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Echinocereus viereckii Werd.
W. J. M. Sterk

De op de voorpagina afgedrukte kleuropname van bovengenoemde soort 
maakte ik in de verzameling van de heer Delrue te Menton. De plant stond 
daar onder de naam Echinoceracus scheerii. Zoals ik reeds eerder schreef 
komt deze naamverwisseling in Frankrijk dikwijlss voor.

Echinocereus viereckii stamt uit de Mexicaanse staat Tamaulipas en groeit 
daar in het gebergte op een hoogte van 1500 tot 2000 meter. Backeberg geeft 
een afbeelding van een rijkbloeiend exemplaar uit de botanische tuin te Linz. 
Hierbij schrijft hij dat uit ervaringen in die tuin opgedaan, de plant goed bloeit 
als hij in de winter enkele graden vorst heeft gehad. De plant zal dan natuur
lijk zeer droog moeten zijn. Daar deze soort ook in Zuid Frankrijk, waar het 
vrijwel nooit vriest ook goed in bloei komt, lijkt mij dit gevaarlijke experiment 
overbodig.

Volgens de beschrijving wordt de plant meer dan 20 cm hoog. Het aantal rib
ben is 8-9, (volgens Borg 7-8). Er zijn 7-9 randdooms, die 5-9 mm lang zijn. De 
bovenste hiervan is de kortste. Ze staan nogal onregelmatig. Er kunnen vier 
randdooms zijn, maar de naar boven gerichte ontbreekt nogal eens. De kleur 
van de doorns is wit of strogeel. Bij andere planten worden ze grijs. Borg geeft 
aan, dat de middendoorns tot vier centimeter lang kunnen worden. Waarschijn
lijk is dat alleen bij zeer grote oude planten, die onder ideale omstandigheden 
zijn gegroeid, en dan nog uitsluitend bij de bovenste areolen.

De bloemen zijn zeer groot. Volgens de beschrijving bij Backeberg tot elf cen
timeter. Ik heb ze zo groot nooit gezien. De kleur is diep rosé bij het open
gaan. De volgende dagen worden ze paars.

Deze soort is niet moeilijk te kweken. Zoals de meeste Echinocereus-soorten 
groeien ze het beste in een zware kleiachtige grond met wat steentjes erdoor. 
In bladgrond is de kans dat deze zeer zachte planten gaan rotten vooral in het 
voorjaar en najaar nogal groot. Bij warm weer kunnen ze veel water verdra
gen. Zoals bij alle soorten met een zachte opperhuid moeten we regelmatig 
controleren of er geen spint aanwezig is.

Volgens mij is deze soort verwant aan Echinocereus blanckii; die in hetzelfde 
gebied voorkomt. Bij de indeling van het geslacht Echinocereus is meestal 
vooral gelet op de groeivorm en de bedoorning van de planten. Daardoor zijn: 
de soorten die liggende of niet geheel rechtopgroeiende stengels hebben 
meestal bij elkaar in een groep geplaatst. Mij lijkt dit niet juist omdat daardoor 
soorten met overeenkomstige bloemen dikwijls bij verschillende groepen wor
den ingedeeld.

2



Notocactus rauschii van Vliet Sp. nov.
D. J. van VLIET

Notocactus rauschii sp. nova, corpus simplex globosum vel elongatoglobosum 
vertice umbilicatum spinis primo nigris superatum; costae 20-28 turberculis 
mentiformibus; areolae in crenis sitae ad 8 mm inter se distantes primo tomen- 
tosae glabrescentes; spinae acicularis pungentes, radiales ad 15 ad 8 mm lon
gae radiantes albae vel pallide roseae, centrales 1-4 ab spinis radialibus saepe 
indistincte differentes ad 22 mm longae in statu innovationis erectimae ni- 
graeque postea reflexae et pallide roseae interdum luteae vel brunneae; flores 
virticem circumdantes; ovarium et tubus floralis extus squamulis parvis in 
lanam densam reconditis, tubus in apice setas pallide fuscas gerentes; phylla 
perigonii citrina basi cum filamentis cameram nectariferam formantia; stylus 
pallide flavus stigmatibus 11 atropurpureis exertus.
Habitat: Cuchilla Negra (Dep. Rivera) Uruguay.
Type in Rijksherbarium Utrecht.

Fi&.4.

Plant (foto 1 -2) enkelvoudig, kogelvormig of iets verlengd, tot 16 cm door
snede en tot 21 cm. hoog, blauwgroen, schedel met wol bekleed en met doorns 
overdekt. Ribben 20 - 28, opgebouwd uit tot 8 mm lange en 5 mm hoge kin
vormige knobbels, waartussen de areolen geplaatst zijn; areolen tot 8 mm van 
elkaar en tot 3 mm in doorsnede, rond en viltig behaard, later kaal wordend. 
Doorns naaldvormig en stekend, de randdoorns tot 15 in aantal, tot 8 mm lang, 
stervormig uitstaand, wit tot lichtrose, de middendoorns 1-4 in aantal, soms 
moeilijk van de randdoorns te onderscheiden, tot 22 mm lang, de jongste zwart 
met rode voet, later naar beneden gericht en verblekend tot lichtrose; doorns 
soms ook geel tot bruin (foto 3).
Bloemen (fig. 1 - 2) trechtervormig, tot 3,5 cm lang en 5 cm doorsnede, dicht 
rondom de schedel staand; vruchtbeginsel en bloembuis bekleed met respec
tievelijk dichte witte en lichtbruine wol, schubben onzichtbaar, buis langs de 
top met enkele bruine borstelharen bezet; buitenste bloembladen lancetvormig 
soms gekarteld, glanzend citroengeel met purperen middenstreep, de binnen
ste lancet- tot spatelvormig, gekarteld en glanzend citroengeel; meeldraden
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over de gehele lengte van de bloembuis ingeplant, aan de voet van de stamper 
een kleine nectarkamer vormend; helmdraden licht oranjegeel met gele helm- 
knoppen; stamper lichtgeel en boven de geopende bloem uitstekend met 10 
purpurrode stempels.
Vruchten (fig. 4) langwerpig, dunwandig, groen en met witte wol bekleed, 
tijdens het drogen verticaal openspringend of verpulverend, ±  75 zaden be
vattend; zaden (fig. 3) klokvormig, de huid voorzien van zwarte bultjes; hilum 
vuilwit, iets ingezonken en afgeplat, soms iets golvend.
De planten groeien in de Cuchilla Negra, departement Rivera in Uruguay op 
droge, zonnige plaatsen op de toppen van heuvels op ongeveer 300 m hoogte, 
vooral in rotsspleten, daar waar zich wat humus heeft verzameld. Ze groeien 
samen met Wigginsia (Malacocarpus) sellowii, Notocactus ottonis, N. mega- 
potamicus, N. mammulosus, N. herteri, N. caespitosus en Frailea pygmaea. 
Deze soort werd gevonden door de heer Rausch tijdens onze gezamenlijke 
expeditie in Uruguay en draagt mijn veldnummer D.V. 34. Het is een mooie 
opvallende soort, die met geen enkele bekende notocactus is te vergelijken of 
hoogstens met N. mueller-melchersii, doch daarvan afwijkt doordat de doorns 
niet zo stijf en stekend zijn; bovendien behoort N. mueller-melchersii naar de

bloemvorm tot de ’mammulosus-groep’, terwijl de bloemvorm, de vruchten en 
de zaden van N. rauschii veel overeenkomst vertonen met die van N. scopa, 
daar evenwel van verschillend door de zwarte jonge doorns op de top.
Soms gebeuren er dingen waarvan je een voorgevoel hebt. In Rivera hadden 
wij de heren Buining en Horst ontmoet. Het behoeft geen betoog dat dit oen 
wonder genoemd mag worden in deze grote landen. Als men zo iets zou af
spreken zou het mislukken. Wij kwamen een week lang iedere avond bij elkaar 
en bespraken dan tijdens de maaltijd de successen of tegenslagen van die 
dag. De laatste avond van ons treffen vertelden deze heren, dat wij wat de 
streken van Rivera betrof alles hadden gevonden wat hun bekend was. Wij 
hadden er zelfs meer gevonden en waren eveneens van plan over twee dagen 
te vertrekken, maar we moesten eerst nog de gevonden planten schoon maken. 
De volgende morgen was het mooi weer en besloten wij toch nog een tocht te 
maken, ergens hadden wij nog een 'witte plek’ in deze streek en aangemoedigd 
door ons voorgevoel togen wij er heen. Na twee uur fietsen over een bar 
slechte landweg waren er aan de zijde enige steenformaties. Wij onderzochten
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deze, doch vonden niets belangwekkends. Toch besloten wij hier dieper het 
land in te dringen. Na onze proviand van de fietsen gehaald te hebben, liepen 
wij ongeveer een uur en kwamen we op een soort plateau, waar rotsen veel
vuldig boven gras en akkerland uitstaken. Wij gingen hier uit elkaar om de 
mogelijkheden te vergroten. Na enige honderden meters gaf Rausch een 
enorme schreeuw die, zo later bleek, niet alleen mij waarschuwde, maar ook 
een verderop arbeidende boer. Ik rende naar de plaats 'des onheils' en zag 
reeds op ongeveer 15 meter afstand de lichtrose bollen in de voorjaarszon op
blinken, terwijl de zwarte jonge doorns op de top hiermee voor een mooi con
trast zorgden. Wij lagen geknield voor dit natuurwonder, toen een woedende 
boer kwam aanrennen vervaarlijk zwaaiend met zijn houweel. Nadat hij ge
hoord had wat wij daar uitvoerden, was hij verlegen met zijn houding. De men
sen zijn hier vriendelijk en gastvrij en dus stond hij ons weldra een verblijf toe 
op zijn eigendom. De planten stonden volop in knop. Wij telden er tot 23, die 
in verscheidende kransen om de top stonden. Bloeiende planten waren er niet 
te vinden en dus besloten wij de plant met de verst ontwikkelde knoppen gedu
rende onze verdere reis, zoveel mogelijk in de zon te leggen. Onze daad werd 
na twee weken in Tacuarembó beloond. Nu konden wij de bloem doorsnijden

en bestuderen. Tijdens deze operatie bewogen de meeldraden zich naar de 
stamper. Dit verschijnsel komt, voor zover mij bekend, ook bij Notocactus 
ottonis voor, alsmede bij N. scopa en Wigginsia-soorten. Enige planten droe
gen nog vruchtrestanten, waarin hier en daar nog een zaadje was achter
gebleven, nadat mieren het overgrote deel hadden weggessleept. Een vrucht 
was zelfs nog geheel compleet met zaden en al ons hiermede voldoende mate
riaal leverende om er hier in dit verband iets over te zeggen. De planten, die 
wij uitgroeven, boden met hun vertakte wortels in de rotsspleten, verwoed 
tegenstsand in tegenstelling met die exemplaren die op de rotsplaten groeiden 
en die we met hun horizontaal spreidende wortels gemakkelijk konden op
rapen, meestal vergezeld van hele plakken mos, waarin dikwijls de bollen 
zaten van een Iris-achtige (foto 4). Vanzelfsprekend namen wij ieder een rug
zak vol planten mee die ons niet alleen gewicht maar bovenal een voldaan 
gevoel gaven.

Foto’s Rausch. Tekeningen v. Vliet.
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R h ip sa lis  p en tap tera  Pfeiff.

Helmut Oetken

Volgens Britton en Rise komt Rhipalis pentaptera voor in Zuid Brazilië en Uru
guay. De plant groeit struikvormig. De takken groeien gedeeltelijk omhoog, 
gedeeltelijk afhangend. De zijtakken komen zowel uit de dicht bij elkaar 
staande areolen aan het eind van de takken, alleenstaand, of in kransen, als 
uit de areolen aan de zijkant van de takken, maar dan alleenstand en meestal 
rechtop.

De takken zijn 5 tot 20 cm lang, 
meestal 10 tot 12 cm. Ze hebben 
een diepgroene kleur. Meestal 
hebben ze vijf ribben die 6 tot 
8 mm hoog zijn, een enkele keer 
maar vier en zelden zes. De rib
ben zijn bij de areolen ingebo
gen. De areolen staan op een 
afstand van 2 tot 2.5 cm uit el
kaar.
Ze zijn bij de jonge takken rood- 
violet gekleurd en van kleine 
schubjes voorzien.
Oudere en uitgebloeide areolen 
vertonen dikwijls wat donker
grijs vilt. De bloemen komen 
achterelkaar uit de areolen van 
overjarige takken te voorschijn. 
De witte min of meer doorschij
nende, zijdeglanzende bloemen 
zijn ongeveer 8 mm breed. De 
meeldraden, de stijl en de stem
pel zijn zuiver wit.
Na de bloei vormen zich mees
tal eerst groene, later witte bes
sen van ongeveer 7 mm door

snede, ook deze bessen zijn min of meer doorschijnend en zijdeglanzend. Om 
de blijvende bloemresten hebben ze een heldere kleur. In de bessen bevin
den zich 4 tot 20 donkerbruine niervormige zaden, die zeer gemakkelijk kiemen. 
Rhipsalis pentaptera geeft in kuituur geen moeilijkheden. Bij stekken dient 
men erop te letten dat het snijvlak goed opgedroogd is, en dat ze niet te nat 
staan, daar ze anders dikwijls wegrotten. Het is aan te bevelen de stukken 
in houtskoolpoeder waaraan 5% chinosol is toegevoegd te dopen. Hierdoor 
wordt schimmelvorming voorkomen en kan men van goede beworteling verze
kerd zijn. Rhipsalis pentaptera heeft een goed doorlatend grondmengsel nodig 
bestaande uit graszoden of bladgrond. Voor het opkweken zijn Orchideën- 
mandjes zeer geschikt. De plant heeft graag wat morgenzon en verder half
schaduw. Veel licht en frisse lucht bevorderen de groei. Rhipsalis pentaptera 
verdraagt temperaturen tussen + 10°C en + 30°C en kan goed tegen zeer 
droge lucht zonder dat de groei verstoord wordt. Toch is het beter op zeer 
warme dagen te sproeien of te nevelen als dit mogelijk is.

6



Het is toch wel goed de planten bij echt warm weer eens af te spuiten, zodat 
het erop gevallen stof verdwijnt en ze er beter u'tzien. Alleen schone en ge
zonde takken kunnen goed assimileren. De bloeitijd valt bij ons in de maan
den april en mei, maar ook in andere maanden heb ik wel eens een enkel 
bloempje gezien. Een met bloemen en bessen getooide plant betovert wie het 
ziet, ook door de bizarre vorm van de takken. Vooral om zijn karakteristieke 
gestalte behoort Rhipalis pentaptera in geen verzameling te ontbreken.

O p b ezo ek  bij onze B e lg isc h e  c a c tu sv r ie n d e n
door F. J. van Leeuwen, 2e Maasveldstraat 8, Venlo 
W. Wijnands, Berkenstraat 29, Venlo

Vervolg op deel III

Eduard van Hoofstadt, Kasteellei 11 te Wijnechen.

Op zondagmorgen 23 juni 1968 brachten wij een bezoek bij de heer van 
Hoofstadt. Van Hoofstadt is van beroep tekenaar van bruggen en wegen en 
als zodanig werkzaam bij de provincie Antwerpen.
Ruim 17 jaar geleden begon Eduard voor het eerst cactussen te verzamelen 
en te kweken. Hij maakte daarmede een aanvang op dak, waarop platte 
bakken waren geplaatst.
Een paar jaar later zag hij zich genoodzaakt, in zijn tuin een serre te bouwen 
In 1954 was het dan zo ver en in zijn tuin verrees een serre van 12 meter lang 
en 2.20 meter breed. In 1967 was de heer van Hoofstadt wederom tot uit-

De heer Van Hoofstadt onder 'Kruisverhoor’. De belangstellende dames zijn de resp. 
echtgenoten van de schrijvers.
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breiding genoodzaakt. Achter de bestaande serre werd in het najaar van 1967 
nog een serre van 9 bij 5 meter gebouwd. De totale kasoppervlakte werd dus 
op 71.4 m2 gebracht. Voor Eduard is dat geen nood. Zijn tuin, gelegen achter 
zijn woning, is 120 meter diep! Menige cactusliefhebber zou met éénderde van 
deze tuinruimte al dik tevreden zijn.

Beide serres zijn door van Hoofstadt zelf en met behulp van een kennis ge
bouwd. De grootste serre is gebouwd van een zogenaamd bouwpakket en 
beide serres worden centraal verwarmd met als brandstof lichtpetroleum. In 
een ruim middentablet stonden vele soorten planten keurig opgesteld. De 
verzameling op zich is zeer groot; zelfs zo groot, dat van Hoofstadt geen aan
tallen kon noemen en wij hebben ons ook niet aan een schatting gewaagd. 
Aan Mammillariasoorten geeft hij de voorkeur, hetgeen in zijn verzameling 
ook goed merkbaar was. Mammillariasoorten waren in overvloed aanwezig. 
Wij zagen een prachtige Mammillaria rhodantha, geënt op Tricocereus spachia- 
nus. Deze rhodantha was voor ongeveer de helft cristaat en de rest normaal 
plant. Het cristaatgedeelte was ongeveer 25 tot 30 centimeter in doorsnede 
en voor de rest bestond deze uit ongeveer 25 knoppen Mammillaria rhodantha. 
Tevens vonden wij tussen zijn verzameling een prachtige Mammillaria hahniana. 
Deze plant was ongeveer 20 centimeter hoog en er zaten enkele tientallen 
grotere en kleinere scheuten aan. Deze plant stond op eigen wortel en was 
werkelijk een pracht exemplaar met die lange witte beharing.

Wij zagen ook nog een veelkoppige Mammillaria plumosa op eigen wortel. 
Deze plant was ongeveer tien jaar oud en nimmer geënt, hetgeen voor een 
plumose wel een vermeldingswaardig feit is.

Zoals bij de meeste Belgische liefhebbers troffen wij ook bij de heer van 
Hoofstadt tussen zijn verzameling meerdere mooie en vrij grote importen 
aan.

Eduard gebruikt bij het kweken en instandhouden van zijn verzameling géén 
mest. Jaarlijks worden zijn planten in nieuwe grond geplaatst. Deze grond, 
hoofdzakelijk klei, is afkomstig van een suikerfabriek. Het zijn kleiresten die 
aldaar van suikerbieten worden verwijderd, alvorens deze worden verwerkt. 
In deze zogenaamde bieten-grond is volgens van Hoofstadt voldoende mest 
aanwezig, zodat de cactussen, die daar maximaal één jaar in staan, géén ex
tra bemesting nodig hebben.

Als onderstam gebruikt deze liefhebber het meest en het liefst Trichocereus 
spachianus. 'Een zware spachianus is een blijvende onderstam, waarmede 
men geen last krijgt’ aldus van Hoofstadt. Zeldzaamheden ent hij bij voorkeur 
het eerste jaar op Echinopsis, waarna de plant vervolgens wordt overgeënt 
op een blijvende onderstam.

In de tuin zagen wij ook nog een zeer uitgebreid sortiment winterharde 
Sedums. Voor een liefhebber werkelijk een lust voor het oog. Na voor zover 
de tijd het toeliet, de verzameling van Eduard van Hoofstadt, uitvoerig te heb
ben bekeken, stapten wij weer op, op weg naar de volgende Belgische lief
hebber, genaamd Achiet Wuijts, wonende te Borsbeek, Frans Theijslei 22. 
Deze liefhebber hopen wij in het volgende blad aan U te kunnen voorstellen.
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Lithops vallis-mariae var. 
margarethae de Boer var. nov.

H. W. de Boer

A var. vallis-m ariae recedit: corpusculi colore pallide griseo-carneo, apice re ti
culato fossulato rimis interm issis fuscis angustissim is.
Habitat: Zuid W est A frika, 90 km ten zuiden van Gibeon.
C olI.: Dr. A. L  Geyer, 1967.

De kleur van deze nieuwe varië te it van Lithops vallis-m ariae is licht-grijsachtig  
vleeskleurig, terw ijl de tekening op het bovenvlak bestaat u it een netwerk van 
smalle, vrij diepe, bruin gekleurde, hier en daar onderbroken groefjes, welke 
op de knooppunten vrij diepe putjes vormen.

Lithops vallis mariae var margarethae

De tekening van L. Vallis mariae var. va llis mariae bestaat daarentegen uit 
boomvormig vertakte, vrij brede, enigzins vage en min of meer diep liggende, 
van de spleet uitgaande, bruine lijnen, terw ijl de kleur van het corpusculum  
meer blauwachtig geelgrijs is. W elisw aar komen in een populatie van de va
rië te it vallis-m ariae ook steeds enkele exemplaren met een netvorm ige teke
ning voor, doch deze tekening bestaat dan uit iets bredere lijnen, die niet in 
smalle, diepe groefjes verlopen en geen diepe putjes op de knooppunten 
vormen. N iettemin va lt enige overeenkom st met exemplaren van de varië te it 
margarethae niet te miskennen; de twee variëteiten vallis-m airiae en marga-
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rethae overlappen elkaar enigzins. De fijne, wormvormige rimpels op het bo
venvlak (het kenmerk van de ’vallis-mariae groep') zijn ook bij deze nieuwe 
variëteit evenals bij sommige (niet alle) exemplaren van de variëteit vallis- 
mariae duidelijk met het blote oog waar te nemen, zulks in tegenstelling met 
de variëteit groendraaiensis, waarbij de wormvormige rimpels alleen met een 
loupe en bij de in rust verkerende planten, die in geruime tijd geen water heb
ben opgenomen, zichtbaar zijn,

De nieuwe vallis-mariae variëteit is genoemd naar mevr. Margaretha Muller- 
Geyer, die (met haar echtgenoot) haar vader in de laatste jaren steeds op 
zijn lithops-speurtochten vergezelt. Door deze nieuwe vondst in het gebied, 
waarin de drie leden van de vallis-mariae groep voorkomen, naar het zuiden 
uitgebreid en vormt dit een betrekkelijk smalle strook, beginnende bij de farms 
Groendraai en Tsumis (50 km ten zuiden van Rehoboth en zich eerst zuidwaarts 
tot Mariendal en daarna zuidwaarts tot 90 km ten zuiden van Gibeon uitstrek
kende, waardoor het gehele vallis-mariae gebied een lengte van ongeveer 
290 km heeft gekregen en als het ware een soort verbinding vormt tussen 
het meer noordelijk gelegen gebied van de pseudotruncatella groep en het 
meer zuidelijk (eigenlijk zuidwestelijk) gelegen gebied van de schwantesii 
groep. Tussen deze, bijna 300 km van elkaar verwijderde gebieden waren tot 
dusver slechts enkele lithops-vindplaatsen bekend.

Lithops vallis mariae var margarethae

De recente vondsten van vallis-mariae variëteiten bij Groendraai en Tsumis 
(var. groendraaiensis), ten oosten van Gibeon (var. vallis-mariae) en thans ten 
zuiden van Gibeon (var. margarethae) vormen, zoals gezegd, een meer ooste
lijke verbindingssirook tussen de genoemde pseudotruncatella- en schwantesii- 
gebieden, waardoor de betrekkelijke ’lithops-leegte’ tussen Rehoboth en de 
lijn Helmeringshausen - Keetmanshoop iets minder opvallend is geworden.
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Boekbespreking

Rudolf Subik "Bloeiende Cactussen en andere Vetplanten” vertaald en bewerkt door 
J. C. van Keppel f  8,50.
De Tsjechen zijn wel het enige Oosteuropese volk waar de cactusliefhebberij tot grote 
bloei gekomen is. Dit is in hoofdzaak een gevolg van de grote invloed van de cactus
zoeker en kenner Fric, die door de Tsjechen nog altijd zeer vereerd wordt en in vele, 
soms legendarische, verhalen voortleeft.
Wij hebben altijd goede verbindingen onderhouden met de Tsjechen, getuige o.a. de 
artikelen van Fric en Sadowsky in Succulenta en in een der laatste nummers van Hrabé, 
die ons dit jaar nog bezocht.
De naam van de schrijver van het nieuwe boek was ons reeds bekend als auteursnaam 
van enige Parodia’s en als schrijver van een tamelijk uitgebreid handboek "Kaktusy" 
(1965) samen met Pazouf en Valnicek. Een boek met vele goede afbeeldingen, maar 
voor ons onleesbaar. Ook "Bloeiende Cactussen" is in de Tsjechische taal geschreven, 
maar in meerdere talen op de internationale markt verschenen. Daardoor alleen Is het 
mogelijk een uitgave met vele gekleurde platen voor een redelijke prijs te leveren.
De Nederlandse vertaling is uit het Engels door J. C. van Keppel, de naam waarborgt 
een deskundige bewerking voor ons land. Bij een mogelijke herdruk zouden enige 
anglicismen kunnen worden vermeden.
Het algemene deel van het boek bevat naast een overzicht van de cultuur o.a. de 
interessante hoofdstukken over de Noordamerikaanse en de Zuidamerikaanse cactus
sen. De rest van het boek bestaat uit 96 gekleurde pasteltekeningen. Elke plaat op 
een volle pagina en daar tegenover een pagina tekst met een vrij uitvoerige beschrijving, 
bijzonderheden van de herkomst en cultuuraanwijzingen.
Verreweg de meeste afbeeldingen zijn zeer goed geslaagd. De minder goede kleur van 
enkele cactussen zal wel een reproduktiefout zijn, de platen zijn n.l. zorgvuldig getekend. 
Buitengewoon mooi zijn de beide Ceropegia-afbeeldingen, minutieus bewerkt is Euphor
bia horridus, de kleine afsplinteringen van de schijndorens, een typisch kenmerk van 
deze plant, zijn duidelijk aangegeven.
Deze goede aanwinst van de succulenten-literatuur zal zeker zijn weg vinden onder de 
liefhebbers.

C. Bommeljé

J

l/fr  j j  ook h/Ef{ ?
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Hoofd b e stu u rsv 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 1969 zijn 
volgens het opgemaakte rooster aan de 
beurt van aftreding:
1. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Beek
bergen, secretaresse.
2. H. van Beek, Zaandam, vice-voor- 
zitter en vertegenwoordiger afd. Zaan
streek.
3. G. J. Eilander, Groningen, vertegen
woordiger afd. Groningen.
4. P. K. Lensselink, Goor, vertegenwoor
diger afd. IJsselstreek.
5. J. W. Minjon, De Bilt, vertegenwoor
diger afd. Utrecht.
6. W. J. Ruysch, Bennekom, vertegen
woordiger afd. Arnhem.
De aftredende hoofdbestuursleden wor
den verzocht na overleg in hun afdeling, 
vóór 1 maart 1969 aan het secretariaat 
van Succulenta te willen mededelen of 
zij zich wederom voor hun functie her
kiesbaar stellen.
Jaarlijkse Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering zal worden 
gehouden op 17 mei 1969 te 's Graven- 
hage. De afdelingen, de leden der af
delingen 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 1969 bij het secretariaat van 
Succulenta, Koningsweg 2, Beekbergen.
Van de bibliotheek
Het nieuwe adres van de bibliotheek 
is: J. Magnin, Kromhoutstraat 200, Rot
terdam 14. Wilt u als u nog boeken in 
uw bezit hebt deze terugzenden aan dit 
adres.

Hoofdbestuursleden
Ir. A. F. H. Blaauw, Bredaseweg 54, Rijs- 
bergen N. Br., voorzitter 
H. van Beek, Bootenmakersstraat 89, 
Zaandam, vice-voorzitter 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen, secretaresse 
J. de Gast, Graaf Gerhardstr. 10, Venlo, 
2e secretaris
H. G. Hellendoorn, Doornstraat 172 a, 
Scheveningen, penningmeester 
A. F. H. Buining, Burg. de Beaufortweg 
10, Hamersveld Utr., ere-voorzitter

Mevr. J. Grullemans - van Berghem, Hee- 
reweg 19, Lisse, erelid
C. Bommeljé, Gentsestraat 92, Scheve
ningen, erelid
G. D. Duursma, Spoorstraat 106, Leeu
warden, erelid
G. J. Mol, Mr. P. N. Arntzeniusweg 94 hs, 
Amsterdam-O., erelid
J. L. de Slegte, Schiebroeksesingel 31, 
Rotterdam-12, erelid
Mejuffrouw M. Karsten, poste restante 
Mbabane, Swaziland, Zuid-Afrika, erelid
E. A. H. Algra, Ribeslaan 1, Pijnacker 
Z.H., afd. Rijn- en Delfland
G. J. Eilander, Amstelstraat 24, Gronin
gen, afd. Groningen
J. W. C. Entrop, Irenestraat 26, Heusden 
a. d. Maas, afd. Gorinchem
Dr. S. W. Erich, Noordstraat 123, Tilburg, 
afd. Tilburg
A. de Graaf, Goudenregenstraat 8, Dord
recht, afd. Dordrecht
E. Horlings, Piet Heinstraat 48, Delfzijl, 
afd. Delfzijl
J. A. Janse, van Ittersumlaan 32, Benne- 
broek, verspreid
R. J. Krabbendam, Schuurmanstraat 127, 
Zwolle, afd. Zwolle
P. K. Lensselink, Enterseweg D 44 a, post- 
Goor, afd. IJsselstreek
G. M. J. Linssen, Jacob Catsstraat 61, 
Venlo, afd. Noord-Limburg
W. A. Luynenburg, Rijksstraatweg 42, 
Duivendrecht, afd. Amsterdam
J. W. Minjon, Westerlaan 40, De Bilt Utr., 
afd. Utrecht
F. K. A. Noltee, Bruëlisstraat 13, Kapelle 
Zld., afd. Zeeland
B. van Os, Pieter Zeemanstraat 18, Nij
megen, afd. Nijmegen
J. van Os, Pasweg 20, Bunde Limb., afd. 
Zuid-Limburg
H. H. L. Rakers, Wieringstraat 27, Zwaag 
N.H., afd. West-Friesland
W. J. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom, 
afd. Arnhem
M. G. van der Steeg, Hertensprong 4, 
Eindhoven, afd. Eindhoven 
Mevr. H. Vriesendorp - van Aalderen, Li- 
gusterlaan 2, Oostvoorne, afd. Rotterdam 
J. A. van Willigen, Edisonstraat 40, IJmui- 
den-O., afd. Kennemerland
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Secretarissen van de afdelingen
A. J. Brederoo, Gillis Steltmanstraat 38, 
Amsterdam-W 16., afd. Amsterdam 
F. Verwer, Guido Gezellestraat 5, Kes- 
teren, afd. Arnhem
A. Meerman, Nansumerweg 32, Holwier- 
de, afd. Delfzijl
J. Meijer, Frans Halsstraat 19, Papen-
drecht, afd. Dordrecht
W. Sterk, Wevestraat 89, Stiphout, post
Helmond, afd. Eindhoven
N. G. Hafkamp, van Amstellaan 10, Loe-
nen a. d. Vecht, afd. Gooi- en Eemland
H. den Tuinder, K. v. d. Sandeplein 9,
Sleeuwijk, afd. Gorinchem
C. M. Verloop, Bolhuissteeg 5, Haren
Gr., afd. Groningen
C. Wonnink Jr., Gerard Doustraat 132, 
Zutphen, afd. IJsselstreek 
Mevr. A. Boender - v. d. Molen, Benelux- 
laan 53, Beverwijk, afd. Kennemerland
B. van Os, Pieter Zeemanstraat 18, Nij
megen, afd. Nijmegen

J. Slabbers, Herkenbosserweg 16, Roer
mond, afd. Noord-Limburg 
J. Snelleman, Conradkade 11, Den Haag, 
afd. Rijn- en Delfland 
J. L. de Slegte, Schiebroeksesingel 31, 
Rotterdam-12, afd. Rotterdam 
J. F. H. A. van Doormaal, Kruisherenstr. 
46, Tilburg, afd. Tilburg 
J. W. Minjon, Westerlaan 40, De Bilt Utr., 
afd. Utrecht
E. A. Janssens, Bergen 17, Terheijden N. 
Br., afd. West-Brabant 
H. H. L. Rakers, Wieringstraat 27, Zwaag 
N.H., afd. West-Friesland 
B. Beerepoot, P. J. Troelstralaan 49, Zaan
dam, afd. Zaanstreek 
P. Dekker, St. Pieterstraat 27, Middel
burg, afd. Zeeland
R. J. Krabbendam, Schuurmanstraat 127, 
Zwolle, afd. Zwolle
Jac. Plevier, Stationstraat 56, Heerlen, afd. 
Zuid-Limburg.

Uit de  afd e lin g en
Afd. GOOI EN EEMLAND
Op de uitnodiging om eens te komen 
spreken voor onze afdeling heeft de heer 
G. Hanekamp uit Harderwijk op deze bij
eenkomst op 5 november voldaan en wij 
kunnen wel zeggen met veel succes. 
Velen van ons waren verrast door de 
mooie planten die hij had meegenomen 
voor demonstratiemateriaal en de mooie 
foto’s van zijn Parodia's later op de 
avond.
Wij hoorden dat dit geslacht de voor
keur had gekregen bij het verzamelen 
van de succulenten en deze nu de hoofd
toon voerden in zijn kas bij een aantal 
van 550 stuks.
De meeste waren verkregen door ruiling 
en zaaien. Na de inleiding waarbij de 
ontdekker van dit geslacht, de groei
plaatsen en de verwantschappen met an
dere soorten ter sprake kwam, gaf hij 
zijn visie over de indeling van de soor
ten. In het veelal splitsen en een variatie 
toevoegen vond hij een verwarrende zaak 
worden.
Vandaar dat hij ons deze avond een in
deling in enkele groepen voorlegde.
Aan het slot van de avond bedankte de 
voorzitter de heer Hanekamp hartelijk 
namens alle aanwezigen.

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

Afd. DELFZIJL
Vergadering op 14 november in de Nieu
we Doelen te Appingedam. Aanvang 7.30 
uur. Onze voorzitter de heer Koops heet 
allen hartelijk welkom en opent de ver
gadering. In bijzonder heet hij welkom 
twee bestuursleden van de Koninklijke 
Maatschappij voor tuinbouw en Plantkun
de afd. App. Brummen en Delfzijl.
Deze heren zijn aanwezig om enkele za
ken te bespreken die kunnen leiden tot 
samenwerking tussen beide verenigingen. 
Op deze avond vertelde de heer Hofstee 
ons iets over de Mammillaria's toege
licht toet dia’s. Dit was wel in goede han
den. De spreker wist ons te vertellen hoe 
de Mammillaria's werden verdeeld en on
derverdeeld in verschillende groepen, en 
hoe ze waren te herkennen aan bedoor- 
ningen en bloei. Spreker had hiervoor een 
pracht assortiment dia’s meegebracht 
maar tevens een pracht collectie Mam- 
millaria’s, zodat het zeer duidelijk uiteen
gezet werd, en zo ook zeer leerzaam.
De spreker beantwoordde verschillende 
vragen. Onze voorzitter bedankte de heer 
Hofstee voor het geleverde.
Door de heer Horlings waren nog enige 
pakjes zaad meegebracht, die werden 
verkocht. Wat de penningmeester de 
somma van ƒ 4,20 in kas bracht.
Voor de volgende vergadering welke ge
houden zal worden op 19 december om 
dezelfde tijd en plaats, krijgen we iets 
te horen over onze vetplanten van de 
heer Koops. Aanwezig waren 13 leden.
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Afd. ROTTERDAM
Verslag van de gekombineerde vergade
ring Rotterdam-Den Haag, gehouden In 
Rotterdam, op zaterdag 12 oktober 1968. 
De afdeling Rotterdam had Rijn- en Delf
land uitgenodigd, een gezamenlijke ver
gadering te beleggen, en zo togen een 
twintigtal leden van Den Haag en omstre
ken naar Rotterdam.
Na een hartelijke ontvangst door de Rot
terdammers werd een forum samenge
steld, bestaande uit twee Haagse leden, 
twee Rotterdamse leden en een voorzitter: 
resp. de heren Bommeljé en Janssens, Ba- 
kelaar en Slikkerveer, en Bravenboer. Er 
werden enkele interessante vragen ge
steld, die door deze deskundige heren 
voortreffelijk werden beantwoord.
Na de pauze, waarin een aantal planten 
via verloting hun weg vonden naar een 
nieuwe eigenaar, kreeg de heer Slikker
veer gelegenheid een serie dia’s té ver
tonen, van planten die door de leden in 
de zaal moesten worden herkend. Wie de 
meeste namen had genoteerd, kreeg een 
mooie plant als prijs.
Namens de afdeling Rijn- en Delfland 
dankte de heer Hellendoorn - voorzitter - 
de afdeling Rotterdam voor de gastvrij
heid.

Afd. RIJN- EN DELFLAND
Verslag van de vergadering op donderdag 
21 november 1968 in Den Haag.
Nadat het overlijden van ons geacht lid, 
de heer K. P. van Arkel, was gememo
reerd, deed de voorzitter nog enkele me
dedelingen betreffende de jubileum-jaar- 
vergadering, die volgend jaar in Den Haag 
wordt gehouden. Hierna kreeg de heer D. 
J. van Vliet het woord. Deze gaf op de 
hem eigen geestige wijze een verslag van 
de wederwaardigheden, die hem tijdens 
zijn reis naar Zuid-Amerika waren over
komen. Zijn vele films en dia's zijn uiter
aard nog lang niet klaar, daar hij eerst 
sinds kort weer in het land is, terwijl dit 
nogal wat werk en tijd eist. ...
De vele planten, die hij heeft meegebracht, 
wachten eveneens nog op determinatie, 
althans voor een groot deel. Waarschijn
lijk zijn er nog enkele nieuwe vondsten 
bij, die "bewerkt” moeten worden. Onge
twijfeld zullen wij daarover in de loop van 
het volgend jaar nog veel meer vernemen.

J. SNELLEMAN, 
secretaris R & D

Afd. WEST-BRABANT
Verslag van de gehouden jaarvergadering 
op 29 nov. 1968.
Na de opening bracht de voorzitter dank 
uit aan de heer Bogers voor de correcte 
verzorging der convocatiestencils. 
Mededeling dat bij de secretaris een zaad
lijst was ingekomen. Zij die er belang in 
stelden konden deze inzien. (Zaadlijst 
Whiloley, Engeland).
Hierna bespreking ingekomen statuten en 
huishoudelijk reglementswijziging. Beslo
ten werd 3 exemplaren te laten rouleren 
ter bestudering en volgende vergadering 
verdere afhandeling.
Besloten werd de vergaderingen centraal 
in Oudenbosch te houden en volgend sei
zoen een zaaiwedstrijd te houden.
De heer Vlekke hield hierna een lezing die 
speciaal was afgestemd op de beginnende 
leden, die zelfs voor de oudere leden nog 
leerzaam was.
De heer Onder den Wijngaard werd hierna 
in de gelegenheid gesteld de ingezamelde 
dia's van de verschillende leden te verto
nen. Hier heeft ieder nog veel leerzame 
stof uitgehaald.
Op de rondvraag werden de vragenstellers 
het boekje van Bomeljé en het praktische 
handboek van Wolters Haage aanbevolen. 
De heer Janssens stelde voor introducees 
mede te brengen. Hij stelde dat hieruit 
nieuwe liefhebbers zouden kunnen groeien. 
Hiermede ging de vergadering akkoord. 
Hierna werd de secretaris in de gelegen
heid gesteld zijn 1-jarige zaailingen te ver
kopen ten bate van de afdelingskas. Hier
van werd goed gebruik gemaakt.

E. A. JANSSENS secretaris

Aan de secretarissen der afdelingen
De secretarissen van de afdelingen wor
den verzocht het secretariaat van Succu
lenta, Koningsweg 2 te Beekbergen, de na
volgende gegevens te verstrekken:
1. Een ledenlijst 1969 in triplo van de af
deling (géén donateurs e. d. vermelden), 
volledig met namen en adressen op apart(e) 
vel(len) papier aan één zijde beschreven;
2. Een jaarverslag 1968 va nde afdeling;
3. Namen en functies van het afdelings
bestuur;
4. Opgave van de afdelingsbijdrage 1969, 
naast de contributie van de vereniging.
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Z a ad aan b ied in g  c lichéfonds

lijst van nagekomen zaden

ECHINOPSIS
482 ferox

GYMNOCALYCIUM
483 damsii
484 mazanensis (loricatum)

NEOPORTERIA
485 astrispinosa

NOTOCACTUS
486 laetevirens H.U. 58
487 mueller-melchersii
488 ottonis uruguayanus
489 ottonis H.U. 37
490 sp. H.U.

PARODIA
491 chrysacanthion

Later binnengekomen zaden van de expe
ditie Rausch en van Vliet

DENMOZA
700 erythrocephala (rhodantha)

ECHINOPSIS
701 huottii (syn. cochabambensis Bckbg)
702 sp. (van Comarappa)

GYMNOCALYCIUM
703 spegazzinii (van Amblago, met don

kerblauwe huid)
704 spegazzinii (grof bedoornd)
705 spegazzinii (van La Poma)
706 sp. V. 17a (van Tornquist)
707 sp. (van Balcarce)
708 sp. V. 17 (van Sanvedra)

NOTOCACTUS
709 herteri

OPUNTIA
710 sp. (roodbloeiend, van Salta)
711 sp. (roodbloeiend, wit bedoornd, op 

±  2500 m Poman Arg.)
712 sp. (geelbloeiend, klein blijvend)

OREOCEREUS
713 celsianus
714 trollii (van Potosi)

PARODIA
715 comarapana
716 camarguensis
717 maassii
718 schwebsiana applanata
719 uhligiana
720 wambaresii

SOEHRENSIA
721 korethroides
722 smrziana

TRICHOCEREUS
723 camarguensis
724 candicans (van Lihuel-Calel)
725 courantii (van Lihuel-Calel, goede 

onderstam, verdraagt koude)
726 sp. (groeit samen met Soehrensia 

smrziana)

HECHTIA
727 sp.

PORTULACA
728 sp. (met lila en witte bloemen voor 

de tuin)

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredase- 
weg 54, Rijsbergen N Br.
Vice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2, Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, Graaf Gcrhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN,
Doornstraat 172a, Scheveningen, Postrek. 
68 05 96 of rekening 325, Raiffeisenbank, 
Keizerstraat 122, Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestr. 89, Stip
hout (post Helmond). Tel. 04920-23903. 
Bibliothecaresse: Mevr. H. VRIESENDORP 
Van AALDEREN, Ligusterlaan 2, Oost- 
voorne.
Het lidmaatschap kost voor leden in Ne
derland en België f  12,50 en voor leden in 
het buitenland ƒ 15,- per jaar met gratis 
maandblad "Succulenta".

Kopij moet uiterlijk de 18e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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NIEUWE LEDEN:

Mevr. S. Lessing-Maas, Ewisweg 2, 
Heiloo N.H. 7/68.
H. Beyersbergen van Henegouwen, 
Kamperfoeliestraat 20, Den Haag.
M. C. van Hees, Lijsterlaan 74, Beek en 
Donk 7/68.
C. v. d. Bijl, Dorpstraat 118,
Nieuw Niedorp N.H.
H. D. Teensma, J. W. Frisolaan 24, 
Naarden 7/68.
H. E. Hoogendonk, Blokkerhoek 37, 
Lelystad O. Flevoland 7/68.
A. Hoek, Hazersweg 3, Ouddorp Z.H.
Zr. E. H. Kuiper, V ijf Meiplein 90,
Leiden 7/68.
J. Dam, L. P. v. Mallandstraat 36, 
Stampersgat 7/68.
J. C. Muyen, Alkmaarseweg 145 A 
Beverwijk.

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

U itgebreid sortim ent cactussen w aar
onder d iverse soorten entstammen. Aan 
verzamelaars kan i.v.m . teko rt aan per
soneel uitslu itend worden geleverd op 
de kwekerij. Zondags gesloten.

N ieuw s van het clichéfonds

Hier volgt een opgave van de uitver
kochte zaden:

1 21 47 63 98 152 183 203 227
2 23 48 65 99 162 185 205 228
3 28 51 67 109 166 190 207 230
4 31 55 68 110 168 191 213 231
5 33 56 69 121 169 192 214 234
8 34 58 71 123 173 193 215 243

12 37 59 72 125 175 194 217 245
13 38 60 73 133 179 195 219 249
14 40 61 74 134 181 198 220 252
17 45 62 75 142 182 200 224 253

255 285 314 402 458 475 516 568
256 287 319 404 459 477 517 571
266 290 320 405 460 478 518 573
267 293 328 406 463 479 523 584
268 294 338 410 465 481 527 590
272 298 352 412 466 501 528 606
279 299 353 420 467 504 533 607
280 302 355 424 468 508 545 616
282 305 370 434 473 509 546 619
284 307 382 441 474 510 555 623

625
627

W. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom

D. B O U W M A N Succulentenkwekerij
IMPORT - EXPORT H. van DO N KELAAR

GROTE SORTERING CACTUSSEN Werkendam - Tel. 01835-430
EN PRIMA VETPLANTEN Vraagt sortiments- en zaadlijst 1969

Van Koppenweg 4 - Naaldwijk Regelmatig nieuwe importen.
Telefoon 01740-5168 Zondags gesloten.

W A T  BETEKENT 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 ƒ3,50 per postw issel 
of storting op postrekening 70806 t.n.v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.
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N o g m a a ls  T o u m e y a  P a p y ra c a n th a
F. J. van Leeuwen 

2e M aasveldstraat 8, Venlo-B lerick

Naar aanleiding van het artikel van onze redakteur W. S terk in Succulenta 
no. 11 van november 1968 over Toumeya papyracantha, heb ik wat oude en 
ook nieuwere lectuur over deze plant nageslagen. Deze plant is lang zeer zeld
zaam geweest. Thans is deze plant (volgens Backeberg) de enige van dat ge
slacht. In 1847 werd deze plant voor het eerst gevonden door Fendler in 
Nieuw Mecixo bij Sant Fé in een dal op losse, zanderige, maar vruchtbare 
bodem.
Later werd d it p lantje in 1882 door von Brandeler en in 1892 door Marcus E. 
Jones in Utah w eer opnieuw gevonden (aldus professor Dr. Karl Schumann 
in zijn 'M onographia Cactacearum ’ van 1898).
Het plantje werd aanvankelijk (1847) door de arts Georg Engelman (1804-1884) 
beschreven als Echinocactus papyracanthus. In 1849 deelde Engelman het 
plantje in bij het geslacht Mamilaria. Ruim 70 jaar later deelde Benson de 
papyracantha in bij het geslacht Pediocactus. Nog later voegden Helia Bravo 
en Marschal het plantje w eer bij het geslacht Turbinicarpus.
De bloeiw ijze en de besvruchten van de papyracantha maakten de indeling 
bij dat geslacht niet voldoende aanvaardbaar. Tot deze conclusie kwamen 
N. L. B ritton en J. N. Rosé althans. Z ij creëerden dan ook voor de papyracan
tha het afzonderlijke geslacht Toumeya. D oor Frank is la ter nog een plantje 
aan d it geslacht toegevoegd, n.l. krainzianus. Deze plant werd echter later 
door Backeberg w eer ingedeeld bij het geslacht Turbinicarpus; zodat nu, ge
let op de geslachtsindeling volgens Backeberg, Toumeya papyracantha de 
enige plant is in het geslacht Toumeya. Het schrijven van een persoonlijke 
mening over deze geslachtsindeling laat ik hier maar achterwege. D it zou 
verm oedelijk een discussie zonder eind worden.
Ik heb met Toumeya papyracantha de ervaring opgedaan dat deze plant, 
voornam elijk bij w intertem peratuur boven 10° C, zeer spintgevoelig is.

