen; Mevr. H. Vriesendorp-v. Aalderen, Oostvoorne. 
Vermelding van FR en HU duidt aan, dat het zaad betreft van zaailingen 
gekweekt uit geimporteerd FR resp. HU zaad.
Bij nummers met een * gaat het om zaden verzameld tijdens de expeditie 
Rausch en Van Vliet.

Zaden van cactussen
30 cent per pakje

AREQUIPA
5 paucicostata 

^  6 spinosissima FR 196

ARTHROCEREUS (Setiechinopsis) 
7 mirabius

ACANTHOCALYCIUM
1 glaucum
2 violaceum 15 zaden
3 import *
4 gemengd
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ASTROPHYTUM
8 asterias 15 zaden
9 capricorne senile

10 myriostigma
11 myriostigma columnare
12 myriostigma nudum
13 myriostigma tulense 15 zaden
14 ornatum
15 ornatum glabrescens
16 gemengd

AYLOSTERA zie Rebutia

BLOSSFELDIA
17 campaniflora
18 liliputana
19 liliputana minima

BOLIVICEREUS zie Borzicactus 

BORZICACTUS
20 (Bolivicereus) samaipatanus FR 355
21 (Loxanthocereus) gracilis

BRASILICACTUS zie Notocactus

CEREUS
22 aethiops
23 azureus
24 forbesii

CHAMAECEREUS
25 hybride

CLEISTOC ACTUS
26 baumannii
27 grossei
28 smaragdiflorus
29 strausii
30 villamontesii
31 species met zwarte middendoorn *
32 gemengd

COPIAPOA
33 barquitensis FR 654 15 zaden
34 calderana FR 507 15 zaden

^  35 cinerascens 15 zaden
36 humilis
37 hypogaea FR 261 15 zaden

"  38 mollicula FR 525 15 zaden
39 montana FR 522
40 pseudocoquimbana vulgata FR

230 10 zaden
41 streptocaulon 15 zaden
42 tenuissima
43 species 15 zaden
44 gemengd

CORYPHANTHA
45 cornifera
46 daemonoceras
47 difficilis

" 4 8 elephantidens
49 palmeri
50 radicans
51 reduncispina 15 zaden
52 vivipara
53 gemengd

CUMARINIA
54 odorata

DOLICHOTHELE
55 baumii 15 zaden
56 camptotricha
57 longimamma

,"5 8 sphaerica
59 surculosa

"6 0 uberiformis

ECHINOCEREUS
61 davisii
62 fendleri
63 fitchii
64 pentalophus
65 purpureus
66 reichenbachii
67 triglochidiatus
68 viridiflorus 15 zaden
69 gemengd

ECHINOFOSSULOCACTUS
70 albatus
71 arrigens
72 coptogonus 15 zaden
73 confusa 15 zaden
74 lancifer
75 ochoteranaus
76 phyllacanthus

ECHINOPSIS (incl. Pseudolobivi,
77 ancistrophora
78 aurea
79 aurea fallax
80 eyriesii
81 eyriesii rosea
82 fiebrigii
83 hamatacantha
84 kermesina
85 kratochviliana
86 leucantha gigantea
87 leucorhodantha
88 longispina
89 obrepanda
90 obrepanda fiebrigii
91 oxygona
92 polyancistra
93 rojasii
94 salpingophora
95 tubiflora
96 turbinata
97 hybriden
98 alle voorkomende soorten
99 import *

100 gemengd



EPIPHYLLUM
101 ackermannii hybriden *

ERIOCEREUS
102 bonplandii
103 guelichii
104 jusbertii
105 martinii
106 pomanensis *
107 gemengd

ESPOSTOA
108 iaticornua

FRAILEA
109 castanea
110 cataphracta 10 zaden
111 aurea
112 colombiana
113 dadakii
114 gracillima
115 grahliana
116 knippeliana
117 pulcherrima
118 pumila
119 pygmaea aurea 

^  120 schilinzkyana
121 HU 12B
122 HU 65
123 E 42
124 gemengd

GYMNOCACTUS zie Neolloydia

GYMNOCALYCIUM
125 andreae

^ 126 andreae grandiflora
127 andreae tulense
128 anisitsii
129 baldianum
130 bodenbenderianum
131 calochlorum
132 calochlorum proliferum 

✓ 133 capillaense *
134 denudatum
135 denudatum heuschkelianum
136 horridispinum
137 hossei
138 hybopleurum
139 joossensianum
140 knebelii
141 lafaldense
142 megalothelos
143 mihanovichii
144 mihanovichii stenogonum
145 mostii
146 nigriareolatum
147 pflanzii
148 pflanzii albipulpa FR 397
149 platense
150 platense (hybriden rood bloeiend)
151 proliferum roseacanthum