C o ry p h a n th a  b u m a m m a
W. Sterk

Het geslacht Coryphantha te lt zeer veel voor de liefhebbers goed kweek- 
bare soorten. Ze komen vooral uit Mexico. Enkele soorten vinden we in A ri- 
zona, New Mexico en Texas, maar een enkele soort is to t over de grens 
van Canada te vinden. Het is dan ook niet zo w onderlijk  dat er een groot 
aantal soorten, meer dan 60, beschreven zijn, waarvan een aantal zeer va
riabel en andere als soort beschreven planten, bij nader onderzoek beter als 
variëteiten o f vormen kunnen worden beschouwd. Veel soorten zijn reeds 
lang geleden zeer kort beschreven. Daar er d ikw ijls  geen herbariummateriaal 
van deze soorten is bewaard, is het soms m oeilijk na te gaan welke planten 
met deze beschrijvingen bedoeld zijn.
Coryphantha bumamma werd in 1849 door Ehrenberg beschreven als Mam
millaria bumamma. De planten kunnen meer dan 10 cm hoog worden en meer
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dan 15 cm doorsnede. Ze zijn donkergroen of, volgens Backeberg blauw
groen. Vooral kenmerkend zijn de 5-8 stevige randdoorns, die eerst geel
achtig, soms wat rosé gekleurd zijn, maar later bruingrijs worden. De kap 
van de plant is wollig zodra de plant bloeirijp is. Jonge planten hebben wei
nig wol in de kap. De gele bloemen zijn meestal 5-6 cm doorsnede maar kun
nen soms wel groter zijn. De planten kunnen bloeien als ze drie of vier jaar 
oud zijn. Na bestuiving met stuifmeel van een andere plant van dezelfde 
soort zien we het volgend voorjaar de grote groene vruchten. Coryphantha 
bumamma is een goedbloeiende plant, die soms ook kleine scheutjes vormt. 
Deze groeien als we ze op de plant laten zitten maar heel langzaam. Ze 
vormen na enige tijd wortels en kunnen dan als stekken verder worden ge
kweekt.

Coryphantha bumamma

Hei is niet nodig deze soort te enten. Op een zonnige plaats in de kamer 
groeien ze al heel goed.
Coryphantha elephantidens is als niet-bloeiende plant niet van C. bumamma 
te onderscheiden. De bloemen van deze reeds in 1838 beschreven soort zijn 
rose-rood. K. Schumann heeft dan ook C. bumamma reeds als een variëteit 
van C. elephantidens opgenomen. We zien in verzamelingen nogal eens plan
ten onder deze laatste naam, die geel bloeien, en dus bumamma moeten he
ten. De roodbloeiende planten, dus C. elefantidens worden iets groter en 
bloeien dan ook pas als de planten wat ouder zijn.
Het opkweken uit zaad is ook niet moeilijk, al worden de beide soorten nog 
wel eens verwisseld. De planten groeien tamelijk snel. In de winter kunnen 
ze beter niet geheel droog staan, daar de dunne worteluiteinden dan afster
ven en de nieuwe groei pas laat in het voorjaar begint. Evenals de meeste 
planten met dikke penwortels hebben ze graag wat klei of leem door de 
grond.
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W aa rn e m in g en  aa n  R eb u tia 's  IV
A. R. Brederoo

Nadat w ij in ons vorige artikel de bloembouw van Rebutia, M ediorebutia en 
Aylostera met elkaar vergeleken hebben, vervolgen w ij onze waarnemingen 
met de drie resterende secties, nl. Setirebutia =  M ediolobivia (Bckbg), Di- 
g itorebutia en C ylindrorebutia.

Na de bloem van Setirebutia over de lengte te hebben doorgesneden (S) en 
le tte rlijk  onder de loupe hebben genomen, valt het ons dadelijk op dat, voor 
een Rebutiaachtige plant de bloem vrij groot is, n.l. 30-50 mm lang en 30-40 
mm breed. We mogen deze maten als een maximum zien die bij Rebutia bloe
men kunnen voorkom en. O ok de bloem kleur w ijk t wat af, ze is n.l. oranje, deze 
kleur komt bij de overige Rebutia's w einig voor, een uitzondering maken en
kele soorten en variëteiten met rose-rode to t v io let-rode bloemen, ook deze 
rode kleur in deze nuance komt bij de Rebutia’s weinig voor.

Verder zien we dat waar zich de bloem buisschubjes bevinden, deze in hun ok
sels voorzien zijn van haarbundels zoals w ij ook bij Aylostera hebben waar
genomen.

Een belangrijk kenmerk is, dat de stijl geheel vrij in de bloembuis staat. V er
gelijken w ij nu de bloemen van de M edio lob iv ia ’s met die van de Cylindro- 
rebutia ’s (C2, C3) dan zien w ij dat ze de behaarde bloembuis, en vrijstaande 
stijl gemeen hebben, maar in bloemvorm, vorm  van de bloemblaadjes en 
bloem kleur afw ijken.

De vorm van de bloem is bij de M edio lobiv ia 's trechtervorm ig, terw ijl ze bij 
C ylindrorebutia  klokvorm ig is. (In de afbeeldingen komt d it niet goed to t zijn 
recht, omdat ik niet de beschikking had over geopende bloemen op het goede 
moment).

De bloem blaadjes van beide verschillen ook duidelijk, bij de C ylindrorebutia 's 
zijn ze lancetvorm ig, te rw ijl bij de M edio lob iv ia ’s ze spatelvorm ig zijn, en tot 
s lot in de bloem kleur bij de C ylindrorebutia 's oker-geel to t oranje-geel, met een 
donkerder middennerf. Ik w il nog even terug komen op de vrijstaande stijl bij 
de C ylindrorebutia ’s. Naar mijn mening neemt bij de C ylindrorebutia ’s, Creb 
auranitida een aparte plaats in, en wel om twee redenen, ten eerste komt het 
areooldiagram  van Crebutia sterk overéén met dat van D igitorebutia, en ten 
tweede is naar mijn mening de stijl 2 è 3 mm met de bloembuis vergroeid (C1), 
maar meer h ierover misschien later.

ONDERSCHRIFT BIJ DE AFBEELDINGEN

S. Bloemdoorsnede van Setirebutia aureiflora (2x); D1. Bloemdoorsnede van Digitore
butia haagei (11/ 2x); D2. Bloemdoorsnede van Digitorebutia nigricans (2y2x);
D3. Samenvloeiing van de meeldraden bases, waardoor een vlies (hymen) ontstaat (8x); 
D4. Vrucht van Digitorebutia haagei, met bloemrest (2x); C1. Bloemdoorsnede vari 
Cylindrorebutia amanitida (2x); C2. Doorsnede van Cylindrorebutia bloem (11/ 2x); 
C3 Bloemdetail van Cylindrorebutia einsteinii (2x); C4. Stuifmeelkorrel van Cylindro
rebutia schmiedcheniana, sterk vergroot.
(tekeningen van de schrijver)
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Rest ons nog de Digitorebutia’s. Vergelijken we laatstgenoemde met de twee 
hierboven genoemde secties, dan valt ons op dat ook hier de bloemenbuis 
behaard is. De bloem is in vergelijking met de Mediolobivia’s kort en breed, 
n.l. 20 mm lang en 35 mm breed, maar toch trechtervormig, breed trechter
vormig is misschien duidelijker uitgedrukt (D1 en D2).
Kenmerkend voor de Digitorebutia’s is dat de stijl circa 2 a 4 mm vergroeid 
is met de bloembuis. Een vaste maat is hiervoor niet te geven, dit varieert met 
de soort.
Tot slot een kennerk, dat bij de Rebutiaachtigen alleen bij Digitorebutia is 
waargenomen, n.l. dat de bovenste krans van meeldraden onderling verbonden 
is door een vlies, het hymen (D3) dat anders, vaak donkerder van kleur is dan 
de binnenkant van de bloembuis. Volledigheidshalve moet hier bijgezegd wor
den, dat de bloembuis, waar de meeldraden zich bevinden, dikwijls donkerder 
van kleur is zonder dat er een hymen aanwezig is, b.v. bij D. enanthema.
Dit boven omschreven hymen komt niet bij alle Digrebutia’s voor, alleen bij 
D. peterseimii en nigricans heb ik het kunnen waarnemen. Tot zover de waer- 
nemingen aan de Rebutia bloemen, een volgende keer hopen we iets over de 
zaden te kunnen vertellen.

V ra a g t  U m a a r
Waneer planten in potten staan is watergeven een omslachtige bezigheid. 
Welke werkbesparende oplossingen bestaan hiervoor?

Zowel bij planten in pot als vrij in het tablet uitgeplant is de eenvoudigste 
manier van watergeven gewoon met de broes (op de gieter of op de tuin
slang gemoneerd) over de kop sproeien. Bij goed weer kan het niet veel 
kwaad doch in het bijzonder bij slecht drogend weer willen we toch minstens 
een aantal planten liever niet over de kop gieten. Bij planten in de pot heb
ben we bij over de kop gieten bovendien nog het nadeel, dat een kleine plant 
gauw te veel krijgt en een grote bolcactus ,met een diameter gelijk aan of 
groter dan die van de pot, te weinig.
In dit opzicht is het watergeven in een vollegrondstablet altijd wat prettiger, 
wat op de ene plaats te veel komt verdwijnt wel naar een drogere plaats of 
met andere woorden: een ongelijkmatige watergift wordt in de volle grond 
automatisch wel wat geëgaliseerd. Bovendien is een vollegrond cultuur wat 
minder onderhevig aan te snel uitdrogen bij plotseling zeer zonnig weer. De 
potcultuur is daar veel gevoeliger voor, in het bijzonder kunnen dan planten 
in kleine potten zeer snel schade oplopen door te snel uitdrogen.
Overigens is de vollegrondcultuur niet in alle opzichten ideaal. Bij potplanten 
zult U eenvoudiger een individuele behandeling kunnen geven, niet alleen 
bij de watergift, maar ook bij ziektegevallen en de bestrijding van ongedierte 
(wortelluis). Heeft men echter zoveel planten, dat een individuele watergift 
te tijdrovend wordt dan kunnen bevloeiingssystemen uitkomst bieden.
Een van de eenvoudigste methoden is een kleine wijziging van een veel voor
komende situatie. In welhaast elke kas bevindt zich ergens een plank, waarop 
een rij planten staan, met onder elke pot een schotel. Maakt men nu van de 
plank, door het aanbrengen van een opstaande rand, een goot, dan hebben 
alle planten een gemeenschappelijke schotel. Brengt men bovendien ergens in 
de plank een gat aan, waarin een goed sluitende stop past, dan kan men de
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goot vol gieten, de potkluiten enige tijd gelegenheid geven zich vol te zuigen 
en daarna via het afvoergat het overtollige water laten afvloeien.
Het is wel raadzaam ter bescherming van het hout en voor afdichting van de 
naden gebruikt te maken van Inertol (een bitumenprodukt). Een metalen bin
nenbak is vanzelfsprekend heel mooi, doch ook dan is een goede bescher
ming tegen corrosie met een soortgelijk middel zeker nodig.
Ditzelfde bevloeiingssysteem kan ook op grotere schaal bij de tabletten toege
past worden indien deze waterdicht gemaakt worden en van één of meerdere 
afvoergaten worden voorzien. Voor gemetselde of betonnen bakken is het 
ook raadzaam deze te behandelen met een bitumen product. Hiertoe wordt 
het droge metsel- of betonwerk eerst met een dunne oplossing ingesmeerd 
(verdunnen met wasbenzine). Na drogen van deze eerste laag kan dan de bi- 
tumenverf op normale strijkdikte aangebracht worden, bij voorkeur in ten
minste twee lagen. Hierdoor voorkomt U afgifte van alkalische bestanddelen 
aan het water, en ook het doorzweten van het beton, terwijl de tabletten later 
gemakkelijker schoongemaakt kunnen worden. Een bevloeiing zoals eerder 
omschreven voor de omgebouwde plank kan dan met een heel tablet ineens 
plaats vinden.

U dient er echter wel aan te denken, dat een dergelijke bevloeiingsmethode 
alleen zal voldoen indien op de plank of in het tablet die planten bij elkaar ge
bracht zijn, welke een nagenoeg gelijke waterbehoefte hebben. Dit is in grote 
cultures bij beroepskwekers met grote aantallen planten van één soort en van 
gelijke leeftijd geen probleem. Voor amateurs met een grote verscheidenheid 
van soorten in allerlei stadia van ontwikkeling is het dan ook aanbevelens
waardig om over kleinere bevloeiingseenheden te beschikken, waarin men de 
planten op grond van praktijkervaring naar waterbehoefte bijeen kan brengen 
en van tablet tot tablet een aangepast bevloeiingsschema toe te passen. Even
tueel kan men een plant met geringere waterbehoefte op een steen zetten, 
waardoor deze minder diep in het water komt te staan en bij niet te lange be- 
vloeiingstijd wat minder vocht zal opnemen.
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Zaaien in plastic
W. Ruysch - Bennekom

Er is al veel geschreven en gesproken over het zaaien van cactussen, en 
toch zijn er elke keer w eer andere mogelijkheden (of problemen).
U hoort dan ook elke keer weer, het is bij mij allemaal mislukt, en van een 
ander, bij mij is alles goed opgekomen en groeit geweldig. D it is voor de 
persoon waar het dan m islukt is niet zo prettig, maar b lijft U nooit bij de 
pakken neer zitten en probeer het w eer eens opnieuw en dan op een an
dere manier. Steek Uw licht eens op bij diegenen die er altijd sukses mee 
hebben, misschien komt U dan achter de fou t die U steeds gemaakt heeft

Eriocereus martinie, met en zonder plastic

V oor de nieuwe leden die voor het eerst gaan zaaien is het belangrijk om 
eens w at zaaiartike ltjes te lezen in de oude jaargangen van Succulenta.
Er zijn veel mogelijkheden, zoals vroeg zaaien in de w in ter met bodemver- 
warming en met verlichting. H iervoor kan men een T.L. of een gewone gloei
lamp van 100 W  gebruiken. Ook kan er koud gezaaid worden maar dan in 
het voorjaar, w anneer de dagen langer zijn en er al wat meer zon is. Er kan 
gezaaid worden in potjes of in zaaibakken , in de open lucht, in zaaibakjes
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met glas er op, in zaaitoestellen die er speciaal voor gemaakt zijn, en gaat 
U zo maar door.
Al verschillende jaren wordt er ook gezaaid onder plastic, of in plastic zak
jes dit laatste wordt al enkele jaren toegepast op het Succulentarium.
Ik wil U graag hierover iets vertellen, omdat dit tot nog toe altijd een groot 
sukses is geweest. Hiervoor worden plastic of gewone bloempotjes van 
7 cm doorsnee gebruikt, plastic krijgt de voorkeur omdat de stenen potjes 
op de lange duur in het plastic bruine aanslag krijgen dat komt waarschijnlijk 
door de grondstof waarvan de bloempotten gemaakt worden.
De zaaipotjes worden gevuld met zaaigrond, en al deze potjes worden dan 
in een zinken bak met water gezet die gevuld is met 2 tot 3 cm water. Door 
de kapilaire werking wordt het water naar boven gezogen. Als de opper
vlakte van de zaaigrond vochtig is geworden kan het potje er uit gehaald 
worden. Om tot het zaaien over te gaan wordt eerst de oppervlakte van het 
potje verdeeld in vakjes omdat anders de oppervlakte te groot is voor kleine 
zaai portie, dit is niet nodig bij een grote hoeveelheid zaad.
Het verdelen van die vakjes wordt gedaan met stripjes aluminium of dik 
plastic, vooral geen hout gebruiken, omdat dit vrij snel gaat schimmelen, 
wat voor de zaailingen niet goed is. Nu kan er gezaaid worden, het zaad

Cactuszaaibak

wordt eerst ontsmet met T.M.T.D. poeder voor kiemschimmels, dan wordt 
het in de vakjes getrooid, en met een klein voorwerp licht aangedrukt. Het 
zaad wordt dan afgedekt met een laagje kleine kiezelsteentjes (maat 1.75 
mm) dit om verkorsting van de grond tegen te gaan, dit laagje kiezelsteen
tjes mag vooral niet meer zijn dan 6,5 gram voor de oppervlakte van het potje 
van 7 cm doorsnee.
Als dit allemaal is gebeurd wordt het potje in een plastic zakje gedaan en dit
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wordt dan luchtdichtafgesloten, al de potjes worden dan geplaatst in de zaai- 
bak die verwarmd wordt door een elektrische kabelverwarming met thermos- 
staat, waarmee de gewenste temperatuur geregeld kan worden. Het voordeel 
van het in plastic zaaien is dat de potjes niet uitdrogen maar constant vochtig 
blijven. Er wordt daarom ook niet meer gegoten en de zaailingen kunnen hier 
in blijven staan totdat ze groot genoeg zijn om te verspenen.
Dit gaat soms vrij snel, vooral bij de snelgroeiende soorten die kunnen al na 
5 a 6 weken verspeend worden, maar Parodia's blijven wel een half jaar of 
een jaar in het plastic zakje staan. Astrophytums die zo gevoelig zijn voor ge
spannen lucht worden ook zo gezaaid en worden er ook pas uitgehaald als ze 
groot genoeg zijn om te verspenen.
Het is wel van belang bij het zaaien dat al het materiaal wat er voor gebruikt 
wordt goed is ontsmet, zaaigrond goed stomen, en als het kan nieuwe potjes 
en etiketten gebruiken. Waneer U niet in het bezit bent van een zaaibak kan 
deze zaaimethode ook op de vensterbank gebeuren in de zon, of onder een 
gewone gloeilamp die ook nog vrij veel warmte geeft op een hoogte van 
20 cm.

D e c a c tu s ja c h t  in zuid  A m e rik a
A. F. H. Buining

Na een korte rustperiode, waarin mijn vrouw uit Holland hier aankwam, gin
gen wij drieën, mijn vrouw, Leopoldo Horst en ik op reis op een regenachtige 
morgen, 8 oktober 1968.
Ons reisdoel was dit maal de 3 zuidelijke staten van Brazilië en zo mogelijk 
Paraquay. Alhoewel de steile weg naar Caxicis do Sul door de regen spek;-1' 
glad was, kwamen we toch heelhuids in die stad aan. De verdere tocht door 
het noordelijk berggebied van Rio Grande do Sul verliep goed en we genoten 
van de vele prachtige panorama’s. In Vacaria op ongeveer 900 meter hoogte 
aten we in een Ford-restaurant en spoedig daarna kwamen we op de groei
plaats van Notocactus haselbergii var stellatus. De planten stonden volop in 
bloei, slechts belaagd door stof van op de berg gewonnen kalksteenrotsen. 
In Lages in de staat Santa Catharina reden we in zuid-oostelijke richting naar 
Sao Joachim, op zoek naar een prachtig haarfijn goudbedoornde vorm van 
Notocactus graessneri. Onbegrijpelijk hoe het vrij sterk golvende landschap, 
hier en daar dicht bezet met de beroemde Araucariabossen, door toedoen 
van een kleine rivier plotseling kan veranderen. Temidden van in dichte rook 
gehulde brandende bossen, vonden we een uitgeslepen ravijn met loodrechte 
wanden van hier en daar ongeveer 100 meter hoogte. Aan deze wanden groei
de onze prachtige zeldzame cactus. Met veel moeite en gevaar konden wij 
enige exemplaren verzamelen en fotograferen. Terug via Lages reden we in 
de richting Curitiba, dat we na overnachting de volgende dag bereikten. Op 
80 km vóór Ponta Grossa in de staat Parana bezochten we wederom de be
roemde rotsformaties van Vila Velha en daar verzamelden we te midden van 
onwaarschijnlijk mooie bloeiende wilde planten, Notocactus ottonis var vila 
velhensis Backbg et Voll. Wij logeerden weer op de prachtige fazenda van 
de heer en mevrouw Meijer, in een voor Parana heerlijk landhuis. Met dit 
echtpaar doorkruisten we de 1000 ha. grote bezitting met z’n rotspartijen en
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z'n w ilde galerijbossen langs een rivier. Op de rotsen groeiden species van 
Notocactus ottonis, die w ij voor 11/ 2 jaar reeds provisorisch carambeiense 
noemden. Deze planten verzamelden we ook 's middags ongeveer 10 km 
verder noord-west op een ro tspartij van een heer B iersteker. Hierna wilden 
we een bezoek brengen aan een lid van Succulenta de heer Nauta, deel u it
makende van de Colonia Monte Alegre.
De heer Nauta ontving ons a lle rvriende lijkst en w ij gebruikten bij het echt
paar, waarvan mevrouw een week geleden hun vierde kind te r w ereld had ge
bracht, de avondboterham. In een aardige open kas kw eekt de heer Nauta 
een aantal cactussen, succulenten en orchideën, de cactussen deels uit zaad 
van ons clichéfonds. De volgende dag reden we to t d icht bij Ponta Grossa, 
rechts af in de richting van de beroemde Foz do Iguagu-watervallen. Op on
geveer 190 km west van Ponta Grossa vonden we to t onze verbazing een 
grote groep Notocactus linkii forma, op kale zwarte rotsen op 1000 meter 
hoogte in volle bloei. V oor zover ons bekend, is dit de meest noordelijke plaats 
waar deze soort voorkom t.
In de omgeving van Cascavel, w aar we sliepen, had een hagelstorm, of beter 
gezegd een orkaan vergezeld van een regen van grote ijsbrokken, le tte rlijk  
alles verwoest en kaal geslagen, enige dagen te voren. Daarna reden we door 
de enorme hoge oerwouden, met hier en daar uitgekapte nieuwe nederzet
tingen. We trachtten hier en daar orchideën te verzamelen, maar het was 
vrijw el onm ogelijk het w erke lijk  ondoordringbare oerwoud in te komen, s M id
dags bezochten we de inderdaad schitterende 62 watervallen.
De volgende morgen reden we Paraquay binnen over de Ponto do Amizado 
over de Rio Parana door analoge oerwoudbossen naar het op 420 km gelegen 
Asunción. Daar maakten we ’s avonds nog kennis met de in onze cactuslite ra
tuur zo bekende heer A. M. Friedrich. De heer Friedrich die nu 70 jaar oud is, 
vond als liefhebber van cactussen, als o ffic ië le  o ffic ie r-fo tograa f tijdens de 
Chaco-oorlog van 1932-1935, Gymnocalycium fried rich ii met de la ter be
schreven variëteiten moserianum, a lbiflorum  en piraretaense. Tot onze zeer 
blijde verrassing bood hij ons aan ons als gids te begeleiden door de grote  
Gran Chaco. Echter moesten we 3 dagen wachten to t de wegen in de Gran 
Chaco w eer droog waren. De regering o f liever de betrokken m in ister heeft 
bepaald, dat bij regenweer de zeer kostbare wegen in Paraquay voo r zover 
ze niet verhard zijn, voor alle verkeer gesloten worden. 3 Dagen la ter toen 
we over w erke lijk  redelijk goede wegen mochten rijden, constateerden we hoe 
w ijs d it besluit is. Om de tijd  niet w erkeloos voorb ij te laten gaan, gingen we 
woensdag 16 okt. naar de Colonia Piraretta w aar we naast Gymnocalycium 
fleischerianum , de onlangs w eer gevonden Frailea cataphracta konden ver
zamelen. Deze Frailea hoort met asterio ides wel to t de fraaiste van dit ge
slacht. Z e lf hadden w ij tijdens de rit naar Asunción langs de weg op vlakke 
rotsen, de ook reeds jaren niet meer gevonden Frailea schilinzkiana bij toeval 
ontdekt.
De volgende dag bracht de heer Friedrich ons naar een vrij m oeilijk te be
stijgen berg, waar boven op een vrij v lak rotsachtig plateau, Notocactus gros- 
sei groeit, zowel met geelachtige als met zeer donkere doorns. Het aantal 
ribben kwam niet hoger dan 24 en de p ijpachtige gegroeide stammen niet 
hoger dan 40 cm. Ze groeiden tussen kleine heesters en Bromelias steeds 
tussen lang dun w ild gras. De rotsachtige bodem was sterk begroeid met 
korstmossen.

wordt vervolgd
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B e g in n e lin g en p ro b lem en

Over grond voor onze planten hebben wij de vorige keer gebabbeld, nu iets 
over de potten waarin de planten met grond moeten komen. Over deze hele 
zaak van op- en verpotten zijn behartigingswaardige dingen geschreven door 
Bommeljé in Succulenta '67 blz. 54.
Wie oudere literatuur naleest, zoals de boeken van Duursma en de Verkade- 
albums (als U zelf ze niet heeft en Uw afdeling ook niet kunt U ze lenen in 
onze bibliotheek), zal alleen lezen over de vanouds bekende bloempotten; 
geglazuurde potten werden sterk afgeraden. De laatste jaren schreven velen 
in Succulenta over de voordelen van blikken en plastic potten en verwezen 
de ouderwetse bloempot naar de vuilnisbak. Wie heeft nu gelijk? Antwoord: 
allebei maar niet helemaal.
Eer aan de ouderdom: eerst de ouderwetse bloempot. Deze is zeer wel bruik
baar. Kijk in oude jaargangen van Succulenta maar eens naar de plaatjes van 
gezonde forse planten en prachtige verzamelingen; alles in bloempotten. Het 
kan dus wel als U maar met een paar dingen rekening houdt.

1. De pot moet schoon zijn. Nieuwe potten ontdoen van strooresten e.d. en 
vol laten trekken met water. Kontroleren of het drainagegat onderin goed 
doorgankelijk is. Oude potten stevig schoon schrobben. Zit er groene aan
slag op (algen) of witte (kalkzouten) dan reinigen door ze een paar weken öf 
in te graven in de grond óf ze in water, liefst regenwater te laten staan. Dc* 
aanslag verdwijnt dan geheel of grotendeels en wat er nog aanzit laat zich 
gemakkelijk verwijderen.
2. Bloempotten hebben een groot verdampingsoppervlak: de oppervlakte van 
de aarde en de poreuze zijkanten. Bij warm weer zal men dus veel moeten 
gieten. Schijnt de zon direkt op de pot dan zal de uitdroging aan de besche
nen kant snel gaan, de pot kan daar zeer heet worden met kans op afsterven 
van de haarwortels. Door het snel uitdrogen van de wand van de pot zal daar 
door het gieten met hard (leiding-) water gauw kalk neerslaan. Men zal dus öf 
de pot moeten ingraven in aarde of turfmolm (tablet) óf in een sierpot zetten 
(in de huiskamer).
3. Na verloop van tijd gaan de wortels via het drainagegat de grond van het 
tablet opzoeken of zij doen dit over de rand van de pot heen als de pot diep 
staat ingegraven of de plant luchtwortels maakt: Kalanchoe’s, Echeveria's, 
Crassula's. Op zichzelf is dit geen bezwaar: de plant gaat ineens veel harder 
groeien en wordt forser. Maar in het tablet wil zich nog al eens graag wortel- 
luis nestelen en die wandelt dan vrolijk via het wortelnet in het tablet van 
plant naar plant en is dan uitermate moeilijk te bestrijden, ook met de moder
ne bestrijdingsmiddelen. U moet dus wel (maar dat moet U tóch) iedere plant 
in het tablet die het niet prima doet er uit halen en het wortelgestel bekijken 
en als U wortelluis vindt ook de buren inspekteren. Hetzelfde verhaal geldt 
voor aaltjes.
Bij een geglazuurde pot vervallen deze bezwaren grotendeels; deze vroeger 
verguisde methode is dus wèl aan te bevelen. Wel zult U veel minder water 
hoeven te geven: als het bovenste laagje aarde droog is is het onderin de 
pot nog vochtig. Dit is gemakkelijk na te gaan door de vingers er even in te 
steken.
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Geglazuurde schalen, schuimplastic bakken e.d. hebben dezelfde en nog meer 
voordelen: meer ruimte voor de w orte ls  van iedere plant. Vele cactussen en 
vetplanten zijn oppervlakkige wortelaars. A lleen hebben schalen soms het 
nadeel erg ondiep te zijn, dan k ijk t het u itdrooggevaar w eer om de hoek. 
Variaties op d it thema zijn stenen vierkante bakken, houten geverniste bakken 
(wel na het vernissen grondig laten uitluchten) en metalen bakken. Ik zag 
zelfs een v ind ingrijk  Philipsman succes hebben met afgekeurde te levis iescher
men!
Blikken hebben ongeveer dezelfde voordelen als de schalen. De planten 
groeien er uitstekend in; ingraven is niet nodig, zelfs ongewenst. U zet ze 
naast e lkaar open en b loot in het tab le t o f op een plank onder het glas van de 
kas. Het voornaamste bezwaar is dat lege konservenblikken nu eenmaal geen 
sieraad zijn. Meestal schildert men ze zwart (schoolbordenverf) of een an
dere neutrale kleur, b.v. groen. Felle kleuren staan v lo tte r maar vestigen de 
aandacht meer op het b lik dan op de plant die er in staat.
O f U er een drainagegat onderin w ilt maken is een zaak van verkiezing. Doet 
U het wel dan voorkom t U de m oeilijkheid dat het b lik na wat royaal gieten 
to t aan de rand vol w ater staat. Houdt U bij Uw keus aan één formaat, anders 
w ord t het een rommelige boel. G roenteblikken van een lite r zijn qua hoogte 
en inhoud voor niet p iepkleine planten prima. B likken gaan onherroepelijk 
roesten na een tijd je ; het best hiertegen bestand zijn blikken voor gemalen 
koffie  en vruchten; deze plegen van binnen gevernist te zijn en vaak van bui
ten gelakt of gespoten.
Plastic potten zijn ongeveer op een lijn te stellen met blikken en hebben het 
voordeel van het eeuwige leven. Z ij drogen iets sneller uit dan blikken van 
ge lijk  formaat, staan w ankeler en zijn ook al niet erg mooi; wél heeft U min
der aarde nodig.
Tot slot: k ijk  nog eens wat anderen hierover schreven (de w in te r is een goede 
tijd  voor lezen); wees royaal met w ater bij heet w eer als U met bloempotten 
en ondiepe schalen werkt. Wees zuinig bij diepe schalen, blikken en plastic 
potten; als U Uw planten w ilt verdrinken zet ze dan meteen maar in een aqua
rium.

1) Königs Succulenta jaarg. '62, blz. 120
Beekenkamp, idem '63-12
Van Keppel, idem '63-22
Van Vliet, idem '63-156
Ruysch, idem '65-42
Mebius, idem '65-76
Hoekstra, idem '65-108

iubileumvergadering.

De jubileum vergadering te r gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Succu
lenta, met het daarbij aansluitend 2-daags congres, waarop enige buiten
landse sprekers het woord zullen voeren, zal gehouden worden op 17 en 
18 mei a.s. in Den Haag.
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O p ko m st en b loei van  een  afd e ling

Onder auspiciën van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en plantkunde afd. Hoorn, hield 
daar op 19 november 1963 de heer K. Edelman een lezing over cactussen en vetplanten. 
Dit heeft de stoot gegeven tot de afdeling West-Friesland van Succulenta. De lief
hebbers daar niet langer aangewezen op de 'verre' afdeling Zaanstreek maar konden 
van nu af een eigen clubleven opbouwen.
Het karakter hiervan werd al dadelijk bepaald door de gemoedelijkheid van enkele ge
boren Westfriezen, al ervaren liefhebbers met een flinke kas. Het ledental groeide al 
spoedig tot een twintigtal, een aantal dat nog onder te brengen is in een huiskamer, 
zodat we niet aangewezen zijn op o.i. minder gezellige gehuurde ruimtes in cafè's. De 
contacten met de afd. Zaanstreek bleven uiteraard bestaan en resulteerden zelfs een
maal in een gezamenlijke supergezellige quiz-avond. Nu na 5 jaar is het ledental nog 
ruim 20 en het valt mij op dat de enkelen, die na zekere tijd bedanken, of niet uit het 
ware liefhebbershout gesneden zijn, of niet beschikten over een eigen plekje om plant
jes te kweken. Het gezegde: 'ik heb geen tijd' is flauwekul, want het zijn juist vaak met 
een drukbezette en veeleisende functie, die met succes de liefhebberij beoefenen.
Overal uit het verenigingsleven hoort men klachten over slechte opkomst en geringe 
medewerking van leden. Dit valt bij ons wel mee; de gemiddelde opkomst is goed, met 
enkele uitschieters naar boven en naar beneden. Een afdeling slaat echter altijd een 
heel goed figuur met een grote opkomst, als het bestuur erin is geslaagd, een spreker 
van elders aan te trekken. Het aantal sprekers is uiteraard klein, en een beetje dank
baarheid past, als de spreker de vaak verre reis heeft willen maken en zijn vrije nvond 
voor ons beschikbaar stelt. Dan toch is er de kans, vooral voor de nieuwelingen onder' 
de leden, tips te krijgen en zich nog meer in te leven in het fenomeen 'cactus of vet
plant’. Als bestuur voelen we ons iedere keer weer een beetje trots wanneer we de 
spreker verwelkomen, wiens naam we als een zekere autoriteit hier en daar in het tijd
schrift zien staan. Voor elke afdeling geldt, dat dit gehonoreerd moet worden met een 
grootse opkomst van enthousiaste leden en eventueel introducés.
Na deze bespiegelingen nog even iets over de eigen activiteiten van de afdeling West- 
Friesland. Herhaalde malen hielden we namenwedstrijden. Hier deed zich echter het 
euvel voor, dat het altijd weer dezelfde waren, die de prijs wonnen. We hebben ook 
daar wat voor gevonden: Er moeten niet alleen 10 plantennamen worden geraden maar 
ook 10 getallen of iets dergelijks. Daardoor worden de kansen op een prijs weer wat 
over allen verdeeld en wordt de animo groter. Enkele leden kregen een (nieuwe) kas, 
hetgeen we wisten uit te buiten door een gezellige avond op te bouwen rondom de 
officiële opening van de kas van mevrouw of mijnheer X, die dan later uitgroeide tot 
een ware feestavond. De leden wonen verspreid tussen Callantsoog en Enkhuizen, en 
in de zomertijd hielden we al enkele keren met succes een 'West-Friese cactusralley 
langs de bloeiende kassen van een aantal leden, die op een bepaalde route liggen. 
Duidelijk treedt dan aan de dag, het verschil in kweekwijze tussen de leden onderling. 
Bij iedereen leer je weer wat anders. Van het houden van zaaiwedstrijden zijn we we
gens gebrek aan belangstelling maar weer afgestapt. Het zijn altijd dezelfde die wat 
zaaien en de rest koopt liever af en toe een plantje.
Verscheidenen van onze leden weten een leuke dia te maken, maar uiteraard is er 
(zoals waarschijnlijk overal) maar een enkeling die het talent heeft aan de hand van 
een samenhangende serie dia's een verhaaltje op te lepelen dat 'kop en staart' heeft. 
Een dergelijke voordracht, hoe eenvoudig ook, blijkt echter altijd erg in de smaak te 
vallen, en is vrij van het risico te moeilijk te zijn.
De overtollige planten worden af en toe verkocht ten bate van de afdelingskas, en voor 
de rest hoef je maar een paar vakbroeders of zusters bij elkaar te zetten om een ge
animeerde discussie in gang te zetten.
Al met al zijn wij, naar mijn bescheiden mening een gezellige succesrijke afdeling, zon
der kifterij, klein, maar niet klein omgerekend naar het aantal inwoners van onze streek. 
Ik hoop dat deze of gene uit het bovenstaande nog een tip voor zijn afdeling weet te 
halen en ben omgekeerd ook altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën van anderen, die 
uitvoerbaar zijn en waarmee we de leden weer eens iets kunnen voorschotelen. Denk 
niet dat er van de leden veel komt, bijna altijd moet het afdelingsbestuur met de ak- 
trakties komen wil de club blijven draaien.
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Uit de afd e lin g en
Afdeling NOORD LIMBURG

Op onze jaarvergadering van 9 jan. 
moest een aantal leden verstek laten 
gaan, daar deze 'bezoek hadden ont
vangen uit Hongkong’. Bij de opening 
werden enkele ogenblikken stilte be
tracht, ter nagedachtenis aan de heer 
K. P. v. Arkel.
De notulen en jaarstukken gingen on
veranderd onder de hamer door. De 
heer F. v. Leeuwen werd als bestuurs
lid gekozen; de heren P. Stoffels en 
J. Slabbers werden herkozen.
Ter gelegenheid van het 10 jarig be
staan zal a.s. herfst, een grote ten
toonstelling gehouden worden. Hier
aan zal een internationale amateur 
foto-wedstrijd verbonden worden, die 
tevens op de 3LK 1969 zal worden in
gericht.
Op grond van de motivering, dat huls- 
kamerbijeenkomsten, voordeliger en 
bovenal aantrekkelijker zijn, werd een
parig hiertoe besloten. Bij het bereiken 
van een vergevorderd uur, werd deze 
geanimeerde bijeenkomst door de voor
zitter gesloten.

J. H. Slabbers, secr.

BIJ EEN TWEEDE LUSTRUM

De afd. Noord Limburg zal dit jaar haar 
tweede lustrum vieren. Om dit niet on
gemerkt te laten voorbij gaan, zal een 
tentoonstelling gerealiseerd worden. 
Naast een plantenshow, zal er een ama- 
teur-fotowedstrijd aan verbonden wor
den. Hieraan kan worden deelgenomen 
door elke amateur in binnen- en buiten
land.
Door diverse kwekers zijn reeds mooie 
en waardevolle prijzen toegezegd.
Meer gedetailleerde bijzonderheden 
hieromtrent, volgen in het maartnum
mer van Succulenta.

Secr.: J. H. Slabbers 
Herkenbosserweg 16, Roermond 
Tel. 04750-4923

AFDELING ROTTERDAM
Onze laatste bijeenkmst in het jaar, 
zaterdag 14 december, is een geslaagde 
avond geworden. Evenals vorige jaren 
werd deze avond doorgebracht in ge
zellige conversatie met traktatie. Daar
naast heeft de heer A. J. de Looze aan

de hand van dia's een lezing voor ons 
gehouden en ons daarbij kennis laten 
maken met de schoonheid van de Phyl- 
locactussen.
Wij hebben een kijkje kunnen nemen 
in zijn serre met een 300 tal phyllocac- 
tussen en 600 zaailingen, alsook op 
verschillende kwekerijen, o.a. in Enge
land. Wij hebben genoten van zijn 
prachtige dia's, maar bovenal van zijn 
prettige, leerzame voordracht, die stel
lig vele van ons aanleiding zal geven 
zich meer op het kweken van Phyllo’s 
toe te leggen.
Bijeenkomst zaterdag 11 januari:
Op deze avond, onze jaarvergadering 
werden na het uitbrengen der jaarver
slagen de plannen voor het nieuwe jaar 
besproken. Een lijst samengesteld van 
de bij voorkeur te behandelen onder
werpen en plannen ontworpen voor te 
maken excursie's.
Het verdere van de avond werd ver
zorgd door de heer J. Gouman. Deze 
avond hebben we ons niet verdiept in 
onze liefhebberij, doch een bezoek ge
bracht aan de prachtige tuin van de 
heer Gouman. Wij hebben ons verwon
derd dat op zo'n betrekkelijk klein ter
rein zoveel schoons te beleven is en 
niet in het minst voor de vele arbeid 
die de heer Gouman in deze tuin ver
richt en zijn schitterend opgenomen 
dia's.
Onze volgende bijeenkomst zaterdag 
8 februari.

secr. J. L. de Slegte
Schiebroeksesingel 31, Rotterdam

Afdeling TJSSELSTREEK/GORSSEL’

Op 13 december 1968 opende onze 
voorzitter, de heer P. Lensink, de bij
eenkomst en verwelkomde enkele nieu
we leden met de hoop dat zij zich spoe
dig in onze kring thuis zullen voelen. 
Onze afdeling telt momenteel 20 leden 
en de hoop is dat in 1969 een verdere 
ledenstijging te zien zal geven.
Ook verwelkomde onze voorzitter de 
heer Ruysch die op deze avond enkele 
dia’s zou vertonen die gemaakt waren 
op het Succulentarium.
Na het behandelen van enkele ingeko
men stukken werden er enkele door de 
leden meegebrachte geschenkjes ver
loot. In de pauze schonk mevrouw Fleur 
een heerlijke kop koffie, waarbij het tra
ditionele stukje banketletter niet ontbrak, 
dit in verband met sinterklaas. Hierna
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dankte de voo rz itte r mevrouw Fleur voor 
de gastvrijhe id  die w ij met onze afdeling 
daar a ltijd  hebben, met een plantje. 
Vervolgens gaf hij het woord aan de 
heer Ruysch.
De heer Ruysch verte lde het één en an
der over het Succulentarium , toegelicht 
met enkele dia's. Er werd vooral aan
dacht besteed aan het to t stand komen 
van een zaadbes aan een plant en het 
zaadwinnen uit een zaadbes. De heer 
Ruysch had zelfs ontdekt dat b ij een 
bepaalde m elocactus de zaadbes bin
nen enkele uren te voorschijn  was geko
men. Ook had hij een voorbeeld gemaakt 
van een door het op het I.V.T. nage
houden herbarium.
Men kan dan op een overzichte lijke  ma
nier zien hoe de plant en het zaad en de 
bloei van een bepaalde plant eru it zien. 
Vervolgens gaf hij een demonstratie van 
de op het I.V.T. toegepaste manier van 
zaaien.
W ij hebben er allemaal aandachtig naar 
gekeken en geluisterd. De vragen bleven 
natuurlijk niet uit.
Vervolgens liet hij enkele van de al op 
het Succulentarium  uitgezaaide potjes 
zien. De resultaten waren verb luffend. 
Het uitgezaaide potje van deze avond 
kregen w ij als geschenk om het verloop 
op de voet te kunnen volgen. Hierna ont
stond er een levendige d iscussie over 
het voorgaande onderwerp. Na afloop 
dankte de heer Lensselink de heer 
Ruysch voo r zijn komst naar Gorssel en 
besloot deze laatste b ijeenkom st van het 
jaa r 1968.

Secretaris C. W onnink
Gerard Doustraat 132, Zutphen

Drukkerij van Spijk N.V.

Postbus 210 - Venlo

Drukker van «Succulenta"

Voorz itter: Ir. A. F. H. BLAAUW , Bredase- 
weg 54, R ijsbergen N.Br.
V ice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2. Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, G raaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, 
Doornstraat 172a, Scheveningen, Postrek. 
68 05 96 o f rekening 325, Raiffeisenbank, 
Keizerstraat 122, Scheveningen.

N ieuw e leden

N.S.E.M. W erkgroep Natuur en Recreatie, 
t.a.v. de heer J. A. Huijsen, postbus 1013, 
den Haag.

P. D. Groot, Henri Dunantweg 62, Neede 
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Roosendaal N.Br.

A. A. C. Kanters, Akert 171, Geldrop

Buitenland:

Bob Siesbutte l, 1035 Grape Avenue, 
Sunnyvale, C alif. 94087, U.S.A.

Henri E. Huntington Library and A rt Gal- 
lery, San Marino, Calif., U.S.A.

Ademan Hoenraes, Frederikherenlei 20, 
Brugge

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

U itgebreid sortim ent cactussen w aar
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S e le n ic e re u s  p teran th u s
W. Sterk

De prinses van de nacht, een romantisch klinkende naam voor een van de 
vele soorten grootbloemige 'nachtcactussen' De soorten van het geslacht 
Selenicereus zijn moeilijk te onderscheiden, vooral omdat er nogal veel krui
singen van gekweekt worden.
Van de echte koningin van de nacht, Selenicereus grandiflorus verschilt deze 
soort vooral doordat de bloemen vrijwel reukloos zijn. Bovengenoemde soort 
is zeker in de kas zeer goed ieder jaar in bloei te krijgen. Volgens berichten 
in oude jaargangen van Succulenta lukt het ook wel in de kamer. Daar de 
planten buiten de bloeitijd niet mooi zijn, zullen de meeste liefhebbers er 
wel snel op uitgekeken zijn. In de kas nemen ze niet veel plaats in, en daar 
worden ze dan ook als hoekvulling nog wel geduld.
Selenicereus macdonaldii wordt meestal beschouwd als de soort die reeds 
als kleine plant bloeibaar is. De stengels daarvan zijn iets dunner. De bloe
men tot 30 cm lang en breed, zonder geur. Als onderstam voor kleine planten 
en voor Epiphyllumhybriden zijn verschillende soorten Selenicereus zeer ge
schikt. Merkwaardig genoeg maken ze dan meestal geen zijstukken meer, 
Als de ent afgesneden wordt of afsterft, loopt de onderstam weer uit. Naar 
mijn ervaring zijn alle soorten Selenicereus als onderstam bruikbaar. Welke 
soort voor u het meest geschikt is ligt veel aan de kweekomstandigheden. 
De soort die bij u goed groeit is de beste.
De welriekende vormen van Selenicereus grandiflorus hebben in de winter 
naar het schijnt meer warmte nodig als de bovengenoemde soorten.

D e bloem  van  C o n o p h ytu m  sm o re n sk a d u e n se
H. W. de Boer

Bloemen overdag geopend, maar na enkele dagen zich ’s nachts niet meer of 
niet meer geheel sluitend, diameter 2.3 - 2.5 cm; kelkbuis kort, lengte 2 -3  mm, 
zeer licht groen, 5 slippig, kelkslippen zeer kort, vliezig; kroonbuis 3 -4  mm 
lang, wit tot zeer licht groenachtig geel; kroonbladen: 21 -23 lange en 5 - 9 
kortere, de langste tot 1.2 cm lang, aan de top tot 2 mm breed, omgekeerd 
spatelvormig, uiteinden afgerond tot licht tweeslippig, bovenste gedeelte rose- 
lila, naar beneden toe overgaand in wit, de kortere 5 -7  mm lang, smal tot 
bijna lijnvormig met spitse uiteinden, dezelfde kleur als de lange; toegang tot 
de kroonbuis van boven bijna geheel afgesloten door een aantal geel gekleur
de, van boven spitse staminodiën; meeldraden kort en weinig talrijk; vrucht
beginsel 5-kokkig.
Toen ik voor de beschrijving van Conophytum smorenskaduense in het begin 
van oktober '68 de foto’s nam, welke met die beschrijving in 'Succulenta' no. 
11 van november '68 zijn gepubliceerd, had ik niet verwacht, dat een maand 
later enige van de beschreven planten nog zouden gaan bloeien.
Bij het ontvangen van Conophyten uit Zuid-Afrika, trouwens ook met het ver
zenden daar heen, moet men nl. rekening houden met het verschil in de jaar-
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getijden op het noordelijk halfrond (o.m. Nederland) en het zuidelijk halfrond 
(o.m. Zuid-Afrika). Het mag bekend worden veronderstelt, dat alle Conophyten 
in de zomer een rustperiode hebben en in de herfst, de winter en het vroege 
voorjaar hun groeiperiode, welke dan veelal, bij sommige soorten wat vroeger 
(Con. frutescens, Con. praecox e.a.), bij andere soorten wat later (Con. ficifor- 
me e.a.), begint met ’t verschijnen der bloemen. Door bovenvermeld jaargetij- 
denverschil hebben de Conophyten bij ons hun rustperiode vanaf april tot en 
met augustus en hun groeiperiode vanaf september tot en met maart, maar in 
Zuid-Afrika is de rustperiode vanaf september tot februari-maart en de groei
periode vanaf februari-maart tot en met september, een en ander nogal af
hankelijk van de regenval ter plaatse.