152 pugionacanthum *
153 pungens
154 quehlianum
155 quehlianum *
156 quehlianum hennesii
157 quehlianum occultum
158 quehlianum zandnerianum
159 saglionis
160 saglionis import
161 schickendantzii *

✓ 162 spegazzinii *
163 stellatum
164 sutterianum
165 vatteri
166 wagnerianum
167 N. 46 *
168 gemengd

HAAGEOCEREUS
169 icosagonus

HAMATOCACTUS
170 hamatacanthus
171 setispinus
172 setispinus cachetianus

HELIANTHOCEREUS zie Trichocereus 

HORRIDOCACTUS zie Neoporteria

LEUCHTENBERGIA
173 principis 10 zaden

LOBIVIA
174 arachnacantha
175 arachnacantha torrecillasensis
176 backebergii
177 carminantha
178 chlorogona
179 chrysantha
180 churinensis
181 cinnabarina
182 corbula 10 zaden 

'183 cullmanniana
184 densispina (de z.g. L. famatimensis)
185 densispina albiflora
186 densispina leucomalla
187 densispina nigra
188 densispina scoparia
189 haageana
190 hertrichiana

<-191 incaica 10 zaden
192 jajoiana
193 jajoiana nigristoma
194 pectinata albiflora
195 rebutioides sublimiflora
196 rossii
197 rossii breviflora 

'198 schieliana albescens
199 tiegeleriana
200 wrightianu 10 zaden
201 gemengd

188



LOPHOPHORA
202 williamsii

LOXANTHOCEREUS (zie Borzicactus)

MALACOCARPUS
203 arechavaletai
204 erinaceus
205 sellowii
206 sellowii pauciareolatus
207 sessiliflorus
208 vorwerkianus

MAMMILLARIA
209 aurihamata
210 bachmannii
211 bocasana
212 brauneana
213 bravoae
214 bullardiana

✓ 215 californica 10 zaden
216 celsiana
217 columbiana
218 confusa robustispina
219 conspicua
220 coronaria 10 zaden
221 densispina
222 discolor
223 elegans 

x224 fuliginosa
225 gilensis

✓ 226 glochidata
✓ 227 guelzowiana (krainziana) 15 zaden

228 hahniana
229 heeriana
230 hirsuta
231 hoffmanniana
232 ingens
233 kewensis
234 lanata
235 longicoma
236 longihamata
237 macracantha
238 magallanii
239 magnimamma (M. centricirrha)
240 martinezii
241 meiacantha
242 microcarpa
243 mollendorffiana 15 zaden

✓ 244 mollihamata
/  245 mundtii 10 zaden

246 mutabilis
247 mystax
248 nunezii

^249 obconella galeotii
250 occidentalis
251 occidentalis patonii
252 parkinsonii
253 perbella
254 perpusilla 

✓ 255 polythele
256 prolifera haitensis
257 prolifera multiceps

258 prolifera texana
259 pygmaea

-  260 quevedoi
261 rhodantha 15 zaden
262 rhodantha sulphurea

-  263 roseo-alba
264 saetigera
265 sanluisensis
266 schiedeana

✓ 267 schieliana 10 zaden
✓ 268 schwarzii 15 zaden
/2 6 9 seitziana

270 sempervivi
271 sheldonii

✓ 272 shurliana
273 simplex
274 solisii
275 spinosissima
276 swinglei
277 tetracantha
278 umbrina

/2 7 9 villifera 15 zaden
/280 webbiana 15 zaden

281 wiesingeri
282 wildii
283 woodsii
284 yaquensis 10 zaden
285 zeilmanniana
286 gemengd

MEDIOLOBIVIA zie Rebutia

MELOCACTUS
287 bahiensis 15 zaden
288 communis
289 macrodiscus
290 species
291 gemengd

NEOCHILENIA zie Neoporteria

NEOLLOYDIA
292 odorata

NEOPORTERIA (incl. Chileore utia, 
Neochilenia, Horridocactus en Pyrrho- 
cactus)

,293 aerocarpa 15 zaden
294 armata
295 duripulpa
296 ebenacantha
297 esmeraldana 

-298 fobeana
299 fusca
300 glabrescens FR 710
301 hankeana
302 heteracantha
303 jussieui
304 kunzei
305 lembckei
306 litoralis
307 mebbesii centrispina 15 zaden
308 microsperma FR 535
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309 napina
310 napina spinosior 15 zaden
311 odieri
312 paucicostata FR 521
313 paucicostata viridis FR 521 a
314 polyrhaphis
315 pulchella FR 526
316 pygmaea
317 rapifera 15 zaden 

✓ 318 reichii FR 501
319 residua FR 203 15 zaden
320 senilis
321 tuberisulcata
322 villosa
323 wagenknechtii FR 487
324 species FI. Lapel
325 species B. A. W. 3 Wouters
326 species Nov
327 gemengd

NOTOCACTUS
,y- 328 acutus H.U. 57

329 apricus
330 arechavaletai aureus H.U. 10
331 bommeljei (voorheen N. muricactus)
332 brasiliensis
333 concinnus
334 concinnus joadii
335 concinnus (geimporteerde vorm met 

fijnere doorns)
336 crassigibbus
337 crassigibbus H.U. 5
338 crassigibbus H.U. 81
339 floricomus
340 glaucinus depressus H.U. 61
341 glaucinus gracilis H.U. 62
342 graessneri (Brasilicactus)
343 graessneri albisetus
344 graessneri import
345 haselbergii (Brasilicactus)
346 horstii
347 leninghausii (Eriocactus)
348 leninghausii x grossei
349 mammulosus
350 mammulosus submammulosus
351 mueller-moelleri
352 muricactus
353 nigrispinus 15 zaden
354 ottonis
355 ottonis blossfeldii
356 ottonis minusculus
357 ottonis tenuispinus
358 ottonis tortuosus
359 ottonis species H.U. 13
360 pampeanus
361 pampeanus *
362 rutilans
363 schumannianus
364 scopa
365 scopa (met rodere bedoorning)
366 species W. 83 A (mammulosus)
367 sucineus H.U. 27 10 zaden
368 tabularis

369 tabularis species 2 A
370 uruguayus
371 gemengd

OPUNTIA
372 lindheimeri
373 robusta

PARODIA
374 alacriportana
375 aureispina
376 brevihamata
377 bueneckeri
378 cardenasii
379 comarapana FR 743
380 comosa FR 111
381 culpinensis FR 730
382 faustiana
383 lafayata (volgens Rausch 

P. lavinia)
385 maassii
386 maassi albescens
387 mairanana
388 mairanana atra
389 microsperma
39C microsperma brunispina
391 microsperma gigantea
392 microsperma macrancistra
393 microsperma sanguiniflora
394 microthele
395 mutabilis
396 mutabilis carneospina
397 mutabilis ferruginea
398 nivosa
399 paraguyensis
400 procera FR 742
401 pseudostumeri
402 purpureoaurea FR 1134
403 ritteri
404 sanagasta
405 schuetziana *
406 schwebsiana
407 setifera
408 saint-pieana
409 stuemeri
410 tarabucina 10 zaden
411 tilcarensis
412 tuberculata
413 uhligiana
414 species
415 hybride
416 gemengd

PFEIFFERA
417 gracilis FR 882
418 ianthothele
419 tarijensis

PHYLLOCACTUS
420 hybride 10 zaden

PYRRHOCACTUS (zie Neoporteria)
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REBUTIA (incl. Aylostera (Ayl.), Digito- 
rebutia (Dig.) en Mediolobivia (Med.)

^-421 albipilosa & y/'.
422 (Med.) aureiflora
423 berylloides
424 (Med.) brachyantha
425 caespitosa
426 calliantha
427 calliantha krainziana
428 chrysacantha
429 (Ayl.) deminuta
430 (Ayl.) flebrigii
431 grandiflora
432 (Med.) haagei
433 krainziana
434 (Ayl.) kupperiana
435 marsoneri
436 minuscula
437 (Med.) orurensis neosteinmannii
438 (Med.) pectinata orurensis
439 (Ayl.) pseudodeminuta
440 pulvinata FR 766
441 (Dig.) pygmaea
442 (Dig.) ritterii
443 (Ayl.) robustispina FR 84
444 senilis
445 senilis aurescens
446 senilis elegans
447 senilis iseliniana
448 senilis kesselrringiana
449 senilis lilacno-rosea
450 senilis violaciflora
451 senilis winteriana
452 spegazziniana
453 (Med.) steinmannii
454 wessneriana
455 xanthocarpa
456 xanthocarpa dasyphrissa
457 xanthocarpa salmonea
458 FR 756

459 FR 1113
460 FR 1142
461 species (geel bloeiend)
462 gemengd

SETIECHINOPSIS zie Arthocereus

SOEHRENSIA
463 species *

(blijft klein bloeit rood)

STETSONIA
464 coryne *

SULCOREBUTIA
465 kruegeri 15 zaden
466 steinbachii 15 zaden
467 tiraquensis 15 zaden

TOUMEYA
468 klinkeriana
469 lophophoroides (Turbinicarpus)

TRICHOCEREUS
470 pachanoi huascha *
471 spachianus
472 terscheckii *

WEINGARTIA
'473  chuquechucanensis 

474 cumingii 15 zaden 
*'475 fidaiana 15 zaden 
-'476 hediniana 15 zaden 
^477 lanata FR 814 
^478 miliarensis 
'479  neumanniana 15 zaden