Conophytum smorenskaduense in bloei. 1.5 x - foto: de Boer

Nu kan men bij ons de rustperiode wat verkorten en vooral minder diep doen 
zijn, door de planten in de zomer door een (weliswaar spaarzame) watergeving 
voor volledige uitdroging te behoeden, terwijl in Zuid-Afrika door de hogere 
zomertemperaturen en de geringe soms geheel ontbrekende, regenval, de 
rustperiode langer en vooral veel dieper kan zijn. De rust kan 'in het veld’ in 
Zuid-Afrika zo intens zijn, dat, zoals een mijner Zuid-Afrikaanse Conophytum- 
ruilvrienden mij onlangs mededeelde, alleen het overbrengen van de door hem 
in het veld gevonden, in diepe rust verkerende, maar nog levende Conophyten 
naar zijn woonplaats, reeds de dood van de planten veroorzaakte en mijn on
dervinding is, dat door mij in oktober, november en december uit Zuid-Afrika 
ontvangen, geheel uitgedroogde Conophyten ondanks alle moeite, welke ik 
daaraan besteedde, soms niet meer tot leven en beworteling waren te krijgen. 
Aan de andere kant geven, in volle groei verkerende, Conophytum-stekken, 
welke ik in die maanden naar Zuid-Afrika zond, soms moeilijkheden, doordat
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zij tot herbeworteling kwamen. Na half februari, wanneer aan de rustperiode 
In Zuid-Afrika een eind begint te komen en de Conophyten aldaar weer enig 
teken van leven beginnen te geven, gelukt een en ander beter en vanaf die 
tijd tot eind september heb ik weinig moeilijkheden met het aan de groei bren 
gen van uit Zuid-Afrika ontvangen Conophyten, hoewel wel degelijk rekening 
moet worden gehouden met de omschakeling, welke de Conophyten gedwon
gen zijn mee te maken in verband met de aanpassing aan de in ons land heer
sende jaargetijden. Een in ons voorjaar (Zuid-Afrikaans najaar) ontvangen 
Conophyt moet twee rustperioden achter elkaar doorstaan, zonder een vol
doende groeiperiode daartussen en een in onze herfst (Zuid-Afrikaans voor 
jaar) ontvangen Conophyt heeft achter elkaar twee groeiperioden zonder een 
voldoende rustperiode daartussen. In dit laatste geval blijven na de bewor- 
teling en het verschijnen der nieuwe hoofdjes deze laatste soms veel te klein 
en het kan één tot twee jaar duren voordat dit zich heeft hersteld; in het 
eerste geval ( het in ons voorjaar en onze voorzomer ontvangen van Conop
hyten) kan men de planten met de aanpassing aan onze jaargetijden helpen, 
door ze na ontvangst een zo koel mogelijke en gedurende de warme middag
uren beschaduwde standplaats te geven; ik bereik dit, door de planten in de 
kas op een zeer laag tablet (plm. 1 voet boven de vloer) te zetten en de felle 
zonneschijn te weren door middel van een aan de zuidzijde van de pot schuin 
geplaatste, bekalkte glazen plaat.
En wat nu het in november bloeien van Conophytum smorenskaduense be
treft, daarover het volgende: een Conophyt bloeit één keer per jaar en wel in 
het begin van de groeiperiode, dus in Zuid-Afrika (al naar de regenval) in het 
laatst van februari, in maart of in april.
Ontvangt men dus in ons voorjaar Conophyten uit Zuid-Afrika, dan kunnen die 
daar óf reeds gebloeid hebben, óf nog niet, maar wel 'van plan te zijn geweest 
spoedig te gaan bloeien. Is het eerste het geval, dan ontvangt men dus korte
lings gebloeid hebbende planten, welke aangezien een Conophyt slechts één 
keer per jaar bloeit, zich in zoverre niet aan de in ons land heersende jaarge
tijden aanpassen, dat zij, al laten de beworteling en de verdere groei na aan
komst niets te wensen over, in de eerst volgende herfst, dus in september- 
oktober van hetzelfde jaar, niet nogmaals bloeien; zij slaan dus, wat de aan
passing betreft, de bloei, welke bij ons in de herfst zou moeten geschieden, 
over en bloeien pas weer in de herfst van het volgende jaar.
Ontvangt men echter in ons voorjaar Conophyten uit Zuid-Afrika, welke aldaar 
nog niet gebloeid hebben, dan kan tweeërlei geschieden: enkele der planten, 
welke op het punt stonden te gaan bloeien zetten, niettegenstaande de ver
zending en de nodige herbeworteling de bloei door en dan kan men de be
zoekers van zijn kas, veelal tot hun verwondering, enige in ons voorjaar bloeien
de Conophyten laten zien! Meestal gaat echter van een Conophyt, ook al zou 
die in Zuid-Afrika spoedig gebloeid hebben, na de verzending naar ons land 
de bloei niet door en dan hangt het van de al dan niet voorspoedige omscha
keling af, of de plant in de eerst volgende herfst al dan niet zal gaan bloeien, 
maar de mogelijkheid daarvoor is aanwezig, vooral wanneer op het ogenblik 
der verzending de bloemknop zich nog niet of niet voldoende had ontwikkeld. 
Soms echter gaat de omschakeling wat moeilijker, doordat de betrokken plan
ten van de éne rustperiode (in Zuid-Afrika) te snel in een tweede rustperiode 
(bij ons) vallen en dan bloeien de door ons in ons voorjaar ontvangen planten, 
ook die, welke voor de verzending in Zuid-Afrika nog niet gebloeid hadden, 
ondanks alle groede behandeling, bij ons in de eerstvolgende herfst niet, zodat
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twee bloeiperioden (één in Zuid-Afrika en één bij ons) worden overgeslagen. 
Soms echter gelukt het, de nog niet in Zuid-Afrika gebloeid hebbende, door 
ons in ons voorjaar ontvangen Conophyten door een doelbewuste behande
ling niettegenstaande de verzending, de herbeworteling en de gedwongen om
schakeling toch nog in de eerst volgende herfst in bloei te krijgen, maar deze 
bloei valt dan meestal aan de late kant uit. Dit was blijkbaar het geval bij de 
door mij in het voorjaar van 1968 ontvangen planten van Conophytum smorens- 
kaduense, waarvan een deel in november van datzelfde jaar ging bloeien en 
waarvan ik bijgaande foto’s kon nemen.
Daar in de bestaande Conophytum-literatuur tot dusver weinig aandacht is 
besteed aan de gedwongen omschakeling en de aanpassing aan de West- 
Europese jaargetijden door Conophyten, welke door ons uit Zuid-Afrika wor
den ontvangen, meende ik goed te doen, het bovenstaande, dat berust op 
persoonlijke jarenlange ervaring bij de behandeling van uit Zuid-Afrika ont
vangen Conophyten opgedaan te publiceren.

Z aa ilin g en tin g en  op P e re sk io p s is
A. van Beuningen, Papaverstraat 6, Nijmegen
Met Uw artikel in Succulenta van november 1968 hebt u bij mij een gevoelige 
snaar geraakt. Ik wil hier enkele woordjes aan toevoegen, niet als kritiek, 
maar alleen dat iedereen kan profiteren, van datgene wat een ander reeds 
heeft ondervonden.
Dit is een onderdeel van onze heerlijke liefhebberij, wat mij persoonlijk het 
meest aan het hart ligt. Zaaien en het enten op Pereskiopsis. Voor degene 
die dit onderdeel van onze liefhebberij reeds hebben laten varen, meestal met 
de woorden 'het lukt me toch niet’, kan ik alleen maar zeggen, 'probeer het 
nog eens’, en dan lukt het beslist.
Is er iets mooiers, als een plant in een jaar, van zaadje tot een behoorlijk ge- 
ent plantje te zien? En dat kan beslist. En wat er dan over blijft! Het zoge
naamde KONTJE. Hoe prettig is het om andere liefhebbers, mee te laten ge
nieten, van de stekjes, die meestal overvloedig komen. Dus dat allen mee 
genieten van dat dat ene zaadje. En dan dat hele kleine stekje, wat je ergens 
'op de kop tikt’.
In het artikel stond, dit aan het adres van het stekje, 'het lukt mij meestal niet’, 
daar wil ik even op inhaken, daar moet mij iets van het hart.
Vooreerst onderstam en ent recht afsnijden. 'Recht, d.w.z. rechter kan het niet'. 
Wanneer het entje wat hard is of de kern verzonken, nog eens snijden tot het 
volkomen recht is en blijft. Ook de bedoorning van een stekje kan wel eens 
hard zijn, dit is naturlijk funest, één lange doren kan het hele entje scheef 
drukken! Dus dorens recht afknippen. Deze sterkere of hardere bedoorning 
kan ook voor komen bij zaailingen, o.a. Noto’s, waar u zelf ook last mee hebt, 
dus ook naar de KAPPER. Misschien is dit ook het euvel, dat bij sommige lief
hebbers nog wel eens de woorden gebezigd worden als, 'die krengen gaan me 
nooit vast zitten’, oftewel, ’ze groeien niet, ze staan alleen maar te pratten’. 
Nu moet u niet denken, dat bij mij niets mis gaat. Over het algemeen kan ik 
rekenen met 5 tot 10 op de honderd mis, daarom ent ik ook als ik heb, mees
tal twee zaailingen van dezelfde soort.
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Ik zou graag willen dat ik iedereen van dienst kon zijn en dat het dan ook 
lukte, want met het hele Pereskiopsis enten gaat natuurlijk veel geduld en 
vooral veel feeling gepaard. Maar wat doen we al niet voor een mooi plantje? 
Men kan ze er ook enkele jaren op door laten groeien. In Italië staan zelfs 
hele warenhuizen, met planten met een diameter van 10 cm en meer. Zelf heb 
ik Bolivicereus samaipatanus 80 cm hoog staan, alleen moet er dan gestut 
worden.
Misschien is mijn werkwijze anders dan bij anderen en dit kan alleen maar 
ophelderend werken. Niet dat mijn werkwijze alleen zaligmakend is, maar dat 
is ook niet de bedoeling van dit artikel. Ik zou zelfs graag willen vernemen 
hoe anderen er over denken, en wat ze aan mijn werkwijze verkeerd vinden, 
dan kan ik ook andere dingen proberen, waar anderen van zweren dat dat het 
beste is.
Gezonde kritiek laat maar komen!!
En dit is dan de tweede reden waarom ik dit artikel schrijf. Gezonde en leer
zame kritiek. Wie? In de volgende aflevering van Succulenta?
Voor velen is het op de eerste plaats, hoe kom ik aan Pereskiopsis? Dit lijkt 
mij niet het moeilijkste van de zaak, t.w. dat ik zelf een paar honderd stuks 
van dit onkruid elk jaar op de mesthoop gooi. Ze laten zich zeer gemakkelijk 
stekken. Men kan ze bewortelen door ze direct na het afsnijden in een potje 
met vochtige aarde te zetten of men kan ze ook, en wat nog gemakkelijker is, 
net als het bekende 'vlijtig Liesje', in een glas water zetten, een beetje warm 
houden en dan hebben ze binnen een paar weken een prachtig wortelstel, zo
dat men ze kan oppotten. Want dit is voornaam bij het enten, dat we goed 
groeiende onderstammen hebben.
Ook datgene wat we erop zetten moet goed aan de groei zijn. Ik pot al mijn 
Pereskiopsis in aarden potjes, m.i. blijven ze langer vochtig, want ik zet ze 
later in de turfmolm, en die turfmolm wordt goed nat gehouden.
Drie dagen VOOR het enten geef ik geen water meer, het is mij n.l. opgevallen, 
waneer ik direct na het water geven ent, er bij zeer geringe druk, een water
druppel vormt tussen ent en onderstam als gevolg niet VAST. Daarbij hele 
kleine zaailingen zeer weinig druk gegeven moet worden, zodat ze het zonder 
zouden kunnen.
Het is me ook al eens gelukt zonder druk, maar meer mislukt, dus een weinig 
druk geven. Nu zorgen we voor een nieuw GILLETTEmesje, dat we overlangs 
door midden breken. Denk eraan het mesje goed te ontvetten, want de mesjes 
zijn meestal iets vettig. Nu snijden we hiermede de Pereskiopsis, op tien cm 
hoogte af. RECHTAF! Ook de zaailing wordt recht afgesneden, en niet te ver 
naar beneden, men moet haast het grootste vlak benutten om te voorkomen 
dat ze bij druk geven naar een kant wegzakken. Nu plaatsen we het entje op 
de onderstam, waneer we nu het zaakje op de kop houden, moet het stekje 
blijven zitten. Dit geheel zet ik dan in de turfmolm, tot aan de rand van het 
potje. En NIET in de zon! Wel bij zonnig weer.
Nu komt er ’n fase waar veel feeling bij te pas komt. Hoe veel druk geef ik nu? 
Ik heb kleine reepjes glas gesneden, van ca. 20 cm lang en 1 cm breed, hier
mede wordt dan met twee omgekeerde potjes een wip gemaakt. Door nu het 
glasplaatje te verschuiven, kan ik de druk aan de uiteinden zo groot of zo 
klein maken als ik zelf wil of ik kan het zelfs in evenwicht brengen en zo wordt 
de druk gegeven op het entje.
Stevige zaailingen of stekken veel druk, kleine zaailingen, die meestal niet 
meer zijn als een waterdrupel met een velletje erom, weinig druk.
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Waarom neem ik voor de z.g. wip een of twee omgekeerde potjes? Ik prefe
reerde dit om dat ik hiermee kan vormen en zetten zoals ik zelf wil, wat ik 
b.v. met de rand van een of ander kistje of ander voorwerp niet kan. 
is b.v. het onderstammetje niet precies recht gegroeid, kan ik altijd met de 
wip en ook nog met het gehele plantje wat in de turfmolm staat nog wat spe
len, om zodoende een mooie rechte druk te krijgen.
Na zes uur haal ik de plaatjes weg, en controleer ik of ze vast zitten, door een 
lichte druk met de vinger op de zijkant van het entje.
Mocht er een niet vast zitten, dan wordt van beide delen een heel dun vliesje 
afgesneden en opnieuw geprobeerd. Daarna wordt alles in vochtige turfmolm 
gezet, en kan welig verder tieren. Mocht er soms iets niet duidelijk zijn, schrijft 
u mij rustig of als u tijd hebt kom dan rustig in Nijmegen langs.
Een goede liefhebber is altijd welkom!

De gedragingen van enige cactussen bij de 
bevruchting
Zelffertiele Rubutia’s
Wilhelm Simon 401 Hilden/Rnld. Ellerstrasse 1 a
Over dit onderwerp schreef ik reeds in Succulenta 1968 blz. 51, 52. Helaas 
stond er in het opschrift toen een fout. In plaats van zelfsteriele Rebutia’s had 
er moeten staan zelffertiele.

Rebutia (Aylostera deminuta) - fo to  W. Simon

Bij de zelffertiele Rebutia’s moeten we ook de sectio Aylostera rekenen. Of 
werkelijk alle Aylostera’s zelffertiel zijn is zeker nog niet voldoende onder-
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zocht. Het zou kunnen dat er ook zelfsteriele bij zijn. Zo is volgens mijn waar
nemingen Aylostera albiflora zelfsteriel. Het zou volgens mij nog nader onder
zocht moeten worden of deze albiflora werkelijk tot de Aylostera’s gerekend 
moet worden.
De van ouds bekende Aylostera deminuta is dat in ieder geval wel. Sinds 
ik begonnen ben bij al deze Rebutia's de gebeurtenissen bij de bloei en de 
bestuiving na te gaan, vind ik steeds verdere, tot nu toe onbekende bijzonder
heden. Zo was ik verrast toen ik zag dat ook de meeldraden van Aylostera 
deminuta zich de tweede dag naar binnen tegen de stempel aan ombogen, 
juist zo als ik bij Rebutia dasyphrissa beschreven heb.
De foto toont vier bloemen, waarvan er drie de eerste dag open zijn. De 
vierde, middelste bloem is voor de tweede dag geopend en hierbij hebben de 
meeldraden zich naar de stempel omgebogen. Er heeft dan zelfbestuiving, en 
dus ook zelfbevruchting plaats en als gevolg daarvan kunnen we erop ver
trouwen dat we na iedere bloem later een zaaddoos zullen vinden. Ook hie*‘ 
wordt het ombuigen van de meeldraden niet door een aanrakingsprikkel, maar 
door een groeiverschijnsel veroorzaakt.

D e c a c tu s ja c h t  in Z u id -A m erika
De daarop volgende dag gingen we vroeg naar de groeiplaats van Notocactus 
schumannianus en wel op de Cerro Santo Thomas. Deze erg rotsige berg was 
moeilijk te beklimmen. Temidden van ellendig stekelige Bromelias en kussens 
van orchideën als Brassavola perrinii, Miltonia flavescens en Cyrtopodium 
virescens en bloeiende Gesnerias, trokken we ons aan lange boomwortels 
omhoog, om zo bij de eerste bloeiende schumannianus te komen, die tussen 
grote rotsblokken temidden van witte Tillandsia's groeiden. Ze waren allen 
goudgeel bedoornd, hadden tot 45 ribben en 1 exemplaar bereikte een lengte 
van 1.80 m. Ook zij groeiden pijpvormig, maar steeds meer of minder aan de 
rotswanden. Beide soorten komen voor op 200-300 m. hoogte. Op de terug
weg hadden we nog gelegenheid om op de Estancia van een heer Willim bij 
Nueva Italia de groeiplaats van een interessante Frailea te bezoeken. Voor 
zover mij nu bekend kan het Frailea grahliana zijn. Van de zeer vele soorten, 
variëteiten en vormen van Fraileas, die ik tot dusverre in Zuid-Amerika vond, 
is dit de enige soort, die zonder beschadiging van de groeitop, vrijwillig hele 
zaden vormt door spruiting. We vonden prachtige grote plakkaten.
De volgende morgen, kwam reeds zeer vroeg bericht van de heer Friedrich, 
dat dankzij het zonnige weer de Trans Chaco route voor verkeer vrij gegeven 
was. Na de Rio Paraguay per motorpont te zijn overgestoken, begonnen wij 
onze grote tocht door de Gran Chaco van Paraguay. Gewapend met de nodige 
papieren met aanbeveling van de direkteur van het tourisme en vooraf gegaan 
door een radiotelegrafische mededeling aan de militaire posten, dat wij komen
de waren en dat ons zo nodig hulp verleend zou worden, begonnen wij direct na 
het aan de rivier gelegen dorp Villa Hayes de bijna 1000 km lange niet ver
harde, maar toch redelijk goede weg door de Chaco. Het landschap van half 
hoog oerwoud, wisselde af met enorme palmbossen, die deels door het ver
branden van de ondergroei er soms wat troosteloos uitzagen.
Waar een rivier de weg kruiste kwam rijke groei van bomen voor en vooral 
in de vele lagunes de mooist gekleurde bladgewassen. In en rond deze lagunes 
vele fraai gevormde en gekleurde vogels, als witte en bonte reigers en in
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eindeloze variaties de prachtige ibissen, waarbij zelfs een stel rose-gekleurde. 
Zeer grote ooievaarachtige vogels, tot 2 meter hoog gingen statig op de 
vleugels bij onze nadering. Het is onmogelijk in een reisverhaal in details te 
treden, maar we genoten erg. Tegen de avond kwamen we in Filadelfia aan. 
een sedert 1930 begonnen mennonietenkolonie van bijzonder formaat in de 
barre wildernis. De Gran Chéco wordt hoofdzakelijk bewoond door een aan
tal militaire posten, deze mennonietenkolonie, enkele zeer grote estancias 
(waaronder één met 45000 stuks vee en door deels in lemen hutten wonende, 
deels zwervende indianenenstammen. Na Filadelfia begonnen we echt cactus
sen te verzamelen. Overal langs de weg groeien vaak, bijna ondoordringbaar 
zich over de bodem en tussen de struiken slingerende Harrisia, Monvillea, 
Heliocereus en Cleistocactus. Hiertussen komt de tot 1 meter lang wordende 
Echinopsis chacoana, of heeft Ritter gelijk en is dit de reeds veel vroeger be
kende Echinopsis rhodotricha?
In de namiddag werden we zeer virendelijk ontvangen op de militaire post Lte. 
Agripina Enciso. De grote hitte en de dichte stofwolken van de uit leem- of 
misschien löss-achtige aarde bestaande kurkdroge wegen, hadden onze kelen, 
speciaal van mijn vrouw, die in de laadbak achter in de camionette zat, zeei 
dorstig gemaakt. Het onthaal was meer dan vriendelijk, ook van de kolonel 
waarmede wij ’s avonds aan tafel zaten. We hadden nog tijd om de aldaar 
voorkomende Gymn'ocalycium Pflanzii moserianum te verzamelen. G. mose- 
rianum komt daar vrij plaatselijk voor, G. pflanzii vonden we ook in Bolivië. Na 
de nacht in de bureaukamer van de commandant op goede bedden te hebben 
doorgebracht ging de tocht verder langs Nueva Asuncion, waar Gymnoca- 
lycium friedrichri var: albiflorum groeit en waar we verwend werden met ge
koelde ananaslimonade. Van een punt genaamd Mr. Long, van waar een 
zeer mul zandpad naar de 90 km verder gelegen militaire post Mendoza gaat, 
werd de hitte bijna ondragelijk. Er was de volgende dagen alleen maar lauw
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water beschikbaar. Vóór en rond Mendoza, tot 20 km in Bolivia konden we 
interessante vormen van G. friedrichii verzamelen. Terug van Mendoza naar de 
militaire post General Gardy, dat lijdt onder een vrijwel permanente hete 
woestijnwind met zandstormen, waar de commandant overste Viera ons meer 
dan vriendelijk ontving. Zijn verjaardag werd gevierd met ’churasco', vlees aan 
het spit, met een fles goede Spaanse wijn. Maar overigens bleef het uiteraard 
bij veel lauw water. We drongen tot 90 km in de Chaco-wildernis door op 
Boliviaans terrein, waar we bijzondere vormen van Gymnocalycium friedrichii, 
megatae en pflanzii vonden in de vrijwel ondoordringbare wildernis, ’s Avonds 
op de terugweg in duisternis, lagen op de zandweg een jaguar en een 2 meter 
lange slang, die uit het licht der koplampen rustig in de wildernis verdwenen. 
Op de terugweg verzamelden we bij Filadelfia nog de zadenvormende Gym
nocalycium tudae.
De in totaal afgelegde 2000 km in de Gran Chéco behoort tot één van de 
meest interessante en boeiende tochten tot dusverre in Zuid-Amerika gemaakt. 
Zonder de hulp en bijstand van de militaire overheid, is een dergelijke tocht 
vrijwel ondenkbaar en de heren officieren en manschappen past onzerzijds 
een woord van oprechte dank.

A. F. H. BUINING

Fo to w ed strijd
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de afdeling Noord-Limburg, zal een foto
wedstrijd worden georganiseerd.
De ingezonden foto's zullen tijdens de 3 LK, welke in september 1969 zal worden ge
houden, worden geëxposeerd.
Hieronder volgen de wedstrijdvoorwaarden:
VOORWAARDEN VOOR DE FOTOWEDSTRIJD WELKE WORDT GEORGANISEERD 
DOOR DE AFDELING NOORD-LIMBURG
1. Aan deze wedstrijd kan door iedereen, ook niet leden van Succulenta, worden 

deelgenomen; uitgezonderd vakfotografen en al degenen, die als beroep fotogra
fische werkzaamheden verrichten.

2. De wedstrijd omvat het onderwerp: 'cactussen en andere succulenten' in de ruim
ste zin van het woord.

3. Maximaal mogen drie zwart/wit foto's worden ingezonden.
4. Het formaat is 18x24 cm geglansd.

Inzending moet geschieden aan: Fotowedstrijdcomitè, p./a. F. J. van Leeuwen, 
Tweede Maasveldstraat 8, Venlo-Blerick, met duidelijke vermelding van het woord 
FOTOWEDSTRIJD in de linker bovenhoek van de envelop. De foto’s moeten op niet 
al te dik karton zijn geplakt en mogen aan de vóór- noch achterzijde zijn beschre 
ven. Daar in hoofdzaak door de jury wordt gelet op de voorstelling van de foto's 
en niet op de technische uitvoering, heeft zowel de beginnende als de meest ge
vorderde amateur dezelfde kans op een prijs.

5. Het bestuur van de afdeling Noord-Limburg en het fotowedstrijdcomitè zijn van 
deelneming uitgesloten.

6. De uitgeloofde prijzen zullen uiterlijk in het mei-nummer van Succulenta bekend ge
maakt worden.

7. Elke inzender kan slechts éénmaal voor een eerste, tweede of derde prijs in aan
merking komen.

8. De vaststelling van de prijswinnaars geschiedt door een jury, welke t.z.t. in het 
maandblad bekend zal worden gemaakt.

9. De keuze van de bekroonde foto's is voor alle partijen bindend. Correspondentie 
over de toekenning kan niet worden gevoerd. De prijswinaars ontvangen schrifte
lijk bericht van de organisatoren van deze wedstrijd en worden in het maandblad 
bekend gemaakt.

42



10. De inzending sluit op 15 augustus 1969.
11. De foto's zullen na de wedstrijd worden geschonken aan de landelijke vereniging 

Succulenta. Er zullen géén vergoedingen worden verstrekt. Succulenta heeft het 
recht van publikatie, waarbij de naam van de inzender vermeld zal worden. De 
landelijke vereniging Succulenta zal deze foto's ter beschikking houden voor af
delingen die deze eventueel willen gebruiken ter opluistering van tentoonstellingen 
enz.
Wie toch prijs stelt op terugzending van de foto's dient een stevige envelop, waar
op duidelijk naam en adres zijn aangebracht met voldoende postzegels bij de in
zending mee te sturen. Terugzending vindt plaats na 15 oktober 1969.

12. De ingezonden foto's mogen voordien nimmer zijn geëxposeerd of gepubliceerd.
13. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard ook, 

ontstaan bij het inzenden. Indien beschadigde foto's aankomen, ontvangt de inzen
der hiervan bericht.

14. Door deelneming aan de wedstrijd verklaart de inzender de wedstrijdvoorwaarden 
te kennen en hiermede volledig akkoord te gaan.

15. De inzenders worden verzocht bij het inzenden der foto's een afzonderlijk schrij
ven te voegen, waarin de namen van de gefotografeerde planten zijn vermeld. Fou
tieve benamingen zulen niet van invloed op de beoordeling zijn.

Het wedstrijdcomité, 
n.d. F. J. van LEEUWEN 
Tweede Maasveldstraat 8 
Venlo-Blerick

V ra a g t u m aar
De omgeving van de petroleumkachel, waarmede ik mijn kas verwarm, on
dervindt invloed van de nabijheid van de warmtebron, waardoor de grond in 
de tabletten, resp. de potten die erin staan, sterk uitdrogen. Wat is hier tegen 
te doen?
Het juiste antwoord zou natuurlijk moeten zijn: 'Laat een doelmatige, centrale 
verwarming aanleggen, waardoor u een gelijkmatige temperatuurverdeling door 
de gehele kas krijgt’.
Maar met een dergelijk antwoord is de doorsneeliefhebber niet gediend. Hoe 
is n.l. veelal de situatie? Meestal hebben we te maken met kleine liefhebbers- 
kasjes van enkele kubieke meters inhoud, waarvoor de aanleg van een cen
trale verwarming veel te kostbaar worden. Er wordt dan ’s winters verwarmd, 
met een kolen- of oliekacheltje wat ruim voldoende is om het kasje vorstvrij 
te houden, maar het in de bovengenoemde vraag gestelde bezwaar heeft.
Dit kan op eenvoudige wijze verholpen worden, door een stralingsscherm te 
plaatsen tussen de warmtebron en het tablet, vooral op die plaatsen waar de 
kachel heel dicht bij de tabletten staat. Kent u nog het ouderwetse haard
scherm, wat vooral bij open haarden gebruikt werd, om de hinderlijke directe 
straling tegen te gaan? Op dezelfde wijze moet u de tabletten tegen de sterke 
plaatselijke verwarming beschermen.
Als de kachel zich ervoor leent kunt u een cylindervormig scherm om de 
kachel heen plaatsen, zodanig dat aan de onderzijde openingen zijn waar de 
lucht kan toetreden. Deze lucht wordt dan in de ruimte tussen kachel en stra- 
lingscherm verwarmd, stijgt omhoog koelt tijdens de stroming langs de koude 
glaswanden weer af, daalt hierbij weer en opnieuw langs de kachel verwarmd 
te worden en weer omhoog te stijgen. Hierdoor krijgt u, door deze circulatie- 
stroming een veel gelijkmatiger temperatuur in de kas. Voor kleine kasjes
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werkt dit systeem redelijk goed. Bij grotere kassen ontstaan dode hoeken. 
Men kan in grotere kasjes dit bezwaar opheffen door op een geschikte 
plaats een ventilator te plaatsen, waarmee de warme lucht naar deze 'dode' 
hoeken geblazen wordt. Eén van de mooiste uitvoeringen, die men ook nog 
wel zelf kan bouwen is die waarbij men door een ventilator de koude lucht 
van boven af tussen de kachel en het cylindervormig scherm inblaast en aan 
de onderzijde via een geschikt buizen of kanalenstelsel de warme lucht trans
porteert naar de uithoeken van de kas.
U spreekt van petroleumkachel. Als dit inderdaad een oude petroleumkachel 
is, n.l. zo één waarbij de verbrandingsgassen niet via een schoorsteen afge
voerd worden, kunt u beter niet proberen dit systeem toe te passen. Dit kunt 
u wel doen bij een moderne oliekachel met schoorsteenaansluiting.
Overigens, denkt U er om dat de verbrandingsgassen van uw ouderwetse 
petroleumkachel schadelijk zijn voor uw planten. Cactussen hebben er ge
woonlijk niet zoveel last van, ze worden alleen wat vuil. Vetplanten en ook 
andere bladdragende planten hebben meestal veel last van de verbrandings
gassen, waardoor veelal het afgooien van bladeren optreedt.

Boekbespreking
OVERZICHT UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN

Beschrijvingen van nieuwe soorten zijn vet gedrukt.
Kakteen und andere Sukkulenten.
Januari. F. Buxbaum schrijft over endogene viviparie bij Neoporteria soorten. H. Frie- 
drich over een uit axillen bloeiende Coryphanta; hij vergelijkt daarbij Coryphanta en 
Mammillaria.
W. Rausch beschrijft de nieuwe Lobivia pojoensis. U. Kohier beschrijft waarnemingen 
over het opengaan van Frailea-bloemen. D. R. Hunt geeft een overzicht van de tot nu 
toe bekende namen van Mammillariasoorten. Dit is een vertaling uit 'The journal of the 
Mammillaria Society. Het wordt vervolgd in latere nummers. H. Steif over Parodia atro- 
viridis en Parodia aureispina var. elegans.
Februari. W. Cullmann, Mammillaria nivosa. W. Rausch beschrijft de nieuwe Lobivia 
quibayensis. A. F. H. Buining beschrijft de nieuwe Notocactus rechensis. Kurt Glitza 
schrijft over het kweken in bimskies. R. Graser over de invloed van verschillende on
derstammen. F. Krahenbühl over Mammillaria neoschwarziana Backeberg.
Maart. W. Rausch beschrijft de nieuwe variëteit Lobivia arachnacantha var. densiseta. 
April. W. Andreae over Copiapoa hypogea Ritt. W. Rauh en H. P. Wertel over Stape- 
lianthus. W. Rausch beschrijft de nieuwe Lobivia hualfinensis.
Heimo Friedrich over het bestrijden van cactusaaltjes. H. Feiler over Mammillaria wrightii 
en Mammillaria insularis.
Mei. W. Andreae, Echinocereus albatus. F. Ritter, Cephaliumdragers onder de cactussen 
van Brazilië. W. Rausch, Lobivia lateritia. W. Rausch beschrijft de nieuwe Acanthocaly- 
cium aurantiacum. Gerhart Frank, Pterocactus decipiens.
Juni. W. Andreae, Gymnocalycium asterium. Felix Krahnenbühl, reisindrukken U.S.A. 
Mexico. W. Rausch, Sulcorebutia taratensis var. minima var. nov. A. Tischer, Conophy- 
tum. F. Ritter: De cephaliumdragers onder de cactussen uit Brazilië.
Juli. W. Andreae, Hildewintera aureispina. Raimond Czorny: Drie soorten Cleistocactus. 
Hanan Brüll, kamvormen. Konrad Klügling: de invloed van koude op zaadkieming. Robert 
Graser: Dichotome vertakking bij cactussen. Manfred Fiedler over de verzameling van 
Ed en Betty Gay in Californië. F. Ritter vervolgt zijn artikel over Cephaliumdragers. 
Robert Graser, Mammillaria centricirrha.
Augustus. W. Cullmann, Notocactus rutilans. Manfred Hartl, Arrojadoa’s uit zaad. Helmut
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Feier Bloeiende Echinocereussoorten. A. F. Buining, Uebelmannia menensis spec nov. 
Alfred Meininger, Neochileia napina en var. spinosior. F. Bitter, Cephaliumdragers (slot).
September. Helmut Oetken, Sedum morganianum. Ude Kohier over de bloei van FraHea's. 
J Jelinek en Miroslav Voldan, Lobivia’s. Richard O. Albert. Homalocephala texensis. 
Kurt Schreiner, Matucana FR 1073. A. F. H. Buining Notocactus uebelmanmanus spec.
nov.
Oktober. W. Cullmann, Echinocereus baileyi (met afbeelding van Haageocereus albis- 
pinus. K. Schreiner over een nieuwe vorm uit de Oehmea groep. Wolf Kinzel, net ge
slacht Islaya.
November. W. Culmann, Opuntia azurea var. macrocentra. L. Vesper, Cactussen en 
licht. A. F. Fl. Buining, Zehntnerella. Albert Simon en Stefan Schatzl, het geslacht Dis- 
cocactus.
December. Fiaagocereus albispinus var. roseospinus met afbeelding van Echinocereus 
baileyi. Ewald Kleiner: Cactussen in zon en regen. Felix Krahenbühl, Mammillaria nana.
F. Buxbaum, Notocactus subgen Malacocarpus huiningii spec. nov.
Kakteen/Sukkulenten, DDR.
1966. Walther Haage: Gymnocalycium hossei, Volker Dornig: Een praatje over onder
stammen. Dr. Ir. Ernst Priesnitz over Chilenen. G. Krause, Mammillaria grusonii. Walter 
Weskamp, FR Parodia’s. Flans Till, Gymnocalycium horridispinum. Henry Maschke: Flet 
geslacht Astrophytum. Ernst Schulter: Fiildewintera aureispina.
1967. Flans Schnabel over het verwarmen van een kas. Walther Fiaage over kleine cac
tusgeslachten. Gottfried Krause: Rebutia permutata var. gokrausei.
Walter Heinrich: Parodia gokrauseana spec. nov. Erhard Kuhn over de sapeigenschap- 
pen van het geslacht Mammillaria. Werner Krasucka, Uebelmannia brasiliensis. Kurt 
Klimt over het zaaien van Parodia.
1968. Georg Mettee, Roseocactus fissuratus. Erhard Kuhn over grootbloemige Mammil- 
laria's (met determinatietabel). Een Duitse vertaling van de Lithopssleutel van FI. W. 
Boer en B. K. Boom. W. Czegka, Gymnocalycium indae. Over een Parodia werkgroep 
in de DDR, p.a. Werner Krasucka - 8020 Dresden, Richard Wagnerstr. 5. Volker Dornig 
over wortelaaltjes. Klaus Wagner, nieuws over het geslacht Frailea.

D ee ln em ers ju b ileum verg ad erin g
Deelnemers aan de Jubileumvergadering te houden op 17 en 18 mei 1969 
kunnen desgewenst een hotelkamer laten reserveren. De prijzen hiervoor en 
voor de maaltijden zullen ongeveer als volgt zijn:
Logies met ontbijt ƒ 14,40, lunch ƒ 5,— a ƒ 6,— , diners ƒ 12,50 a 14,— . U kunt 
zich hiervoor, liefst zo spoedig mogelijk opgeven bij de heer E. A. Fl. Algra, 
Ribeslaan 1, Pijnacker.

Afdeling ARNFIEM

De afdeling Arnhem hield op 13 februari 
haar bijeenkomst bij de heer B. Knijpert 
te Arnhem.
Ondanks het zeer slechte weer was er 
een goede opkomst van de leden.
Op deze avond gaf de heer L. Peeters 
een demonstratie betreffende het enten 
van bladcactussen.
Vervolgens gaf de heer W. Ruysch een 
zaaidemonstratie. Dat de belangstelling 
voor beide onderwerpen groot was, bleek 
wel uit de vele vragen, die na afloop ge
steld werden.

Afdeling DORDRECHT
Tijdens onze jaarvergadering is in gezame- 
lijk overleg besloten om het afdelings- 
blaadje te laten vervallen. De oorzaken 
die hiertoe geleid hebben, waren zoals u 
weet: gebrek aan kopy en gebrek aan 
geld. Onderstaand vindt u dan ook in één 
keer het programma voor 1969. Wilt u de 
diverse data noteren?
De bedoeling is evenwel, dat u voor bij
eenkomsten, waarin een lezing zal worden 
gehouden, toch mededeling hiervan zult 
ontvangen.
In verband met de plaatsruimte in gebouw 
Patrimonium zijn de vergader-data in mei 
en juni één week opgeschoven (30 mei en 
27 juni).
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PROGRAMMA 1969 

21 februari
Lezing van de heer Riemersma over: Wilde 
flora uit onze omgeving (met dia's).
(N.B. Geïnteresseerden kunnen tijdens de 
vergadering hun bestelling van bestrij
dingsmiddelen aan de heer Bosman opge
ven).
21 maart
Zaaien en bespreking diverse bestrijdings
middelen. De heer Bosman zal op verzoek 
en na bestelling van de leden afgepaste 
hoeveelheden van de meest efficiente in
secticiden meebrengen.
18 april
Een avond, speciaal gewijd aan die plan
ten in uw verzameling, die ondanks uw na
speuringen nog niet de juiste naam op het 
etiket hebben. Tijdens de vergadering zul
len we gezamelijk proberen deze proble
men op te lossen.
30 mei
N.B. niet 23 mei. Dia-avond. Enten met 
demonstraties. (Ook Euphorbias).
27 juni
N.B. niet 20 juni. Bespreking van enkele 
interessante Coryphantha's met vertoning 
van dia’s van dit geslacht door onze voor
zitter.
22 augustus
Lezing te houden door óf de heer Rubingh 
óf een andere bekende Succulenten-auto- 
riteit.
19 september
1. Plantenkeuring.
a. Cactussen
b. Andere succulenten.
In beide groepen zullen enkele prijsjes 
beschikbaar zijn voor de planten, die naar 
het oordeel van de keurings-commissie het 
mooiste zijn.
Tevens zal voor de plant, die naar het 
oordeel van de leden de meeste stemmen 
krijgt, met een extra prijsje beloond wor
den. Voor de keuring zullen we trachten 
de heer Schelling uit te nodigen.
2. Ruilbeurs.
24 oktober
We zullen de heer Noltee uitnodigen voor 
een lezing over de 'andere succulenten'.
21 november
Bespreking: Hoe het beste uw planten te 
overwinteren en voor te bereiden op de 
bloeiperiode van het volgende jaar. Te
vens bespreking winterbloeiers.
19 december 
Bonte avond.
Geslacht van de maand: 
maart de reeds als kleine planten 

bloeiende zuilcactussen.

april Neochilenia
mei Islaya
juni Coryphantha
november Neoporteria
december Astrophytum
Wilt u, waneer u iets van deze geslachten
in uw bezit hebt, deze ter vergadering
meebrengen?
In alle vergaderingen, met uitzondering 
van die van Augustus, zullen Uw vragen 
direct na de opening van de vergadering 
besproken worden.
In maart:
Bespreking van onze jaarlijkse excursie. 
Het plan is om kwekerijen en verzamelin
gen van liefhebbers in België te bezoeken.
In april:
Opgave van deelnemers voor een bezoek 
op een doordeweekse dag aan de kwekerij 
van de firma Edelman te Reeuwijk op een 
nader te bepalen datum in mei.

Afdeling ROTTERDAM

Op onze bijeenkomst 8 februari hadden 
wij het geluk de heer D. J. van Vliet in 
ons midden te hebben die ons kwam 
vertellen over zijn grote reis door Ar
gentinië, Bolivia en Uraguay. Op gees
tige wijze vertelde de heer v. Vliet over 
zijn belevenissen en aan de hand van 
zeer veel mooie dia’s hebben we ken
nis kunnen maken met de grote moeilijk
heden die verbonden zijn aan het zoe
ken naar planten maar ook genoten van 
de prachtige natuuropnamen.
Veel planten heeft hij meegebracht waar
over hij in de toekomst meer hoopt te 
vertellen en waar we stellig in Succulen
ta over zullen lezen. Met hartelijk dank 
voor de humoristische voordracht en, 
een heer van Vliet, tot de volgende keer 
gingen wij op een laat uur naar huis toe.

J. L. de Slegte

Afdeling RIJN- en DELFLAND

Op 16 januari 1969 belegde deze afde
ling weer een bijeenkomst in het gebouw 
'De Drie Stoepen’, Den Haag. Tot voor
zitter, opvolger van de heer Hellendoorn, 
werd gekozen de heer E. A. H. Algra, 
terwijl mevr. H. E. Koot en de heer D. 
J. van Vliet tot bestuursleden werden 
benoemd, om de lege plaatsen, die ont
staan waren, medé door het terugtreden 
van mevr. D. Maasdam, op te vullen. 
Vervolgens hield de heer van Vliet een 
voordracht over het gedeelte van zijn 
Zuidamerikaanse expeditie, dat zich heeft 
afgespeeld in Uruguay. Voor de pauze 
schonk hij vooral aandacht aan de cou
leur locale, iets waarvoor in tijdschrif-
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artikelen als regel geen plaats is, maar 
wat toch in hoge mate bijdraagt tot een 
beter begrip van wat het opsporen van 
cactussen op hun natuurlijke vindplaat
sen inhoudt.
Na de pauze viel de nadruk meer op de 
planten. Van vele planten, en niet alleen 
van cactussen, werden dia's vertoond, 
waardoor een levendig beeld van de flo
ra van Uruguay werd verkregen.
Ondanks het feit, dat de expeditie plaats 
vond in de rustperiode van de cactussen, 
hebben we toch nog enige Noto's op het 
doek in bloei kunnen zien. De spreker

heeft enkele beschrijvingen van Noto- 
cactussen in het vooruitzicht gesteld, al
hoewel het duidelijk is, dat hieraan nog 
veel werk vast zal zitten. Tenslotte werd 
uitvoerig ingegaan op de oorzaken, die 
zeer waarschijnlijk binnen niet al te lange 
tijd zullen leiden tot het uitsterven van 
de cactusflora in dit land.
De tijd bleek te kort om in deze bijzon
der levendige voordracht alle aspekten 
en dia's te belichten, zelfs van dit naar 
Zuidamerikaanse begrippen kleine land 
Uruguay. Volgende vergaderingen: 20
maart over zaaien, 17 april, heer Rubing.

Afdeling ZEELAND

Verslag van de jaarvergadering van de 
afdeling Zeeland, gehouden op 16 jan. 
1968.
De voorzitter opent de vergadering met 
het uitspreken van de beste wensen voor 
het komende jaar. Bij het behandelen 
van de ingekomen stukken mocht worden 
vastgesteld dat enige afdelingen hebben 
gereageerd op ons schrijven betreffende 
wijziging van het voorgestelde huishou
delijk reglement van onze vereniging. 
Verder deelt de voorzitter mede van nog 
een tweetal andere afdelingen eveneens 
bericht te hebben ontvangen dat ook zij 
zich accoord kunnen verklaren met de 
genoemde wijzigingen.
Nadat jaarverslagen, begroting etc. door 
de vergadering waren goedgekeurd, werd 
gepauzeerd. In de pauze volgde de ge
bruikelijke plantenverloting, die voor on
ze kas de somma van ƒ 10,—  opbracht.

Eveneens werd nu de gelegenheid ge
boden wensen voor komende besprekin
gen op een daartoe bestemde lijst in te 
vullen, alsmede de diverse soorten plan
ten die elk lid bezit.
Ook werd een zaaiwedstrijd aangekondigd; 
elk lid ontving hiertoe een 25-tal zaden 
van mammillaria microcarpa. De opgeko
men plantjes zullen in september a.s. en 
in mei d.a.v. worden beoordeeld, terwijl 
voor het beste resultaat een prijs beschik
baar zal worden gesteld.
Hierna werden de data voor de komende 
vergaderingen vastgesteld tot en met juni 
a.s., met daarbij de onderwerpen die op 
deze vergadering zullen worden behan
deld. Om 22.00 uur sloot de voorzitter de
ze goed bezochte en leerzame vergade- 
ring.

Namens het bestuur,
de secretaris,
P. Dekker

Afdeling ZWOLLE

Verslag van de jaarvergadering op 17 jan. 
1969
De voorzitter de heer Hanekamp verwel
komt de leden en constateert wederom 
een goede opkomst (15 leden). De sec
retaris leest vervolgens de aan het hoofd
bestuur gezonden brief voor met opmer
kingen e.d. over de ontwerp Statuten en 
Huishoudelijk Reglement.
Uit het jaarverslag van de secretaris 
blijkt dat 1968 voor de afdeling weer 
gunstig is verlopen. De penningmeester 
laat ook positief het afgelopen jaar ach
ter zich. Getracht moet worden dit zo te 
houden!

Voor het programma in 1969 worden 
door de leden vele suggesties gedaan 
voor lezingen (die echter vanwege de 
financieën niet alle gehonoreerd kunnen 
worden), excursies, een zaaiwedstrijd, 
een entwedstrijd en de bespreking van 
geslachten. De plannen voor een ten
toonstelling beginnen vastere vorm aan 
te nemen, waarvoor echter wel de mede
werking van alle leden nodig is.
Na een stevige (voor de afdelingskas!) 
verloting wordt het volgende agendapunt 
aangekondigt als 'Kennis der natuur’. De 
leden worden verdeeld in groepjes van 
drie. leder lid kan voor zijn of haar groep 
punten vergaren met een goede beant-
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woording van de vijf vragen die door de 
voorzitter met behulp van dia’s en de 
secretaris worden gesteld.
Niet alleen vragen over cactussen en 
vetplanten, doch ook over de betekenis 
van namen (dat was moeilijk), de kennis 
van vogels, kamer-, tuin- en wilde plan
ten, de vereniging, het laatste maand
blad enz. werden afgevuurd. De leden 
van de winnende groep en het lid met 
het hoogste aantal persoonlijk behaalde 
punten werden beloond met een cactus. 
Al met al niet alleen een zeer spannend 
en gezellig vragenspel, doch tevens een 
leerzame les over de natuur, die zeker 
voor herhaling in aanmerking komt.