480 pulquinensis
481 '  riograndense 10 zaden

Zaden van vetplanten
ALOË
500 bellatula
501 jucunda
502 parvula
503 rauhii
504 secunda 15 zaden
505 somaliensis 15 zaden
506 gemengd

ANNACAMPSEROS
507 rufescens

ARGYRODERMA
508 gemengd

BERGERANTHUS
509 multiceps

BOWIEA
510 volubilis

CONOPHYTUM
511 gemengd

CRASSULA
512 milfordae mybriden 

(geschikt als perkplanten)
513 picturata hybriden 

(geschikt als perkplanten)

DINTERANTHUS
514 vanzylii
515 wilmottianus
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EUPHORBIA
516 fournieri 5 zaden
517 species 3 zaden 

i l| ! • !j !
FAUCARIA
518 bosscheana 15 zaden
519 britteniae 15 zaden
520 candida 15 zaden
521 tigrina 15 zaden
522 tuberculosa 15 zaden
523 gemengd

FRITHIA
524 pulchra

GASTERIA
525 gemengd

GLOTTIPHYLLUM
526 album 15 zaden
527 neilii
528 oligocarpum

KALANCHOE
529 vadensis (in Wageningen ontstane 

tetraploide hybride)

LAPIDARIA
_ 530 margaretae

LITHOPS
531 annae —

X532 aucampiae
533 aucampiae euniceae

"  534 aucampiae koelemanii
535 bella •"

^  536 bella eberanzjii
537 bella lericheana

>■538 brevis ■-
539 bromfieldii ■'"

„  540 christinae ^
„  541 comptonii

542 deboerii "
543 dinteri „

„  544 dinteri multipunctata
„  545 divergens amethystina

546 divergens divergens
547 dorotheae

„  548 elisae
549 erniana —
550 erniana witputzensis **

„  551 franciscii --
552 fulleri -r-

/■553 fulleri brunnea
„554 fulleri ochracea
,  555 fulviceps

556 gesinae ■**
557 gracilidelineata
558 hallii

helmuthii„  559
560 herrei *
561 herrei geyeri •

562 herrei hillii
563 insularis ^
564 julii pallida
565 karasmontana

,-566 karasmontana lateritia
567 karasmontana signalberg
568 karasmontana mickbergensis
569 karasmontana opalina "
570 karasmontana summitatum *■"
571 leslei "

„  572 leslei maraisii
573 leslei minor «»
574 leslei venteri •"
575 localis peersii
576 localis terricolor 

„■ 577 marginata
578 marmorata s
579 marthae ->

,580 mennelii^
581 meyer 

>582 olivacea
583 optica <
584 otzeniana ^
585 pseudotruncatella alpina
586 pseudotruncatella brandbergensis
587 pseudotruncatella dendritica
588 pseudotruncatella edithae
589 pseudotruncatella elisabethae
590 pseudotruncatella mundtii
591 pseudotruncatella pseudotruncatella
592 pseudotruncatella pulmonuncula 

„593 pseudotruncatella volkii
594 ruschiorum 

, 595 ruschiorum nelii — •
,596 salicola
,,597 salicola reticulata

598 schwantesii uit goais
599 schwantesii gebseri
600 schwantesii kuntasensis 'c'
601 schwantesii nutupsdriftensis 

„-602 schwantesii rugosa
„■603 schwantesii schwantesii 

604 schwantesii triebneri r  
.  605 schwantesii urikosensis 

606 turbiniformis "
<- 607 turbiniformis brunneo-vjolacea 
^608  turbiniformis lutea s  .
,x-609 vallis-mariae
„•610 vallis groendraaiensis ^

611 verruculosa glabra •
612 verruculosa inae
613 verruculosa verruculosa
614 villetii f
615 viridis „
616 weberi -
617 werneri
618 gemengd

OPHTHALMOPHYLLUM
-  619 caroli 
_ 620 friedrichiae 

_ 621 longum 
622 lydiae
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623 maughanii
624 pillansii
625 rufescens
626 schlechteri
627 gemengd

PLEIO SP ILO S
628 bolusii
629 hilmarii
630 gemengd

STAPELIA
631 variegata

TITANOPSIS
632 calcarea

Uit de afdelingen

AFDELING WEST-BRABANT
Op 2 november J.l. werd wederom een druk
bezochte vergadering gehouden. Na een 
succesvolle verloting hield de heer A. E. 
Janssens uit Den Haag een lezing aan de 
hand van dia's. Van de gelegenheid tot 
vragen stellen werd veelvuldig gebruik ge
maakt.
De voorzitter dankte namens de aanwezigen 
de heer Janssens voor zijn komst naar West- 
Brabant.