R. J. Krabbendam, secr.

Phyllo-club
Enige jaren geleden is er sprake geweest 
van een Phyllo-club. Ons overleden lid, de 
heer K. P. van Arkel, was de stuwende 
kracht.
Het algemeen secretariaat, Koningsweg 2 
te Beekbergen, zou het op prijs stellen 
namen van Phyllo-clubleden te vernemen, 
teneinde een eventueel verloren gegaan 
contact te herstellen.

Nieuw e leden

Bijschrijvingen Nederland:
G. de Jong, Karei Doormanstraat 6, 
Nijkerk Gld.
J. M. Kammers, Kruisstraat 38, Tilburg
M. v. d. Thillart, Zuid Oosterfront 43,
’s-Hertogenbosch
Ir. M. K. Joustra, Asserpark 22,
Wageningen
M. Dijkstal, Dukatendreef 3, Cuyk 
L. F. Maas, Oeterselaan 87,
's Hertogenbosch
Mevr. T. Roek - Bakker, Egginkskamp 12,
Eefde, gem. Gorssel
Gh. Dohmen, Fr. Ehrenslaan, Geleen
Mevr. de Heer, Nw. Vlissingseweg 292,
Middelburg
A. Holler, Floraweg 36, Nijmegen 
R. Gelderman, Berkendaal 1, Rotterdam-24

Bijschrijvingen Buitenland:
Lab. d'Ecologie et Phytogéographie (Mons. 
Dupont), 38 Bd. Michelet, Nantes-44, 
France

D. B O U W M A N
Im p o r t - E x p o r t

GROTE SORTERING CACTUSSEN

EN PRIMA VETPLANTEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Tel. 01740-5168

W a t  b e te k e n t  d ie  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 ont
vangst van ƒ3,50 per postwissel of 
storting op postrekening 70806 t.n.v. 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredase- 
weg 54, Rijsbergen N.Br.
Vice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2. Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, 
Doornstraat 172a, Scheveningen, Postrek. 
68 05 96 of rekening 35700703, Raiffeisen- 
bank, Keizerstraat 122, Scheveningen.

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

Uitgebreid sortiment cactussen waar
onder diverse soorten entstammen. Aan 
verzamelaars kan i.v.m. tekort aan per
soneel u itslu itend worden geleverd op 
de kwekerij. Zondags gesloten.

Succulentenkwekerij
H. van D O N K E L A A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1969 
Regelmatig nieuwe importen.
Zondags gesloten.

Redacteur: W. STERK, Weverstr. 9, Stip
hout (post Helmond). Tel. 04920-23903. 
Bibliothekaris: J. Magnin, Kromhoutstraat 
200, Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Ne
derland en België ƒ 12,50 en voor leden in 
het buitenland ƒ 15,- per jaar met gratis 
maandblad „Succulenta".

Kopij moet uiterlijk de 18e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.

48



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Opuntia microdasys Cv. ’Albispina'

48STE JAARGANG 

NO. 4 
APRIL 1969



Opuntia microdasys cv. ’Albispina'
W. Sterk.

Witte plantjes zijn voor veel liefhebbers aantrekkelijk, omdat ze ook zonder 
bloemen een sieraad zijn in de verzameling. Het hier afgebeelde plantje is 
uit de verzameling van de kweker Pallanca in Bordighera.

In Italië en Frankrijk zag ik dat het daar in grote massa's stond aangeplant 
bij de kwekers. Ze verwachten dus blijkbaar een grote vraag naar dit plantje. 
Het heeft dan ook een aantal gunstige eigenschappen, waardoor het ook 
voor degenen die niet speciaal cactusliefhebbers zijn, maar een aardig plantje 
voor de vensterbank willen kopen, de moeite waard is. Behalve door de 
witte glochidiën, is het vooral de moeite waard omdat deze niet steken. 
Opuntia microdasys is altijd als mooi plantje veel gekweekt, maar wie er 
nader kennis mee gemaakt heeft wil het niet hebben omdat de glochidiën in 
in de huid blijven steken en omdat ze van weerhaakjes zijn voorzien jeuk 
en zelfs ontstekingen kunnen veroorzaken. Bij deze witte vorm is daar geen 
sprake van. Het plantje kan gerust in de hand worden genomen, het is vol
komen onschuldig. Daar het niet te groot wordt en ook nog, zelfs in ons 
land, regelmatig bloeit is het een van de beste Opuntia's die gekweet wor
den. Bij de meeste variëteiten breken de schijven wel eens af, als ertegen 
gestoten wordt. Bij deze vorm zitten ze stevig aan elkaar.

Hoewel de naam voor een plant beslist niet het belangrijkste is, willen we 
toch graag de juiste naam bij de juiste plant hebben. Voor zover ik tot nu 
toe heb kunnen nagaan is het niet mogelijk de juiste en geldige naam te 
noemen. De moeilijkheid is dat er meerdere witte vormen van Opuntia micro
dasys bestaan. Het hier bedoelde plantje is in Amerika als cv „Polkadot" 
bekend, maar zover ik weet is deze naam nooit beschreven. Dat is wel met 
meer cultuur variëteiten het geval. In verzamelingen heb ik ook de naam 
Opuntia microdasys var. albispina albata gevonden, ter onderscheiding van 
de andere albispina vormen. Ook is het nog bekend als var. albata Hort. 
Daar het hier een steeds meer gekweekt en verkocht plantje betreft, zou het 
de moeite waard zijn aan deze verwarring een einde te maken. De naam 
opuntia microdasys cv „Polkadat” komt dan waarschijnlijk het meest in 
aanmerking omdat het geen latijn is.

Het is hier vooral mijn bedoeling geweest de aandacht op deze naam te 
vestigen en niet een vormencultuurprobleem op te lossen.
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C o n o p hytu m  tay lo ria n u m  (Dtr. et Schwant.) 
v a r. tay lo ria n u m  en C o n o p h ytu m  tay lo ria n u m  
va r. e rn ia n u m  (Loesh et Tisch) de B o e r comb. nov.
H. W. de Boer

Tot de bilobe conophyten, waarvan de corpuscula niet langer dan 2 cm zijn en die vrij 
korte lobben hebben (Derenbergia, Cordiformia, 2e ,,Unterreihe") behoren volgens het 
„System der Gattung Conophytum" van Dr. A. Tischer onder meer (in de volgorde der 
betr. publicaties) Conophytum taylorianum (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. en Conophytum 
ernianum (Loesh et Tisch.)
De beschrijving van Con. taylorianum werd gepubliceerd in het Zeitschrift für Sukku- 
lentenkunde 1925/26 en Prof. Schwantes geeft er in zijn „Flowering stones and midday 
flowers” de volgende beschrijving van:
Corpusculum hartvormig, tot 1.5 cm lang en breed, 1 cm dik, lobben tot 3 mm hoog, 
breed en horizontaal, van boven kort wigvormig met een bijna kraakbenige kiel en 
gescheiden door een scherp ingesneden spleet; oppervlakte grijs-groen, de kanten dik
wijls met een rosé tint, vooral het bovenste gedeelte voorzien van talrijke grote, donker
groene punten *), kiel donkerder groen, meestal roodachtig of donker karmijnkleurig, 
evenals de kanten van de spleet; bloem rosé, 2 cm in doorsnee.
Vindplaatsen: Zuid-West Afrika, Klinghardt gebergte, Rooiberg, Aurus-bergen, westelijk 
Wittputz.
In het „Handbuch der Sukkulenten Pflanzen, Band lil” van H. Jacobsen vinden we 
hieraan nog toegevoegd, dat de punten enigszins verhoogd zijn.
Conophytum ernianum is door Dr. A Tischer beschreven in „Kakteenkunde” 1933; uit 
deze beschrijving neem ik het volgende over: Corpuscula 1.5-2.5 cm hoog, twee- 
lobbig, 1 .3-2 cm breed en 1 -1.4 cm dik; scherp gekield, spleet 2 - 5 mm diep, binnen
kanten der lobben vlak; kleur een weinig kalkachtig groen, kiel meestal met een geringe 
rosé tint, kiel en spleetranden met een aantal dicht opeen staande, tamelijk grote, 
donkergroene punten; oppervlakte voorzien van een aantal meest tamelijk grote, donker
groene punten; bloemen rose-lila, 1.5-2.5 cm in doorsnee. Vindplaats: Wittputz.
In het „Handbuch der sukkulenten Pflanzen, Band III" van H. Jacobsen vinden we hier
aan nog toegevoegd, dat aan de spleetrand een duidelijke (donkere) „Zone” aanwezig 
is en dat de punten enigszins verhoogd zijn.
Aan deze beschrijving, welke nogal overeenkomst met die van Conophytum taylorianum 
vertoont, voegt Dr. Tischer in „Kakteen und andere Sukkulenten 1953" ,blz. 10) o.m. toe, 
dat Con. ernianum en Con. taylorianum na aan elkaar zijn verwant, doch dat het onder
scheid tussen deze twee soorten het volgende is:
Conophytum taylorianum heeft een duidelijk verhoogde punctering en de bijna kraak
benige kiel is evenals de spleetrand donker karmijn-kleurig, terwijl bij Conophytum er
nianum de punctering duidelijk kleiner, schaarser (dunner) en niet of nauwelijks ver
hoogd is; de punctering van de spleet is eveneens minder duidelijk (schwacher), sterker 
onderbroken en eigenaardig donker rosé gekleurd: verder is de kiel bij Con. ernianum 
veel scherper en het corpusculum van boven meestal spitser dakvormig; de spleet is 
bij deze soort meestal dieper en wijder geopend; de grondkleur van Con. ernianum is 
meer kalkachtig groen en het oppervlak vertoont dikwijls boomvormig vertakte, fijne 
rimpels.
*) de uitdrukking grote, resp. kleine punten is fe ite lijk  onjuist, daar een punt geen afmetingen bezit 
(twee lijnen snijden e lkaar in een punt); het ware beter, te spreken van m iniatuurvensters of van 
fenestre lla .
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Dr. T ischer w ijs t e r verder nog op, dat de in de „N otes on Mesembryanthemum and 
allied genera l i l ”  (Augustus 1950), plaat 40 als Con. ernianum afgebeelde planten be
trekking hebben op Con. taylorianum, daar de bijna kraakbeenachtige kiel en de „d ichte" 
punctering typisch zijn voor Con. taylorianum.

Ik zou w illen beginnen met de opmerking, dat de aangegeven verschillen niet van 
fundamentele, kwalitatieve, doch grotendeel van kwantitatieve aard zijn, dat door k li
m atologische omstandigheden verb leekt karm ijnrood m oeilijk van rosé is te onderschei
den, dat de punctering van geen enkele van de in mijn verzameling aanwezige (12) Con. 
taylorianum  exemplaren is verhoogd, doch dat daarentegen bij een enkele Con. ernia- 
num-plant nog (met enige moeite) een geringe verhoging van de punten is waar te 
nemen en dat de grootte  der punten bij beide soorten nog al varieert, doch in doorsnee 

ge lijk  is te noemen.

In mijn verzameling van Con. taylorianum (12 volwassen meerkoppige exemplaren) en 
van Con. ernianum (15 volw. ex.), welke ik in de loop der jaren (veelal door ruiling) van 
andere C onophytum -liefhebbers zowel uit Europa als uit Zuid A frika  ontving, bevinden 
zich van beide soorten behalve typische exemplaren, atypische planten, welke op 
enkele punten afw ijken van de voor de betreffende soort geldende beschrijving en te 
vens enige „tussenvorm en” , welke zowel to t de ene, als to t de andere soort kunnen 
worden gerekend.

Exemplaren van Con. taylorianum

foto 1: Con. taylorianum  (typisch) Foto: de Boer foto 2: Con. taylorianum
( i  typisch) foto: de Boer

fo to  1: vo ldoet aan de voor Con. taylorianum  geldende beschrijving (met inachtneming 
van geringe cultuur-verschillen, veroorzaakt door klim atologische omstandigheden); van 
het afgebeelde veelkoppige exemplaar is de k leur w eliswaar vrij lichtgroen en ontbreekt 
een rosé tin t op de zijvlakken, doch de kiel is du idelijk  rood (niet zozeer karmijn-, doch 
bruin-rood), de spleet is ondiep en niet (o f bijna niet) gapend, de punten zijn ta lrijk, doch 
niet gro ter dan bij de meeste ernianum exemplaren; alhoewel enkele der eigenschappen 
van Con. taylorianum  ontbreken, beschouw ik d it nog als een typische taylorianum-plant. 
fo to  2; vo ldoet grotendeels aan de beschrijving van Con. taylorianum, behalve dat de 
kiel m inder du idelijk  karm ijn-kleurig  is en bij enige der corpuscula deze k leur ontbreekt; 
ook bij d it exemplaar is desondanks het taylorianum -type nog duidelijk te herkennen.
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foto 3: Con. taylorianum (atypisch) foto: de Boer foto 4: Tussenvorm
(Con. taylorianum-ernianum) foto: de Boer

foto 3: de voor Con. taylorianum geldende korte, gedrongen wigvorm is nauwelijks te 

herkennen, daar de corpuscula van boven bijna zijn afgerond; van de (bijna) kraakbeen
achtige kiel is alleen op de buitenste uiteinden nog een geringe (overigens niet rood 

gekleurde) rest te bespeuren; de kleur der corpuscula is vrij licht groen en de spleet is 

weliswaar zeer ondiep, doch geopend; dit is een typisch taylorianum-exemplaar. 
foto 4: in cultuur onder de naam van Con. taylorianum, doch mist enige der typische 

eigenschappen daarvan en vertoont enkele ernianum-eigenschappen, zoals de niet ver

harde kiel, die geen spoor rood (of rosé) vertoont en de vrij grote afmetingen der 

corpuscula; de kiel is echter niet scherp genoeg en de corpuscula zijn van boven te 

weinig spits dakvormig voor Con. ernianum, terwijl ook de spleet vrij ondiep en weinig 

gapend is. Men kan deze plant zowel als een atypische taylorianum, als een atypische 

ernianum beschouwen, m.a.w. het is een tussenvorm.

Conophytum ernianum

foto 5: Con. ernianum (typisch) foto: de Boer foto 6: Con. ernianum (typische
en atypische vormen) foto: de Boer

foto 5: typische ernianum-vorm. kleur kalkachtig-groen, spleet vrij diep en gapend, kiel 
en spleetranden slechts bij een enkel exemplaar rosé gekleurd, kiel scherp en typisch
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gepuncteerd; corpuscula van boven spits dakvormig, punctering minder dicht dan bij 

Con. taylorianum het geval is, en hier en daar zeer licht verheven, 

foto 6: geheel links 2 typische ernianum-corpuscula met grote punten, geheel rechts 
beneden een zeer lage atypische ernianum-vorm, op de achtergrond (boven) een typi

sche, vrij lange en vrij donker groene ernianumplant met veel kleinere punten dan het 
geheel linkse exemplaar.

foto 7: Geheel links en links boven en
kele typische, vrij hoge ernianum-vormen; 
geheel rechts en rechts boven enkele vrij 
typische doch iets te ronde ernianum-cor

puscula, in t midden een plant met vrij lage 
corpuscula, die zowel ernianum- als taylo- 
rianum-eigenschappen vertonen, (hoewel 
de ernianum-eigenschappen de overhand 

schijnen te hebben) en welke als tussen
vorm is te beschouwen.

foto 7: Con. ernianum (typische-,
atypische- en tussenvorm) foto: de Boer

Conclusies:

De vindplaatsen van Con. Taylorianum en van Con. ernianum zijn niet ver van elkaar 

verwijderd en ten dele zelfs dezelfde (Wittputz); beide conophyten zijn wat vorm en 
tekening betreft volgens hetzelfde schema gebouwd (kort, tweelobbig, wigvorm, punc

tering) en een deel van de eigenschappen van de eno soort is in meer of mindere mate 
in de andere soort terug te vinden; de verschillen zijn grotendeels van kwantitatieve 
aard en verdwijnen onder bepaald klimatologische omstandigheden zelfs gedeeltelijk 
(kleur van dae kiel, al of niet verhevenheid der punten); de bloeitijd en de bloemkleur 

zijn gelijk en bij gezamenlijke cultuur van de twee vormen moeten maatregelen worden 
genomen, om onderlinge bestuiving te voorkomen.

Weliswaar zijn er type-planten in cultuur, welke alle of bijna alle in de literatuur ver
melde eigenschappen en verschillen vertonen en die zonder enige twijfel direct kunnen 
worden herkend, maar er zijn ook exemplaren, welke slechts een deel der typische 
eigenschappen van één der twee vormen bezitten en welke dus als atypisch moeten 

worden betiteld; daarnaast worden er in de cultuur ook nog enkele exemplaren aange
troffen, waarvan de soort moeilijk is vast te stellen en die als tussenvorm moeten wor

den beschouwd. Zo zijn er taylorianum exemplaren zonder karmijn-rood gekleurde en 
bijna kraakbenige kiel (ev. zijn de resten van deze twee eigenschappen nog slechts op 
de buitenste kieluiteinden in geringe mate waar te nemen); andere taylorianum exem
plaren zijn zeer licht groen van kleur, terwijl enkele ernianum-exemplaren vrij donker 
groen zijn; de spleet kan bij ernianum-exemplaren ondiep en weinig gapend zijn, er zijn 

iets hogere, scherper gekielde taylorianum- en korte, gedrongen, minder scherp gekielde 
ernianum-exemplaren, enz.

Het lijkt daarom wenselijk, niet te spreken van twee afzonderlijke, zij het na aan elkaar 
verwante, soorten, doch van twee variëteiten van dezelfde soort, die beide een bepaalde
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variatie-breedte bezitten en welks variatie-breedten elkaar gedeeltelijk overlappen, zo
dat men krijgt:
1. Con. taylorianum var. Taylorianum met de typische, voor taylorianum vermelde eigen

schappen.
2. Con. taylorianum var. ernianum, met de typische, voor ernianum vermelde eigen

schappen.
en daarnaast:
a. atypische vormen welke weliswaar een deel der typische eigenschappen missen, 

doch waarvan de variëteit (taylorianum, resp. ernianum) nog wel is vast te stellen;
b. enkele tussenvormen uit het overlappingsgebied der beide variatie-breedten, die 

men als exemplaren van de ene variëteit, zowel als van de andere variëteit kan 
beschouwen.

B e stu u rsm e d e d e lin g
Het Succulentarium te Wageningen is een prachtige instelling waar omtrent 
gedurende de laatste maanden wel eens twijfel bestond, aangaande eigendom 
van de planten en of de collectie in Wageningen kan blijven.
Het doet ons genoegen, dat vrees omtrent dat laatste volkomen ongegrond 
bleek te zijn.
Zoals reeds lang was voorzien maar nimmer tot uitvoering is gekomen, zal 
er nu een commissie worden gevormd om de zaken van het Succulentarium 
van nabij te volgen; leden voor deze commissie worden aangezocht. Op de 
eerstvolgende algemene vergadering hoopt het bestuur hierover nadere 
mededelingen te kunnen doen.

A d re sse n  a fd e lin g sse c re ta r is se n
De volgende afdelingen hebben een nieuwe secretaris: 
Delfzijl: Mevr. J. M. Smit-Reesink, Trekpad 12, Delfzijl. 
Dordrecht: H. Bosman, Vinkenpolderweg 25, Alblasserdam.

D e 23ste
Het Dagelijks Bestuur van Succulenta maakt met veel genoegen melding van 
de oprichting van een afdeling in Hoogeveen. Secretaris van de 23ste afde
ling is de Heer N. J. Dubbeldam, De Eiber 219, Hoogeveen.
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B A L A N S  p

Activa

1968 (1967)
Giro f 3834,60 i f 2542,93)
Bank f 269,38 (ƒ 26,25)
Kas f 5,35 ( f 6 1 ,- )
Spaarbank f 2436,07 ( f 5531,98)
Effecten f 7000,— ( f 4000,— )
3 Landenconferentie f 100,— ( f 100,— )
Bibliotheek enz. f  p.m. (ƒ p.m.)

f  13645,40 (ƒ 12262,16)

Staat van Bat

Lasten

1968 (1967)
Exploitatie tijdschrift f 13360,69 ( f 11552,51)
Bibliotheek f 441,72 ( f 366,75)
Porti en drukwerk f 1049,16 ( f 801,71)
Tentoonstellingen f 114,27 ( f 100,50)
Ten onrechte ontv. bedragen f 126,— (ƒ 26,15)
Bankkosten f 21,21 ( f
Clichéfonds f 100,— (ƒ - , - )
Vergaderingen f 413,35 ( f 172,55)
Diversen f 170,24 (ƒ 871,34)
Saldo f 1476,79 ( f 3592,41)

f  17584,90 (ƒ 17483,92)

Begr

Inkomsten

Contributies f 13000,—
Clichéfonds f 2800,—
Advertenties f 500,—
Rente ƒ 200,—
Verkoop van boeken en tijdschriften ƒ 200,—

ƒ 17000,—
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1 - 12 - 1968

Vooruit ontvangen contributie
Nog te betalen
Kapitaal

1968
f 523,21 
ƒ 602,13 
ƒ 12520,06

Passiva

(1967)
( f  861,34) 
(ƒ 357,55) 
(ƒ 11043,27)

ƒ 13645,40_________ (ƒ 12262,16)

Lasten 1968

Baten

1968 (1967)
Contributies 1968 f 11879,68 ( f 11053,36)
Oude contributies f 312,92 ( f 1013,36)
Vooruit ontv. i. d. f 523,21 ( f 801,34)
Verkoop boeken en tijdschr. f 481,15 ( f 989,22)
Advertenties f 701,— (f 3072,05)
Clichéfonds f 3000,44 ( f
Rente f 583,44 ( f 458,64)
Diversen f 103,50 (ƒ 36,15)

f 17584,90 ( f 17483,92)

Uitgaven

Exploitatie maandblad f 9000,—
Secretariaat (incl. drukwerken) f 1000,—
Jubileum f 3000,—
Tentoonstellingen f 1000,—
Bibliotheek f 500,—
Nieuwe Folder f 1000,—
Uitvoering nw. ideeën f 1000,—
Onvoorzien f 500,—

f 17000,—
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Program m a
van de feestelijkheden in verband met het 50-jarig jubileum.

Zaterdag 17 mei
10.30 uur Jaarvergadering in hotel Wittebrug - Badhuisweg 251, Den Haag,

te berieken vanaf station H.S. met lijn 9 en vanaf station S.S. 
eveneens met lijn 9 (halte Bosbrug).

11.30 uur Opening van de jubileumfeestelijkheden en bezoek aan de ten
toonstelling in „Klein Zwitserland” , Kwekerijweg. (Kas van de 
Gemeentelijke Plantsoenendienst.)

13.00 uur Lunch in „Op Gouden Wieken” , Scheveningseweg 37 te Scheve- 
ningen.

14.30 uur Congres in „Op Gouden Wieken” met als sprekers de heren
J. D. Donald, J. C. v. Keppel en W. Rausch.
Het diner zal eveneens daar plaatsvinden.

Zondag 18 mei
11.00 uur Besluit van het congres met een lezing van de erevoorzitter van 

„Succulenta” , de heer A. F. H. Buining.
De kosten van de maaltijden zijn: lunch ca. ƒ 6,— , diner ca. ƒ 14,— . De 
overnachting in „Op Gouden Wieken” , incl. ontbijt bedraagt ca. ƒ 15,— . 
Degenen die gebruik wensen te maken van lunch en/of diner en/of overnach
ting gelieven dit vóór 1 mei a.s. op te geven aan Mevr. Ruitinga, Escamplaan 
798 te Den Haag.

ALGEMENE VERGADERING OP ZATERDAG 17 MEI 1969.

Het programma van de algemene jubileum-vergadering op zaterdag 17 en 
zondag 18 mei a.s. in 's-Gravenhage is als volgt samengesteld:
Agenda 1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen der vergadering van 18 mei 1968.
3. Verslag van de secretaresse over 1968.
4. Rekening en verantwoording van het financiële beheer over 

1968 met toelichting van de algemeen penningmeester en ver
slag kascontrolecommissie door de afdeling Amsterdam.

5. Begroting 1969.
6. Vaststelling contributie 1969.
7. Ingekomen stukken en voorstellen.
8. Benoeming hoofdbestuursleden.
9. Benoeming kascontrole-commissie 1969

10. Vaststelling plaats volgende algemene vergadering.
11. Bespreking maandblad Succulenta.
12. Rondvraag en sluiting.

Toelichting punt 7.
De afdeling Rotterdam heeft voorgesteld voor de herziening van de Statuten 
en Huishoudelijk Reglement een Statuten-commissie in te stellen.
Het Hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot benoeming van een redactie
commissie, een adviescommissie voor het Succulentarium en een adviescom
missie voor het aanschaffen van boekwerken voor de bibliotheek.
Punt 8: Het Hoofdbestuur stelt voor wederom te benoemen in hun functie 
mevrouw E. A. M. Verduin-de Bruyn en de Heren H. van Beek, G. J. Eilander, 
P. K. Lensselink, J. W. Minjon en W. J. Ruysch.
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Op bezoek bij liefhebbers in Uruguay

Een expeditie maken naar zuid Am erika met het doel er onbekende cactussen 
te vinden is voor de liefhebberij van groot belang. M et deze planten en zaden 
er van w ordt onze verzamelwoede gestimuleerd. O ver die reizen worden ver- 
slagen geschreven, maar hoe het een liefhebber vergaat in deze landen hoort 
men niet.

Het bloed kru ipt waar het niet gaan kan en zodra ik van de heer Bommeljé 
- die het thu isfront verzorgde gedurende mijn reis - bericht kreeg dat er een 
lid voor succulenta was genoteerd in Montevideo, stond een bezoek aan deze 
nieuwkom er bij voorbaat vast.

M et belangstelling had ik steeds de artike ltjes gelezen die werden geschreven 
over een bezoek aan de een of andere liefhebber. Men leert daar altijd van. 
W at de een met weet, weet een ander. V erder is het van nog meer waarde te 
lezen hoe een ander zijn kuituur aanpast aan zijn standplaats mogelijkheden. 
Deze zijn immers in de meeste gevallen verschillend en hoe zouden die hier 
in Uruguay zijn?

In Zuid-Am erika is het aantal liefhebbers op een hand te tellen, ik was dus zeer 
nieuwsgierig hoe die enkelen het maken. Een ding hebben zij op ons in Europa 
voor, het materiaal groe it om de hoek van de deur!

Marchesi en Rausch in gesprek voor een Gedeelte verzameling in een schuurtje
cactus schuurtje

De heer Marchesi, van beroep botanicus, ontving ons op de universite it van 
M ontevideo waar hij werkt. U iteraard was hij in ’t begin gereserveerd tegen
over ons, doch toen hij hoorde dat w ij slechts een studiereis maakten zonder 
enig commercieel doel te dienen, nodigde hij ons u it hem de volgende dag 
thuis te bezoeken om zijn verzameling te zien en van gedachten te w isselen. 
Om negen uur dertig waren w ij aanwezig en werden nu vriendelijk  ontvangen 
door de heer en mevrouw Marchesi. Hierna barste het gesprek los. V oor mij, 
met een verzameling speciaal gericht op het geslacht Notocactus, was dit
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van groot belang o.a. in verband met allerlei moeilijkheden op onze aan
staande tocht die ik wel verw achtte maar waar ik nog ju is t beeld van had. Om 
er een te noemen, de groeiplaatsen en hoe ze te bereiken.

Naast de notocactussen is de collectie  opgebouwd uit planten die ook in 
Uruguay inheems zijn en in het aangrenzende Brazilië en Paraguay, een goede 
gelegenheid dus om te zien wat men er kan verwachten. De verzameling 
heeft een w etenschapelijk doel; hij w il de voorkom ende planten groepsge
w ijs opnieuw bewerken. Het geeft enorm veel w erk d it nauwkeurig te doen. 
Naar zijn zeggen is het geen kunst de nom enclatorische knoop groter te 
maken doch meer om ze te ontwarren. Gedurende vie r jaar is hij daarmee 
reeds bezig. De meeste tijd vergt het bijeen brengen van de planten van ver
schillende groeiplaatsen. Uruguay is w eliswaar een klein land in zuid Amerika 
maar toch v ijf maal groter dan Nederland. Er moeten dus flinke afstanden 
overbrugd worden. 'N atuurlijk  kan men in enige weken geheel Uruguay rond 
rijden maar van een onderzoek van enige betekenis is dan geen sprake. „M en 
kan zich in zo’n geval een vaag beeld vorm en” , zegt hij. Na beëindiging van 
onze drie maanden durende reis door Uruguay, waarin w ij ongeveer een 
tiende gedeelte van dat land nog maar betrekke lijk  konden onderzoeken, 
begrijp ik nu deze opm erking beter.

Marchesi verzam elt slechts de botanische soorten die in zijn tuin een plaats 
vinden. Naast het voordeel de planten nabij de deur te vinden is er het nadeel 
dat men ze, na verplaatsing in eigen tuin, m oeilijk allen in het leven kan 
houden. De natuur past een zeer grote selectie toe. Veel planten gaan door 
haar toedoen ieder jaar dood. D it komt dus ook in een verzameling voor die 
het hele jaar buiten b lijft staan. Men moet dan de open plaatsen weer aan
vullen, er weer voor reizen enz. Daarom worden de planten bij nadering van 
slecht weer, b.v. vorst, in schuurtjes en onder een afdak van zijn huis ge
plaatst. G evoeliger soorten als Frailea en de kleinere notocactussoorten 
vinden hierin een perm anent plaatsje. De grote planten die d ikw ijls  wat har
der zijn, staan op een geplaveid gedeelte van de tuin.

De planten zijn in een mengsel van 
humus en zand opgepot in aarden pot
ten. In verband met zijn studie neemt 
hij veel zaaiproeven. De zaaipannen 
staan to t in de huiskamer. H ier onder
vindt m ijnheer Marchesi echter con- 
curentie van mevrouw Marchesi die 
een liefhebber is van de 'andere suc
culenten’, zoals Lithops en Conophy- 
tum. Overigens is d it wel een ïdeale 
oplossing.
De heer Marchesi maakt zoals gezegd 
veel reizen en vond zodoende zeer 
interessant materiaal.
Zijn eerste beschrijving zal een dezer 
dagen verschijnen van een nieuwe 
soort die hij Notocactus alosiphon zal 
noemen.Notocactus allosiphon
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Deze planten hebben wij nadien ook gevonden en staan nu in mijn verzame
ling. Hij maakt ook studie van de samenstelling van het gesteente waar de 
cactussen al of niet op voor komen en geeft hieraan verschillende waarden.

Een opsomming geven van al het voorhanden zijnde materiaal zou te ver voe
ren doch de grote exemplaren van Notocactus werdermannianus waren de 
showstukken in de verzameling. De opvallende gele doorns van deze planten 
doen denken aan Eriocactus leninghausii. In dit licht gezien waren wij het er 
over eens dat het onjuist is de geslachten Eriocactus alsmede Brasilicactus op 
te nemen in Notocactus zoals Buxbaum doet. Zij verschillen er van in bloem, 
zaad en vruchtvormen.

Kleine geslachten van soorten met speciale kenmerken kunnen beslist waar- 
devol zijn en geven een goede begrenzing van de geslachten onderling wat 
blijkt uit bovenstaand voorbeeld. Waarom dan nieuwe ondergeslachten maken? 
Dit is in principe hetzelfde doch maakt de knoop nog ingewikkelder.
De opstelling van het kleine geslacht Uebelmannia door Buining is volgens 
mij daarom zeker gerechtvaardigd waar het hier eveneens een speciale groep 
betreft. Bovendien geloof ik dat er aan soortkennis een veel grotere beteke
nis moet worden gehecht.

Natuurlijk moest mevrouw Marchesi verschillende pogingen ondernemen ons 
aan tafel te krijgen.

[ Na de uitstekende maaltijd ging het 
gesprek voort. Er is nu eenmaal veel 
te discussiëren in de cactuswereld 
en daarom was het allang vier uur 
geweest toen wij afscheid namen 
van dit vriendelijke liefhebbers echt
paar.
Aan het einde van onze reis bezoch
ten wij onze vrienden nogmaals 
waarbij het gesprek ging over onze 
vondsten. Het bleek dat wij nu op 
onze beurt zijn verzameling konden 
\nanvullen met enige nieuwigheden 
die hij nog niet kende, waaronder 
de door mij beschreven Notocactus 
rauschii. Onnodig te zeggen dat dit 
wederom een prettige dag werd van 

ons verblijf in het kleine maar gastvrije en gezellige Uruguay.

van m evr. M archesi

61



O v e r  a a lt je s  (2 )
J. G. A. Luijten

Behalve het cactuscystenaaltje (Succulenta 1968, blz. 54) is er nog een ander 
aaltje dat voor ons, succulentenverzamelaars, van belang is. D it is een aaltje 
van het geslacht Meloidogyne, een w ortelknobbelaaltje.

De levenswijze van de w orte lknobbelaa ltjes is in grote trekken ge lijk  aan die 
van de cystenaaltjes. Toch zijn er enkele verschillen. Terw ijl de cystenaaltjes 
a ltijd aan de oppervlakte van de w orte l blijven, kunnen de w ortelknobbelaaltjes 
ook binnen in de w orte l voorkom en. Z ij veroorzaken, zoals hun naam al aan
geeft, een knobbelachtige opzwelling van de wortels. De w orte lgroe i w ordt 
ook door deze aaltjes sterk geremd, waardoor de plant kan gaan kwijnen. Een 
belangrijk verschil tre ft men aan bij de eieren. Deze bevinden zich niet in 
cysten, maar worden in een geleiachtige massa tussen de w orte ls afgezet. 
Het is echter ook m ogelijk dat de eieren binnen in de wortel gelegd worden. 
De larven kunnen dan, als de wortel geschikt is (vlezig), daar blijven, of, in
dien d it niet het geval is, een andere wortel opzoeken. De buiten de w orte l af
gezette eieren zijn, in tegenstelling tot die in cysten, gevoelig voor uitdroging. 
Z ij komen uit zodra de omstandigheden, d.w.z. tem peratuur en vochtgehalte 
van de grond, gunstig zijn en hebben daartoe, weer in tegenstelling to t die in 
cysten, geen afscheidingsprodukten van w orte ls nodig. De larven zijn, meer 
dan de eieren, gevoelig voor te natte grond.

M ijn ervaring met w orte lknobbelaa ltjes be tre ft uitsluitend 'vetplanten' (geen 
cactussen; ik weet ook niet o f zij op cactussen voorkom en). De besmetting 
ging bij mij uit van een Trichodiadema densa (verkade-album Vetplanten, af
beelding nr. 32). Deze plant, met in de grond een knolletje, liep na het ver
versen van de aarde en het terugsnoeien in het voorjaar altijd krachtig uit, 
om daarna ge le ide lijk  te gaan kwijnen. Omdat zij maar zelden bloeide, be
sloot ik haar eind 1967 weg te doen. Daarbij tro f het mij dat een broedplantje 
van Bryophyllum daigremontianum, dat erb ij in de pot gevallen was, knobbelige 
w orte ltjes had. Een bij de ouderplant terecht gekomen broedplantje had 
normale, draaddunne w orte ltjes. Een knobbeltje, onder het m icroscoop in een 
druppeltje w ater uiteen geplozen, gaf enkele aaltjes te zien.

Wegens ruim tegebrek had ik in de w in ter van 1966-67 een aantal vetplanten, 
waaronder de Trichodiadema, bij e lkaar in een bakje gezet. Ik tro f dan ook bij 
verschillende andere planten ziekteverschijnselen aan. Een Aloë (mitriformis?) 
met bruin geworden bladpunten had knobbelig gezwollen wortels, die boven
dien gedeelte lijk  vergaan waren. In het voorjaar van 1968 moest ik nog een 
Sempervivum arachnoideum weg doen, die ondanks regelmatig gieten geheel 
verdroogd was en sterk aangetast bleek.

V oor de bestrijd ing van w orte lknobbelaaltjes geldt eveneens: de aangetaste 
planten opruimen, verdachte planten isoleren en voorkomen dat een even
tuele besmetting zich verbre idt. Gelukkig is het bijna altijd m ogelijk vetplanten 
te stekken en zo gezond te maken.

Een enkel woord nog over de natuurlijke bestrijd ing van aaltjes, die door de 
heer de Zwaan in zijn artike l (Succulenta 1968, blz. 105) gepropageerd wordt. 
Het is bekend dat aaltjes natuurlijke vijanden hebben, voornam elijk de ge-
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noemde schimmelsoorten. D oor de ontw ikkeling hiervan te bevorderen kan 
men een plaag zeker onderdrukken. U itroeien kan men haar zo echter niet. Er 
ste lt zich nl. een nieuw evenwicht in, met een lage aaltjesdichtheid. D it even
w ich t kan verschuiven zodra de omstandigheden zich w ijzigen, bv. als door 
vertering van het organische materiaal het aantal schimmels afneemt.

Men moet dan ook steeds met een heropleving van de aaltjes rekening hou
den, al is het maar bij bepaalde planten zoals oudere exemplaren die men niet
elk jaar verpotten w il. Intussen vorm t 
besmetting voor die van anderen.

Afdeling DELFZIJL en Omstreken.

Vergadering Succulenta afd. D e lfz ijl en 
Omstreken op donderdag 23 januari in de 
Nieuwe Doelen te Appingedam.
D oor afwezigheid van de voorz itte r was 
de leiding van de vergadering in handen 
van de Heer Hofstee. Deze heette allen 
welkom en opende de vergadering.
Het jaarverslag van de secretaris werd 
goedgekeurd.
De heer Koops schreef, dat hij wegens 
ongeregelde diensten niet in staat is lan
ger voorz itte r van de afdeling te blijven. 
Daarom verzocht hij van deze functie te 
worden ontheven. Ook stelde de heer 
Meerman zich niet langer beschikbaar als 
secretaris, wegens het ontbreken van te 
lefoon en de grote afstand waarop hij 
woont.
De vergadering ging hiermee accoord en 
ging over to t het verkiezen van een nieu
we voorzitter, secretaris en later bestuurs
lid. Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: E. Horlings, Piet Heinstraat 48, 
Delfzijl, tel. 05961 -3115.
Secretaresse: J. M. Smit-Reesink, Trek- 
pad 12, Delfzijl, tel. 05961 -4127. 
Penningmeester: C. Schanssema, Farm- 
summerweg 81, Appingedam.
Alg. Adjunct: K. H. Hofstee, Kolholster- 
weg 10, Z ijld ijk .
Lid: P. W esterhuis, Prof. B lecourtstraat 
26, Appingedam.

V erder werden plannen en voorstellen 
voo r het jaa r 1969 besproken. Plannen 
bestaan voor excursies in eigen kring, be
zoek aan de Hortus in Groningen, be
zoek aan een kwekerij, een zaaiwedstrijd 
en een voordracht over het bestrijden van 
ongedierte en ziekten.

J. M. Smit-Reesink 
Afd. Secretaresse

de verzameling een m ogelijke bron van

Afd. ARNHEM

Op 13 maart hield onze afdeling z ’n maan
delijkse bijeenkomst. Ditmaal kwamen w ij 
bijeen bij de heer Barkel te Arnhem. Het 
doel van deze avond was nader van ge
dachten te w isselen over het gebru ik van 
onderstammen.
De heer Meesters gaf een in le id ing waar
in hij o.a. stelde, dat de keuze van de 
onderstam van verschillende faktoren af
hankelijk is, zoals:
1. Enten w ij een zaailing o f een oude 

plant.
2. Bij welke tem peratuur overw interen 

onze planten.
3. W anneer g roe it onze ent.
Zaailingen enten w ij bij voorkeur op Pei- 
reskiopsis. Ent liever niet op Trichocereus 
spachianus wanneer w ij gewoon zijn onze 
planten bij plm. 5° te laten overw interen. 
Spachianus heeft liever een temperatuur 
van 10-15° C. Probeer tevens een onder
stam te kiezen, die ongeveer in dezelfde 
periode g roe it als de ent. D it om te voor
komen, dat o f de onderstam leeggezogen 
w ordt en hergroei m oeilijk zal lukken of 
de ent geprikkeld w ordt to t groei, te rw ijl 
deze nog in rusten is daardoor slecht of 
niet zal bloeien.
Na de in le id ing volgde een uitgebreide 
diskussie.

Drukkerij van Spijk N V.
Postbus 210 - Venlo 

*

Drukker van «Succulenta»
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Afd. ZEELAND

Programma komende vergaderingen

10 april: een lezing door Dhr. P. M. de 
Kleyn over het geslacht mammillaria en 
een plantenquiz, te houden door de heer 
F. K. A. Noltee, voorzitter.

8 mei: een bezoek aan de plantenkassen 
van de heren P. Dekker en J. Antheu- 
nisse.

12 juni: een lezing door dhr. Noltee over 
mesems en door dhr. Dekker over het 
geslacht Lobivia.

Juli: vakantiemaand, geen vergadering.

Afd. ROTTERDAM

Op onze bijeenkomst zaterdag 8 maart, 
heeft, na het afdoen van enkele huishou
delijke zaken, de voorzitter voor ons een 
lezing gehouden over de cereussen van 
Zuid-Amerika. Ter illustratie voor zijn voor
dracht had de heer Bravenboer een aantal 
zeer mooie cereussen meegebracht. Aan 
de hand van deze, toonde hij ons het 
onderscheid tussen de verschillende ge
slachten en specie's. De lezing werd on
derbroken door een gezellige pauze, waar
na spreker zijn lezing vervolgde, maar nu 
aan de hand van dia's. Vragen werden ge
steld waarop gedachtewisseling volgde 
zodat het een gezellige nuttige avond is 
geworden.

J. L. DE SLEGTE,
Schiebroeksesingel 31

W at be te k e n t  d ie  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 ont
vangst van f 3,50 per postwissel of 
storting op postrekening 70806 t.n.v. 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredase- 
weg 54, Rijsbergen N.Br.
Vice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2. Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, 
Doornstraat 172a, Scheveningen, Postrek. 
68 05 96 of rekening 35700703, Raiffeisen- 
bank, Keizerstraat 122, Scheveningen.

Nieuwe leden
Bijschrijvingen Nederland:
Mej. E. M. Moerman, Dorpsstraat 9, Kou
dekerk a.d. Rijn.
J. H. de Vink, Marjoleinstraat 6, Noordwijk.
K. W. Jager, Nassaustraat 44, Veendam. 
H. van den Akker, Bijenhofstraat 55, Leeu
warden.
H. J. Scharphof, Kerkstraat 25, Nijverdal. 
M. J. J. Bonting, Rozenhoflaan 4, Zutphen. 
R. Verhoosel, Hekbergstraat 10, Hoens- 
broek, Limburg.
A. C. van Dorssen, Grote Drift 61, Beilen. 
A. Zomer, 1e Zandwijkje 6a, Hollandsche- 
veld.
Mevr. A. Dubbeldam-Otten, De Eiber 219, 
Hoogeveen.
J. Redert, Mr. Troelstrastraat 7, Vlaardin- 
gen.
Drs. J. H. Storms, Bremlaan 5, Rhenen. 
Mevr. C. M. van Leeuwen-Hamers, Schou
dermantel 31, Bunnik.
Bijschrijvingen Buitenland:
Walter Rausch, Enzianweg 35, 1224 Wien- 
Aspern, Osterreich.

Fa. Gebroeders van Straalen

Utrecht, Daalseweg 140. Tel. 030-441578
U itgebreid sortim ent cactussen waar
onder diverse soorten entstammen. Aan 
verzamelaars kan i.v.m. tekort aan per
soneel uitslu itend worden geleverd op 
de kwekerij. Zondags gesloten.

Succulentenkwekerij
H. va n  D O N K E LA A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1969 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Redacteur: W. STERK, Wevestr. 9, Stip
hout (post Helmond). Tel. 04920-23903. 
Bibliothekaris: J. Magnin, Kromhoutstraat 
200, Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Ne
derland en België f 12,50 en voor leden in 
het buitenland ƒ 15,- per jaar met gratis 
maandblad „Succulenta".

Kopij moet uiterlijk de 18e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Bij het gouden jubileum van "Succulenta” , de op een na eerste vereniging 
in Europa op het gebied van cactussen en vetplanten, past een speciaal num
mer van ons orgaan en een woord ten geleide. Het jaar van oprichting bracht 
het einde van de 1e wereldoorlog, van de mobilisatie in eigen land en na alle 
spanningen een natuurlijk streven naar meer rust bij de wonderen van de na
tuur, waartoe elk mens zich instinctief aangetrokken voelt. Het verzamelen 
en bestuderen van cactussen en vetplanten is een logisch uitvloeisel daar
van. Het kan beperkt worden tot een kleine ruimte en kan zelfs binnenshuis 
bedreven worden. De variatie in soorten is bijna even groot als onder de men
sen. Bovendien zijn cactussen en vetplanten uitermate dankbaar. Zij groeien 
en bloeien als dank voor een eenvoudige goede behandeling, zij vermeer
deren zich gemakkelijk en transplantaties vormen voor hen vaak een gunstige 
ingreep. Hun karakter is sterk gevarieerd van uiterste zachtheid tot felle 
stekeligheid. Botanische vormen zijn eigenlijk nog een onderontwikkeld ge
bied, hun naamgeving is vaak nog onzeker, hun voorkomen nog lang niet 
volledig geëxploreerd. Geen wonder dat zij fascinerend werken en tot expedi
ties aanleiding geven naar streken welke overigens niets te bieden hebben. 
Onze vereniging speelt in al deze aktiviteiten een internationale rol die ons 
land waardig is. Als de heren Buining en van Vliet elkaar al niet gekend had
den, zouden zij de ontmoeting van Livingstone en Stanley na 100 jaar in 
Zuid-Amerika hebben kunnen nadoen! Ons tijdschrift, onze verzameling in 
Wageningen en de aktiviteiten in de afdelingen leggen alle getuigenis af van 
de bloei van onze vereniging in wetenschappelijk opzicht en als een van de 
schoonste vormen van vrijetijdsbesteding. Zo gaan wij met vertrouwen de 
2e helft van de Succulenta-eeuw tegemoet met het vaste doel voor ogen op 
de ingeslagen weg voort te gaan en met enthousiasme van alle leden onze 
studie en liefhebberij verder uit te bouwen tot groter inhoud en perfectie.

Ir. A. F. H. Blaauw
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O n tstaa n  en je u g d ja re n  van  S u c c u le n ta
C. Bommeljé

Bij het vijftig-jarig jubileum van Succulenta gaan onze gedachten terug naar 
de eerste jaren van onze vereniging. Reeds lang voor de oprichting van Suc
culenta waren in ons land verzamelingen van succulenten aanwezig. In hor
tussen en op buitenplaatsen vond men grote collectie's, vooral van Agaven 
en Aloës, terwijl in het begin van de negentiende eeuw steeds meer cac
tussen ingevoerd werden. In de oude jaargangen van Succulenta vindt men 
vele artikelen over oude plaatwerken, waaruit de belangstelling blijkt voor 
deze wonderlijke gewassen.
Toch waren er in het midden van de vorige eeuw ook al meerdere particu
lieren die deze planten met voorliefde kweekten. Het waren een beetje ro
mantische buitenbeentjes, die de liefhebberij op hun eentje bedreven. De 
genreschilder Spitzweg 1808-1885 gaf daarvan een kostelijk beeld met zijn 
schilderij "Der Kakteenfreund". Dat er in deze tijd in ons land reeds een be
langrijk aantal cactusliefhebbers waren bewijst de uitgave, bij intekening, van 
het "handboek tot de kennis en voortkweeking van alle bekende cactus
soorten” door J. J. Krook in 1854.
Deze geisoleerde liefhebbers te organiseren was geen gemakkelijke taak. 
Toen onze heer Duursma in 1911 de botanische tuin in Groningen bezocht 
en daar voor het eerst een grote collectie succulenten zag, ontwaakte bij 
hem het verlangen de succulentenliefhebbers te organiseren, naar het voor
beeld van de Duitse vereniging die in 1892 opgericht werd.
In Floralia en Onze Tuinen begon Duursma artikelen te schrijven, enkele 
kwekers verstrekten namen van hun afnemers, de relaties groeiden en na 
enkele vergeefse pogingen werd in 1919 onze vereniging opgericht. Het be
stuur werd gevormd door de heren H. W. Ferrée voorzitter, G. D. Duursma 
secretaris en C. H. Prins penningmeester. De contributie was ƒ 1,50 per jaar. 
Zo waren wij dan de tweede landelijke succulentenvereniging in de gehele 
wereld. De heren Ferrée en Prins bedankten al spoedig, doch Duursma bleef 
en vormde met de heren J. J. Verbeek, Wolthuys als voorzitter en J. M. van 
den Houten als penningmeester, het driemanschap dat aan Succulenta ge
stalte gegeven heeft.
De heer Duursma was de taai volhardende doorzetter, die vele jaren het sec
retariaat verzorgde en als redacteur ontelbare artikelen schreef. De meeste 
leden kenden G. D. D. alleen uit het maandblad, hij verscheen niet veel op 
vergaderingen.
schrijver met journalistieke flair, spreker op vele vergaderingen van volks
universiteit en afdelingen. Een man met grote fantasie, hij was het die de 
mooie naam "Succulenta" crëeerde. Was Duursma hoofdzakelijk Duits ge
oriënteerd, Verbeek Wolthuys had relaties in Amerika; met Dr. Rosé was 
hij zeer bevriend, hetgeen in Succulenta tot uitdrukking kwam. 
Penningmeester van den Houten was een rustiger figuur, als H.B.S. leraar 
een uitstekend docent, die zich vooral interesseerde voor de vetplanten, hij 
had goede connecties in Zuid-Afrika en bezocht in zijn vakanties een groot 
aantal belangrijke verzamelingen in Europa. Alle Nederlandse boeken op 
succuleniengebied, die in deze tijd verschenen, zijn geschreven door deze
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drie bestuursleden. Het maandblad Succulenta begon heel sober. De zes 
nummers van de eerste jaargang bevatten 24 bladzijden. Daar de ledenlijst 
begin 1920 nog maar 116 namen telde is deze eerste jaargang zeer zeldzaam 
geworden. Er werden ook zeldzame theorien in verkondigd, bijv. in nummer 
5. In een artikel "iets uit de geschiedenis der cactéeen’. "Alles is dor en 
droog. De lucht trilt van de warmte. Maar gelukkig, er komt beweging in. De 
wind zet op, neemt toe. Wat komt daar ginder vanaf de windzijde over de 
vlakte rollen? Het zijn grote bollen, met een verwilderd voorkomen, want het 
dorre prairiegras kleeft er aan vast. Maak dat ge uit den weg komt, want 
met zóó'n bal, van één tot anderhalve meter doorsnede, aan alle zijden met 
scherpe punten bezet valt niet te spotten!" Er stond nog wel boven (autheurs- 
recht voorbehouden), de redactie zette er onder "dat zij het met den geachten 
schrijver niet in alles eens waren en er op terug zouden komen".
Met het ledental groeide het tijdschrift in omvang en kwaliteit. In het jaar
verslag over 1924 lezen we dat het ledental op 1 jan. 1925 gestegen was tot 
413 "niet het minste tengevolge van de Haagse Vetplantententoonstelling” . 
De tentoonstellingen zijn altijd een prima middel geweest om nieuwe leden 
aan te trekken. Met gerechtvaardigde trots kon secretais Duursma melden: 
"De vijfde jaargang van Succulenta bereikte een omvang van 180 pagina's, 
versierd met niet minder dan 107 fraaie afbeeldingen. Vooraanstaande bui
tenlanders kwamen er ongevraagd en openlijk voor uit, dat op vetplanten- 
gebied ons tijdschrift thans het beste der wereld is."
Succulenta was de kinderschoenen ontwassen en heeft verder zijn taak op 
eervolle wijze vervuld, dankzij de belangeloze medewerking van vele leden, 
tot op dit ons gouden jubileum.

E sc o b a r ia  h e ste ri (W rig ht) F. Buxb.
Coryphantha hesteri W right 

W. J. M. Sterk

Waarschijnlijk zullen veel lezers zich bij dit opschrift afvragen of het nu wel 
nodig is telkens weer nieuwe namen te maken voor dezelfde plant. In dit 
geval is het echter zeer belangrijk. Het plantje werd in 1932 door Wright be
schreven.
Het is 2,5 tot 4 cm hoog. Soms blijft het enkelvoudig, zoals bij de zwart-wit 
afbeelding te zien is, soms spruit het en vormt dan zaden tot 30 cm doorsnede. 
Het heeft 14-16 randdoorns waarvan de naar boven gerichte iets langer zijn 
en meestal een bruine punt hebben. Aan sommige areolen zit aan de boven
rand nog een bundeltje van 4-6 zachte borstelvormige witte doorns. De prach
tig purperrood gekleurde bloemen hebben een doorsnede tot 2,5 cm, maar 
kunnen ook wel kleiner zijn. De bloemblaadjes zijn ook nogal variabel, soms 
breed, maar ook wel tamelijk smal. De buitenste zijn gewimperd.
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De vrucht en de zaden waren niet 
bekend. Backeberg twijfelt eraan of 
het een Coryphantha of een Escoba- 
ria zou zijn. Hij vindt hiervoor vooral 
de kleur van de vruchten belangrijk. 
Coryphantha's hebben volgens zijn 
opvatting steeds groene vruchten, Es- 
cobaria's rode.
Buxbaum die de zaadkenmerken be- 
langrijker vindt, deelt op grond daar
van een aantal soorten van het ge
slacht Coryphantha in bij Escobaria. 
Daarbij zijn o.a. Coryphantha vivipara, 
Coryphantha cblorgrfttha en enkele 
daarmee verwarfte soorten.
Ook Coryphantha hesteri wordt te

gelijk daarmee (1951) bij Escobaria ingedeeld, hoewel de vruchten en zaden 
nog niet bekend schenen te zijn. Hoewel velen het met het omdopen van 
Coryphantha vivipara in Escobaria vivipara niet eens zijn, geloof ik dat dit 
zeker wel het geval is voor de laatste soort. De zaden van Escobaria hesteri 
zijn bijna zwart en lijken veel op die van andere Escabaria soorten. De 
vruchtjes blijven bij mij klein. Ze worden niet rood, maar verdrogen snel. Ze 
bevatten steeds maar enkele zaadjes.
Mogelijk komt dit door onvoldoende bestuiving, en kunnen ze in de natuur 
wat groter worden. Buxbaum heeft al deze uit het geslacht Coryphantha naar 
Escobaria overgebrachte planten in een ondergeslacht Pseudocoryphantha 
bij elkaar gezet. Volgens mij zou hier dan ook Escobaria nelliae bij horen, die 
eveneens groene vruchten heeft. Deze soort komt in veel kenmerken overeen 
met Escobaria hesteri.
De hier afgebeelde planten, zowel van de voorpagina als de andere zijn im- 
portplantjes. Zoals de meeste importen kweek ik ze in blik. Hoewel veel 
liefhebbers die zwarte blikken niet mooi vinden, zijn ze naar mijn ervaring 
voor het kweken van importen beter dan plastic potten. Mogelijk komt dit 
door de grotere inhoud en de betere warmtegeleiding, waardoor de tem
peratuur van de grond sneller oploopt. De grotere inhoud heeft het voor
deel dat de grond niet zo snel uitdroogt
Opkweken uit zaad is niet moeilijk, al zal enten van de zaailingen van deze 
zeer langzaam groeiende plantjes wel aan te bevelen zijn.

JUBILEUMVERGADERING

Bij de opening van de jubileumfeestelijkheden zaterdag 17 mei 
om 11.30 uur zijn alle leden welkom.
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W e rk g ro e p  v o o r S u c c u le n te n s tu d ie

Op 15 en 16 maart j.l. kwam de Werkgroep voor Succulentenstudie voor het 
voorjaarsweekend bijeen. De voorzitter, de heer B. K. Boom, was er in ge
slaagd een nieuw onderdak voor de werkgroep te vinden op Kasteel Hoekelom 
in Ede.

Het programma was zeer uitgebreid. De zaterdagavond begon met een voor
dracht van de heer G. E. M. Uil over de resultaten van de zaaiproeven, die 
door enige leden van de afdeling Nijmegen waren genomen met Delvocid en 
waaruit blijkt, dat ook dit middel geen oplossing is voor het bestrijden van 
schimmels bij onze zaailingen. Vervolgens sprak de heer H. Oetken over een 
manier om Epiphyllum-hybriden te determineren. Als derde lichtte de heer 
W. Sterk ons in over Succulentenonderzoek, dat door liefhebbers kan worden 
uitgevoerd. Hij deed een beroep op de liefhebbers het niet te laten bij het 
verzamelen van planten alleen, maar ook een bijdrage te leveren in het onder
zoek. De moeilijkheid daarbij is, dat liefhebbers vaak geneigd zijn te grijpen 
naar te zware onderwerpen waaraan zij zich vertillen en er dan teleurgesteld 
het bijltje bij neer gooien. Als geschikte onderwerpen noemde de heer Sterk 
het opsporen en opnieuw publiceren van oude gegevens en de bloembiologie.

Tot slot van de zaterdag hield de heer D. van Vliet een marathonvoordracht 
over zijn reis in Zuid-Amerika, waarbij de spreker veel wetenswaardigheden 
vertelde en de toehoorders flink gelachen hebben.

’s Zondagsmorgens heeft de heer B. K. Boom gesproken over het Succulen- 
tarium en de toekomst van de werkgroep. Aan het slot hiervan kwam het tot 
een levendige diskussie met als resulaat drie besluiten:

— De werkgroep is unaniem van mening, dat deze in een behoefte voor
ziet.

— Door een artikel gewijd aan de werkgroep in het maandblad te plaatsen 
zal de aandacht op deze werkgroep gevestigd worden.

— Voortaan zal van elke bijeenkomst een verslag in Succulenta geplaatst 
worden, zodat de leden op de hoogte blijven met de aktiviteiten hiervan.

Dit zal worden verzorgd door de heren G. E. M. Uil en A. M. Wouters. De 
volgende bijeenkomst is vastgesteld op 18 en 19 oktober 1969 en begint za
terdag 3 uur n.m. Over Kasteel Hoekelom als plaats van samenkomst was men 
vol lof, zodat het ernaar uitziet, dat de kaktusaanbidders op 15 en 16 maart 
weer een nieuw bedevaartoord ingewijd hebben. De ochtend werd besloten 
met een bezoek aan het Succulentarium.
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W aa rn e m in g en  aan  R e b u tia ’s  V
A. R. Brederoo

Als laatste onderwerp in deze artikelenreeks willen wij de zaden van de 
Rebutia-achtigen wat nader bekijken. Tot voor enige jaren, werd er aan de 
zaden van onze cactussen zo goed als geen aandacht geschonken, in elk 
geval te weinig om tot een duidelijk inzicht te kunnen komen wat betreft de 
plaats, waar een bepaalde plant in één of ander systeem thuis horen. Prof. 
Buxbaum is, voor zover mij bekend, te samen met Fric, één van de eersten 
geweest die aantoonde, dat het van groot belang was te weten, hoe naast 
de andere uiterlijke kenmerken, hei cactuszaad in zijn inwendige en uitwen
dige bouw is samengesteld.
Mede door de aansporing van Buxbaum aan het adres van de liefhebber- 
onderzoeker, ben ik reeds enige jaren bezig met deze interessante en leer
zame materie. Vanzelfsprekend komt men dan. na geruime tijd, tot enig in
zicht en persoonlijk oordeel.

Beperken wij ons nu tot de sectie s Rebutia en Mediorebutia. Uiterlijk zijn de 
zaden van deze beide secties gekenmerkt door een zwart-glanzende opper
huid, deze is niet glad, maar is samengesteld uit ronde of ovale afgeplatte 
knobbeltjes, kenmerkend is tevens dat de onderzijde plaatselijk uitgegroeid 
is tot doornachtige uitsteksels.. Aan de bovenzijde zien wij een wit spons
achtig weefsel, dat kenmerkend is voor deze secties, het zou omdat het een 
zeer los weefsel is en daardoor veel lucht bevat, het drijfvermogen van deze 
zaden bevorderen, wat voor de verspreiding belangrijk is.
Onder het vergrootglas zien wij, dat zich in dit weefsel twee min of meer 
duidelijk waarneembare openingen bevinden, één staat in verbinding met het 
z.g. poortje, dit is de plaats waar de stuifmeelkorrel het eitje bereikte en zo
doende de bevruchting tot stand kwam. De andere opening staat in verbin
ding met de navel, dit is het aanhangsel waarmee het eitje aan de moeder
plant in het vruchtbeginsel heeft vast gezeten, R7, R11, M3b.
Verwijderen wij dit sponsachtige weefsel, dan zijn beide orgaantjes bij deze 
beide secties moeilijk waar te nemen.
Wanneer we de zaadhuid verwijderd hebben, komt het jonge kiempje vrij, dat 
omgeven is door een dun vlies, na dit verwijderd te hebben, houden wij het 
cactusplantje in embryonale toestand over, een nauwelijks waarneembaar 
spleetje, geeft de plaats aan waar zich de 2 zaadlobben bevinden R3, M2, M5. 
Wij komen nog even terug op dat sponsachtig weefsel. Plantkundig schijnt 
de vorm hiervan van geen gewicht te zijn, tot het bepalen van een plaats 
voor soort, variëteit of vorm in een bepaald systeem. Uit ervaring weet ik, 
dat dit ook niet mogelijk is, wel kan men na veel observeren en vergelijken 
aan de hand van de vorm van dit weefsel, verschillende individuen bij elkaar 
voegen, zo moeten R. violaciflora, grandiflora en knuthiana, m.i. nauw aan 
elkaar verwant zijn R4, R5, R6.
Op grond van mijn vergelijkend onderzoek, geloof ik dat R. minuscula R1, R2, 
niet tot de drie hierboven genoemde planten behoort, maar meer op zichzelf 
staat. In mijn verzameling, komt een plant voor waarvan ik enige jaren ge
leden zaad ontving van de heer Buining, het zou een import zijn van R. mi
nuscula. Hoewel deze plant in uiterlijk meer op een R. violaciflora lijkt, komt
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het zaad geheel overéén met R. minuscula. Deze waarneming verstevigde 
mij in mijn mening, dat R. violaciflora, knuthiana en grandiflora niet als V B rie - 

teiten van R. minuscula zijn te beschouwen.
Alle planten die tot de senilisgroep behoren vertonen grote overeenkomst 
in vorm van dit weefsel, R8, R10, terwijl de planten die we tot de xantocar- 
pagroep rekenen, ook weer hun specifieke vorm vertonen. In beschrijvingen 
van Rebutia’s die tot de sectie mediorebutia =  neorebutia wessn. behoren, 
komt men vaak de opmerking tegen, dat de zaden van deze groep groter 
zouden zijn, m.i. lijken ze groter omdat het weefsel bij deze groep sterker 
ontwikkeld is, het eigenlijke zaadlichaam is even groot M1, M3a, M4.
Ook hier kan men aan de vorm van het weefsel duidelijk waarnemen, dat de 
mediorebutia’s een afzonderlijke groep zijn. In enkele Duitse verzamelingen 
komt nog de R. hyalacantha voor, die Backeberg in ’Kakteenfreund 1932' 
beschreven heeft.
Nadat ik van mijn studievriend de heer W. Simon enige zaden en een bloem 
van deze plant ontving, ben ik tot de conclusie gekomen, dat Backeberg ge
lijk had, toen hij deze plant als een variëteit van senilis beschreef. Want de 
zaden van R. hyalacantha behoren m.i. zonder twijfel tot die van de senilis
groep R9 en niet tot de planten die bij de mediorebutia’s behoren.
Daarom ben ik van mening dat Buining - Donald in ’Sukkulentenkunde’ VII/ 
VIII p. 103 ten onrechte R. wessneriana als een synonym beschouwen van 
R. hyalacantha - Backeberg.
Het gaat hier nu om twee geheel verschillende planten, R. hyalacantha die 
tot de senilis-achtige Rebutia's behoort en R. wessneriana die door zaad en 
bloembouw tot de mediorebutia's behoort.

R1 =  Rebutia minuscula zaad.

R2 =  Bovenaanzicht van R. minuscula zaad, N. navel, P. poortje.

R3 =  Zaden ontdaan van de buitenste zaadhuid.

R4 =  Rebutia grandiflora.

R5 =  Rebutia v io laciflara  

R6 =  Rebutia knuthiana

R7 =  Bovenaanzicht van R. v io lac iflo ra . N. navel, P. poortje.

R8 =  Zaad van R. senilis.

R9 =  Zaad van R. hyalacantha.

R10 == Zaad van R. chrysacantha.

R11 =  Bovenaanzicht van R. hyalacantha N. navel, P. poortje.

M1 =  Zaad van R. calliantha, N. navel, P. poortje.

M2 =  Zaad ontdaan van buitenste zaadhuid, I. met v lies omgeven, r. zonder v lies.

M3a =  Zaad van R. beryllo ides, M3b bovenaanzicht, met poortje en navel.

M4 =  Zaad van R. marsoneri f. sieperdaiana, M5 het embryo met du ide lijk  waarneembaar zaad
lobben.
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B e g in n e rs , enten  en o n d erstam m en

A. Bongaards

Dat veel soorten kaktussen in ons 
land niet of niet goed willen groeien, 
zult U, beste beginner evenals onder
getekende meermalen hebben ge
hoord. Je moet enten werd er gezegd, 
als U stond te watertanden bij een 
verzameling van een gevorderd lief
hebber. Zo verging het mij ook.

De techniek van het enten (goede 
raadgevingen uit oude jaargangen in 
praktijk brengen) krijgt U wel onder 
de knie. De keuze van onderstam is 
wat moeilijker.
Schrijvers van 'entartikelen’ spreken 
elkaar nogal eens tegen als het over 
de keus van onderstam gaat. De al
leenzaligmakende onderstam zal wel 
niet bestaan.
Ik wil een entstam onder de aandacht 
brengen waarmee u als beginner leuke 

dingen kunt doen. Trichocereus schinckendantzii. Het is een entstam waar
over ik bij gevorderde liefhebbers nog zelden een goed woord heb gehoord. 
Toch schrijft Bommeljé 'goede entstam’. Het bezwaar is dat de stam na het 
enten steeds blijft uitlopen. De plant doet dit altijd, maar is dit voor begin
ners niet het eerste voordeel? Een Trichocereus schickendantzii in een grote 
pot of emmer is een onuitputtelijke leverancier van onderstammen en wij 
beginners hebben altijd gebrek aan entstammen.
Wat gaan we op deze stammen enten? Planten die van nature veel stekken 
maken. Het eigenaardige is dat de onderstam dan minder stekken vormt. 
Dus planten zoals Rebutia’s. Men leest wel eens dat Cereus perurianus ge
knipt is om Rebutia’s op te enten, maar Trichocereus schickendantzii kan 
veel beter tegen harde overwintering, wat voor de bloei van Rebutia's be
langrijk is. Verder Lobina’s, die van nature groepjes vormen, Gymnocaly- 
cium bruchii, enz. enz. Een ander voordeel van deze onderstam, naast de 
grote ongevoeligheid voor koude is dat er ook in het najaar nog goed op 
geënt kan worden, ook oude wat ingedroogde stekken die niet wilde wor
telen kunnen dan nog geënt worden. Ook gaat deze stam in het voorjaar 
vroeg aan de groei, wel veertien dagen eerder als de veel geroemde Erio- 
cereus jusbertii.

Laten we nu eens naar de foto’s kijken.
Foto 1 toont een 11/2 jaar oude Trichocereus schikendantzii in een 15 cm pot. 
Foto 2 stek van een Rebutia, geënt voorjaar 1967. In de zomer heeft het 
plantje rondom stekken gemaakt. Voorjaar 1968 volop bloemen, zelfs aan de 
kleine stekjes (9 cm pot).

foto 1
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Foto 3 Rebutia na 4 jaar, als klein stekje geënt. Onderstam verzonken maakt 
totaal geen stekken meer. Het plantje heeft m instens 250 knoppen. De plant 
staat in een plastic emmer 22 cm.
Foto 4 twee steno’s uit een zaaisel. De geënte plant on tw ikke lt zich prachtig 
spruit niet. De onderstam b lijft nu to t vervelens toe uitlopen.
Ook als U Espostoa, Oreocereus, niet spruitende M am m illaria ’s op Trichoce- 
reus schickendantzii zet gebeurt dat. Op deze onderstam geënte planten k rij
gen voedzame grond, niet te zuinig met water. Hebt U geen regenwater, ook 
met s lootw ater uit de poldersloten is de plant tevreden. M est in de zomer ge
rust bij met gemengde kunstm est f9 -10-23).

foto 4

foto 2
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Een  p lan vo o r g e za m e n lijk  o n d erzo ek
J. C. W ESSELIUS, Wageningen

In ons blad Succulenta hoort men soms de verzuchting dat er zo weinig voor 
beainners te lezen valt, en dat men te veel de vakspecialisten aan het woord 
laat.
Nu zal het in de praktijk wel hier op neer komen dat alleen deze groep regel
matig kopie instuurt.
Een beginner meent met zijn weinige ervaring en mogelijkheden weinig zinnigs 
op papier te kunnen brengen. Zelf reken ik me zeker tot de beginnende lief
hebbers. Een jaar of twee geleden kreeg ik van een vriendelijke en behulp
zame cactusvriend een paar zakjes zaad van ons Clichéfonds. Met het boekje 
in de hand en de raad van een 'oude rot’ was het mogelijk om in korte tijd een 
paar vensterbanken vol stekelgewasjes te kweken.
U zult begrijpen, dat gezien de jonge kollektie de ervaring van ondergetekende 
eveneens niet groot kan zijn. Waarschijnlijk zijn er meerdere mensen, die over 
weinig ervaring beschikken, of niet de tijd en de middelen hebben zich een 
kas te veroorloven. Wij grasduinen maar vrolijk verder, en dat is voor ons 
een gezellig tijdverdrijf.
Desondanks zouden we zonder al te veel moeite onze dagelijkse of wekelijkse 
aandacht voor onze planten nog nuttiger kunnen maken als we al onze krach
ten gingen bundelen. Iedereen is niet hetzelfde. De een verzamelt en kweekt 
succulenten zoals men postzegels of antiek zou kunnen verzamelen. Het leek 
mij nu eens aardig wat meer over de levensverrichtingen van deze eigenaar
dige planten te weten te komen.
Ik bedoel daarmee niet het rubriceren van allerlei soorten, maar eerder een 
onderzoek naar bloei- en groei bevorderende faktoren bij succulenten.
Als U in de literatuur duikt blijkt er op dit terrein nog niet zoveel te zijn gedaan. 
U zou U bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen: wanneer bloeit een bepaalde 
cactus? Een tweede vraag is dan: waarom gebeurt dit op een dergelijk tijd
stip? Sommige soorten bloeien in het voorjaar, andere juist weer in de zomer 
en herfst. Zou dit iets te maken hebben met de daglengte, of is de ligging van 
een rust-, koude-, of droogte periode bepalend voor de bloei?
Er zijn planten die zeer gevoelig zijn voor de lengte van de lichtperiode. 
"Korte dag planten", zoals bijvoorbeeld Kalanchoë en Zygocactus (de lidcac- 
tus), worden pas bloeibaar indien de daglengte gedurende vier tot zes weken 
korter is geweest dan 9-10 uur. Andere soorten, de "lange dag planten" be
hoeven juist een lichtperiode die langer is dan een zeker minimum, bv. 12 uur, 
om in bloei te geraken.
Zo zijn er ook verhalen in omloop dat men Rebutia's en Mammillaria's in de 
winter droge kou moet geven om bloeibare planten te krijgen. Het zou best 
de moeite van een onderzoek waard zijn eens.na te gaan welke factoren, of 
combinaties van factoren, bloei bevorderend werken. Gesteld, dat we nu eerst 
de bloeitijden gaan vaststellen voor een bepaalde soort. Het blijkt bijvoorbeeld 
dat die soort ongeacht de plaats van opkweken omstreeks dezelfde tijd de 
eerste bloemknoppen laat zien. Het is dan waarschijnlijker dat de daglengte 
een rol speelt bij de aanleg van de bloemknoppen dan de temperatuur. 
Omgekeerd laat een soort, die in een kas in februari bloemknoppen zet, maar 
in de vensterbank pas in april dit verschijnsel vertoont, zien dat de bloei door
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een complex van faktoren wordt beïnvloed. In het algemeen zal het wel zo 
zijn dat de temperatuur na de knopzetting de bloemontwikkeling zal beïnvloe
den. Nu was mijn plan het volgende. Er zijn allerlei soorten cactuskwekers, 
met of zonder kas, en met grote of kleine verzamelingen. Allemaal zullen we 
wel een paar Mammillaria's en Rebutia's bezitten, die zich op gezette tijden 
in de bloemetjes zetten.
Als we van al die planten zo veel mogelijk gaan vaststellen wanneer we a) de 
eerste knoppen zien, b) de eerste bloem opengaat, en c) de periode bepalen 
waarin de plant bloeit zou het mogelijk zijn dit materiaal te bundelen. Ik zou 
nu een beroep willen doen op zo veel mogelijk mensen mij gegevens te sturen 
over de bloeitijd van hun planten zoals boven werd beschreven. Het gaat hier 
dus alleen om Mammillaria's en Rebutia’s anders krijgen we te veel.
Dergelijke gegevens zijn statistisch te bewerken mits er maar veel waarnemin
gen zijn gedaan. Het aardige is nu dat iedereen deze eenvoudige waarnemin
gen kan doen, zodat het mogelijk zou zijn met z'n allen in een korte tijd 
massa’s gegevens te verzamelen.
Wilt U mee doen, dan bent U van harte welkom. Een onderzoek als boven 
oeschreven kan alleen maar slagen indien er veel waarnemingen zijn verricht 
dus: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Vermeldt U wel of U kas- of venster- 
bankkweker bent, en in het laatste geval de ligging op de zon (bv. zuidraam, 
verwarmd). We weten dan genoeg om eventuele uitschieters te kunnen be
grijpen. Een denkbeeldige opgave zou bv. aldus kunnen luiden: Rebutia Minus
cula, eerste knop 1 maart, eerste bloem 1 mei, bloeiperiode 1 mei - 21 mei, kas, 
verwarmd.
U kunt Uw gegevens het beste naar mijn werkadres sturen. U kunt dan ad
resseren aan de heer J. C. Wesselius, Laboratorium voor Plantenfysiol. On
derzoek, Gen. Foulkesweg 72, Wageningen. Naar wij hopen raakt onze brie
venbus verstopt!

D e D rie  Lan d en -K o n feren tie  1969
De 3 LK gaat dit jaar zijn tweede ronde in en zal op 6 en 7 september 1969 
weer op Kasteel Well gehouden worden.
Ik meen te mogen veronderstellen, dat de 3 LK reeds zoveel bekendheid 
geniet, dat het niet nodig is er nog veel over te vertellen. Wij zullen weer 
van zaterdagmiddag tot zondagmiddag leven van kaktussen en andere vet
planten - behalve tijdens de maaltijden - luisteren naar voordrachten over 
kaktussen enz. en tot slot kaktussen ruilen enz. Ingewijden, dat zijn zij, die 
de eerste 3 LK in Well bijwoonden, wil ik verklappen, dat de ''diepvriesinstal
latie" niet meer in werking is maar dat de gezelligheid er niet minder om zal 
zijn.
Over het programma zal nog een nadere mededeling volgen. Wat de ruilbeurs 
betreft: de ruillijsten moeten uiterlijk 10 juli 1969 in mijn bezit zijn om in het 
programmaboekje opgenomen te kunnen worden. De kosten van de maal
tijden en overnachten bedragen ƒ 21,— . Helaas konden ook wij niet aan een 
prijsverhoging ontkomen. Inschrijving kan geschieden door storting of over
schrijving van ƒ 21 op girorekening 1775775 van peningmeester 3 LK Suc
culenta, Jacob Catsstraat 61, Venlo.

Graaf Gerhardstraat 10, Venlo 
J. de Gast
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O p b ezo ek  bij B e lg is c h e  k a k tu sv rie n d e n
Door F. J. van Leeuwen, W. Wijnands vervolg op deel IV

Achiet Wuijts, Frans Theyslei 22 te Borsbeek
Achiet Wuijts, 23 jaar van beroep magazijnmeester, woont bij zijn ouders in. 
Samen met zijn vader, machinist op een baggerboot van de Stad Antwerpen, 
houdt hij zich met cactussen bezig. Vader Wuijts was helaas niet thuis en 
wij werden door moeder en zoon ontvangen en te woord gestaan. Hierbij mag 
niet onvermeld blijven, dat ook de moeder van Achiet haar weetje aangaande 
de cactussen wel had.

De familie Wuijts is in tegenstelling 
tot de familie van Hoofstadt, waar
over wij in het vorige artikeltje 
schreven, niet in het bezit van een 
tuin. Toch troffen wij daar drie ser
res aan. Eén serre van 7 - 21/2 meter, 
gebouwd op het platte dak van de 
keuken; nogmaals een serre van 
7x2'/2 nn gebouwd op t, platte dak van 
de garage; en een derde serre van 
6 x 21/2 meter. Deze laatste serre 
staat enkele tientallen meters van 
de woning van de familie Wuijts op 
een stukje braakliggend terrein.
Om in beide serres, gelegen op het 
platte dak te komen, moesten we 
een vrij steil betonnen trapje be
klimmen. Het bleek echter alleszins 
de moeite waard te zijn. Wij troffen 
boven een waar cactusparadijs aan! 
Een zeer uitgebreid sortiment; alles 
in een gezonde en fleurige staat. Wij 
zagen grote hoeveelheden entstam- 
men van diverse soorten, waarmede

'Het oog van de m eester maakt het paard ve t”  V O Q r v a d e r  0 n  ZO Q n W u j j t s  d e  b a s i s

voor een goede cactustoekomst verzekerd is.
Achiet begon ongeveer acht jaar geleden cactussen te kweken en te ver
zamelen. Later werd ook zijn vader met dat virus besmet, zodat zij zich nu 
samen met deze hobby bezig houden. Eriocereus Jusbertii bleek de meest 
geliefde onderstam te zijn. Wij troffen dan ook duizenden twee- en driejarige 
zelfgezaaide planten aan van dat soort.
Bij het verzamelen van de planten gaat de voorkeur uit naar de Chileense 
soorten. Praktisch alle gangbare Chileense soorten waren in de verzameling 
aanwezig. Het was werkelijk een lust voor het oog en daarbij voor de ken
ner en liefhebber een prachtig studieobject.
Een groep Chileense soorten van die omvang zal ons inziens nog wel de 
nodige problemen geven aangaande de juiste benamingen, alhoewel derge
lijke problemen natuurlijk geen afbreuk doen aan de schoonheid van een 
dergelijke verzameling.

t*
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Alhoewel de voorkeur van de heren Wuijts in hoofdzaak uitgaat naar de Chi
leense soorten troffen wij er toch ook nog vele andere geslachten aan. Ook 
deze geslachten verkeerden allen in een uitzonderlijk goede staat. Zo zagen 
wij o.a. prachtige grote Oreocereussen, welke in hoofdzaak zéér hoog wa
ren geënt op pachanoi. Onder sommige planten stond een entstam van méér 
dan één meter lengte. De resultat envan deze hoge entingen waren verbluf
fend te noemen. Waneer de geënte plant de gewenste grootte heeft bereikt, 
wordt de onderstam afgesneden zodat er nog ongeveer 10 cm onder de ge
ënte plant aanwezig blijft. Wanneer dit stuk is beworteld wordt de plant tus
sen de verzameling geplaatst, zodat er weer een prachtstuk is bijgekomen.

"Hoogentingen

Wuijts heeft zijn planten in zogenaamde tuinaarde staan, gemengd met blad- 
grond. Het viel ons op, dat deze liefhebbers niet zoveel klei in hun grond 
aanwezig hadden als vele andere Belgische liefhebbers. Achiet vertelde ech
ter dat hij voornemens was in de toekomst méér klei te gaan gebruiken.
Als rede noemde hij, dat zwaardere grond langer vochtig blijft en dus minder 
behoefte te worden gegoten, hetgeen bij een uitgebreide verzameling toch 
wel een rol speelt. Nadat wij enkele scheuten en planten van deze liefhebber 
cadeau hadden gekregen, werden wij in de gelegenheid gesteld geënte plan
ten, tegen een voor ons zeer aantrekkelijke prijs te kopen; waar wij dan ook 
gebruik van hebben gemaakt.
Na een kort gezellig samenzijn in de woning van de familie Wuijts, werden 
wij door de heer Govaert afgehaald om bij hem thuis de inwendige mens te 
kunnen versterken, waarna wij in de middaguren het zesde Belgische cac
tusgezin” gingen bezoeken.
De naam: van Criekinge - de Pauw, Albertlei 5 te Kontich. Hierover hopen 
wij U in een volgend artikel te mogen vertellen.
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V ra a g t  u m a a r

Zou er een groepsindeling gemaakt kunnen worden van cactussen en andere 
vetplanten naar de koudebestendigheid in de winter? Ik heb de ervaring dat 
sommige cactussen veel gevoeliger in dit opzicht zijn dan andere.

Inderdaad zijn er duidelijke verschillen in temperatuurgevoeligheid. Heel wat 
cactussen kunnen aardig wat vorst doorstaan. Ik ben er echter vrij zeker van 
dat niemand in ons land in staat is een groepsindeling naar koudegevoelig- 
heid te maken. Iedereen heeft wel ervaringen op dit gebied opgedaan en 
meestal is dat onopzettelijk gedaan. Bijvoorbeeld doordat men een plant bij 
vergissing in de koude onverwarmde platte bak heeft laten staan, of dat men 
de kachel nog niet geplaatst had en onverwacht vroeg vrij strenge nachtvorst 
optrad enz.
Vermoedelijk is er geen systematisch onderzoek gedaan hetgeen begrijpelijk 
is, omdat U er bij een dergelijk onderzoek rekening mee moet houden dat er 
nogal wat planten verloren zullen gaan. Niettemin geloof ik wel, dat een aardig 
overzicht verkregen kan worden indien iedereen zijn ervaringen op dit gebied, 
met bijv. een eenvoudige opsomming van de soorten en de laagste waarge
nomen temperaturen, zou vermelden. U schrijft enige ervaring te hebben op 
dit terrein. Waarom begint U er niet mee Uw ervaringen op papier te zetten, 
dan volgen anderen vanzelf wel!
Ik reken erop dat deze ervaringen van U en anderen er komen zullen. Daar
om wil ik hier meteen macr beginnen om een aantal kritische kanttekeningen 
te maken rond dit probleem.
Zeer veel cactussen krijgen op hun natuurlijke groeiplaatsen meermalen 
vorst te verduren. Enkele Opuntia-soorten komen tot over de Kanadeese 
grens voor en deze soorten krijgen elke winter zware, tot zeer strenge vorst 
te verdragen en gedurende langere tijd aaneen. Om enkele soorten te noe
men welke langere tijd strenge vorst verdragen kunnen: O. arenaria, O. ra- 
finesquei, O. rhodantha, O. camanchica.
Deze planten gaan tegen de winter inschrompelen, de leden worden min of 
meer slap en vermoedelijk kan de plant door dit uitstoten van water de lange 
wintertemperaturen doorstaan. Ook in ons land kunnen ze buiten overwin
terd worden. In het oosten van ons land lukt dit vrij goed, zeker als ze op 
een min of meer verhoogd rabat staan met grind afgedekt om een goede afwa
tering te bereiken. Nabij de kust houden ze het meestal maar een paar win
ters uit, vermoedelijk omdat de luchtvochtigheid door de nabijheid van de 
zee gemiddeld veel te hoog is.
Verder komen een groot aantal soorten op vrij grote hoogten voor. Bijv. op 
de hoogvlakten van Arizona, waar de lucht zeer droog is, komen in de win
termaanden regelmatig zeer zware nachtvorsten voor tien tot vijftien graden 
onder nul zijn geen zeldzaamheid. Meestal is het gedurende de nacht maar 
enkele uren zover onder nul en stijgt overdag de temperatuur weer tot boven 
nul en wordt het soms wel weer echt warm.
Hiervan ondervinden de daar groeiende cactussen geen enkel nadeel. Soms, 
als de koude noorderwind rechtstreeks vanuit de poolstreken tot in Arizona 
doordringt kan het ook overdag blijven vriezen. Waneer dit lang aanhoudt
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gaan sommige planten er geheel, of gedeelte lijk kapot. Vele Echinocereus 
soorten uit deze streken kunnen bij ons in een onverwarm de bak overw in
teren,m its we maar in staat zijn te zorgen voor droge lucht en een droge 

voet, en ju is t d it is zo m oeilijk in ons klimaat.
Ook in Zuid-Am erika komen veel soorten, die w ij in onze verzam eling heb
ben, to t vrij hoog in het Andusgebergte voor. W aarbij soms gedurende lan
gere tijd  sneeuw op de planten kan liggen. Soorten als Oreocereus, Rebu- 
tia 's  zijn w aarschijn lijk  in staat ook bij ons vo rs t te verdragen mits we ze 
maar permanent droog zouden kunnen houden.
Bekend is dat verscheidende malen, wanneer over geheel Europa een groot 
vorstgebied lig t ook aan de Riviera strenge vors t opgetreden is. H ier staan 
vele planten vrij in de natuur uitgeplant bijv. in de Jardin Exotique te Monaco. 
A ls zulke lage tem peraturen vroeg in het jaar optreden, w ord t er meestal 
maar zeer weinig schade aangericht. Is het echter vroeg in het jaar bijv. in 
januari v rij warm weer geweest en kom t dan in februari zware nachtvorst 
voor, dan worden veel planten in de kop meer of m inder zwaar beschadigd 
omdat de planten door het voorafgaande warme weer al nieuwe groei ve r

toonden.
Het zal U inmiddels wel duidelijk zijn geworden, dat alleen de lage tem pera
turen, welke cactussen in onze cultures wel eens doorstaan hebben, niet 
maatgevend zijn om deze planten aan Uw medeliefhebbers aan te bevelen 
als w interhard. Belangrijk is tevens of U de plant voor vallen van de vorst 
al volledig in rust hebt en of men in staat is voor voldoende droge lucht te 
zorgen. Zo heb ik zelf eens gedurende twee w inters Trechocereus schicken- 
dantzii, Echinofossulocactus coptogonus, Matucana ritte rii, Echinocereus 
v irid iflo rus in een vrij groot aantal exemplaren in de koude bak overw interd, 
w aarbij enkele weken vorst to t - 18°C s nachts en max. tem peraturen van -5  
to t - 10°C overdag to t geen enkel verlies leidde.
Bij een daarop volgende w in ter met maar een enkele keer lage tem peraturen, 
gingen er echter 40 - 60%  van deze planten verloren. Deze w in te r was zeer 
regenachtig en voor mij is het wel vrij zeker dat de hoge luchtvochtigheid 

hiervan de oorzaak was.

B e ste  C a c tu sv r ie n d e n

Graag wil ik eens proberen, om wat kopie voor ons blad te verschaffen. Ik zeg, pro
beren, omdat het praten me beter ligt, dan het schrijven, want daaraan heb ik een 
grote hekel. Maar vooruit, ik wil het toch eens proberen, en u vertellen hoe ik tot het 
houden van cactussen kwam.
Zo ongeveer een jaar of acht geleden, had ik in de vensterbank zo n stuk of 8 cac 
tussen staan. Ze groeiden wel en we bewonderden de grote lange haren van een 
geënte Notocactus Hazelbergii die door ons ook wel de Beattle werd genoemd omdat 
zijn haren zo lang waren, dat de mensen voor de deur bleven staan kijken, maar daar 
bleef het bij. Een bloem hebben we in die planten nooit gehad.
We wisten ook eigenlijk helemaal niet, dat ze konden bloeien tot we in de boekwinkel, 
ongeveer 2 jaar terug, het boekje van de heer G. Duursma vonden. Daarin kwamen
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we heel wat tegen, waar we nog nooit van hadden gehoord, en bovendien stond daar 
de vereniging 'Succulenta ', in verm eld. Omdat er geen adres bij stond, namen we 
contact op met de heer G. Duursma, wiens adres wel verm eld stond en van hem ve r
namen we het adres van mevr. Grullemans. Via haar kwamen we terecht bij Kring Am 
sterdam. We gaven ons natuurlijk op als lid en kregen al gauw een uitnodiging to t het 
bijwonen van een vergadering. Vol verw achting gingen we er heen en we vonden er 
een heel prettige ontvangst.
Bovendien troffen  we het enorm, daar er net die avond een ruilbeurs was. Aan het 
eind van de avond gingen we dan ook met verscheidene niet geruilde stekken naar 
huis. Dat was een heel goed begin. Op de avond zelf, ontmoetten we de heer Jansen, 
die ons uitnodigde to t het bezichtigen van zijn kas. De vereniging was er pas geweest 
en nu mochten ook w ij een kijk je  komen nemen. Na een te lefonische afspraak, was het 
zover.
W e werden erg gastvrij ontvangen en na een kopje koffie, gingen we de kas in. Jonge 
jonge, w at hebben we onze ogen uitgekeken. Zoveel planten hadden we nog niet bij 
e lkaar gezien. W at een prachtige verzameling was dat. W e hadden ogen tekort en 
hadden er wel uren w illen blijven kijken, maar aan alles komt een eind en ook aan dit 
bezoek. Tijdens de bezichtiging, ontvingen w ij van de heer Jansen, verscheidene stek
ken en vol dankbaarheid namen w ij afscheid, met de belofte in onze oren, dat we nog 
eens terug mochten komen in het voorjaar.
Thuis gekomen werd alles geplant in het aquarium, dat toen nog in onze tuin stond, 
en we waren erg blij met onze nieuwe aanwinst. Om onze verzameling uit te breiden 
stroopten we alle markten in Am sterdam  af en we hebben daar zo'n succes mee ge
had, dat het aquarium al spoedig w eer te klein was. Omdat er in een stadtuin niet 
veel ruimte is, kon ik geen grote kas neerzetten, maar moest me behelpen, met een 
kleintje, dat echter toch w eer meer ruim te bood, dan mijn oude onderdak. Het werd 
een kasje, met plastic bekleed en de afmeting was zo ongeveer 160 cm x 125 cm. 
N iet zo groot dus, maar voor mij een hele vooruitgang. Intussen hadden we kennis 
gemaakt met meerdere leden en werden er meer bezoeken afgelegd, en ook mochten 
we ze lf gasten ontvangen. Onze verzameling bre id t zich gestadig uit en ik ging me ook 
meer lectuur aanschaffen. D oordat ik in de ziektewet liep, had ik de tijd  om veel te 
lezen en dat heb ik dan ook intens gedaan, en alles w at ik aan boeken over cactussen 
te pakken kon krijgen heb ik in die tijd  verslonden.
Ik ging in de eerste w in te r ook aan het zaaien en het resultaat was buitengewoon 
goed. W at ik had gezaaid kwam op en dat was w eer een grote aanmoediging om door 
te gaan. Onze kas was inmidels te klein geworden en dat was nu niet zo leuk, omdat 
er geen ruim te meer was om iets neer te zetten. W e hebben toen de stoute schoenen 
aangedaan en de Gem. D ienst voor Volkshuisvesting, toestemming gevraagd om de 
tuin te veranderen, w aardoor ik meer ruimte kreeg en ik na verbouwing een kas kon 
plaatsen van ongeveer 3.60 m x 1.80 m. Toen ik de kleine kas liet zien aan de inspek- 
teur, die hierop kwam kijken, werd deze d irect gepakt door het mooie bloeien van 
verscheidene planten en de toestem m ing werd dan ook verkregen. Nu kon ik aan het 
werk. Van eenruiters bouwde ik mijn huidige kas die die afmeting heeft, die jammer 
genoeg geen uitbre id ing meer toelaat.
In de loop van deze twee jaar, heb ik mijn verzameling uitgebreid en ik ben er zelf 
erg tro ts  op. Heel veel uren breng ik in de kas door en steeds ontdek je wat nieuws. 
Geen dag gaat er voorb ij o f er is w eer wat anders te zien. M ijn vrouw  is ze lf ook nogal 
gepakt door mijn hobby en vaak zitten we samen in de kas. M ijn koffie  w ordt me 
altijd nagebracht en ook zij geniet van mijn planten. Samen gaan we ook altijd naar de 
kring en samen gaan we op de plantenjacht. Dat is enorm fijn  want nu beleef je samen 
de grote vreugde die het verzamelen je geeft en heb je beide pleizer als je w eer een 
nieuwe plant ontdekt hebt. M ijn verzam eling is van alles wat, maar mijn grote liefde 
hebben de Echinocereussen. Daar hebben we al heel wat ritjes voor gemaakt, maar 
het is erg m oeilijk om er aan te komen. W aarom weet ik niet, want het zijn zulke 
mooie planten.
W e blijven het echter proberen en m isschien lukt het nog wel. W e hebben er nu zo 
ongeveer een 60 met de pectinatussen mee en ik hoop, dat er in de zaailijs t w eer wat 
staan, zodat ik er met zaaien weer wat nieuwe bij krijg. Vorig  jaar heb ik dat ook ge
daan en ik heb er verschillende soorten mee verkregen. W e hopen, dat we ze de 
w in te r w eer goed door krijgen en dat we w eer de mooie bloemen mogen bewonderen. 
In het voorjaar zal ik het u laten weten.
W il er iemand van u de kas komen bezichtigen, dan is u van harte welkom. Ons adres 
is: T. B ierenbroodspot, Latherusstraat 100, Amsterdam noord
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Fo to w ed strijdW ie  is  de  w at  
van  de  w a a r  h o e ?