AFDELING ZAANSTREEK
Op onze bijeenkomst van 25 oktober sprak 
voor ons de heer Brederoo uit Amsterdam, 
over het geslacht Rebutia.
Op duidelijke wijze liet spreker ons, op het 
schoolbord, de verschillen zien tussen: Re
butia, Digitorebutia, Aylostera, Aylindrore- 
butia, mediorebutia en Schirebutia.
Met enkele dia's van de botanische tuin uit 
Zürich, besloot de heer Brederoo deze voor 
ons leerzame en gezellige avond.
Onze novembervergadering zal gehouden 
worden in de huiselijke sfeer, maar in de
cember hopen wij weer een spreker te kun
nen uitnodigen.

Secr. B. Beerepost,
P. J. Troelstralaan 49 
Zaandam.

AFDELING GOOI EN EEMLAND
Op de bijeenkomst van 10 october j.l. bracht 
de voorzitter verslag uit van zijn belevenis
sen op de Drie Landen Konferentie te 
België.
De gehouden lezingen bleken van goed ge
halte en er was veel te ruilen en te kopen 
aan planten tegen een lage prijs.
Hierna kwam uitgebreid het probleem plaats
gebrek in de kas etc. ter tafel.
Een ieder had hiervoor wel in de een of 
andere vorm een oplossing voor gevonden. 
Tot slot van de avond werd het geslacht 
Thelocactus door de heer H. Rubingh be
sproken.
Een zestien tal verschillende planten had de 
heer Rubingh hiervoor meegenomen.
Aan de hand van deze exemplaren werden 
enige kenmerkende eigenschappen naar vo
ren gebracht.
Ondanks hun warme geboorteland waren er 
geen extra moeilijkheden bij het kweken en 
overwinteren van deze mooie bedoornde 
familie.

Secr. N. G. Hafkamp 
v. Amstellaan 10,
Loenen a. d. Vecht.

AFDELING KENNEMERLAND
Op onze bijeenkomst van 31 october hadden 
wij het genoegen de heer D. Bouwman uit 
Naaldwijk, als spreker in ons midden te heb
ben. Voor de pauze heeft de heer Bouwman 
ons geconfronteerd met tal van nare dingen 
die in en op onze planten kunnen zitten 
maar als pleister op de wonde ook veel 
remedies daartegen.
Later op de avond ontstond er een leven
dige discussie over de te gebruiken pot
grond, die, zoals ieder succulentaliefhebber 
weet, onderling nogal verschilt.
De heer Bouwman gaf o.a. wat fijne tips 
voor het overwinteren der planten, en be
antwoordde de door de leden gestelde vra
gen.
Na de pauze toonde hij ons een film over 
zijn bedrijf, van zaailing in zaadbakken tot 
volwassen plant verpakt in dozen, klaar voor 
verzending, zo zagen we de gang van zaken 
van kas via de veiling tot op Schiphol.
Een heel geslaagde avond en na hartelijk 
dank zeggen aan onze gast van deze avond, 
ging ieder snel naar huis om te zien of alle 
planten nog wel gezond en wel waren.

Secr. A. Boender v. d. Molen
Beneluxlaan 53,
Beverwijk.
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L id m a a tsch a p  1969

Met ingang van 1 januari 1969 is de contributie voor Nederland en België 
verhoogd tot ƒ 12,50. De leden wordt verzocht de contributie rechtstreeks 
aan de algemeen Penningmeester te betalen en wel door:

a. storting of overschrijving op postgiro 680596 t.n.v. de Penningmeester van 
Succulenta, Doornstraat 172a te Scheveningen.

b. overschrijving op rekening 35700703 t.n.v. Succulenta bij de Raiffeisen- 
bank, Keizerstraat 122 te Scheveningen.

Als bewijs van ontvangst van Uw contributie, zal U rechtstreeks de lidmaat
schapskaart worden toegezonden.

Na 1 maart 1969 zal over de contributie verhoogd met incassokosten van 
tenminste ƒ 1,50 worden beschikt.

De contributieverhoging is noodzakelijk geworden door de voortdurende stij
ging van de kostprijs en de porti van ons maandblad, terwijl na 1 januari a.s. 
eveneens omzetbelasting (B.T.W.) betaald zal moeten worden.
Het bestuur hoopt, dat uit de verhoogde contributie, behalve de gestegen 
kosten, ook enige malen per jaar een kleurenfoto in ons maandblad bekostigd 
kan worden.

The annual fee, including subscription to the Succulenta-monthly for the year 
1969 amounts to D.gld. 15,— to be paid before March, Ist. to The treasurer 
Succulenta, account 35700703, Raiffeisenbank, Keizerstraat 122, Scheveningen. 
La cotation annuelle y compris l’abonnement de Succulenta s ’élève a h.fl. 15,— . 
Nous vous prions de verser cette somme avant 1 Mars au postcheque 680596 
(NL) ou au compte 35700703 au nom du trésorier de Succulenta avec Ie Raif
feisenbank, Keizerstraat 122 a Scheveningen.