Onze vereniging heeft vele medewerkers, 
o.a. redacteur, clichéfondsbeheerder, pen
ningmeester, die een bepaalde taak ver
richten. Daarnaast zijn er de leden, die 
hun vragen stellen. En dan komt de moei
lijkheid: "Waar moet men voor wat zijn?” 
Dat is eigenlijk zeer eenvoudig.
Bij de redacteur kunt U Uw kopij kwijt, 
hoe meer hoe liever over alles en nog 
wat dat verband houdt met ons aller lief
hebberij.
De clichéfondsbeheerder kan U alleen, 
gedurende korte tijd, aan zaad helpen. 
En in het najaar kunt U hem Uw overtol
lig zaad zenden. Maar dan wel goed op 
naam.
De algemeen penningmeester heeft slechts 
belangstelling voor geld. Betaal dus Uw 
contributie op tijd en vermeld op het giro
strookje alleen Uw naam, adres en de 
reden van betaling. De PTT ponst overal 
mooie gaatjes in zodat mededelingen 
achterop een girokaart vrijwel altijd on
leesbaar worden.
Voor de rost van Uw problemen kunt U 
bij het secretariaat terecht. De secreta
resse zou Uw medewerking vooral op 
prijs stellen ,bij de ledenadministratie. 
Als U gaat verhuizen, zend haar dan tij
dig bericht. Ziet U zich genoodzaakt voor 
het lidmaatschap van de vereniging te 
bedanken, doe dat dan op tijd, d.w.z. in 
oktober of november.
Bent U lid van een afdeling, dan bericht 
U natuurlijk zowel de afdelingssecreta- 
ris als het algemeen secretariaat.
Voor zoekgeraakte of beschadigde num
mers van ons maandblad moet U bij de 
secretaresse zijn. Inlichtingen omtrent 
Succulenta-leden in Uw omgeving kan zij 
U ook verstrekken. Dat de aanmelding 
van nieuwe leden en het verstrekken van 
inlichtingen over onze vereniging ook on- 
dei* de werkzaamheden van het alge
meen secretariaat vallen spreekt lang
zamerhand vanzelf.
Rest mij slechts een beroep te doen op 
Uw aller medewerking, opdat de zaken 
vlotter worden afgewerkt. In alle geval
len wordt duidelijkheid zeer gewaardeerd. 
De medewerkers zijn geen helderzien
den en het oplossen van puzzels werkt 
uiteraard vertragend.

E. Verduin - de Bruyn
Secretaresse Succulenta

Het fotowedstrijdcomité maakt bekend dat 
de prijzen van de fotowedstrijd, georgani
seerd door de afdeling Noord-Limburg en 
waarvan de voorwoarden zijn geplaatst in 
het maart-nummer van Succulenta, als 
volgt zullen zijn:

1e prijs: een waardebon van f  100,—
2e prijs: een waardebon van f  75,—
3e prijs: een waardebon van ƒ 75,—
4e prijs: een waardebon van f  50,—
5e prijs: een waardebon van ƒ 50,—
6e prijs een waardebon van f  15,—
7e prijs: een waardebon van f  10,—

voor cactussen 
8e prijs: een waardebon van f  10,—

voor vetplanten 
9e prijs: een waardebon van ƒ 10,—

voor mesems
10e prijs: een waardebon van ƒ 10,—
11e prijs: een waardebon van f  10,—
12e prijs: een waardebon voor een grote 
Echinocactus grusonii
13e prijs: een waardebon voor een grote 
Echinocactus grusonii
De 6e prijs is geschonken door handels
kwekerij "MARGATIFERA” , van Koppen
weg 4 te Naaldwijk;
de prijzen 7, 8 en 9 zijn geschonken door 
kwekerij 'M ULTIFLORA', H. van Donke- 
laar, Laantje 1a te Werkendam;
de prijzen 10 en 11 zijn geschonken door 
cactuskwekerij BULTHUIS & CO. CV, Pro- 
vinctaleweg Oost 8 te Cothen (U.);
de prijzen 12 en 13 zijn geschonken door 
kwekerij W. J. van KEMPEN, Driehuizer- 
weg 327 te Nijmegen.
De prijzen welke zijn geschonken kunnen 
door de winnaars bij de respectievelijke 
schenkers worden besteed.
De overige prijzen kunnen bij één van de 
schenkers van de 6e tot en met de 13e 
prijs worden besteed.
De waardebonnen zullen geldig zijn tot 
1 september 1970.

Het wedstrijdcomité,
secr. Tweede Maasveldstraat 8
Venlo - Blerick
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VER B ETER D E B A L A N S

Activa

Giro f
1968

3834,60 ( f
(1967)

2542,93)
Bank f 269,38 ( f 26,25)
Kas f 5,35 ( f 61.— )
Spaarbank f 2436,07 ( f 5531,98)
Effecten f 7000,— ( f 4000,— )
3 Landenconferentie f 100,— ( f 100,— )
Bibliotheek enz. f p.m. (ƒ p.m.)

f  13645,40 (ƒ 12262,16)

Staat van Baten

Lasten

1968 (1967)
Exploitatie tijdschrift f 13360,69 (ƒ 11552,51)
Bibliotheek f 441,72 ( f 366,75)
Porti en drukwerk f 1049,16 ( f 801,71)
Tentoonstellingen f 114,27 ( f 100,50)
Ten onrechte ontv. bedragen f 126,— ( f 26,15)
Bankkosten f 21,31 ( f
Clichéfonds f 100,— ( f - , - )
Vergaderingen f 413,35 ( f 172,55)
Diversen f 170,24 ( f 871,34)
Afscheidsgeschenken f 211,37 ( f »

Saldo f 1576,79 ( f 3592,41)

f  17584,90 ( f  17483,92)

Begroting

inkomsten

Contributies f 13000,—
Clichéfonds f 2800,—
Advertenties f 500,—
Rente f 500,—
Verkoop van boeken en tijdschriften ƒ 200,—

ƒ 17000,—
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per 31-12-1968
Passiva

1968 (1967)
Vooruit ontvangen contributie f  523,21 (ƒ 861,34)
Nog te betalen ƒ 502,13 ( f  357,55)
Kapitaal f  12620,06 (ƒ 11043,27)

ƒ 13645,40 (ƒ 12262,16)

en lasten 1968

Baten

1968 (1967)
Contributies 1968 f 11879,68 (,f 11053,16)
Oude contributies f 312,92 (ƒ 1013,36)
Vooruit ontv. i. d. f 523,21 ( f 861,34)
Verkoop boeken en tijdschr. f 481,15 (ƒ 989,22)
Advertenties f 701,— ( f 3072,05)
Clichéfonds f 3000,— ( f
Rente f 583,44 ( f 458,64)
Diversen f 103,50 (ƒ 36,15)

ƒ 17584,90_________ (ƒ 17483,92)

1969

Uitgaven

Exploitatie maandblad f 9000,—
Secretariaat (incl. drukwerken) f 1000,—
Jubileum f 3000,—
Tentoonstellingen f 1000,—
Bibliotheek f 500,—
Nieuwe Folder f 1000,—
Uitvoering nw. ideeën f 1000,—
Onvoorzien f 500,—

f 17000,—
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Afd. GOOI en EEMLAND
Dit keer door omstandigheden had onze 
afdeling voor de eerste maal op dinsdag
avond 4 maart een nieuw onderdak ge

vonden voor de maandelijkse vergade
ringen in Hilversum, nl. in de Openb. 
Leeszaal en Bibliotheek aldaar. Op het 
programma stond de jaarvergadering van 
onze afdeling. In de samenstelling van 
het bestuur kwam geen verandering, wel 
werd de propaganda-commissie ver
nieuwd. Suggesties van andere afdelin
gen over de structuur van Succulenta 
kwam ook ter sprake. De vergadering 
besloot enige wijzigingen in de statuten 
en huishoudelijk reglement in te sturen 
voor behandeling in de a.s. algemene 
vergadering van Succulenta dit jaar.
Tot het slot van deze avond liet de fam. 
E. M. Gramkow ons een reeks mooie 
plaatjes zien van hun uitstapje naar Zuid- 
Spanje. In Granada een bezoek aan het 
prachtige Alhambra, compleet met aan
gelegde tuinen met de mozaiëk paden 
en glinsterende fontijnen.
Van Malaga uit werd er met de boot 
een uitstapje naar de Afrikaanse kust 
gemaakt. Omstreeks 11 uur stonden wij 
weer rillend buiten in het Hollandse kli
maat.

v. Amstellaan 10, Loenen a.d. Vecht
Secr. N. Hafkmap

Afd. WEST BRABANT

Op 22 febr. '69 hield onze afd. wederom 
een ledenvergadering. De heer Defesche 
opende met een algemeen welkom. Als 
eerste punt wordt besproken het houden 
van een excursie in het komende voorjaar. 
Men komt tot de conclusie dat het het ge
makkelijkste is met kleine busjes ofwel 
met een grote bus te gaan.
Door de Dhr. Onderdenwijngaard en v. d. 
Broek zal naar de prijzen worden geïnfor
meerd.
Het 2e punt is de verkoop van zaad, gra
tis ter beschikking gesteld door de heer 
Nieuwkoop, ten bate van de afd. kas. Dit 
ging vlot weg en bracht f 4,50 voor de 
kas op.
Daarna begint de heer Vlekke aan zijn 3e 
lezing en naar wij hopen niet zijn laatste 
lezing. Eerst behandeld hij de notocactus, 
vervolgens parodia's Echinocereus en als 
laatste de Mammillaria's.
Hierna vindt de uitreiking plaats van het 
zaad voor de zaaiwedstrijd. Als slot ver
toning van dia's.
De voorzitter dankt de heer Vlekke voor 
zijn gehouden lezing en wenst alle weer 

een goede reis huiswaarts.

Afd. IJSSELSTREEK

Op 28 maart kon eindelijk de algemene 
vergadering van de afdeling 'jJsselstreek" 
gehouden worden. Deze was al voor 24 
januari uitgeschreven, maar kon i.v.m. het 
slechte weer niet doorgaan. De vergade
ring werd verschoven naar 15 februari, 
maar wederom waren de weergoden ons 
niet goedgezind. Tenslotte kwamen wij op 
7 maart bij elkaar, maar door afwezigheid 
van onze voorzitter, werd er besloten de
ze avond dia's te vertonen. Wij genoten 
van de vele mooie opnamen. Aan het ein
de van deze avond werd er besloten om 
de algemene vergadering op 28 maart te 
houden.

Onze voorzitter opende de avond met een 
hartelijk welkom aan de aanwezigen en 
in het bijzonder de heer Oskamp uit En
schede, die deze avond het één en ander 
zou vertellen over elektriciteit bij het ver
warmen van zaaibakken.
Eerst werden er enkele ingekomen stuk
ken behandeld en deze werden verder 
toegelicht door onze voorzitter zoals o.a. 
het 50-jarig bestaan van "Succulenta” en 
enkele belangrijke data van dit jaar met 
als uitschieters de 3 Landen konferentie 
en een tentoonsteling van de afdeling 
Noord-Limburg.

Hierna volgde onze bestuursverkiezing 
waarop veler verzoek de heer P. K. Lens- 
selink weer als voorzitter werd gekozen, 
daarbij geassisteerd door C. Wonnink, se
cretaris en mevr. J. Fleur als penning- 
meesteresse.

Het gekozen bestuur zal dit jaar weer en
kele bijzonderheden organiseren, zoals 
b.v. een ruilmiddag. Het onderwerp kon- 
tributie gaf enige discussie. Al lange tijd 
stond de afdelingsbijdrage op f 5,50, doch 
het bestuur meende, dat er het komende 
jaar een kontributieverhoging moest ko
men. Onze afdelingskas had dit jaar een 
tekort.

Er werden over en weer voorstellen ge
daan voor een zo goedkoop mogelijk be
staan van onze afdeling men kwam tot de 
conclusie dat een kontributieverhoging on
vermijdelijk was. De kontributie werd ver
hoogd tot 7,50 per jaar.

Ook werd er besloten, de kontakten met 
de afdelingen in de omgeving, onderling 
te verbeteren. Voor het organiseren van 
bepaalde evenementen, zoals een ruilmid
dag en het gezamelijk laten komen van 
sprekers, kunnen de kosten dan gezamelijk 
gedragen worden.
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Ook zullen er weer enkele excursies ge
maakt worden. Deze zullen op de afde- 
lingsbijeenkomsten bekend gemaakt wor
den. Voor een ruilmiddag, waar ook ver
spreid wonende leden van "Succulenta” 
kunnen deelnemen is voorlopig vastgesteld 
op 7 juni 1969.
Hierna kreeg de heer Oskam het woord. 
Hij gaf een geslaagde uiteenzetting van 
een veilige zaaibakverwarming, dit toege
licht met enkele voor een leek begrijpelijke 
tekeningetjes op een bord. Men luisterde 
aandachtig en de vragen bleven dan ook 
niet uit. Tot slot willen wij nog opmerken, 
dat het voor de heer Ruysch uit Benne- 
kom een voldoening zal zijn te weten dat 
het door hem uitgezaaide zaad het goed 
doet.
Aan het eind van deze avond werd be
sloten om op vrijdag 18 april en vrijdag30 
mei weer bijeen te komen.
Iedereen is welkom, ook de verspreid wo
nende leden. Deze kunnen dan eens ken
nis maken met een afdeling.
De bijeenkomsten vinden plaats bij: Mevr. 
J. Fleur, Elfuursweg 21, Gorsel. Aanvang 
8 uur. Laat in de avond besloot onze voor
zitter deze prettige avond.

Secr. "IJsselstreek - Gorsel55
C. Wonnink
Gerard Doustraat 132, Zutphen 

Zutphen

Afd. GRONINGEN
Zaterdag 22 maart werd een bijeenkomst 
gehouden in het Tehuis Lutkenieuwstraat 
te Groningen. Deze bijeenkomst werd ge
heel besteed voor een door de heer v. 
Vliet te Scheveningen te houden lezing. 
Voor deze gelegenheid was de Afd. Delf
zijl ook uitgenodigd, waaraan een groot 
aantal leden gehoor had gegeven.
Om half 3 opende de voorzitter de heer 
G. J. Oosterdijk de vergadering, heette 
alle aanwezigen hartelijk welkom en gaf 
meteen het woord aan de heer v. Vliet, 
die op zijn eigen prettige wijze aan de 
hand van een kaart een beschrijving gaf 
van zijn reis met de heer Raus.
In de pauze werden enkele vragen door 
hem beantwoord en na de pauze werden 
interessante dia’s vertoond van verschil
lende Zuid-Amerikaanse planten. Hierna 
dankte de voorzitter de heer v. Vliet voor 
de prettige manier waarop hij ons op reis 
had meegenomen naar het grote cactus- 
land Zuid-Amerika.

G. J. Eilander

Afd. RIJN- en DELFLAND
Op 20 februari belegde de Afdeling Rijn
en Delfland weer haar maandelijkse bij
eenkomst in "De Drie Stoepen” . Nadat de 
statutenwijzigingen en het commentaar van 
de afdelingen Zeeland en Rotterdam in 
het kort waren besproken, hield de heer 
van Keppel een boeiende voordracht on
der de titel: "Onbekend maakt onbemind". 
Dit onbekend zijn had betrekking op het 
feit dat vele planten zich enige tijd in een 
algemene belangselling mochen verheu
gen om vervolgens in de vergetelheid te 
verdwijnen. Dat onder deze categorie toch 
bijzonder mooie planten bestaan, werd tij
dens de diavertoning wel duidelijk. Uit het 
gehele vetplantengebied werden voorbeel
den getoond, zowel uit Afrika als uit Am
erika. Dat onder deze oude bekenden toch 
nog wel eens iets buitengewoons voor
komt, bleek o.a. uit een in bloei staande 
Aloë ferox. Het bezwaar, dat vetplanten 
altijd zo uitgroeien en daardoor veel plaats 
innemen, werd duidelijk ontzenuwd. Be
halve ultrasucculente Mesems werden ook 
kleinblijvende Crassula’s en andere vet
planten op het scherm gebracht. Onge
merkt kregen we ook een aardige indruk 
van de evolutie van de verzameling van 
de heer Van Keppel en de behuizing daar
van. Bepaald verrassend waren tenslotte 
de door de heer van Vliet gemaakte dia's
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van vetplanten op hun Zuid-Amerikaanse 
groeiplaats. Er waren Echeveria's bij zoals 
men ze hier nooit zal zien, gedrongen van 
groei en diepgetint van kleur.
Het was een voordracht, die ook verstokte 
"cactus-en-niets-anders"-liefhebbers bij zal 
blijven als een zeer geslaagde avond.

De secretaris,
J. Snelleman, Conradkade 11, Den Haag

Drukkerij van Spijk N.V.
Postbus 210 - Venlo 

*

Drukker van »Succulenta«

JUBLEUMVERGADERING

Bij de opening van de jubileumfeestelijkheden zaterdag 17 mei 
om 11.30 uur, zijn alle leden welkom.

D. B O U W M A N

Import-Export

GROTE SORTERING CACTUSSEN

EN PRIMA VETPLANTEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Tel. 01740-5168

Te koop t.e.a.b. mijn verzameling 
cactussen plm. 3 - 400 meest oude 
planten. Ook met kasje.
W. BELTMAN, Kruisstraat 40 a, 
Zutphen

W a t b etekent 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 ont
vangst van f  3,50 per postwissel of 
storting op postrekening 70806 t.n.v. 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

Succulentenkwekerij
H. van D O N K E L A A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1969 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredase- 
weg 54, Rijsbergen N.Br.
Vice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2. Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, 
Doornstraat 172a, Scheveningen, Postrek. 
68 05 96 of rekening 35700703, Raiffeisen- 
bank, Keizerstraat 122, Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestr. 9, Stip
hout (post Helmond). Tel. 04920-23903. 
Bibliothekaris: J. Magnin, Kromhoutstraat 
200, Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Ne
derland en België f  12,50 en voor leden in 
het buitenland ƒ 15,- per jaar met gratis 
maandblad „Succulenta".

Kopij moet uiterlijk de 18e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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S U C C U L E N T A  1 9 1 9 -1 9 6 9

een nabetrachting.

Het was een groots feest op 17 en 18 mei in den Haag. De belangstelling 
voor de opening van congres en tentoonstelling was overweldigend. De Com
missaris der Koningin in Zuid-Holland, Mr. Klaasesz gaf ons in zijn openings
rede behartenswaardige vingerwijzingen voor de toekomst, niet wetende dat 
deze ook een kleine 50 jaar geleden in praktijk waren gebracht met een 
bloeiende vereniging als resultaat. Hij legde nadruk op de noodzakelijkheid 
van hechte samenwerking, in de huidige tijd met name met onze Belgische 
collega’s. Van 3 Belgische zuster-organisaties waren vertegenwoordigers naar 
den Haag gekomen hetgeen veel gelegenheid gaf nadere plannen tot nauwer 
aanhalen der banden te bespreken. Een kwestie van tijd, hopelijk slechts van 
korte tijd. Voorts bepleitte de Heer Klaasesz bezoeken aan bejaarden en ge
handicapten die vaak met hun tijd geen raad weten en onbekend zijn met de 
mogelijkheid welke cactussen en vetplanten hun bieden als vrije tijdsbeste
ding. Ongeacht leeftijd, ongeacht of al dan niet een tuin of een kasje ter be
schikking staat. Hoeveien zijn er niet die met angst en vrees opzien tegen 
de dag dat zij met pensioen moeten gaan en geen hobby hebben? ±  46 jaar 
geleden werd onze vereniging mede tot bloei gebracht door het uitdelen van 
planten door de toenmalige penningmeester v. d. Houten; een soortgelijke 
actie heeft aan actualiteit niets ingeboet. In 1924 bezorgde een tentoonstelling 
ons 80 nieuwe leden. Zoveel zullen het er ditmaal niet zijn, maar de bewon
dering voor het gebodene was groot en vele bakjes met planten vonden 
gretig aftrek.

Er wordt wel eens geklaagd over weinig activiteit in de vereniging. Dit jubileum 
heeft getoond wat een afdeling kan doen als enkele enthousiasten de handen 
uit de mouwen steken. Daarom alle hulde aan Bestuur en leden van "Rijn
en Delfland” . Namen wil ik niet meer noemen; ik zou er allicht weer enkelen 
bij vergeten. Daarnaast ook onze grote dank aan de sprekers, de Heren 
Buining, Donald, van Keppel en Rausch. Hun enthousiasme kan slechts be
wondering wekken en moge een aansporing zijn voor alle afdelingen om 
grote activiteiten te ontwikkelen, mede in het hierboven aangegeven sociale 
vlak. Dan zal Succulenta tot nog grotere bloei komen, een waardig resultaat 
van dit gouden jubileum.

A. F. H. Blaauw.

RECTIFICATIE

In het artikel "Ontstaan en jeugdjaren van Succulenta" door C. Bommeljé op 
pag. 67 van het mei-nummer is abusievelijk de elfde regel van beneden weg
gevallen. Er had moeten staan:
Een geheel andere figuur was de voorzitter, de heer Verbeek Wolthuys, 
schrijver met journalistieke flair, spreker op vele vergaderingen van volks
universiteit en afdelingen.
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„Succulenta” show een groot succes

INDRUKKEN VAN EEN BUITENSTAANDER.

Het was kort na de officiële opening door de Commissaris van de 
Koningin in Hotel ” De Wittebrug” . Ik ontmoette haar in de kas van de 
gemeentelijke Plantsoendienst waar "Succulenta” voor deze gelegen
heid onderdak had gevonden. Een dame uit Wassenaar, niet zo jong 
meer. Wij raakten in gesprek. Hoe zij de tentoonstelling vond? ’lk las 
het artikel in "Het Vaderland". Dat heeft mij op het idee gebracht. En 
ik heb er geen spijt van. Eerlijk gezegd wist ik niet, dat cactussen en 
vetplanten zo mooi, of beter: zo boeiend konden zijn. En u ziet het: ik 
heb het niet bij woorden gelaten. Ze krijgen de plaats, die hun toe
komt, in de vensterbank, in mijn huiskamer. Cactussen zijn erg dank
baar voor zon en warmte, heeft de man, van wie ik ze kocht, mij 
verteld” .

Het was een drukte van belang, die zaterdagochtend in de Haagse Gemeente
kas, ja, er was bijna geen doorkomen aan. Zelfs de radio gaf blijk van haar 
belangstelling. In dit geval de N.C.R.V., die de maandag daarop in haar 
programma "Losvast" eerst cactusjager Dirk van Vliet (11 maanden op tour- 
née in Zuid-Amerika) en daarna een willekeurige bezoeker aan het woord liet.

Een van de velen dus en die velen lieten zich voorwaar niet onbetuigd, ge
hoord wat wij zoal beluisterd hebben. "Vindt u het geen schatjes?", vraagt 
een Haags-chique dame, en zij wijst op een groep plantjes, die blijkens de 
label naar de schone naam "Gymnocalycium” luisteren. "Die doodgewone 
groene bolletjes, en daarboven dan, als een complete verrassing, die grappige 
vuurrode dorenhoofdjes. Enig gewoon. Dat cactussen zo geestig kunnen zijn!”

Mammillaria - ze boekstaafden het jubileum in fraai-paarse letters - ster- 
cactussen, in een "haren mantel" gehulde grijsaards, notocactussen niet te 
vergeten: het was maar een heel kleine greep uit het vele, dat hier de 
jubileumdagen in de kassen van de Plantsoendienst te pronk stond. Te veel 
eigenlijk voor een buitenstaander als schrijver dezes om het allemaal naar 
waarde te kunnen bevatten. Trouwens, helemaal buitenstaander zijn wij goed 
bekeken al niet meer. De eerste cactus heeft bij ons al zijn intrede gedaan, 
een kleine Mammillaria zeilmanniana, ons door een gulle hand geschonken.

En wat nu zo’n verrassing was! Laat me die peuter daar nu gaan bloeien 
dat het een lieve lust was. Een krans van paars-rode bloempjes, een ware 
pracht. Wij waren ineens gewonnen, mijn vrouw en ik. De cactus kon bij 
ons geen kwaad meer doen. Ook niet nu hij zich inmiddels weer in de wat 
grauwe onbewegelijkheid van het niet bloeien heeft teruggetrokken.

"Het is allemaal heel anders als vroeger” , zegt mijn vrouw. "Toen ik nog een 
meisje was, hadden wij thuis ook cactussen. Ik herinner het mij nog levendig.
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Een klein kasje in de serre. Het tafereeltje moest een Japanse tuin voorstel
len. Japanse bruggetjes en Japanse mensjes, die over die bruggetjes wandel
den. En daartussen dan wat cactusjes en vetplantjes. Iedere dag, het hele 
jaar door, precies hetzelfde. Er gebeurde niets. Bloeien was er niet bij. 
Weet je wat ik toen wel een gedacht heb? Een dooie boel, die cactussen, 
niks an.”

Mijn vrouw heeft inmiddels grote plannen. Zij vindt onze Mammillaria, zo he
lemaal uitgebloeid, eigenlijk maar een zielig geval. Zij denkt daarom aan meer 
soorten, in diverse schalen, die afwisselend bloeien. Nee, helemaal buiten
staanders zijn wij eigenlijk al niet meer.

GERHARDT

M a m m illa r ia  s a b o a e  G lass
Dr. G. J. Zwanikken.

In de Cactus and Succulent Journal of America 1967, 48, 149- 150 werd een 
nieuwe mammillaria-soort aangeboden, die op 15 april 1965 werd gevonden 
in Chihuahua en de naam kreeg van de ontdekster Mrs. Kathryn Sabo, Wood- 
land Hills, California. De verzamelde planten heeft men vegatief vermeerderd 
in de Tegelberg Cactus Gardens voor een eerste verspreiding door de Inter
national Succulent Institute, onder nummer ISI-511.

Het was voor mij moeilijk niet te reageren op een aanbod dat sprak van een 
ongelooflijke nieuwe soort, wellicht de kleinste van alle mammilllaria's met 
de grootste mammillariabloemen, die dan in Tegelberg ook nog vrijwel het 
gehele jaar bloeien.

Een direct besteld exemplaar arriveerde met nogal wat vertraging in augustus 
1968 tijdens mijn vacantie. Gelukkig was een cactus-vriend bereid de nieuwe
ling in ontvangst te nemen en in een blikje op te potten. Nog hetzelfde jaar 
was de nieuwgroei zichtbaar, het plantje heeft de winter goed doorstaan en 
in april volgens belofte mooi gebloeid met drie bloemen per kopje.
Het betreft hier inderdaad een zo mooi bloeiend en ook zonder bloemen 
lieflijk plantje, dat het bekendheid verdient in wijde kring.

De beschrijving van de nieuwe plant is gepubliceerd in "Cactaceas y Sucu
lentas Mexicanas” 11, nr. 3 en herdrukt in het bovengenoemde Amerikaanse 
blad. De vertaling luidt als volgt:
Plantenlichaam eivormig, enkelvoudig en zodenvormend, 1 - 2 cm breed en 
hoog, ten dele onder de grond teruggetrokken. De wortels zijn lang en vlezig, 
stralen horizontaal uit en zijn half knolvormig. De tuberkeis zijn in series van 
5 en 8 spiralen gerangschikt, zeer klein, 2</2 mm hoog, 5 mm breed aan de 
basis groen, week, met waterig sap. De areolen zijn elliptisch van vorm, 1 mm 
lang met korte witte wol. Naakte axillen. Alle dorens zijn radiaal gerang
schikt, 17-25 in aantal, glasachtig wit, 2 mm lang, licht gebogen, dun, elkaar 
doorkruisend en geel aan de basis. De bloemen hebben trechtervorm en
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meten tot 4 cm. in doorsnede en lengte, de bloembuis inbegrepen. De bloem- 
buis is duidelijk gevormd, naakt of soms met enkele schubben, ongeveer 2 cm 
lang, dun. De kelkbladeren zijn groenachtig-geelbruin met geheel witte ran
den, variërend van schubvormig tot bloembladvormig. Bloembladeren 14-25, 
lancetvormig met spitse top, rose-rood en iets opblekend naar basis en ran
den met een wat donkerder vouw in het midden. De helmdraden zijn recht, 
talrijk, bleekgeel, gewoonlijk meer een duidelijke kelk vormend dan tegen de 
stijl aanliggend. Helmknoppen bleekgeel, onder de microscoop harig. Stijl 
bleekgeel, zeer slank, veel langer dan de meeldraden. Stempel zeer klein en 
graciel, gesloten, bleekgeel. Vruchtbeginsel zeer klein en diep in het planten- 
lichaam ingebed, direct ontspringend uit het centrale vaatweefsel. De vrucht

rijpt en verblijft diep in het plantenlichaam; de ingedroogde bloembladeren 
vallen niet af. De zaden zijn 1 mm groot, de schaal vertoont putjes volgens 
een netvormig patroon en is glanzend zwart.

De soort is van slechts één plaats bekend: ZW-Chihuahua, Mexico, in de 
omgeving van het dorp Terrero, op ongeveer 2000 m hoogte. Groeiend op 
vlak terrein in ondiepe kommen van vulkanische tuf staan de planten bloot 
aan extreme temperaturen.

Mammilliaria saboae behoort tot het subgenus phellosperma.
De plant groeit weliswaar langzaam doch vormt een zode door zijdelingse 
uitlopers even boven de grond. Vegetatieve vermeerdering is daardoor goed 
mogelijk, waarschijnlijk in een redelijk tempo. Aan een dergelijke mooie, goed- 
bloeiende plant van zulke kleine afmetingen lijkt een grote toekomst be
schoren in onze verzamelingen.
De plant staat bij mij in een kas met ongeschermd glas in de volle zon. Tot
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nog toe heb ik geen behoefte gevoeld om de plant te enten. Een afbeelding 
in het bovengenoemde blad van een geënte plant met bloembuizen van 4 cm 
lengte zou er wel toe kunnen verleiden. Voor snelle vermeerdering heeft het 
wellicht ook zijn nut.

Een geënte cristaat van dezelfde soort (ISI-511 - A) groeit zeer snel op een 
onderstam die op Cereus jamacaru lijkt. Deze plant heeft niet gebloeid. Né 
augustus 1968 heb ik van deze cristaat enkele stukjes overgeënt op Trichoce- 
reus macrogonus en spachianus met goed resultaat.

Wanneer ik geen tegenslag krijg zal het mij een genoegen zijn binnen afzien
bare tijd een aantal exemplaren ter beschikking te stellen van medeliefheb- 
bers, temeer daar ik zeker weet dat ook zij veel genoegen zullen beleven 
aan deze dankbare plant.

Cactusbloemen als herbariummateriaal
W. Ruysch

De winter is alweer voorbij en al on
ze vrije tijd wordt dan ook weer be
steed aan de cactussen en vetplanten. 
Wij zien met verlangen uit naar de 
bloeitijd en hopen dat onze planten 
weer rijk zullen gaan bloeien in het 
voorjaar of in de zomer, want dit is 
toch wel een belangrijk onderdeel van 
onze liefhebberij.
De bloei van de cactussen is ook van 
belang voor het Succulentarium. Dit 
omdat wanneer de planten in bloei 
staan alle bloemen worden verzameld 
voor het herbarium.
Ik wil hier graag wat over schrijven 

»* omdat U dan een klein beetje een in-
druk krijg t wat een herbarium is en 
hoe

Sfe ' n Nederland kennen wij het Rijksher-
barium dat in Leiden is gevestigd; 

W  daar w ord t van alle bomen, planten,
bladeren, takjes, bloemen enz. verza
meld. Dit is allemaal gedroogd mate- 

l |  riaal, en dit wordt op vellen papier
■ V 'L  t-.~. geplakt. Dan wordt het per familie én

alfabetisch opgeborgen in daarvoor 
bestemde dozen, dit om als men later nog eens iets wil weten van een be
paalde plant deze altijd gemakkelijk te vinden is.
Dit gebeurt nu ook zo met de cactusbloemen van het Succulentarium. Deze 
worden verzameld voor het herbarium van Leiden en ook voor het I.V.T. Het

I

94



I.V.T. heeft zelf namelijk ook een herbarium, maar dit is beperkt tot verschil
lende soorten heesters, fruit, groenten en bloemen waaronder ook de cactus- 
bloemen. Als de cactussen bloeien worden de bloemen iedere dag verzameld, 
dit gebeurt ’s morgens of ’s middags, ook wel eens twee maal per dag omdat 
bv. de Lobivia's meestal ’s morgens vroeg bloeien.
Het verzamelen van de bloemen gaat als volgt: de bloemen worden met een 
mesje van de plant afgesneden wat erg gemakkelijk gaat. Dit geldt natuurlijk 
niet voor alle soorten. Bij de Mammillaria’s worden de kleine bloempjes voor
zichtig opgewipt met de punt van een mesje. De punt van het mesje moet 
smal zijn anders bestaat de kans dat de plant beschadigd wordt.
Dan worden de bloemen overlangs doormidden gesneden met een scherp 
mesje (bv. een scheermesje). Zo krijgt men dan twee halve bloemen, deze 
worden dan met een etiket waarop naam en nummer tussen een stukje dub
bel gevouwen courant gelegd en naar de droogstoof gebracht. Nu worden de 
velletjes courant met de bloemen ertussen in een droogrek gelegd. Dit gaat 
als volgt: twee vellen viltpapier, daartussen de bloemen, dan een horretje 
van fijn gaas, dan weer viltpapier enz.
Zo wordt dit opgestapeld en dan met draaiklemmen stevig vast gedraaid zodat 
de bloemen onder druk komen te staan en daardoor plat worden. Dan wordt 
het droogrek in de droogstoof gezet en bij een temperatuur van 70°C ge
droogd; de tijdsduur van het drogen is 24 uur en door dit snelle drogen blijven 
de kleuren van de bloemen dan ook zeer helder. Als de bloemen gedroogd 
zijn worden ze er uitgehaald en bewaard tussen de velletjes courant.
In de winter wordt het herbarium altijd doorgenomen en de in dat jaar ver
zamelde bloemen worden weer bijgeplakt of van nieuwe bloemen wordt weer 
een nieuw ’herbariumvel' aangelegd.
Het ’herbariumvel’ is een stuk stevig wit papier, hier worden de bloemen op
geplakt met smalle strookjes wit plakband die geknipt worden naar de breedte 
van de bloembuis of van de bloem.
Nu wordt de ene helft van de bloemen zo opgeplakt dat de binnenkant van de 
bloem te zien is met meeldraden en bloembuis en de andere helft met de bui
tenkant van de bloem naar boven.
Dan komt er een etiket bij waarop de naam van de plant en de herkomst is 
vermeld, ook zijn er van alle planten die gebloeid hebben foto’s gemaakt en 
deze worden ook op het herbariumvel geplakt. Deze herbariumvellen worden 
dan alfabetisch opgeborgen in dozen.
Als er van een plant voldoende bloemen zijn verzameld (wat gecontroleerd 
wordt met het doornemen van het herbarium in de winter of soms ter plaatse 
als er op de bloeiende plant voldoende bloemen zitten) wordt er bij de plant 
een herkenningsteken geplaatst. Anders zouden er regelmatig bloemen van 
zo’n plant worden verzameld wat dan niet meer nodig zou zijn. Zo krijgt men 
dan een herbariumvel wat voor het wetenschappelijk onderzoek van groot be
lang is, vooral als men in de winter de planten wil determineren zijn deze ge
droogde bloemen van belang omdat alle kenmerken dan ook nog zichtbaar 
zijn.
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O p b ezo ek  bij o n ze  B e lg isc h e  C a c tu sv r ie n d e n
door F. J. van Leeuwen en W. Wijnands te Venlo-Blerick.

Vervolg op deel IV (slot)

Louis van Criekinge, Albertlei 5, Kontich.

In de middaguren van 23 juni 1938 bezochten wij de heer van Criekinge. Wij 
bleken de eerste Nederlandse liefhebbers te zijn die deze 31-jarige besnorde 
meubelmaker en cactusliefhebber een bezoek brachten. Van Criekinge bleek 
echter wel meer Nederlandse liefhebbers te kennen en daarmee planten te 
hebben geruild op de 3 LK ’s. Ook bij deze liefhebber werden wij met de 
typische Belgische gastvrijheid ontvangen.
Hij verklaarde ongeveer vier jaar daarvoor te zijn begonnen met het kweken 
en verzamelen van cactussen. Hij bleek een vrij jonge, maar toch een uitge
breide verzameling te bezitten. Deels heeft hij deze verkregen door veel te 
zaaien en te enten. Anderzijds heeft hij gedurende die vier jaren in de ge

lukkige omstandigheden verkeerd, te 
wonen in de omgeving, waar relatief 
veel liefhebbers met grote verzame
lingen woonden, waarvan hij, naar zijn 
zeggen, veel steun heeft genoten. Bo
vendien bleek ons uit een gesprek 
met de heer v. Criekinge, dat hij er niet 
tegen op ziet om flinke afstanden af 
te leggen ter uitbreiding van zijn plan- 
tensortiment.
Na aanvankelijk onder een plastic kap, 
staande in zijn tuin, te zijn begonnen, 
bouwde van Criekinge later een serre. 
Ze werd 21/2 meter breed en 5 meter 
lang. Het zogenaamde looppad kwam 
in het midden te liggen met aan weers
zijden een tablet. Ongeveer halverwe
ge de serre werd in het betonnen 
looppad een kuil gemaakt, waarin in 
de winter een oliekachel voor verwar
ming is geplaatst. Het geheel wordt 
dan afgedekt met een rooster zodat de 
kachel geen hindernis vormt. Bij veel 
liefhebbers is de kachel in de winter 
een grote sta in de weg. Voor hen, 

waar de bodemgesteldheid het toelaat, is dit een pracht oplossing.
Als teelaarde gebruikt deze liefhebber in hoofdzaak zogenaamde Hollandse 
potgrond.

Louis van Criekinge bij zijn planten

Aanvankelijk verzamelde van Criekinge hoofdzakelijk Gymno’s. Thans heeft 
hij grote belangstelling voor Horridocactussen, Chileense soorten, Parodia's 
met zware haakdoornen en witte kappen "en verder alles wat schoon is” zo
als van Criekinge dat zelf uitdrukte.

96



Hij verklaarde nog veel gebrek te hebben aan onderstammen en bleek voor
keur te geven aan Trichocereus spachianus. Voor kleinblijvende soorten heeft 
hij een voorkeur voor Eriocereus jusbertii.
Zaailingen ent hij het liefst zo snel mogelijk op Echinopsis om later over te 
gaan tot een blijvende enting, bij voorkeur op spachianus. Indien mogelijk laat 
van Criekinge dan op de Echinopsis een voetje achter om daar later nog de 
nodige stekken af te halen en te enten.
Wij zagen dan ook vele planten staan waarvan de kop reeds was overgeënt, 
terwijl de overgebleven voetjes ruimschoots met scheuten waren bezet. Hier
bij waren zeer aantrekkelijke planten.
Rondkijkende in de serre van deze liefhebber zagen wij, dat alle ruimte was 
benut om planten te plaatsen. Buiten waren ook nog planten, hoofdzakelijk 
meer-jarige zaailingen, in platte bakken geplaatst. De heer van Criekinge 
was ook voornemens zijn verzamelruimte uit te breiden, hetgeen ons geen 
overbodige luxe leek te zijn.
Na de planten te hebben bezichtigd, hebben we onder genot van een frisse 
dronk in de woning van de familie van Criekinge-de Pauw, nog wat nage
praat over, hoe kan het ook anders, de liefhebberij.
Vervolgens namen wij afscheid en van Criekinge liet nog even duidelijk weten, 
dat zijn deur voor bezoekende liefhebbers, altijd open staat.
Wij raden succulentenilefhebbers, die in die omgeving komen dan ook aan 
een bezoek te brengen aan deze sympathieke cactusman. Contacten leggen 
is tenslotte èèn van de voornaamste noodzaken voor een succulentenliefheb
ber die "bij wil blijven” .

G e w e ld ig ! E n o rm ! N iet te g e lo v e n !
Dit zijn enkele uitdrukkingen die ik wil uiten op de vele vele brieven welke ik 
mocht ontvangen n.a.v. mijn artikel in Succulenta d.d. maart 1969.
Wie had ooit kunnen denken dat dit artikeltje zo een geweldige stroom van 
brieven teweeg kon brengen. Ik ben alle briefschrijvers natuurlijk zeer dank
baar voor deze epistels, ten eerste; weet ik dat mijn artikeltje ingeslagen heeft, 
ten tweede; dat er zoveel leeft onder de liefhebbers als het gaat in deze 
richting n.l. het enten op Peireskiopsis.
Er zijn bij mij duizenden vragen binnen gekomen van allerlei aard en ik zal 
mijn best doen om iedereen van dienst te zijn zo goed dat dit in mijn vermo
gen ligt. Er is alleen een grote MAAR aan het geval. Wanneer ik alle brieven 
persoonlijk wil beantwoorden dan moet ik beslist een secretaresse in dienst 
nemen want anders had ik, wilde ik alleen de avonduren benutten, misschien 
een paar maanden werk en dit is nu eenmaal onmogelijk.
Mijn tweede helft zou zich zo langzaam verwaarloosd gaan voelen en dat kan 
ik natuurlijk niet riskeren. (Dit laatste natuurlijk niet vanwege die secretaresse, 
maar omdat er dan helemaal geen tijd overblijft voor al het andere, wat geen 
cactus heet).
Trouwens zoveel vrije tijd blijft er naast mijn liefhebberij niet meer over maar 
dat behoef ik de meeste cactusvrienden niet te zeggen, dit weten ze uit eigen 
ervaring het beste. Toch wil ik proberen de meesten van dienst te zijn, het zij 
met artikeltjes in Succulenta of aan diegenen die briefporto mee gestuurd 
hebben, met het beantwoorden per brief.
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Ook de geweldige aanvraag naar Peireskiopsis, gaat boven mijn petje. Eers
tens heb ik hier in het najaar geen rekening mee gehouden en tweedens zou 
ik hier wel een kleine kwekerij moeten hebben, om alle aanvragen te kunnen 
voldoen maar ik beloof, ik zal mijn uiterste best doen.
Wat is het heerlijk om zoveel gehoor te krijgen op zo een klein artikeltje. 
Heeft het artikeltje verschillende liefhebbers zo aangegrepen? Of is het de 
drang om ook eens te proberen zodoende hun verzameling te verrijken? 
Ik weet het niet, maar ik vind alles verrekte leuk dit enthousiasme.
Ik heb ook van verschillende liefhebbers, ook Peireskiopsisenters meerdere 
tips gekregen, mijn hartelijke dank. Alle tips zal ik eens onder de loupe nemen. 
Het is voor mij een typisch verschijnsel, dat 99% van de briefschrijvers uit het 
westen of noorden des lands komen. Is de Peireskiopsis daar zo weinig be
kend, of heeft de Peireskiopsisenterskring zich in het zuiden al meer uitge
breid?
Waarde Peireskiopsisenters veel succes!
A. van Beuningen

D e v e rw a rm in g sm o g e lijk h e d e n  van  k le in e  k a s je s

Reeds menige winter heeft, bij liefhebbers met een klein kasje, geleid tot 
min of meer belangrijke verliezen in het plantenbestand met als hoofdoor
zaak een verwarmingssysteem, dat niet aan de eisen voldeed. Meestal man
keert er nog wel het een en ander aan de technische uitvoering en aan het 
geinstalleerde vermogen.
Nu dient vooropgesteld te worden dat een klein kasje veel moeilijker regel
matig te verwarmen is dan een grotere kas. De reden hiervan is dat bij kleine 
kasjes de inhoud ten opzichte van het totale wandoppervlak klein is, waar
door het moeilijk is een constante gelijkmatige temperatuurverdeling binnen 
bepaalde nauwe grenzen te verwezenlijken. Wanneer we een doelmatige ver- 
warmingsinstallatie voor een kas ontwerpen willen, zal allereerst het vermo
gen van de te plaatsen verwarmingsbron berekend moeten worden. Daartoe 
gebruiken we de formule:

Q =  F X k X A T
waarin

Q —  de per uur benodigde warmtehoeveelheid, uitgedrukt in kilocalo- 
riën per uur (kcal/h)

F =  het wandoppervlak der kas uitgedrukt in vierkante meter (m2) 
k =  de warmtedoorgangscoefficient van de wanden uitgedrukt in kilo- 

caloriën per vierkante meter, per graad Celsius en per uur 
(kcal/m2 °C h)

At  — het verschil tussen de gewenste minimale kastemperatuur en de 
laagste te verwachten buitentemperatuur, uitgedrukt in graad Cel
sius (°C )

De wandoppervlakte F wordt bij een vrijstaande kas gevormd door het bo
vengrondse metselwerk en het staande en liggende glaswerk. De warmte- 
doorgangs coëfficiënt kan voor de gebruikelijke constructie op een waarde 
van k= 6 gesteld worden. Naar gelang het kasje meer aan het vrije spel van
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de wind blootgesteld is moet deze waarde met 10 tot 25% verhoogd worden. 
Voor een volledig onbeschutte plaats moet zeker een waarde k =  7,5 ge
nomen worden.
Voor verwarming in woonhuizen is het gebruikelijk met een laagste buiten
temperatuur van -15°C te rekenen. Voor kassen moet zeker gerekend wor
den met een buitentemperatuur van -20°C terwijl we voor de binnentempera
tuur toch minstens +10°C zulien moeten aanhouden. Hieruit volgt dat voor 
het temperatuursverschil A. T =  30°C ingevuld zal moeten worden.
Een temperatuur in de kas van circa -t-2°C zou bij voldoende droge atmos
feer voor het overgrote deel onzer cactussen in de rusttoestand voldoende 
zijn. Dit is juist de temperatuur welke in ons land gedurende de winter veel
vuldig voorkomt en dan, vanwege de nabijheid van de zee, gepaard gaat met 
een hoge relatieve luchtvochtigheid. Bij geringe verschillen tussen binnen- en 
buitentemperaturen zal de natuurlijke luchtcirculatie in de kas tot stilstand 
komen.
Onder deze condities zal dit zeer snel leiden tot het optreden van smeul en 
schimmels op onze planten. Daarom is het beter, ook met het oog op wat 
meer warmteminnende planten als onderste grens +  10°C voor de kastempe- 
ratuur aan te houden.
Het vermogen Q per m1 2 kaswand oppervlak wordt dan:

Q =  1 x 7,5 x 30 =  225 kcal/h
Voor een kasje met een totaal wandoppervlak van 26 m2 zal men dan een 
warmtebron met een vermogen van tenminste

26 x 225 =  5850 kcal/h
moeten aanbrengen.
Nu zullen we moeten overwegen welke soort verwarmingsinstallatie gekozen 
moet worden. Kachels gestookt met steenkool of briketten zijn voor onze 
kleine kasjes uitermate ondoelmatig. Indien de aangrenzende woning centraal 
verwarmd is zou eenvoudig en met weinig kosten de kasverwarming op die 
van het woonhuis aangesloten kunnen worden, mits de C.V. ketel voldoende 
overcapaciteit heeft.
In het algemeen zal de watercirculatie in het verwarmingssysteem door mid
del van een pomp plaats vinden, welke door een thermostaat vanuit het kasje 
gecommandeerd wordt. Ik persoonlijk kan niet zo erg enthousiast zijn met 
dit, op zichzelf eenvoudige, verwarmingssysteem, omdat de totale installatie 
hierbij zeer ongelijkmatig belast wordt. Valt bijvoorbeeld de middagzon volop 
in het kasje, dan zal daar nauwelijks of niet verwarming nodig zijn. Is het 
bedekt weer dan zal ook overdag de verwarming volop nodig kunnen zijn. 
s' Nachts, wanneer de verwarming ten behoeve van de woning juist getem
perd zou kunnen werken, is voor het kasje juist veel warmtetoevoer nodig. 
Het is daarom aanbevelenswaardig voor het kasje over e*en afzonderlijke 
verwarmingsbron te kunnen beschikken 2).