Jahresbeitrag einschl. Lieferung der Zeitschrift Succulenta für das Jahr 1969 
betragt H.GId. 15,— . Es wird gebeten urn Ueberweisung vor dem 1 Marz auf 
das Postsch. Kto 680596 (NL) od er auf Konto 35700703 Raiffeisenbank, 
Keizerstraat 122, Scheveningen, z.g. Schatzmeister Succulenta.
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Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.
V ice-Voorzitter: Dr. H. VAN BEEK, Booten-
makersstraat 89, Zaandam.
Secretaresse-ledenadministratie: Mevrouw E. A. 
M. VERDUIN-DE BRUVN, Koningsweg 2, Beek
bergen, Telefoon 05766— 1840.
2de Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172 a, Scheveningen, Postrekening 68 05 96 
of rekening 325. Raiffeisenbank, Keizerstraat 122, 
Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestraat 89, Stiphout 
(post Helmond), Telefoon 04920— 23903. 
B ib lio thekaris: J. M AGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.

Het lidmaatschap kost voor de leden in Neder
land en België f 12,50 en voor leden in het 
buitenland f 15,—  per jaar met g r a t i s  maand
blad ..Succulenta” .

Kopij moet u ite rlijk  de 18de van de maand in 
het bezit van de redacteur zijn.
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NIEUWE LEDEN
NEDERLAND:
D P. Meijler, Noordweg 171, Middelburg.
Kon. Ned. Mij v. Tuinbouw en Plantkunde, 

afd. Drachten, La Nijeholtlaan 31, 
Beetsterzwaag.

J. Hoogesteger Jr., Rijksstraatweg 614, 
Haarlem.

J. L. v. d. Stouw, Molenlaan 61, Maasdam.
Mevr. J. Boekhout, Vossiusstraat 192, 

Vlaardingen.
W. Hagedoren, St. Servatiusstraat 2, 

Blerick L.
H. Steenblik, Walderstraat 24, Lochem.
G. Rietveld, Stalpaertstraat 3, Hilversum.
Dr H. H. Scholten, Weijenberg 10,

Almen Gld.
C. C. van Erp Taalman Kip, "Visscher's- 

Haven” , Molenweg 15, Groesbeek.
B van Zanten, Enkweg 34, Wijhe.
Mevr. Baard-Steenbergen, Bilderdijklaan 42, 

Hoogeveen.
Mej. Nel de Vries, Hoofdstraat 13, 

Hoogeveen.
G. Lowijs, Alteveerstraat 115, Hoogeveen.
Mevr. C. E. Schotanus-Klop, De Nachte

gaal 107, Hoogeveen.

Fa. Gebroeders van Straalen
Utrecht, Daalseweg 140. Te l. 030-441578

Uitgebreid sortiment cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzam elaars kan i.v .m . tekort aan 
personeel uitsluitend worden geleverd 
op de kwekerij. Zondags gesloten.

A. Olde, De Nachtegaal 139, Hoogeveen.
D. Jonkman, De Eiber 217, Hoogeveen.
K. K. Olde, Oostwijk 13, Hollandseveld.
P. J. Schonewille, Veenluydenstraat 159, 

Hoogeveen.
M. Paul, Rozendaalselaan 26, Velp Gld.
P Steenwinkel, Kleikade 16, Waddinxveen. 
H. de Boer, Dr. Schaepmanstraat 13, Sneek. 
Roelof Bruins, Spechtlaan 13, Hoogeveen.
J. G. Wassink, Achterhoven 18, Zutphen. 
Mevr. J. P. Wiersma, Oudelanderweg 29, 

Middenmeer.
Dr Ir W. M. C . van den Heuvel,

Joos Banckertstraat 16, Best N.Br.
J. van Moergestel, Noordamlaan 4, 

Zevenbergen.
C J. Visser, Heuvelplein 243, Breda.
A Veraart, Molenweg 108, Steenbergen. 
Mevr. E. L. Buys-Hermans,

Ekelstraat 17, Heerle, gem. Wouw.
Mevr. W. G. van Wezel-Hermans,

Burg. v. Loonstraat 36, Steenbergen.
C. de Morree, Prins Frederiklaan 16, Breda.

BUITENLAND:
Dr Schütz Bohumil, Tichého 24, Brno, CSSR.

VRAAG EN AANBOD
Wegens verhuizing te koop aangeboden een 
plantenkas, uitwendig 2.75x 1.75 meter 
tedwood, met tabletten.
Het kasje bevindt zich in de tuin van 
Abrikozenstraat 196 te Den Haag.
Na mijn verhuizing telefoon 01761-5160.