1) W eliswaar komen in ons land van tijd  to t tijd  lagere temperaturen voor, doch dan vrijw e l u it
sluitend bij w indstil weer. (Red.)

2) Deze zienswijze is o .i. n ie t geheel ju is t. In het algemeen zal de circulatiepom p permanent in 
gebruik zijn en de regeling der temperatuur plaats vinden via een thermostaat, die de brander 
commandeert. W isselt de warmtebehoefte in e lk  der te verwarmen ruimten op dezelfde w ijze dan 
is plaatsing van een thermostaat in één d ie r ruimten voldoende. W isselt daarentegen de warmte
behoeften in de verschillende ruimten onafhankelijk van elkaar, dan zal in één of meer der ruimten 
een regelklep met thermostaat aangebracht moeten worden. In het beschreven geval van een 
woning met plantenkas bereikt men dan een situatie waarbij de c.v.-ketel, over 24 uur bezien, 
gelijkm atiger belast w ordt hetgeen het brandstofverbruik bij een goed bemeten insta lla tie  ten 
goede komt. Een dergelijke onafhankelijke tem peratuurregeling der verschillende ruimten brengt 
echter wel hogere installatiekosten mede. (Red.). ...
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Zulk een door een thermostaat geregelde warmwater verwarmingsinstallatie 
met eigen ketel en een circulatiepomp is wel het beste, echter helaas ook 
het kostbaarste in aanschaffingsprijs. De verwarmingsbuizen worden bij voor
keur langs de glaswanden aangebracht3). Bij deze verwarmingsmethode 
wordt de gelijkmatigste temperatuursverdeling bereikt en zal nauwelijks een 
koude neergaande luchtstroming nabij de ruiten merkbaar zijn, welke in an
dere gevallen een nadelige invloed op de planten zal hebben. Helaas wordt 
deze economisch meest verantwoorde methode vanwege de relatief hoge 
aanschaffingsprijs weinig toegepast in kleine kasjes.
Een andere mogelijkheid en zonder twijfel vanuit het oogpunt van ruimte
besparing, aanbrengingsmogelijkheden en bedieningseenvoud de meest aan
bevelenswaardige is de elektrische verwarming. Voor de meeste bezitters 
van kleine kasjes is een dergelijke installatie te duur in gebruik4). Bij het 
kasje van ons voorbeeld zou een installatie met een vermogen van 5850 : 860 
= 6,8 kW/h *) geinstalleerd worden.
De elektrische installaties van de meeste woningen zijn niet geschikt voor 
de afname van een dergelijk groot vermogen. Daarvoor zal het noodzakelijk 
zijn, dat een speciale krachtstroom aansluiting aangelegd wordt. Het te instal
leren vermogen dan maar kleiner kiezen, zodat deze toch nog op de elek
trische installatie van de woning aangesloten kan worden, is zinloos. Wan
neer verwarmd wordt moet deze voldoende zijn zodat ook tijdens de koud
ste nachten de planten geen schade oplopen.
Bij deze verwarmingsmethode worden de verwarmingskabels rondom langs 
de wanden aangebracht, waardoor evenals bij het warmwatersysteem een 
gelijkmatige verwarming wordt bereikt. De regeling kan door middel van een 
thermostaat via een relais plaats vinden. Wanneer het benodigde vermogen 
niet meer dan ca. 2 kW/h bedraagt kan de verwarmingskabel direkt op de 
installatie van het huis aangesloten worden. Het is dan echter wel gewenst 
hiervoor vanaf de meter een afzonderlijke leiding met eigen zekering te laten 
aanleggen opdat door een overbelasting in de woning (denk aan elektrische 
kacheltjes en bijv. een wasmachine. Red.) De verwarming in het kasje zou 
uitvallen 5).
Een volgende aanbevelenswaardige warmtebron is de moderne oliekachel. 
Hiervoor is echter een schoorsteen van minstens 3 meter hoogte nodig om 
voldoende schoorsteentrek te hebben. Men dient er rekening mede te hou
den dat nabij gelegen gebouwen aanleiding kunnen geven tot luchtvervui
lingen waardoor onregelmatige verbranding in de kachel zal kunnen optreden. 
Een boven de omringende huizen uitstekende schoorsteen, waardoor de 
schoorsteentrek niet ongunstig beinvloed zou worden, is in het algemeen 
niet mogelijk. In ons voorbeeld met 5850 kcal/h zouden wij, rekening hou
dend met het rendement, een kachel met een brandstofverbruik van ca. 0,9 
liter per uur, moeten aanschaffen. Moderne oliekachels kunnen zeer goed 
geregeld worden, welke regeling ook via een thermostaat kan plaats vinden.

*) 1 kW /h =  860 kca l./h .
3) W anneer een middentablet aanwezig is , verdient het aanbeveling ook daaronder buizen aan te 

brengen. (Red.).
4) Ook voor grote kassen! (Red.).
s) De aanleg van elektrische leidingen mag alleen door een erkend installateur geschieden. In ver

band met Uw eigen ve iligheid  en dat van bezoekers adviseren wij U met klem bij aanleg van 
lichtleidingen en elektrische verwarming in een kas zeker niet van dit algemeen geldende voor
schrift af te w ijken. (Red.).
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Wanneer men het werk, verbonden aan de bediening der kachel, het vullen 
met olie en eventueel het nastellen van het verbruik niet mederekent, heeft 
men hieraan een verwarmingsbron, welke in gebruik zeer goedkoop is. De 
bezwaren van een oliekachel in de kas, kan bij een goed aangelegde instal
latie tot een niet hinderlijk minimum beperkt blijven.
Er dient echter voor gewaakt te worden dat geen verbrandingsgassen in de 
kas kunnen komen. De verbrandingsgassen van de gewoonlijk toegepaste 
haardbrandolie zijn niet vrij van zwavelverbindingen, waardoor schade aan 
de planten kan ontstaan.
Voor kleine kasjes wordt nogal eens gebruik gemaakt van petroleumvergas- 
sers. Hierbij behoeft men de verbrandingsgassen niet via een schoorsteen 
af te voeren, omdat bij zuivere petroleum de verbrandingsgassen vrij zijn van 
zwavel en geen schadelijke invloed op de planten kan optreden. Integendeel, 
door het CO2-gehalte zijn de verbrandingsgassen eerder gunstig voor de 
groei 6). Voor de mens is het inademen der verbrandingsgassen echter min
der goed. Het beste kan men ook bij dit type verwarmingsbron toch een af
voer aanbrengen, waarbij deze dan het beste direct onder de nok van de 
kas aangebracht kan worden en daarbij over de gehele lengte van de kas te 
laten doorlopen alvorens naar buiten te leiden. Aanbrengen van trekkap op 
de afvoer voorkomt terugslaan van de wind en verhindert binnentreden van 
regen en sneeuw. Het olieverbruik van petroleumvergassers is vergelijkbaar 
met die van oliekachels, omdat de verbrandingswaarden van petroleum en 
haardolie nagenoeg gelijk zijn. Plaatselijk kan echter de prijs van petroleum 
hoger zijn dan van haardolie.
Een zeer aanbevelenswaardige verwarming is die door middel van gas en 
zeker indien aardgas beschikbaar is. Aardgas is ook meestal vrij van zwavel. 
Bij moderne gaskachels kunnen, via een dubbel buizenstelsel, de voor ver
branding benodigde lucht van buitenaf aangezogen resp. de verbrandings
gassen afgevoerd worden. De lucht in het kasje vormt dan geen onderdeel 
van de luchtcirculatie door de kachel waardoor deze niet verontreinigd kan 
worden.
Het gasverbruik en de prijs per m3 wordt bepaald door de verbrandingswaar- 
de van het gas. Aardgas heeft in ons land een constante samenstelling en een 
verbrandingswaarde welke ongeveer twee maal zo hoog is als die van stads
gas waardoor het verbruik in m3 ongeveer de helft zal zijn dan bij gebruik van 
stadsgas. In ons land komt in de praktijk bijna overal het gebruik van aardgas 
iets goedkoper uit dan vroeger met stadsgas het geval was. Bij afname van 
grotere hoeveelheden, wat bij gasverwarming altijd optreedt, is aardgas mees
tal beduidend goedkoper dan vroeger met stadsgas het geval was 7).
Op de meeste plaatsen in ons land zullen de brandstofkosten bij de huidige 
gas en olieprijzen nagenoeg gelijk zijn. Het voordeel van een gasverwarmings- 
installatie is vooral de volledig automatische regeling via een thermostaat en 
het niet nodig zijn van een schoorsteen. De bedrijfszekerheid is beter dan van 
een oliekachel, echter wat minder dan die van een elektrische installatie.

Wordt vervolgd

6) Hiertegen zijn wel enkele bezwaren aan te voeren. Een C02-bemesting in een periode dat we 
onze cactussen ju is t in rust w illen  houden, lijk t ons vrij zin loos. Bovendien w ordt bij de verbran
ding van petroleum zeer veel water gevormd, waardoor de luchtvochtigheid in de kas bepaald 
ongunstig kan worden. (Red.).

7) In de oorspronkelijke tekst werden hier cijfers gegeven voor de verbrandingswaarden van aardgas 
en stadsgas, welke in Duitsland e lk  voor zich van plaats to t plaats kunnen verschillen. In ons 
land zijn deze cijfers zowel voor aardgas als voor stadsgas vrijwel overal gelijk . (Red.).
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Afdeilng AMSTERDAM.
In april heeft onze afdeling op initiatief 
van de afd. Zaandam, een ruilbeurs geor
ganiseerd, waarbij de afdelingen van Ken- 
nemerland, W.-Friesland en 't Gooi mede 
werden uitgenodigd. Hoewel de opkomst 
per afdeling nogal uiteenliep, zijn we in 
onze verwachtingen niet beschaamd ge
worden. Er werd onderling druk geruild, 
een winstpunt was tevens, dat de per
soonlijke kontakten weer eens werden 
vernieuwd. Al met al een bijeenkomst die 
voor herhaling vatbaar is!

A. J. Brederoo, secr.

MEDEDELINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK 
Van 7 juli tot 1 augustus gaat de biblio
thecaris met vakantie. Wilt U in deze tijd 
geen boeken terugzenden, daar pakjes 
dan niet kunnen worden aangenomen.

J. C. A. MAGNIN,
Kromhoutstraat 200, Rotterdam 14

Drukkerij van Spijk N V.
Postbus 210 - Venlo 

*

Drukker van »Succulenta«

De afdeling IJsselstreek geeft met 
leedwezen kennis van het overlijden 
van de Heren
H. Visser en Dr. H. H. Scholten.
Beiden waren enthousiaste liefheb
bers, die regelmatig de afdelings- 
bijeenkomsten bezochten.
Wij bewaren aan hen de beste her
innering.

In Memoriam
G.D. DUURSMA

Het toch nog onverwachts heengaan 
van de heer G. D. Duursma op 78- 
jarige leeftijd op 11 mei j.l., slechts 
enkele dagen voor de viering van 
het 50-jarig bestaan van „zijn" Suc
culenta, wierp een ernstige scha
duw op dit feestelijk gebeuren. In 
een ogenblik van stilte herdacht de 
voorzitter het overlijden van deze 
voortreffelijke mens.
In het meinummer schetste de heer 
Bommeljé de geschiedenis van Suc
culenta en hierin komt, kan het an
ders, de naam van Duursma bij her
haling voor. Zijn naam met de steeds 
gebruikte initialen „G .GjD ." onder 
de ontelbare artikelen in ons tijd
schrift, is onverbrekelijk daarmede 
verbonden.
Zelf had ik het voorrecht jarenlang 
met hem samen te werken in het 
hoofdbestuur. Op voorbeeldige wij
ze beheerde hij onze financiën als 
penningmeester, tot hij in 1966 in 
verband met zijn leeftijd verzocht van 
deze functie ontheven te worden. 
Duursma was een bescheiden en wat 
zwijgzame persoonlijkheid, maar als 
het over planten ging dan kwam zijn 
tong los en hij kon dan getuigen van 
zijn grote kennis van het plantenrijk. 
In de loop van 1941 verhuisde hij 
van Leeuwarden naar de buitenplaats 
„Vijversburg” te Rijperkerk, waar hij

een stichting beheerde. In de op de
ze plaats aanwezige kassen kweekte 
hij onder anderen een zeer fraaie 
collectie epiphytische cactussen, 
vooral Rhipsalis. Tijdens de keren 
dat ik hem daar opzocht bleek welk 
een voldoening hem dit buitenleven 
gaf.
in het januarinummer van Succulen
ta van 1938 schreef het bestuur o.a.: 
„Redacteur Duursma, wij zijn U veel 
dank verschuldigd. Uw werk was niet 
altijd gemakkelijk; aan critiek, die 
wel eens afbrak zonder te willen op
bouwen, heeft het U niet ontbroken, 
doch U werkte onverstoorbaar ver
der, steeds het belang van onze ver
eniging en van ons orgaan dienen
de. Wij hebben bewondering voor 
Uw werkkracht en voor Uw werklust 
en wij hopen van ganser harte, dat 
het U nog vele jaren gegeven moge 
zijn als redacteur van Succulenta de 
Vereeniging Succulenta te dienen” . 
Onverstoorbaar is Duursma doorge
gaan Succulenta te dienen, daadwer
kelijk tot 1966. Dit werd toen be
loond met het erelidmaatschap van 
onze vereniging.
Bij ons zal zijn persoonlijkheid in 
dankbare herinnering blijven voort
leven. Hij ruste in vrede.

A. F. H. Buining.
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E c h in o c e re u s  s c iu ru s  (K. Brand) Br. et. R.
W. Sterk

Deze soort werd in 1905 beschreven naar planten die afkom stig waren van 
San José del Cabo in Neder-Californië.

De afgebeelde plant is uit de Jardin Excotique in Monaco. Volgens de be
schrijv ing kan de plant to t 20 cm hoog worden en 3,5 to t 5 cm dik. De areolen 
staan kort bij elkaar, zodat de doorns in elkaar grijpen en de plant geheel 
overdekken. De doornkleur is lichtgeel to t bijna w it met donkere punten. Er 
zijn 15 to t 18 dunne randdoorns en to t v ie r iets steviger m iddendoorns. Hier 
zijn er d ikw ijls  m inder doorns, maar dat zal wel aan de kweek-om standig- 
heden liggen. De meeste soorten zijn in de natuur en ook in Zuid-Europa 
d ichter bedoornd dan in onze verzamelingen. De bloemen kunnen to t negen 
centim eter doorsnede worden; rosé to t vio let. Borg geeft zelfs afmetingen to t 
12 centim eter op. Hij sch rijft ook dat de doorns aan de top doen denken 
aan een eekhoornstaart, wat de naam Sciurus verklaart, dat eekhoorn bete
kent. De bloemen verschijnen soms al aan zeer kleine planten, vooral als ze 
geènt worden. Hoewel w orte lecht kweken voor de meeste cactussoorten ze
ker m ogelijk is, verd ient het toch voo r de meeste uit N eder-C aliforn ië af
komstige soorten aanbeveling naast een w orte lecht exemplaar een geènte 
plant op te kweken om het ris ico te verm inderen. De planten moeten ’s w in
ters niet te koud staan en zeer droog. De vindplaats lig t in het tropische 
deel van het schiereiland aan de uiterste zuidpunt. Dat is bijna duizend k ilo 
meter van de grens met de Verenigde Staten. Deze soort is in verzamelingen 
niet algemeen. Bij gespecialiseerde Echinocereus liefhebbers is hij meestal 
wel te vinden. Vermeerderen uit stekken, die bij oudere planten onderaan 
gevormd worden is niet moeilijk. Ik weet niet welke grondsoort ik moet aan
bevelen.

Bij mij staan de meeste w orte lechte Echinocereussoorten in een kleiachtige 
grond, maar ik durf niet te beweren dat dat het beste is. Bovendien wat is 
klei?
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E nkele  m in d er a lg em en e  A d ro m ïsch u sso o rten
Frans K. A. Noltee

I. A. schaeferianus (Dtr) Bgr.

Begin vorig jaar ontving ik van de op Madeira wonende Engelse majoor 
Pickering de op bijgaande foto afgebeelde plant. De heer Pickering, die de 
plant zelf had verzameld in Zuidwest-Afrika schreef mij over zijn vondst het 
volgende:
'Een hoogst bijzondere soort die een caudex (verdikte stengelvoet F N.) 
vormt. Gevonden op het Agatestrand bij Lüderitz Bay op het terrein van de 
diamantmaatschappij. Regenval onbekend. Mist uit zee. Groeiend in spleten 
in kwartsiet. Nauwelijks zichtbaar'.
Behalve in Zuidwest-Afrika komt de plant volgens Jacobsen ook voor aan de 
kust van het aangrenzende Klein Namaqualand. In dit gebied zijn de planten 
evenals in de kuststrook van Zuidwest-Afrika (de beruchte Namib) praktisch 
geheel aangewezen op de uit zee opstijgende nevels. Deze ontstaan vooral 
's winters wanneer de koude zeestroom uit de Atlantische Oceaan botst op 
de warme Benquelastroom uit de Indische Oceaan. Normale regenval is in 
deze streken praktisch onbekend.

Adromischus schaeferianus

A. schaeferianus kan als volgt beschreven worden:
3 tot 4 cm hoog plantje met een verdikte stengelvoet of caudex. Aan deze 
caudex met zijn grijsbruine bast ontspruiten slechts enkele zijtakjes, die niet 
veel langer dan 1 cm worden. De met 1 of 2 tegelijk verschijnende blaadjes 
zijn plm. 8 mm breed en 12 mm lang, bij een dikte van 5-6 mm. Ze zijn 
praktisch zittend en hebben de grootste breedte op of iets boven het mid
den. De jonge bladeren zijn op doorsnee bijna rolrond, later worden ze aan
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de bovenzijde iets hol. Er is geen scherpe overgang tussen boven- en onder
kant.
De kleur van de blaadjes variëert van bruingroen tot bruin (in de volle zon) 
met talrijke zeer fijne roodbruine streepjes en puntjes. De eindstandige bloei- 
wijzen zijn slechts enkele centimeters hoog en dragen 1-3 bloemen. Deze zijn 
8 mm lang en hebben een paarsach'tige-groene bloembuis met roodachtige 
strepen.
In de rusttijd zijn de plantjes geheel bladloos. Het vereist dan wel enige 
fantasie om zich voor te stellen dat het nog levende planten zijn, in plaats 
van stukjes dood hout. Jacobsen noemt A. schaeferianus dan ook een mimi- 
cryplant Gezien de klimaatsomstandigheden op de natuurlijke groeiplaatsen 
zal het geen verbazing wekken dat deze planten ook in cultuur zeer langzame 
groeiers zijn. Door zijn bizarre uiterlijk verdient deze soort meer aandacht. 
De verspreiding wordt echter door de zeer trage groei sterk belemmerd. 
Bijzonderheden over de cultuur volgen in een latere aflevering.

Het En q u e te-fo rm u lie r

Reeds sinds haar oprichting in 1919 heeft onze vereniging vele aktiviteiten 
ontplooid. Naast de uitgave van het maandblad waaruit de leden, evenals 
uit de bibliotheek, veel kennis kunnen putten, verzorgen de afdelingen voor
drachten en excursies, kunnen via het clichéfonds zaden betrokken worden 
en is het ’Succulentarium’ voor elk lid toegankelijk. Voor de 'zoekers' zijn er 
nog de studieweekenden en voor degenen, die een weekend met de hele 
’Succulentenfamilie’ willen doorbrengen is de 3LK het hoogtepunt van het 
jaar.
Toch zijn wij - dat zijn de hoofdbestuursleden - van mening, dat er nog veel 
meer door 'Succulenta' gedaan kan worden, of liever, gedaan moet worden. 
Onze vrije tijd neemt in lengte toe. Natuurlijk, de voor planten beschikbare 
ruimte is voor ieder beperkt, we kunnen niet steeds uitbreiden. Maar als wij 
het niet in de breedte kunnen vinden moeten we het in de diepte zoeken. 
In dit nummer van ons maandblad vindt U een enquete-formulier, dat wij 
gaarne ingevuld van U terug ontvangen. Wij geven toe: sommige vragen 
lijken onbescheiden, maar neem ons dit niet kwalijk. Enerzijds is het nodig 
te weten, welke wensen en ideeën onder de leden leven, anderzijds kunnen 
wensen niet vervuld en ideeën niet uitgevoerd worden, waneer niet meer 
leden bereidt gevonden worden iets van hun vrije tijd op te offeren om 'Suc
culenta' te doen floreren.
Waneer U het formulier hebt ingevuld - en wij vertrouwen hierbij ten volle 
op Uw medewerking - behoeft U dit slechts dicht te slaan, in drieën te vou
wen met de adreszijde naar buiten, de flappen in elkaar ite schuiven en het 
formulier in de brievenbus te stoppen.
Een postzegel is niet nodig. Het hoofdbestuur dankt U vast voor de vlotte 
afhandeling.
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H o m alo cep h a la  T e x e n s is  (Horff) Br. & R.
F. J. van Leeuwen

Echinocactus texensis Hoppf.
Simplex depresso-globosus, costis 14-21 acutis subundulatis glaucis; aculeis 
radialibus 6-8, complanatis, centralibus solitariis curvatis: floribus roseis, 
phyllis fimbriatis, ovario squamoso lanuginoso.

De naam zegt het al: ’uit Texas afkomstig'. Het is een eenling in het ge
slacht Homalocephala, of, zoals de Duitsers dat uitdrukken: ’Ein mono- 
typisches Genus'.
Deze plant is in 1842 door Dr. Hopffer, een cactusverzamelaar uit Berlijn be
schreven als Echinocactus texensis, zoals hierboven is weergegeven. Britton 
en Rosé hebben deze plant Homalocephala texensis genoemd.

Ik heb twee importplanten in mijn verzameling staan, waarvan de grootste in 
de mei-maand heeft gebloeid. Wat mijn beschrijving betreft, zal ik mij hou
den aan de plant welke heeft gebloeid.
Deze plant is kogelachtig en gedrukt van vorm en zachtgroen van kleur. Ze 
heeft een doorsnede van 16- en een hoogte van 8 cm. Ze heeft 19 ribben 
welke vrij scherp en enigszins golvend zijn. De areolen staan 4- tot 7 cm uit 
elkaar en zijn grauw-wit gevlokt. De bedoorning is hoornachtig met een fijne, 
duidelijk zichtbare dwarstekening; geelachtig tot roodachtig van kleur, later 
grauw. Randdoorns: meestal 6 en bij de laatste nieuwgroei soms 7; 14- tot 
25 mm lang. Middendoorn: één, tot 30 mm lang en zwaarder van vorm als
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de randdoorns. Alle doorns staan afwaarts en gedrukt terwijl de einden vaak 
iets zijn gebogen.
De bloemknoppen zijn bruinachtig van kleur met een grauw-witte beharing. 
De bloemen zijn 51/2 cm lang en wanneer zij geheel zijn geopend, ongeveer 
6 cm breed. Bloembladen vederachtig van vorm met een rosé middenstreep. 
De stamper is ongeveer 35 mm lang en zachtrose van kleur. De meeldraden 
zijn aanzienlijk korter als de stamper.
Over de leeftijd van deze Ferocactusachtige plant kan ik helaas niets zeg
gen. De groei is zéér langzaam en het kweken levert over het algemeen geen 
moeilijkheden op. Deze plant wordt gekweekt in potgrond waaraan ongeveer 
50% klei is toegevoegd. Ze is goed tegen lage temperatuur bestand maar 
heeft voor een goede bloei een zonnige standplaats nodig. De bedoorning 
i-s zeer stug en zeer sterk. De bloemen bloeien drie tot vijf dagen en sluiten 
tegen de avond.

D e v e rw a rm in g s m o g e lijk h e d e n  van  k le in e  kasjes
vervolg

Waar gas ter beschikking staat is het gebruik hiervan voor verwarming van 
een kasje zeker aan te bevelen. Ik zelf heb sinds 1962 een gasverwarming in 
gebruik, zonder ooit moeilijkheden te hebben ondervonden. Bij de verwarming 
met een olie- of gaskachel zal deze gewoonlijk aan een der fronten van de kas 
bijv. in een hoekje naast de deur komen te staan. Alle kachels geven een be
langrijk deel van hun vermogen in de vorm van straling af. Dit kan leiden tot 
een te sterke plaatselijke verwarming van tabletten en planten in de naaste 
omgeving waardoor beschadigingen aan de planten kunnen ontstaan. Hier 
moet rekening mee gehouden worden bij de opstelling der planten. Men kan 
ook door middel van stralingsschermen, mits op de juiste plaatsen aange
bracht, dit nadeel ondervangen. Bovendien moet midden in de kas direct on
der de nok een ventilator aangebracht worden en wel zodanig dat de zuigzijde 
naar de kachelzijde gericht is. Ook ’s zomers kan de ventilator nuttig zijn om 
te voorkomen dat onmiddellijk onder de kap de temperatuur te hoog oploopt. 
Luchtbevochtigers met automatische regeling zijn daarbij tevens van voor
deel, doch een bespreking hiervan valt buiten het bestek van dit artikel.
Bij de aanschaffing van een verwarming is het altijd verstandig te rade te gaan 
bij een deskundig vakman. Met spaarzaamheid op de verkeerde plaats komt 
men altijd bedrogen uit. Een goed aangebrachte en bedrijfszekere verwarming 
voorkomt dat men in één nacht aan planten meer kan verliezen dan de gehele 
installatie kost. Automatische waarschuwingssystemen tegen te lage tempera
turen zijn prachtig, maar zij hebben geen nut waneer U afwezig bent.
Elke verwarmingsinstallatie moet regelmatig een controlebeurt hebben. Bij gas
kachels laat men bij voorkeur de waakvlam het gehele jaar door branden. Dit 
voorkomt dat door vocht roestvorming in de kachel kan optreden. De ther
mostaat moet ook gedurende de zomer af en toe in- en uitgeschakeld worden, 
waardoor er minder kans is op ongewenste oxydatie van de contacten welke 
's winters tot storingen aanleiding zou kunnen geven. De branders moeten elk 
jaar gereinigd worden.
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Wie op verwarmingskosten besparen wil, kan ’s winters de ruiten bespannen 
met P.V.C.-folie van 0,03 mm dikte. Deze wordt op een afstand van 5 cm van 
het glas aangebracht. Bij deze afstand is de isolerende werking optimaal 8). 
Het dak aan de binnenzijde voorzien van plastic bespanning is meestal niet 
eenvoudig. Bovendien krijgt men meestal last van condenswater, dat zich op 
het plastic verzamelt waardoor het gaat doorzakken en dan weinig waarde als 
extra isolatie heeft. Beter is dan ’s nachts het dak met rietmatten af te dekken. 
Indien het niet mogelijk is de wanden aan de binnenzijde met plastic te be
spannen, dan kan men deze ook aan de buitenzijde met behulp van houten 
latten aanbrengen. Ook nu wordt weer een afstand van 5 cm tussen glas en 
plastic aangehouden. In verband met de weersinvloeden, wind, regen en 
sneeuw, is het dan wel raadzaam een dikkere folie te gebruiken, bijv. 0,2 mm 
dik. Op beschutte plaatsen en in streken met zachte winters is het voldoende 
buiten tegen de wanden rietmatten aan te brengen. Dit kost wel dagelijks veel 
extra werk. Ik hoop met bovenstaande bijdrage iedereen voldoende inzicht ge
geven te hebben met betrekking tot de specifieke problemen samenhangende 
met de verwarming van kleine kasjes. Het artikel was niet bedoeld als een 
wetenschappelijke verhandeling, maar ik hoop dat het U helpen zal beter ge
fundeerde beslissingen te nemen bij de aanleg van een verwarming in Uw 
kasje.

Helmut Oetken, vertaling en bewerking M. G. van der Steeg.

8) Naar onze gegevens is het beter deze afstand op 3 cm te houden. Hierdoor wordt bereikt dat 
geen natuurlijke luchtcirculatie tussen glas en folie kan optreden hetgeen essentieel is om een 
optimale isolatie te krijgen. Wanneer overigens de ruimte tussen glas en folie in open verbinding 
staat met de lucht in de kas (of nog erger met de buitenlucht) dan blijft er van de isolerende 
werking maar heel weinig over. (Red.).
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V o o r 50 ja a r

NUMMER 1 VAN SUCCULENTA 16 JUNI 1919 

INLEIDING:

Zoo verschijnt dan hierbij eindelijk het eerste nummer van het orgaan dat 
ons, liefhebbers en verzamelaars van vetplanten moet verenigen. Of het le
vensvatbaarheid zal hebben? Dit hangt af van Uw aller medewerking, waarop 
wij nog eens een ernstig beroep doen.

Velen gaven zich reeds op als lid, echter zijn er ook nog veie bekende lief
hebbers, die niets van zich lieten hoeren. Mogen wij dezulken opwekken, na 
het ontvangen van dit eerste nummer, zich onverwijld als lid op te geven bij 
de secretaris van onze vereniging?

Dan alleen kan ons blaadje op geregelde tijden verschijnen, anders zullen de 
financieën spoedig uitgeput zijn!

Enkele opmerkingen wenschen wij in dezen inleiding nog ten beste te geven. 
In de hieronder volgende statuten en Huish. Reglement is o.i. het doel en stre
ven onzer Vereniging duidelijk weergegeven. Daar wij over het geheele land 
verspreid wonen, kunnen vergaderingen moeilijk gehouden worden, alleen op 
plaatsen waar zich meerdere liefhebbers bevinden zal het mogelijk zijn onder
afdelingen op te richten en kunnen de leden onderling gemakkelijk voeling 
houden. Ons orgaan 'Succulenta' moet dus in de meeste gevallen de monde
linge besprekingen vervangen. In dit blaadje zal elk lid, op beknopte wijze, 
het nieuws uit zijn verzamelingen kunnen mededelen terwijl zij, die inlichtingen 
betreffende vetplanten of hare verzorging wenschen, verzocht worden hun 
vragen aan de secretaris onzer Vereniging toe te zenden, met bijvoeging van 
5 cents postzegel indien men persoonlijk antwoord terug verlangt, anders wor
den de vragen in het eerstvolgende nummer beantwoord. Van welwillende op
merkingen zullen wij steeds, zooveel mogelijk, een dankbaar gebruik maken, 
terwijl ieder lid, ook door het inzenden van een artikeltje, verzocht wordt de 
gewenschte verscheidenheid in ons blaadje aan te brengen.

En zoo steken wij dan van wal, rekenend op Uw aller sympathie en mede
werking! Dat de jonge Vereniging moge groeien en bloeien en een klein 
steentje bijdragen tot de verheffing der natuurstudie in het algemeen en der 
Vetplantenliefhebberij in het bijzonder!

Het bestuur der N.V.v.V.
H. W. Ferrëe, Utrecht, Voorzitter 
C. H. Prins, Haarlem, Penningmeester 
G. D. Duursma, Huizem, Secretaris
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D e A lg e m e n e  V e rg a d e r in g  1969

Zaterdag 17 mei 1969, 10.30 uur, opende de voorzitter de heer Blaauw de 
Algemene Vergadering, die in verband met de viering van het 50-jarig be
staan plaats vond in Den Haag.
Helaas moest de voorzitter beginnen met de droevige mededeling, dat vijf 
dagen tevoren de nestor van de vereniging - de heer G. D. Duursma - was 
overleden. Hij was in de eerste levensjaren van 'Succulenta' een stuwende 
kracht en de vereniging heeft veel aan hem te danken. Bij zijn begrafenis was 
'Succulenta' vertegenwoordigd door de heer Horlings. De vergadering her
dacht de heer Duursma met een ogenblik stilte.

1. in zijn welkomstwoord richtte de voorzitter zich in het bijzonder tot de 
erevoorzitter de heer Buining, de ereleden mevrouw Grullemans en de heren 
Bommeljé en Mol - de heer De Slegte was helaas verhinderd aanwezig te 
zijn - en de sprekers op het kongres, de heren Donald en Rausch.

2. De notulen van de Algemene Vergadering van mei 1968, gepubliceerd in 
het augustusnummer 1968 van 'Succulenta', werden zonder opmerkingen 
aanvaard.

3. Ook over het jaarverslag van de sekretaresse, mevrouw Verduin - de 
Bruyn, werden geen vragen gesteld. De voorzitter dankte de sekretaresse 
voor het vele werk, dat zij in het afgelopen jaar voor 'Succulenta' verrichtte.

4. De penningmeester, de heer Hellendoorn, verontschuldigde zich voor de 
fout, die gemaakt was bij het opstellen van het financieel verslag in het 
april-nummer van ons maandblad, waardoor een rektifikatie in deze maand 
noodzakelijk was. De kascommissie, die gevormd werd door de heren j. B. 
Janssen en W. A. Luynenburg uit Amsterdam hebben de bescheiden gekon- 
troleerd en in orde bevonden. Hetzelfde geldt voor kas en boeken van het 
Cliché-fonds.
De voorzitter bracht dank aan de heer Ruysch voor de vele moeite, die hij 
zich getroostte om het cliché-fonds zo goed te laten marcheren. Hij ver
leende de heer Hellendoorn decharge voor het gevoerde financiële beleid in 
1968.

5. De heer Rubingh vroeg inlichtingen omtrent de uitgave van ƒ3,000,- voor 
de jubileumviering. Was het niet beter hiervoor een extra nummer van Suc
culenta uit te geven? De heer Hellendoorn antwoorde hiervoor toestemming 
te hebben gekregen van het hoofdbestuur. Door de grotere bekendheid, die 
de verjaardag van 'Succulenta' hierdoor krijgt, gaat hiervan een grote pro
pagandistische waarde uit, die de gehele vereniging ten goede komt. Boven
dien is voor een extra nummer van het maandblad kopij nodig en die ont
breekt ten enen male.
De begroting voor 1969 werd aanvaard.

6. De kontributie blijft voor 1969 ongewijzigd.
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7. Als enige ingekomen stukken las de voorzitter een paar gelukwensen 
voor:
—  van de afdeling IJsselstreek;
—  Van Dr. B. Schüte, voorzitter van Kaktusy namens de Tsjecho-Slowaakse 

zustervereniging.
—  van Mrs. Shurly, voorzitter van de Cactus and Succulent Society in Enge

land, namens de Engelse zustervereniging.
—  van de heer Oetken uit Oldenburg, Duitsland;
Als voorstellen werd de samenstelling van enige kommissies gebracht.
—  De redaktiekommissie, bestaande uit de heren Buining, Van der Steeg 

en Linssen.
—  "De statutenkommissie, ingesteld op voorstel van de afdeling Rotterdam,

bestaande uit de heren Blaauw, Bravenboer, Mol, Noltee en Roggen. 
Indien nodig zal de heer Luynenburg als plaatsvervanger optreden. 

Namens de afdeling Rotterdam deelde de heer Slikkerveer mede, dat deze 
afdeling zich verheugt over de uitvoering van hun voorstel. Met de indiening 
van het voorstel werd bekend gemaakt, dat er verdere voorstellen door de 
afdeling' uitgewerkt zouden worden. Deze waren nu gereed. De heer Blaauw 
verzocht de afdeling Rotterdam, de voorstellen ter beschikking te stellen van 
de nieuwe kommissie.
—  Een advieskommissie voor de bibliotheek, teneinde te adviseren bij het 
aanschaffen van boekwerken. Leden zijn de heren Janse, Luynenburg en 
Sterk.
—  De kontaktkommissie voor het Succulentarium wordt opnieuw inge
steld. De heer Rubingh vroeg waarborgen voor het goed funktioneren van de 
kommissie. De ervaringen met de vroegere kommissie waren slecht. De 
voorzitter antwoordde, de oude kommissie niet te kennen, maar zelf de waar
borg te geven, dat de nieuwe kommissie zijn taak naar behoren zou kunnen 
vervullen. Hij stelde de heer Rubingh voor, in de kommissie plaats te nemen 
om zich hiervan te kunnen overtuigen. De kommissie wordt dan samenge
steld uit de heren Blaauw, Buining, Bravenboer, Van Keppel, Rubingh en 
Van Vliet. Dr. Boom zal de vergadering als adviseur bijwonen.

8. De aftredende bestuursleden, mevrouw E. A. M. Verduin - de Bruyn en de 
heren H. van Beek, G. J. Eilander, P. K. Lensselink, J. W. Minjon, en W. J. 
Ruysch worden bij akklamatie herkozen.

9. Van de kaskontrolekommissie, bestaande uit de heren J. B. Janssen en 
W. A. Luynenburg, treedt laatst genoemde af. Zijn plaats zal worden inge
nomen door de heer Mol.

10. Waar de Algemene Vergadering in 1970 gehouden wordt is nog een 
open vraag. Kandidaten worden verzocht, zich binnen twee maanden te mel
den.
De vraag werd gesteld, of het niet beter was deze vergadering altijd in het 
centrum van het land te houden. Algemeen was men echter van oordeel, dat 
ook afgelegen afdelingen wel eens in de belangstelling wilden staan, en op 
eigen wijze voor een passende omlijsting van de Algemene Vergadering wilde 
zorgen.
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11. De bespreking over het maandblad Succulenta werd door de voorzitter 
geopend met een woord van dank aan de heer Sterk, voor het vele werk, 
dat hij voor het maandblad verrichtte. De kleurenfoto’s bleken een voor
uitgang. Er waren twee zwakke punten: het gebrek aan kopij en het aantal 
drukfouten, waaraan vooral het jubileumnummer geleden had. Verder waren 
er nog opmerkingen over het gebruik van pseudoniemen, waarom geen ver
taalde artikelen als er gebrek aan kopij is, en waarom het financieel verslag 
niet met een kleinere letter gedrukt had kunnen worden. Het was ieder duide
lijk, dat er voor de redaktiekommissie een grote taak is weggelegd. De kom
missie zal met alle wensen rekening houden.

12. Tot slot waren er nog enige mededelingen.
— Er zal worden overgegaan tot de uitgifte van een ledenlijst. Kosten ca. 

ƒ 400,— .
— Het Mejuffrouw Van der Toorn - nummer van Succulenta verschijnt in 

januari 1970.
De vergadering werd om 11.30 uur door de voorzitter gesloten.

Het ju b ile u m -K o n g re s
J. de Gast
Het zou niet juist zijn, een zo belangrijke gebeurtenis als het Jubileum-kon- 
gres in ons maandblad ongemerkt voorbij te laten gaan. Uw verslaggever 
moet echter bekennen met deze opgave behoorlijk in de maag te zitten. Om 
dit goed te doen, is het niet voldoende een beetje vaardig met de pen om 
te kunnen gaan; je moet óf in het donker stenografisch een verslag op kun
nen nemen, óf zoveel kennis van de sukkulenten bezitten en een behoorlijk 
arsenaal plantenamen in je hoofd hebben, dat het mogelijk is achteraf nog 
een goede samenvatting van de voordracht te geven. Aan geen van beide 
voorwaarden kan hij voldoen, zodat U met enige zeer bescheiden impressies 
genoegen zult moeten nemen.
Wij, sukkulenten-liefhebbers, vormen ondanks het feit, dat we allen dezelfde 
hobby hebben, eigenlijk een zeer heterogeen gezelschap. Onze liefhebberij 
heeft zoveel kanten, dat het onmogelijk is overal het fijne van af te weten. 
Het belangrijkste bij de organisatie van zo’n kongres is, dat de onderwerpen 
zodanig gekozen zijn, dat in elk van de voordrachten thema’s aangesneden 
worden, waarin voor elke liefhebber een aanknopingspunt zit, om achteraf 
over te diskussiëren. Een pauze schept dan de gelegenheid met andere deel
nemers een gesprek aan ite gaan en op zo'n manier niet alleen te luisteren 
naar de voordrachten, maar zelf aktief deel te nemen.
De organisatoren van ons Jubileum-kongres zijn hierin zeer geslaagd. Alleen 
reeds de voordracht van de heer Van Keppel: 'Sukkulenten als Studieobjekt’ 
gaf stof te over voor vele gesprekken. Voeg daarbij de resultaten van de 
onlangs gemaakte reis van de heer Rausch door Bolivia en U kunt zich voor
stellen, dat er voor de zaterdagavond heel wat stof was om over te praten. 
Trouwens, er was nog meer gebeurd die dag, zodat het geen verbazing be
hoeft te wekken, dat de zondag al lang begonnen was toen de laatste deel
nemers hun bed opzochten.
Toen de heer Donald zondagmorgen zijn lezing begon, onderwerp: ’Rebutia’s'
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waren er nog niet veel bezoekers. Waarschijnlijk is de taalbarrière hiervan de 
oorzaak geweest. Jammer, want ook zij, die niet zulke kenners zijn van de 
Engelse taal, zouden er dankzij de dia’s toch wel heel veel van opgestoken 
hebben. Dit temeer, daar de heer Donald, zoals hij in zijn inleiding zei, af zou 
wijken van -de titel van de lezing om met ons een blik te werpen in de ge
bieden die grenzen aan het geslacht Rebutia.
Tegen de tijd, dat de heer Buining aan zijn 'Zwerftocht door Zuid-Amerika' 
begon was het aardig druk geworden. In rekordtijd voerde hij ons van Brazilië 
door Paraquay, Uruguay en Argentinië naar Chili, wij bekeken onderweg 
vele planten en namen er nog een schat van bijzonderheden, waar de ver
teller op wees, van mee.
Het kongres werd besloten met een dankwoord van de voorzitter, de heer 
Blaauw, aan allen, die er toe hadden bijgedragen, dit kongres zo geweldig 
te doen slagen. Hierna verzocht de erevoorzitter, de heer Buining nog het 
woord. In enkele kernachtige woorden prees hij de heer Blaauw voor de 
waarlijk voortreffelijke wijze, waarop hij de Algemene Vergadering en het Ju- 
bileumkongres had geleid.
Voor Uw verslaggever - en ongetwijfeld voor allen die Succulenta een warm 
hart toedragen - vormden deze ogenblikken het hoogtepunt van het kongres. 
Als er één man is, die er aanspraak op kon maken hierover te oordelen, dan 
de heer Buining. Dat deze woorden zo spontaan kwamen en -recht uit het 
hart van hem, die zovele jaren Succulenta geleid heeft en voor wie Succulenta 
een deel van zijn leven te, kan ons vol vertrouwen de toekomst tegemoet 
doen zien.

V a n  de  re d a c tie

Zoals de lezers wel gezien zullen hebben lezen we in de laatste nummers van 
het maandblad maar weinig over cactussen. Toch is de meerderheid van de 
leden cactusliefhebber. Ik weet wel dat velen er niet toe kunnen komen hun 
kennis op papier te zetten.
Mag ik dan eens een voorstel doen om de kennis en ervaring van de meer er
varen leden in het maandblad te krijgen, zodat iedereen ervan kan genieten? 
In iedere afdeling komen wel enkele fotografen voor. Ook zijn er wel lief
hebbers die veel te vertellen hebben en ook over fraaie planten beschikken, 
maar niet tot schrijven komen. Als deze ervaren liefhebbers met een fotograaf 
en iemand, -die misschien niet zoveel weet, maar het wel kan opschrijven eens 
tot samenwerking komen om samen een artikel voor het tijdschrift te maken. 
Ook de niet bij een afdeling aangesloten leden kunnen eventueel door een 
oproep in het blad in kontakt komen met anderen. Als U over mooie planten 
beschikt of foto's hebt van deze planten, laat U het dan even weten. Door 
een kort berichtje komen ze dan waarschijnlijk wel in aanraking met leden die 
literatuurkennis en schrijverservaring hebben. Ik hoop dat ik naar aanleiding 
hiervan veel stukjes krijg toegestuurd.
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Zo maar een elektrisch-automatisch grapje

Bij al de zorgen die een cactus-liefhebber heeft, is de zorg voor regen
water zeker niet de minste.
Als je nog maar een paar plantjes bezit, is die zorg niet zó groot. Ik loste hem 
op, door bij een beter gesitueerde (in regenwater) regelmatig een tankje van 
plm. 10 liter te halen, doch toen de verzameling zich uitbreidde tot een bal- 
konserre, vol planten, moest er een andere oplossing gezocht worden.
Deze werd gevonden in een grote regenton, die onder de hemelwaterpijp werd 
geplaatst. Onder in deze - verhoogd geplaatste - ton werd een kraan gemaakt. 
Op deze kraan werd een leiding naar mijn kasje aangesloten, met een kraan 
boven een emmer en .. . het leek ideaal.
Maar in de praktijk bleek het helemaal niet ideaal. Want het sproeien en be
gieten, door middel van een 11/2 liter spuit - die steeds wèèr gevuld moest 
worden, maakte deze liefhebberij al spoedig tot een plagerij.

, Sukkcl* Wasautomaat Wast Wittel0 - *
-^geejt mooiepE ca ctu yjera .

Dat moest anders. Maar hoe? Weer bracht voor mij, een oude wasmachine 
de oplossing. Het waterpompje - in mijn geval van een Candy-automaat - werd 
op de vulemmer aangesloten, door middel van een rubber mofaansluiting. Aan 
de uitgang van de pomp werd een paar meter tuinslang met een sproeier 
aangesloten en dit was nu toch werkelijk ideaal?
Of toch nog niet? Nee hoor, er was wèèr een moeilijkheid. Door het kleine 
hoogte-verschil tussen ton en vulemmer, liep de aftapkraan maar langzaam. 
Als ik de kraan openzette om de emmer te vullen, vergat ik regelmatig, de 
kraan tijdig te sluiten en . . .  al mijn kostbare regenwater liep regelmatig weg. 
Weer piekeren, hoe dat nu opgeolst moest worden. Het verhaal wordt een
tonig, want wederom bracht een oude wasmachine de oplossing. In deze oude 
was-automaten zit een zogenaamde niveau-regelaar. En dat was het!
Met een groenteblik als druk-klok, werd deze niveau-regelaar door middel 
van een dunne plastic slang op de drukklok aangesloten. Liep nu de emmer 
te vol, dan werd door het oplopen van de druk in de klok, middels het slange
tje een membraam omhoog gedrukt. Dit membraam verbindt dan in de niveau-
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regelaar twee contacten en deze contacten zijn aangesloten op een bel, die 
luid loeiend roept, 'Baas doe als de bliksem de kraan dicht, anders loopt je 
water (?) weg!'
Proeven om wederom door middel van een ander onderdeel uit die oude was
machine, n.l. een elektr. waterslot, de water toevoer te regelen mislukte. Re
den van dit mislukken, was het feit, dat regenwater soms nog veel vuil bevat 
en de zeefjes in dit waterslot laten dan haast niets door, reden waarom de 
loeibel maar weer in gebruik werd gesteld.
Één van onze Hoogedel Welgestrenge medeleden, noemde het geval een 
'GILLER' doch ging achter elkaar aan de gang om het ook te maken. Als ik 
U kan helpen möt een werk-schetsje, dan schrijft U maar.