Succulenten-kwekerij C A C TU S K W EK ER IJ
H .  v a n  D o n k e l a a r A .  N .  B U L T H U I S  & C O .  C . V .

Werkendam T e l. 01835-430 P R O V iN C IA LEW EG  O O ST  8, CO THEN (U .)
TELEFO O N  03436-267Nieuwe zaad lijst verschenen

Lijst op aanvrage. Uitgebreid sortiment vetplanten en
cactussen, speciaal m am millaria s

Zondags gesloten Sortim entslijst op aanvrage

W AT B ET EK EN T  DIE NAAM
DOOR L. C . KOREVAAR

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

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van f  3,50 per postwissel 
of storting op postrekening 70806 t.n.v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.
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SCHRIJVERS-INDEX

Bock, Rob de, 180
Boer, H. W . de, 20, 134, 147, 166
Boom, B. K., 3, 23, 70
Brederoo, A. R., 37, 88, 162
Buining, A. F. H., 34, 67, 87, 132, 165, 183

Diemel, P. F., 107, 119

Hoogvliet, Freek, 181 
Horlings, 14, 153 
Hrabe, Vit, 104, 140, 148

Janse, A., 154

Klügling, Konrad, 12

Leeuwen, F. J. van, 72 
Leeuwen, F. J. van en W ijnans, W ., 121,

158
Lensselink, P. K., 25, 62 
Luijten, J. G . A., 54

Mol, G. L ,  82

Noltee, F. K. A., 131 
Noltee, F. K. A. en Donkelaar, H, van, 9, 

26, 53

Oetken, Helmut, 56, 77, 179

Papousek, Karei, 42

Rakers, H. H. L ,  24, 171 
Ritter, F,, 85 
Ruysch, W ., 69

Simon, W ilhelm , 51 
Soldt, O. C . van, 45 
Sterk , W . J. M., 2, 10, 22, 44, 50, 66, 71, 

74, 101, 115, 116, 127, 130, 141, 146, 162, 
169, 178

V liet, D. J. van, 5, 18, 27, 92, 98 

Zwaan, J. de, 105



ONDERWERPEN-INDEX

Aaltjes, over, 54, 105 
Abrometiella, 154
Afdelingen, uit de, 32, 63, 79, 96, 111, 

175, 197
Afscheid, Een, dat geen afscheid is, 82 
Algemene vergadering, 15, 60, 123 
Aloë hawortioides, 23 
Aloe parvula, 3 
Antibiotica, Cactussen en, 42 
Antibiotica, Zaaiproeven met, 182

Beginnersproblemen, 102 
Bestuursverkiezing, 15 
Bibliotheek, Van de, 48, 185 
Blosfeldia liliputana, Het enten van, 69 
Boekbespreking, 31, 62, 94, 142 
Brazilië, Mijn tweede reis door, 132, 156

Cactuspraat, 153
Ceropegia, Aantekening bij het geslacht, 

9, 53
Ceropegia distincta var. haygarthii, 131 
Clichéfonds, Nieuws van het, 143

Drielandenconferentie, 79, 95, 110, 128, 173

Echinocereus baileyi, 10 
Echinocereus dasyacanthus, 101 
Echinocereus davisii, 50 
Echinocereus knippelianus, 130 
Echinocereus reichenbachii, 44 
Echinocereus salm-dyckianus, 178 
Echinopsis ayopayana, 85 
Erythrorhipsalis pilocarpa, 77

Frailea chrysacantha, 140 
Frailea pulcherrima, 104 
Frithia pulchra var. minor, 147

Gedragingen van enige kaktussen bij de 
bevruchting, 51 

Glandulicactus uncinatus, 115 
Grullemans van Berghem, Mevr. J., 83

Hoe ik Succulentalid en Kasbezitter werd, 
24

Hoofdbestuursvergadering, 19 
Hoogenting op Cereus jamacaru, 12

Jatropha podagrarica, 26

Kaktussen voor het venster, 148

Kalanchoe’s, Epifitische, 116 
Klimaatsverschillen op korte afstand, 92

Lezers schrijven, Onze, 13, 30, 61 
Lithops dabneri = Lithops marginata, 134 
Loxanthocereus gracilis, 18

Malacocarpus stegmannii, Op zoek naar, 
98

Mitrophyllum, 20

Neobesseya missouriensis, 146 
Nieuwe leden, 16, 31, 48, 64, 80, 112, 128, 

160, 196
Notocactus muricatus, 5 
Notocactus rechensis, 67

Op bezoek bij
onze Belgische cactusvrienden, 121, 158 

Op bezoek bij 
René Schuermans, 136 

Opuntia's, Winterharde, 66

Peireskiopsis, Het enten op, 169 
Plectranthus strigosus „Elegance", 70 
Pyrrhocactus reconditus, 25

Rebutia’s, Waarnemingen aan, 37, 88, 162 
Redactie, Van de, 2, 71, 127, 141 
Rhipsalis goebeliana, 179 
Rhipsalis purpusii, 56

Schrijvers zijn blijvers, 45 
S'edumsoorten, Een paar minder bekende, 22

Tephrocacti, 171 
Toumeya papyracantha, 162 
Trichocaulon piliforum, 62

Uebelmannia buiningii, 87 
Uubelmannia pectinifera, 34

Variabiliteit en erfelijkheid bij cactussen, 
74

Vensterbankkultuur, 180 
Verspenen van cactuszaailingen en wat 

daarbij een rol kan spelen, 107, 119 
Vergaderingen, Onze, 14 
Voorzitter, Onze nieuwe, 84 
Vraagt U maar, 57

Zaaiwedstrijden in de afdeling Eindhoven, 
30



INDEX VAN PLANTENNAMEN 

De vetgedrukte cijfers verwijzen naar de afbeeldingen

Aloe bellatula, 3
— hawortioïdes, 23
— parvula, 3, 4
— rauhii, 4, 5 

Abrometiella brevifolia, 154
— chlorantha, 155 

Ariocarpus lloydii, 169 
Arrojadoa penicillata, 27, 29

Blosfeldia liliputana, 67

Cereus jacamaru, 12
Ceropegia albiseta var, robynsiana, 53

— distincta var. haygarthii, 131
— radicans, 9
— sandersonii, 10

Conophytum smorenskaduense, 166, 167
— — var. rimarum, 168

Coryphantha vivipara var. neomexicana,
1, 2

Cylindrorebutia columnaris, 89
— conoidea, 89
— einsteinii, 89
— rubriviride, 89
— schmiedcheniana, 89

Echinocactus muricatus, 5, 8 
Echinocereus amoenus, 130

— baileyi, 10, 11
— dasyacanthus, 101
— davisii, 50
— fitchii, 11
— gentryi, 130
— knippelianus, 129, 130
— purpureus, 11
— pulchellus, 130
— reichenbachii, 44, 49 

Echlnopsis ayopayana, 85 
Erythroripsalis pilocarpa, 77

Frailea chrysacantha, 140
— pulcherrima, 104
— pygmea var. phaeodisca, 104
— schilinzkiana, 105 

Frithia pulchra, 147
— — var. minor, 147, 148 

Glandulicactus uncinatus, 113, 115

Gymnocalycium horidispinum, 114 

Jatropha podagrarica, 26, 27

Kalanchoe gracilipes, 116
— jongmansii, 116
— porphyrocalyx, 117

Lithops dabneri, 134, 135
— marginata, 134 

Lobivia jajojana, 81 
Loxanthocereus gracilis, 18, 19

— splendens, 18, 19

Malacocarpus muricatus, 5
— stegmannii, 89 

Mammillaria wrightii, 170 
Mediolobivia aureiflora, 89

— rubelliflora, 89
— rubriflora, 89
— sarothroldes, 89 

Mitrophyllum grande, 20
— mitratum, 20

Neobesseya missouriensis, 145, 146 
Notocactus apricus, 6

— bommeljel, 6, 7, 8
— herteri, 35, 36
— muricatus, 5, 6, 7, 8
— attonis, 7
— rechensis, 67, 68
— tabularis, 6

Opuntia phaeacantha, 66
— rafinesquii, 65, 67

Plectranthus purpuratus, 71
— strigosus cv „Elegance” , 70 

Pseudolobivia kratochvilleana, 12 
Pyrrhocactus reconditus, 25

Rhipsalis goebeliana, 179
— purpusii, 56 

Rebutia albiflora, 41
— beryllioldes, 40, 165
— chrysacantha, 39
— dasyphrissa, 52



— fibrigii, 41, 165
— grandiflora, 39
— krainziana, 40
— kupperiana, 40, 165
— marsoneri, 40, 165
— pseudodeminuta, 41
— pulvinosa, 41
— senilis, 39, 165
— violaciflora, 39, 51,
— wessneriana, 40
— xanthocarpa, 39

Sedum pilosum, 22
— sempervivoïdes, 22

Tephrocactus articulatus var. obliga- 
canthus, 171, 172

— dimorphus var. pseudorauppianus,
172, 173

— glomeratus, 171, 172
— glomeratus var. papyracantha, 171,

172
— minuta, 172, 173
— subenermis, 172, 173 

Toumeya papyracantha, 161, 162 
Trichocaulon piliferum, 62

Uebelmannia buiningii, 87
— pectinifera, 34

DRUKKERIJ GOVERS N.V. DEN HAAG
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