O. C. v. Soldt
Middelburgsestraat 35, Scheveningen 
Tel. 550423-551344

D e D rie la n d e n k o n fe re n tie  1969

Van Nederlandse zijde hebben de heren Van Keppel en Van Vliet zich defi
nitief bereid verklaard een voordracht te zullen houden. Helaas zijn de spre
kers uit Beglië en Duitsland nog niet bekend. Midden augustus 1969 ont
vangen alle leden het programmaboekje, waann ook de ruillijsten zijn opge
nomen. Mag ik hier nog even wijzen op de uiterste datum waarop deze ruil
lijsten in mijn bezit moeten zijn? 10 juli 1939 is onherroepelijk de laatste dag.

En . . .  wacht U niet tot de laatste dag met U op te geven voor deelname. Er 
is veel belangstelling en 200 slaapplaatsen is altijd nog maar een beperkt 
aantal. Zie voor de wijze van inschrijven het mei-nummer van ons maand
blad, blz. 77.

Fo to w ed strijd

Denk aan de fotowedstrijd. Inzendingen tot en met 15 aug. 1969, zie Succu- 
lenta’s van maart en mei 1969.

De jury zal, geheel in de sfeer van de 3LK, bestaan uit de volgende 3 per
sonen:
Willy de Cocker, Baudouxstraat 26, Brussel -9- België.
Günter Konigs, Friedrich-Ebertstrasse 69, 415, Krefeld Duitsland.
Dré Brenneker, Nassaustraat 47, Venlo, docent Vrij Accademie, Venlo.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de secretaris van het wedstrijd- 
comité, Tweede Maasveldstraat 8, Venlo-Blerick.
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Afdeling RIJN- EN DELFLAND 
Rijn- en Delfland vergaderde 
17 april 1969 in Den Haag
Het huishoudelijk gedeelte van de verga
dering had voornamelijk betrekking op 
organisatorische zaken die verband hiel
den met de jaarvergadering van Succu
lenta, de viering van het 50-jarig jubileum 
en de tentoonstelling bij de Gemeente- 
kwekerijen in Den Haag. Affiches voor de 
tentoonstelling werden aan leden uitge
reikt. Bij de rondvraag bleek belangstel
ling te bestaan voor vierkante kunststof 
bloempotjes en aluminium etiketten. Hier
voor konden bestellingen worden opgege
ven bij één der leden. Ook werden enkele 
vragen beantwoord met betrekking tot de 
geschiktheid van camera's voor het foto
graferen van planten dichtbij.
De spreker van deze avond, de heer Ru- 
bingh, gaf een overzicht van zijn reis
indrukken van enige jaren geleden toen hij 
voor familiebezoek een vliegreis maakte 
naar Brits Columbia in Canada. Nadat een 
goede impressie werd gegeven van de uit
gestrektheid van het landschap en de aard 
ervan benevens de levensomstandigheden 
aldaar, werd nog enige aandacht geschon
ken aan succulenten. De oogst aan in het 
wild groeiende planten was gering. Be
halve Opuntia fragilis en Op. polyacantha 
werd niets gevonden. Van de in de litera
tuur vermelde Coryphanta's bij dit uiter
aard vluchtige onderzoek, geen spoor. Wel 
had spreker er een aantal enthousiaste 
liefhebbers aangetroffen, waarvan in het 
bijzonder moet worden vermeld mr. Brown. 
Van hem ontving de heer Rubingh een 
verzameling dia's cadeau, die mr. Brown 
zelf had genomen in veel zuidelijker stre
ken, o.a. Californië. Behalve van de eigen 
dia’s van spreker hebben wij ook hiervan 
genoten.
De ter gelegenheid van het 50-jarig be
staan, dat in Den Haag werd gevierd, ge
houden tentoonstelling, werd een eclatant 
succes. Er werden diverse nieuwe leden 
genoteerd en een groot aantal belangstel
lenden vroeg om een uitnodiging voor de 
volgende vergadering.
In juli wordt in verband met de vakanties 
niet vergaderd, en in augustus starten wij 
het nieuwe seizoen, als gewoonlijk op de 
derde donderdag van de maand, met een 
verslag van de reis die de heer Van Vliet 
maakte naar Zuid-Amerika. Het land dat 
zijn voornaamste belangstelling had was 
Uruguay en de vele films en dia’s die hij 
daar maakte zullen meer dan één avond 
vullen, dus hebben wij nog heel wat te
goed.

J. SNELLEMAN, sekretaris
Conradkade 11, Den Haag

Afdeling ROTTERDAM
Op 31 mei maakten wij met 31 deelnemers 
een excursie naar België. In de voormid
dag brachten we een bezoek aan de kwe
kerij van de heer C. de Herdt te Mortsel. 
Wij waren verrast, zowel door het zo goed 
verzorgde bedrijf als door de grote hoe
veelheid zeer mooie planten, waarvan ve
len van eigenaar verwisselde. Vervolgens 
ging de tocht verder naar Wommelgem 
voor een bezoek bij de heer Govaert. Hier 
troffen we een prachtige liefhebbersverza- 
meling aan, waar we node konden schei
den, doch hier kregen wij een uitnodiging 
nog een bezoek te brengen bij de heer 
Verhoofstad, eveneens 'n liefhebbers ver
zameling. Natuurlijk namen wij dit vrien
delijk verzoek graag aan. We kunnen niet 
zeggen, waar we meer genoten hebben, 
want de planten waren op alle drie de 
adressen schitterend en de ontvangst 
eveneens bij alle drie de adressen even 
hartelijk, zodat het voor ons een prachtige 
dag is geworden waarvoor hartelijk dank 
aan onze Belgische vrienden.
Op 14 juni werd een plantenkeuring ge
houden, met inzendingen die de keur
meesters voor een moeilijke taak stelden. 
Vervolgens hield de voorzitter een lezing 
over "De in de laatste jaren ingevoerde 
nieuwe soorten cactussen". Deze voor
dracht werd met aandacht gevolgd, waar
na een bespreking volgde over de inge
zonden planten, waarbij veel belangrijke 
tips werden gegeven.
De volgende bijeenkomst zaterdag 12 juli.

J. L. DE SLEGTE

CONTRIBUTIE HALFJAAR 1969

Nieuwe leden kunnen met ingang van 1 
juli 1969 worden ingeschreven.
De contributie tot het einde van de lopen
de jaargang (31 december) bedraagt dan 
ƒ 6,25. Men ontvangt in dit geval de laat
ste zes nummers van het maandblad in 
1969.
Inschrijving per 1 januari 1969 blijft moge
lijk.
Men wordt verzocht bij opgave van nieu
we leden, de ingangsdatum van het lid
maatschap te vermelden.
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Echinocereus enneacanthus

W. STERK

Van deze soort vinden we in de boeken steeds vermeld dat deze in Amerika 
strawberry cactus heet wegens de eetbare naar aardbeien smakende vruchten. 
Daar ik maar een plant bezit, die schijnbaar zelfsteriel is, heb ik deze vruchten 
hieraan nooit gezien. Voor niet te kleine verzamelingen is het een goed 
groeiende soort, die op een zonnige standplaats beslist wel in bloei komt. 
Natuurlijk moeten de planten dan wel volwassen zijn. Dat bij veel liefhebbers 
en vooral bij kwekers deze planten niet of zelden bloeien, komt vooral omdat 
men de planten niet de ruimte en de tijd geeft om werkelijk volwassen te 
worden. Als U over te weinig plaatsruimte beschikt zijn deze soorten voor uw 
verzameling minder geschikt. Daar ze een flink wortelstelsel vormen moeten 
ze in grote potten of blikken staan. Als de planten enkele jaren ongestoord 
kunnen doorgroeien vormen ze flinke pollen en bloeien zeker. Als U steeds 
stekken blijft snijden, om de planten niet te groot te laten worden, zult U 
zelden bloemen zien. Enten is voor deze soort beslist niet nodig. Bij mij 
staan de meeste Echinocereussoorten in een mengsel van löss en bladgrond 
met een beetje zand erdoor. In verschillende boeken en tijdschriftartikelen 
staat dat de meeste Echinocereussoorten beter bloeien, als ze in de winter 
tamelijk koud staan. In ons klimaat is een te koude overwintering nogal riskant, 
in Midden-Europa waar de winters koud zijn en de lucht dan zeer droog is kan 
men meer riskeren.

Echinocereus enneacanthus is een sterk spruitende plant. Er zijn 8 tot 10 
ribben. De areolen hebben ongeveer 8 randdoorns met meestal maar één 
middendoorn. De jonge doorns zijn roodachtig tot roodbruin. Later worden 
ze grijs tot bijna wit. De mooie trechtervormige bloemen zijn prachtig purper
rood met een groene stempel. De groene stempelkleur kan bij veel Echino
cereussoorten nogal verschillen. Bij dezelfde soort komen planten voor met 
geelgroene tot bijna gele stempels, terwijl andere exemplaren een zuiver 
groene stempel hebben. Bij mijn exemplaar van Echinocereus enneacanthus 
zijn de stempels zuiver groen.
Bij Echinocereus viereckii, die afgebeeld staat in kleur op het januari-nummer 
kan de stempelkleur nogal variëren. Naar aanleiding van deze kleurplaat kreeg 
ik brieven waarin werd opgemerkt dat die soort beschreven is met een groene 
stempel. Ik heb dit nog eens opgezocht in Kakteenkunde 1935. Het blijkt dat 
veel in Europa aanwezige exemplaren lichtgroene of geelgroene stempels 
hebben. Dat wil niet zeggen, dat deze planten een verkeerde naam dragen. 
De beschrijving wordt gemaakt aan de hand van een exemplaar. In deze be
schrijvingen is dus nooit de variatiebreedte van de plant vast te stellen. 
Meestal gebeurt dat pas later, dikwijls nooit. Uit de ervaring van degenen 
die in de natuur cactussen hebben gezocht blijkt wel, dat er geen twee precies 
gelijke planten van een soort te vinden zijn. Om de variatiebreedte van de 
soorten vast te stellen moet nog veel onderzoek gedaan worden.
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H oe w o rd en  w ij g e z a a id ?
P. H. PASMAN, Juno 20, Veldhoven

Weinig is veranderd sinds Succulenta haar leden cactus-zaden ter beschikking 
stelde. De betrouwbaarheid der zaad-soorten zal ongetwijfeld steeds zijn 
toegenomen, daar steeds consciëntieuser bestoven wordt en bloeiende plan
ten in quarantaine worden gezet of worden afgedekt door plastic, cellofaan of 
fijnmazig gaas en in plaats van penselen nu uitgetrokken stukjes watten de 
dienst der insekten uitmaken of overnemen. Serieuze zaad-leveranciers be
zitten daarom van eenzelfde cactus-soort meerdere exemplaren, veelal geënt, 
om bloemvorming en -aantal te bevorderen en de kans te vergroten, dat ver
schillende planten gelijktijdig bloeien. Ook het zaad, tegenwoordig door 
handelsfirma’s geleverd, is zeer betrouwbaar en goed kiemend.
U zult zeggen: logisch, anders schaadt dit hun naam, doch zó eenvoudig ligt 
dat nu ook weer niet; zeker niet wanneer zulke kwekers honderden zo niet 
duizenden planten hebben staan, waarvan vele tot dezelfde gemakkelijk kruis- 
bestuivende soort behoren, bijv. Parodia, Gymnocalycium, Rebutia (niet alle), 
Notocactus en Neochilenia, om maar enige te noemen. Hier moet hygiëne 
en consequentie genoodzaakt worden betracht.
Dit zijspoor verlatend, kom ik terug op de vraag:
Is er veel veranderd in de loop der jaren, wat betreft de wijze van het-tot-leven 
brengen der sluimerende embryo’s in de zaden: een in feite biologisch inge
wikkeld systeem van het op gang brengen van een reeks chemische reacties? 
Degene, die de milieu-omstandigheden door vergissing, onwetendheid, nalatig
heid of coïncidentie slecht heeft gekozen om deze ontkiemingsreacties tot 
stand te brengen, klaagt over een slechte opkomst (slechte opslag, zoals 
cactus-rotten dat noemen), terwijl de geluksvogel of waarnemende preciese- 
ling (die alle milieu-factoren en het kiemproces goed in de gaten houdt) na 
gebruik van dezelfde zaden (en vaak ook nog dezelfde methode heeft aan
gehouden) juicht over een weldadige opslag. Genoemde categorie geluks
vogels hebben bij toeval of door een nieuwe beredeneer-trant en kiem-werk-  ̂
wijze de juiste kiem-omstandigheden getroffen. Hun succes is vaak gebaseerd 
op feeling, levens-liefde of inzicht. Een plant is geen mens of dier.
Zowel bij goede als slechte opslag zouden deze mensen de resultaten en 
werkwijzen via Succulenta aan zijn mede-leden moeten meedelen. Zulk een 
verplichting kan men echter niet afdwingen . . . Uit dergelijke gegevens kunnen 
echter door in-verband-brengen verrassende conclusies worden getrokken en 
bewezen. Men hoeft zich nergens voor te schamen of te generen, niet voor 
taalgebruik, afkomst, resultaat enz., hoe niets-zeggend het ook voor Uzelf 
lijkt. Het kost U enkel even schrijftijd en een kwartje porto.
Gestelde vraag (U moet weer even zoeken, waar dit staat, sorry) is voor 
mij de reden om na te gaan, hoe de resultaten waren, hoe men te werk ging, 
welke methoden men aanwendde en welke personen doortastend en mede
deelzaam waren op het gebied van cactus-zaaien in de periode 1949-1958 
(ruim 10-20 jaar terug).
Nou, veel is er onder onze gematigde zon niet veranderd, zowel in absolute 
als relatieve zin; enige enthousiastelingen te na. De aard van de mens wijzigt 
zich nagenoeg niet: er zullen altijd rustige, niet schrijvende meelopers zijn
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en gelukkig voor hen ook enkele, weinig tijd hebbende, getroffen of energie
rijke wel-schrijvende individuen opstaan. Hierbij kunnen we de avantgarde- en 
provo-'succulent' indelen, welke iets nieuws onderneemt.

Tot deze categorie mensen hoorden de heren
A. Janssens: zaaien in houtskool-as (1950)

Dr. F. Buxbaum: zaaien in gezeefde baksteengruis (gemeld door A. F. H. 
Buining in 1952)

E. T. Claeys, G. J. Eilander, J. Drischel: zaaien in vermiculite resp. 
(1955, 1956 en 1957).

Vooral de heren Claeys en Drischel zijn warm-enthousiast en mede-deelzaam 
over hun ontkiem-proeven en -resultaten als wetenschappelijke bijdrage aan 
de zaaierij. Ik heb in de tijd hieropvolgend van andere leden geen reacties 
vernomen, maar ik hoop zo van harte voor hen, dat de leden hun bijdragen 
hebben gewaardeerd en uit dankbaarheid hen brieven hebben geschreven. 
Want dit waren eervolle mensen en ze kunnen mismoedig zijn geworden, 
afgeschrikt van een al te opslokkige flegmatiek. Schrijven is ondankbaar. 
Zullen zij dit nog lezen?

De heer G. J. Eilander vermeldt als enige zijn vermiculite-proefresultaten wel, 
doch was over het resultaat niet zo tevreden en gaf voorkeur aan het be
proefde aarde-zand-mengsel als zaaibodem.

Ook in 1955 wordt dringend gevraagd te schrijven en de proeven exact te 
noteren en te beschrijven:
soort zaad, leverancier en catalogus-no., aantal zaden gezaaid en percentage 
opslag, naast de toegepaste methode en milieu-omstandigheden.

Deze 'opstandeling’ was de heer H. F. A. Smoorenburg (actief schrijver in de 
periode 1955-1956) en hij ging diep op de problematiek in. Doch, ik lees weer 
geen duidelijke reacties op zijn betoog. Over het algemeen verneemt men na 
zulk een schrijfperiode niets meer van de personen. Is schrijven zó ondank
baar? Het zij zo. Leest hij dit nog, het zal hem goed doen.

Hier volgt dan de opsomming van zaaigrond-mengsels uit de jaren 1949-1958 
als de verhouding der componenten:

grond of aarde (incl. beukenblad-grond, lichte of gewone tuinaarde, ver
teerde grond, molshopen- of bos-grond)

zand (scherp, grof of gezeefd, gewassen of ongewassen, Maas-
of Rijn-zand)

klei (incl. löss)

als grond : zand : klei in velumina (=  ongeveer gewichts-verhouding, doch niet 
geheel juist).
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De eerst-vermelde getallen betreffen Succulenta-jaar, -nummer en -pagina:

verh.

49-1-13 2 : 1 : 0 D i.v.m. Astrophytum, zaadafdekking
[50-3-42
51-3-41

(54-3-36

1 -2  : 1 :0 4 zaad-afdekking

56-5-75 8 : 7 : 5 10) algen-vorming
56-5-76 6) tuin-aarde +  zand, verh. niet opgegeven 

i.v.m. Lithops
57-3-30 1 : 1 : 0 7) i.v.m. Rebutia.
57-3-38 11) verteerde aarde +  grof zand, verh. niet opge 

geven, zaad-afdekking
58-1- 3 9) lichte tuingrond, grof Maas-zand en aarde, verh 

niet opgegeven

Afwijkende zaaibodems:

50-1-15 8)
52-1- 4 2)

55-3-46 3)
55-4-63
56-5-76 6)

57-6- 1 5)

houtskool-as, in flesjes met watten afdichting 
gezeefde baksteengruis of gravel, i.v.m. onder 
andere Parodia's (bij 10° C). 
gezeefde vermiculite

vermiculite met opm.: geen derderend resultaat
met Lithops (auteur).
vermiculite

De getallen vóór de haakjes verwijzen naar de auteurs:

1) C. Bommeljé
2) A. F. H. Buining
3) E. T. Claeys
4) P. F. Diemel

5) J. Drischel
6) G. J. Eilander
7) W. Goemaes
8) betr. A. Janssens

9) A. Kahlmann
10) A. F. R. Smoorenburg
11) A. Wilboorts

De vermeldingen zaad-afdekking, algenvorming, temperatuur en andere komen 
nog wel eens ter sprake en kunnen ook gelezen worden in de betr. referenties. 
Het ziet er inderdaad naar uit of de soort zaaibodem er niet veel toe doet 
(kom ik ook nog op terug). Eén feit is duidelijk: onze voorgangers van 10-20 
jaar geleden waren zo gek nog niet.
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Een  ou de p lant
W. STERK

In het begin van de dertiger jaren beleefde de cactusliefhebberij in ons land 
een merkwaardige bloeiperiode. We kunnen misschien beter van een cactus
rage spreken. In die tijd kwamen zoveel importplanten naar Europa, vooral uit 
Mexico, dat dit daar aanleiding werd voor een exportverbod van in natuur 
verzamelde planten.
Van deze geïmporteerde planten is niet veel meer overgebleven. Voor een 
deel is dit verlies door de oorlogstijd veroorzaakt. In de weinige van voor 
de oorlog ontstane verzamelingen, kunnen we dan ook soms zeer interessante 
planten vinden.
De hier afgebeelde plant is een Echinocereus pulchellus uit de verzameling

Echinocereus pulchellus foto: Smulders

van de heer Smulders te Eindhoven. De foto is ruim dertig jaar geleden 
genomen. Dit exemplaar, dat afkomstig is van Fr. de Laet in Contich, bestaat 
nog en is nauwelijks groter dan in die tijd.
Het merkwaardige aan dit exemplaar is behalve de tamelijk kleine bloem, 
het vrijwel afwezig zijn van doorns, de zeer duidelijke dwarsgroeven die de 
ribben in vakjes delen en de lange haren op de knoppen en vruchtbeginsel. 
Al deze kenmerken zijn te vinden in de beschrijving van Echinocereus pul
chellus zoals Backeberg die beschrijft. De hier afgebeelde plant komt veel 
beter overeen met deze beschrijving, dan de afbeelding die Backeberg zelf 
geeft. Het enige waarin deze plant niet klopt met de beschrijving is helaas, 
dat er nooit spruiten worden gevormd. Dit is dan ook de oorzaak dat er nog 
steeds maar een exemplaar van deze vorm is. De heer Smulders voelt er niet
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veel voor deze zeer oude plant over te enten, daar dit zeer riskant is, en 
bovendien dan dikwijls nog geen stekken worden gevormd. Als er in oude 
verzamelingen nog meer planten zijn die geheel met de hier afgebeelde 
overeenkomen, schrijft U dan even naar de redactie liefst met een foto van 
de plant. De bedoeling van dit artikel is de aandacht te vestigen op merk
waardige oude planten. Als U er hebt of in verzamelingen weet staan, is het 
de moeite waard er ook eens aandacht voor te vragen in het maandblad.

D e lente  „b lijv en d  b ew aard "
J. van DOMMELEN

Reeds enkele jaren fascineerde mij het 'ontwaken uit de winterrust' van de
succulenten in mijn kleine broeikas. In februari staan ze nog zo zielig, ver
schrompeld en kleumend in die luttele graden Celcius te overwinteren
en dan ineens, gewekt door de stralen van de vroege voorjaarszon en een
beetje gespannen lucht zie je de lentegroei als het ware 'ontploffen'. 
Dagelijks tel je dan enthousiast de prille voortekens van de naderende bloei; 
kleine pluisjes, doorzettende knoppen en de fraai gekleurde nieuwe groei zijn 
duidelijk zichtbaar. Vooral de Lobivia's zijn ware meesters in dat werk. Zij 
wringen en persen hun knoppen door de dikwijls opeenstaande doorns en een 
onverwachts voorkomende 'zwoele' nacht doet een keur van fraai fel ge
kleurde bloemen ontluiken. Maar helaas, hoe snel verwelken die pronkstukken 
weer. Soms al na enkele uren ballen de fragiele, vliesdunne bloemblaadjes 
zich tot een machteloze vuist en verwelken . . . .  de plant verliest zijn kleur
rijke tooi en blijft als plant weer de moeite van het verzorgen dubbel waard. 
Velen met mij zullen dan ook wel eens een mooie bloem 'missen'. Vooral als 
een drukke werkdag ons het dagelijkse bezoek aan de kas ontneemt en de 
vrouw-des-huizes voor het gieten en luchten moet zorgen.
Dit alles heeft mij ertoe gebracht de groei en bloeiprocessen, het ontluiken 
van de bloemen en de gedragingen van o.a. Lithops op film vast te leggen. 
Een moeizaam en tijdrovend werk, maar zeker de moeite waard!
Graag wil ik u daarvan het een en ander vertellen en . . .  indien er interesse 
bestaat, ook laten meegenieten van de voor het menselijke oog onzichtbare 
- maar door de filmcamera gevangen - 'geheimen', die in onze kasjes bij dag 
en nacht gebeuren. Voor mogelijke navolgers van deze 'sport' wil ik ook nog 
een paar tips loslaten, die het succes kunnen verhogen en teleurstellingen 
wellicht kunnen voorkomen.
Naast een betrouwbare filmcamera, een stevig statief en een kunstlichtinstal- 
latie is een ontspanner-automaat nodig die op in te stellen tijden één beeldje 
via de camera belicht. Zelf bouwde ik een ontspanner die variabele mogelijk
heden biedt en die is in te stellen op resp. één beeldje per 5 minuten, 2 minu
ten, 1 minuut en op 2, 3, 5 of 10 beeldjes per minuut. In het donker moet de 
automaat dan nog even voor de opname een fotolamp ontsteken en na de 
opname weer uitschakelen. Doet men dit niet en zou bijv. de gehele nacht een 
scherpe lamp op de planten blijven schijnen, dan gaan deze heel anders
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reageren! Mede daarom verkoos ik dan ook overdag uitsluitend te werken met 
het beschikbare daglicht. Daardoor zijn de gedragingen van de planten en 
bloemen ook veel beter te observeren. Zo zien we bij het projecteren precies 
hoe een bloemknop reageert als de zon opkomt, hoe de bloemblaadjes bij 
overtrekkende wolken telkens even terugveren en zelfs hoe de bloem rea
geert op een naderende regenbui. Voor de belichting bij nacht, koppelde ik 
een schakelaar aan de ontspanner die per opname slechts 1 seconde de lamp 
laat branden. Ik meen, dat door deze werkwijze de observering van de planten 
het meest natuurgetrouw wordt weergegeven; immers we hebben te doen 
met de natuurlijke groei- en bloeiwijze.

Zo toog ik dan enkele maanden geleden aan de slag, maar helaas . . . .  mijn 
eerste opnamen mislukten hopeloos! De ingestelde tijden voor de opnamen 
bleken door factoren van andere aard volkomen in de war te lopen. Het bleek 
dat de gespannen lucht die de planten voor groei en bloei nodig hadden 
noch door de camera, noch door de gevoelige kleuremulsie van de film wer
den verdragen. Er moest dus ook nog een koel- en afscherminstallatie om de 
camera worden gemaakt, zodat deze dagen en nachten achtereen in de 
'tropische' temperatuur kon blijven staan. Met vallen en opstaan kwamen de 
eerste meters film gereed, maar de hoeveelheid opnamen groeide ras - gelijke 
tred houdend met de vele tientallen bloemen die gingen bloeien. Maar hoe 
groter de bloemenweelde wordt, hoe groter ook het probleem is op welke 
bloem de camera moet worden ingezet. Zo is bijvoorbeeld de bloemgroei 
van een Cleistocactus zeer spectaculair. . . .  maar zet je de camera daarop 
vast, dan mag deze meer dan 5 dagen geen millimeter worden verzet. Zo 
lang heeft de bloem nodig om tot volle bloei te komen. Dit in tegenstelling met 
bijv. een Setiechinopsis mirabillis, die in ongeveer 3 uur geheel ontluikt. Aan 
die tijden moet dus de opnamesnelheid worden aangepast.

Enfin, zo langzamerhand heb ik een respectabele hoeveelheid filmmateriaal 
kunnen volschieten (zo ongeveer 24.000 opnamen) en zal er straks - na de 
eindmontage - zeker materiaal genoeg zijn om een interessante reportage te 
kunnen tonen van de 'Groei en Bloei’ in een succulentenkasje.

Indien er afdelingen zijn, die gedurende de wintermaanden interesse hebben 
om de film ( ±  40 minuten) aan hun leden te tonen, dan verneem ik dat gaarne 
tijdig.
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V a ria b ilite it  bij het g e s la c h t  L ith o p s N. E . B r.
H. W. de BOER

Door dr. B. K. Boom en ondergetekende zijn in de door ons samengestelde 
’lithops-sleutel’ (an analytical key for the genus Lithops, april 1965) de tot 
1965 bekende lithops, voor zover zulks mogelijk was, in groepen van twee tot 
meer na aan elkaar verwante variëteiten samengebracht; dientengevolge ken
nen wij thans (aangevuld door enige, na april 1965 van mijn hand verschenen 
publicaties) een pseudotruncatella-groep (met 8), een ruschiorum-groep (met 
3), een gracilidelineata-groep (met 2), een vallis-mariae-groep (met 3), een 
schwantisii-groep (met 7), een bella-groep (met 3), een erniana-groep (met 3), 
een karasmontana-groep (met 4), een herreïgroep (met 3), een verruculosa- 
groep (met 3), een julii-groep (met 4), een fulleri-groep (met 4), een gesinae- 
groep (met 2), een localis-groep (met 3), een dintesi-groep (met 2), een diver- 
gens-groep (met 2), een turbiniformis-groep (met 4), een salicola-groep (met 2), 
een leslici-groep (met 7) en een aucampiae-groep (met 3 variëteiten).
Hoewel er binnen enkele groepen overgangsvormen tussen de verschillende 
variëteiten bestaan, zijn over ’t algemeen de variëteiten binnen een groep 
duidelijk van elkaar te onderkennen. Bijna steeds zijn de stand- of vind
plaatsen van de verschillende variëteiten van dezelfde groep van elkaar 
gescheiden; hierop schijnt echter een enkele uitzondering te bestaan; er wordt 
nl. gemeld, dat de drie variëteiten van de ruschiorum-groep (L. ruschiorum,

L. werneri 1,2 x foto: de Boer L. werneri 1,2 x foto: de Boer

L. lineata, L. nelii) soms vlak bij elkaar worden aangetroffen en misschien is 
dit bij de karasmontana-groep en bij de julii-groep ook in meerdere of mindere 
mate het geval. Wat het eerstgenoemde betreft, kan ik echter mededelen, dat 
in de cultuur tussen de nakomelingen van de variëteiten ruschiorum en nelii 
nooit exemplaren met de typische eigenschappen van de variëteit lineata 
worden gevonden. Naast deze duidelijke groep- en variëteiten-vorming stuiten 
we op enkele twijfelgevallen; van lithops fulviceps komen twee enigszins in 
kleur verschillende 'vormen’ voor, n.l. een vrij donkere, bruin-achtige L. lydiae)
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en een grijs- tot rood-bruine (L. fulviceps); of dit twee variëteiten van dezelfde 
soort met twee of meer verschillende standplaatsen zijn, dan wel slechts in 
kleur verschillende exemplaren binnen dezelfde soort, is voor zover mij be
kend, niet met zekerheid vastgesteld.
Hetzelfde is het geval met verschillende 'vormen' van L. marmorata, die onder 
de naam L. umdausensis, L. diutina, L. framesii en L  elevate voorkomen; uit 
de publicaties van de beschrijvingen blijkt niet duidelijk wat nu precies de 
verschillen tussen deze marmorata-’vormen’ zijn; ook is niet bekend of de 
eigenschappen van elke vorm erfelijk en elkaar niet (of althans zeer weinig) 
overlappend zijn, zodat men met recht van marmorata-variëteiten zou kunnen 
spreken. Voor zover ik planten uit Zuid-Afrika ontving, heb ik gemeend te 
mogen concluderen, dat het slechts standplaats-’vormen’ met weinig op de 
voorgrond tredende verschillen zijn.

L. werneri 1,3 x foto: de Boer L. werneri 1,2x foto: de Boer

Iets geheel anders is het geval met L. optica, waarvan in de natuur een grijs
groene variëteit (L. optica)) en een zeer zeldzame rode variëteit (L. optica var 
rubra Tish.) naast elkaar voorkomen. De in de natuur groeiende rode planten 
blijken heterozygoot rood te zijn, d.w.z. dat bij kruising van twee rode exem
plaren (zoals in de cultuur geschiedt), % deel der nakomelingen grijsgroen is 
en % deel rood; van deze rode nakomelingen is slechts 1/3 deel (dus % deel 
van het totaal) homozygoot d.i. rasecht rood, terwijl %  deel der rode planten 
(dus 1/2 van het totaal) heterozygoot d.w.z. niet rasecht rood is; deze hetero
zygoot rode nakomelingen geven bij onderlinge kruising weer % grijsgroen, 
% rood, enz. enz.)
Aangezien in de natuur tussen zeer vele grijsgroene exemplaren slechts een 
zeer enkele rode voorkomt, zal de bestuiving van deze rode plant steeds 
door grijsgroene geschieden, waardoor in de natuur op de betr. standplaats 
geen homozygoot (rasecht) rode exemplaren voorkomen, hoewel dit theore
tisch (door kruising van twee rode planten) niet uitgesloten is. Wel zou het 
mogelijk zijn uit een, in onze cultuur voorkomende populatie van L. optcia var. 
rubra, na kruising op een daarvoor geschikte wijze en het (jarenlang durende)
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onderzoek van de eigenschappen der nakomelingen, enkele daartussen voor
komende homozygoot rode exemplaren uit te zoeken, waarvan na onderlinge 
bestuiving de nakomelingschap voor 100% rood zou blijken te zijn.
Naast bovenvermelde lithops-groepen met twee of meer variëteiten, komen 
er enkele lithops-soorten voor, waaromtrent twijfel bestaat, of deze al dan 
niet als een variëteit van een andere soort zouden moeten worden beschouwd. 
Zo zou volgens mijn mening L. franciscii in de gesinae-groep kunnen worden 
ondergebracht, waardoor die groep drie variëteiten zou gaan bevatten, nl. 
de variëteiten gesinae, annae en francisii.
Er bestaat echter bij mij twijfel, of L. marthae als een schwantesii-variëteit 
moet worden beschouwd, benevens of de verwantschap tussen L  insularis en 
L. bromfieldii zodanig is, dat we van L. bromfieldii var. insularis moeten gaan 
spreken.
Ook zijn vroeger, doordat men over minder cultuur-ervaring beschikte en bij 
het geslacht Lithops de begrippen soort, variëteit en vorm binnen een populatie 
niet altijd even juist heeft toegepast, m.i. ten onrechte enkele variëteiten in 
het leven geroepen.
Zo blijkt bijv. uit de beschrijving van L. fulleri var. tapscotti L. Bol. niet, dat 
dit een aparte fulleri-variëteit is; in een normale populatie van L. fulleri var. 
fulleri komen nl. planten voor, waarbij de roodbruine vlekken in de uitlopers 
van het venster door (min of meer onderbroken) lijnen zijn verbonden en die 
daardoor aan de beschrijving van L. fulleri var. tapscotti voldoen; op plaat 12 
en plaat 13 van Nel’s 'Lithops' komen dergelijke exemplaren voor.

(wordt vervolgd)

N o g m aals de  tento onste llin g  50 ja a r  su cc u le n ta

De door de afdeling Rijn en Delfland georganiseerde tentoonstelling ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van onze vereniging, ligt alweer in het verleden. Dat het indruk 
heeft gemaakt bleek wel uit het verslag van de heer Gerhardt in Succulenta.
Heet van de naald beschreef hij het gebeuren met het enthousiasme van de pas be- 
beginnende liefhebber, zo heet zelfs dat een foto van de expositie de snelheid van het 
artikel niet kon bijhouden en wel te laat moest komen ten kantore van de redacteur. 
Toch menen wij deze alsnog te moeten plaatsen om nog eens te laten zien hoe het was. 
Op de foto ziet men een klein gedeelte van de ruim 7500 planten die bijeen gebracht 
waren door onze verjongde afdeling.
Op de achtergrond, voor een dubbele rij puntgave 'grusonies' zijn nog een paar letters 
zichtbaar van 'SUCCULENTA 50' waarbij succulenta was gevormd uit lila en 50 uit wit 
bloeiende Mammillaria zeilmanniana plantjes.
De tentoonstelling trok, geheel tegen de verwachtingen in, een groot aantal bezoekers 
waarbij wij aantekenen dat ze op zondag gesloten was en hiermee slechts vijf dagen 
geopend.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de show zes dagen te houden, doch het bestuur 
was van mening dat het na vijf dagen niet langer verantwoord was.
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Wat was er gebeurd? Vandalen hadden van zondag op maandag enorme verwoestingen 
aangericht op de tentoonstelling maar ook op de tuin van de gemeente-kwekerij waar 
de uitstalling was ondergebracht. Die maandagmorgen stonden wij als versteend bij het 
resultaat van dit bezoek.
Wij zijn in Den Haag, zo dicht bij zee, wel stormen gewend. Er werd niet bij de pakken 
neergezeten en met vereende krachten was alles, voor de bezoekers kwamen, weer 
in orde gebracht.
Wie beschrijft echter onze verbazing, maar ook onze angst, toen wij twee dagen later 
’s avonds tijdens een controlebezoek op het tentoonstellingsterrein een flink uit de 
kluiten gewassen blonde jongeman van plm. 16 jaar met bril en gekleed in een donker
groene loden mantel aantroffen die, toen hij ons zag, ijlings het hazenpad koos en

foto Alsemgeest

weg stoof op een brommer met een hoog stuur die kennelijk gereed werd gehouden 
door een wat kleiner van postuur zijnd vriendje.
Het was duidelijk dat er in het vervolg 's nachts gewaakt moest worden teneinde 
andermans bezit te beschermen tegen boze opzet. Dat dit een beetje te veel van het 
goede, in dit geval kwade, werd zal ieder begrijpen en het bestuur besloot de tentoon
stelling een dag eerder te sluiten waarmee velen werden teleurgesteld. Wat het zwaarst 
is moest ook in dit geval het zwaarst wegen.
Al deze niet gevraagde bemoeiingen ten spijt is er tenslotte toch een goed resultaat 
geboekt en hebben wij veel mensen de weg kunnen wijzen wat er met pure liefhebberij 
in vrije tijd bereikt kan worden. Het is daarom op zijn plaats allen die aan de tentoon
stelling hun medewerking gaven, in welke vorm dan ook, nogmaals te bedanken, maar 
ook de vernielers, want zij toonden met hun misdaad aan dat onze afdeling Rijn en 
Delfland ondanks brute tegenwerking werkelijk goed functioneert en op haar leden 
rekenen kan.

Het afd.-bestuur van Rijn en Delfland.
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W aa rn e m in g en  aan  R e b u tia ’s  V I

A. J. BREDEROO

Nadat in ons vorige artikel de zaden van de sectie Rebutia en Mediorebutia 
zijn besproken, vervolgen we nu onze zaad-waarnemingen aan de secties 
Aylostera en Setirebutia. Waren de zaden van de twee eerstgenoemde 
secties gekenmerkt door een zwart-glanzende buitenste zaadhuid, bij de 
Aylostera en Setirebutia is die buitenste zaadhuid gekenmerkt door een doffe 
bruine kleur. Ook hier is de oppervlakte van de zaadhuid niet glad maar 
samengesteld uit ronde afgeplatte knobbeltjes. Doornachtige uitsteeksels, 
zoals bij de Rebutia’s ontbreken hier geheel. Wat bij de Rebutia’s en Medio- 
rebutia’s nooit voorkomt, althans zover ik heb kunnen waarnemen, is dat 
de zaden van Aylostera en Setirebutia’s omgeven zijn door een dun vlies.

Dit vlies omgeeft het zaad meestal niet in zijn geheel, maar is hier en daar 
duidelijk in gedeelten zichtbaar (A1). Dit vlies is daar aanwezig, doordat de 
navelstreng, de verbinding tussen moederplant en eitje, in dit geval zodanig 
is uitgegroeid, dat het zaad door een dun vlies geheel omgeven wordt.

Terwijl de zaden van Rebutia en Mediorebutia ogenblikkelijk te herkennen 
waren door de aanwezigheid van een wit, sponsachtig weefsel, ontbreekt dit 
weefsel bij de Aylostera’s en Setirebutia’s. Door het ontbreken van dit 
weefsel hebben we nu een duidelijk overzicht op de bovenzijde van het zaad.

Reeds bij een zwakke vergroting, vallen ons dadelijk twee verhogingen op 
(Aa- p/n). Op de top bij As-p bevindt zich de plaats, waar de stuifmeelbuis 
het eitje is binnengedrongen het zgn. poortje. De andere verhoging A3-n is 
de navel, waarmee het zaadje in verbinding heeft gestaan met de wand van 
het vruchtbeginsel. Na verwijdering van de buitenste zaadhuid komt het 
embryo vrij, alleen nog omgeven door een dun vlies, wordt dit vlies ver
wijderd dan kunnen wij bij voldoende vergroting de twee korte zaadlobben 
onderscheiden A-i/zl en Sa/zl. In afb. Aa/pr en Sa/pr is de plaats aangegeven 
waar zich het reservevoedsel heeft bevonden. Het hangt van de graad van 
ontwikkeling af, of het zaad al of niet voorzien is van reservevoedsel(endo- 
sperm). Hoger ontwikkelde cactussen blijken geen endosperm in de zaden 
te hebben.

Niet bij alle Aylostera’s is de lengte van de navelrest hetzelfde. Het is mij 
nl. opgevallen dat bij A. kupperiana, pseudodeminuta, spegazziniana en 
deminuta dit aanhansel langer en breder is dan bij A. fiebriqii, spinosissina, 
pulvinosa en muscula. Of dit in verband staat met een trapsgewijze ontwik
keling, kan ik niet beoordelen. Verder is mij opgevallen dat bij Aylostera’s 
waar deze navelrest groter is, de vorm van het zaad meer rond is (A1), 
terwijl bij Aylostera’s met een kleinere navelrest de vorm van het zaad meer 
langwerpig is (As). In de bedoorning is dit verschil in zaadvorm ook terug 
te vinden, de eerst genoemde Aylostera’s hebben nl. minder en steviger
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randdoorns, terwijl de overige fijnere en een groter aantal randdoorns be
zitten. Ik zou dan ook een voorstander zijn de Aylostera's in 2 groepen te 
verdelen:

A. rondzadigen, met sterk ontwikkelde navelrest en minder talrijke, stevige 
randdoorns,

B. langwerpig zadigen, met een minder ontwikkelde navelrest en talrijke, 
fijne randdoorns.

Het heeft mij steeds verwonderd dat A. kupperiana door Donald en Buining 
als zelfstandige soort wordt beschouwd, naast A. pseudodeminuta (Suk. 
kunde VII/VIII p. 102). In bedoorning en zaadvorm komen deze beide planten 
volkomen met elkaar overéén. Naar mijn mening moeten wij dan ook A. 
kupperiana als een variëteit van A. pseudodeminuta beschouwen. Uit de 
meerdere vormen van A. pseudodeminuta blijkt reeds, dat deze soort in 
kleur der doorns, variabel is, dit is dan ook de reden dat A. kupperiana met 
zijn donker bruine bedoorning ais variëteit van A. pseudodeminuta beschouwd 
zou moeten worden. Over de zaden van Setirebutia moet ik helaas kort zijn, 
door gebrek aan materiaal. Ook hier is de zaadhuid dofbruin van kleur, 
de structuur is als bij de Aylostera's. Opvallend is hier, dat de zaadhuid 
plaatselijk geplooid is, waardoor er willekeurig gevormde, zwarte lijnen zicht
baar zijn. Ook hier is duidelijk het poortje en de navelrest zichtbaar. S i 
stelt het zaad van S aureiflora, S 2 dat van S boedekeriana voor. Wanneer 
ik nu deze twee zaden met elkaar vergelijk, dan moet ik ook hier een vraag
teken zetten bij de bewering van Donald - Buining, dat boedekeriana syno
niem zo zou met aureiflora, daarvoor is er een te groot verschil in structuur 
van het hilum bij beide planten.
Ik zou er voor zijn S. boedekeriana als vorm van S. aureiflora te beschou
wen. Het zaad van S. rubelliflora (S i) vertoont grotere overéénkomst met 
S. aureiflora. Naar mijn mening is de sectie Setirebutia nog een object van 
studie.

Door gebrek aan voldoende zaden, Setirebutia's zijn nl. zelfsteriel, is er nog 
geen duidelijk overzicht wat betreft de verwantschap van de diverse species 
in deze sectie.
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Echinocereus blanckii (Poselger) Palmer

W. STERK

Bovengenoemde plant werd als Cereus blanckii door Poselger in 1853 be
schreven naar een exemplaar afkom stig uit Camargo. D it lig t in Zuid-Texas 
op de grens met Mexico. De oorspronkelijke  latijnse diagnose is zeer beknopt. 
Er w ord t geen bloem in beschreven. Dergelijke korte beschrijvingen zijn later 
meestal aanleiding to t moeilijkheden. Het is dan ook vrijw e l niet meer uit te 
maken hoe de plant van Poselger er precies uitzag. Britten en Rosé (1922) 
en later Helia Bravo (1937) voegden Echinocereus berlandieri (Engelmann) 
Palmer en Echinocereus Poselgerianus A. Linke aan deze soort toe.

Echinocereus blanckii

H. Bravo voegt er ook Echinocereus leonensis Maths nog bij. Volgens mij 
moet de op de voorpagina in kleur afgebeelde plant Echinocereus posel
gerianus zijn. Deze versch ilt van Echinocereus blanckii door een meer liggende 
groei, langere stengels to t 25 cm en grotere bloemen to t 9 cm met smalle 
bloembladeren. Bij Echinocereus blanckii staan de stengels meer rechtop en 
zijn de bloemen iets k le iner ±  7 cm met iets bredere bloembladeren. O f dit 
slechts uitersten zijn van een soort, waarvan in de natuur tussenvormen te 
vinden zijn, o f dat het beslist afzonderlijke soorten zijn kan ik niet beoordelen.
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Echinocereus poselgerianus

krijgen ze meer w ater als de knoppei 
gegeven w ord t lopen we de kans dat 
drogen.

In niet te kleine verzamelingen doen 
deze goedgroeiende planten het zeer 
goed. Ze bloeien rijk  en de bloemen 
blijven meerdere dagen mooi. De hier 
afgebeelde Echinocereus blanckii is 
afkom stig uit de tuin Pinya de Rosa 
van de heer Rivière de C aralt in 
Blanes, waar deze buiten gekweekt 
worden onder nr. 8721.
De ku ituur is zeer eenvoudig. Ze ver
langen een voedzame grond en in de 
zom er kunnen ze veel w ater gebrui
ken. Vooral als ze op een zonnige 
plaats staan kunnen ze als ze te wei
nig w ater krijgen verbrandingsvlekken 
oplopen. Ze kunnen in de zomer goed 
buiten staan zonder glas. ’s W inters 
niet te warm en droog. In het voorjaar 

i doorgroeien. A ls er te vroeg water 
de knoppen niet opengaan maar ver-

Echinocereus blanckii bloem

O ver Echinocereus berlandieri, die door Krainz in ieder geval als een afzon
derlijke soort w ord t beschouwd en Echinocereus leonensis hoop ik later nog 
eens terug te komen.
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Enkele minder algemene Adromischussoorten

FRANS K. A. NOLTEE,

II. A. schuldtianus v. Poelln.

(syn. Cotyledon schuldtiana v. Poelln).

De afgebeelde plant ontving ik evenals de in het ju li no. beschreven A. schae- 
ferianus van de heer P ickering. De plant werd door hem verzameld in de 
Auasbergen (Z .W .-A frika) op een hoogte van plm. 1200 m en groeide daar 
in spleten van kwartsietaders. De regenval in d it gebied bedraagt slechts 
5 cm per jaar. De vinder schreef dat de groei zeer langzaam is, hetgeen niet 
zo verw onderlijk  is bij een dergelijke neerslag (Nederland heeft gemiddeld 
plm. 73 cm per jaar).

Volgens Jacobsen komt de soort ook 
op andere plaatsen in Z.W .-A frika 
voor, alsmede in de Kaapprovincie 
(o.a. in Klein Namaqualand en de KI. 
Karroo).
De bladeren van deze soort zijn veel 
fo rse r en ook p latter dan bij de vo
rige; plm. 3 cm lang en 2 cm breed 
bij een grootste dikte van plm. 8 mm. 
Jacobsen geeft resp. de volgende 
maten: plm. 2,5 cm, 10-12 mm en 3-4 
mm. De door mij opgegeven maten 
zijn afkom stig van bladeren die al 
vo lgroe id  waren toen de plant arri
veerde, de nieuwe bladeren zijn in
derdaad (althans to t nu toe) kle iner

A. schuldtianus verqr. 1.2 x Foto Noltee . .van stuk.

Het blad is grijsgroen met een iets lich ter gekleurde, min of meer doorsch ij
nende rand. Deze is vooral bij jonge bladeren flauw  golvend en loopt van 
iets onder het midden to t aan de top van het blad. De bladeren zijn in het 
algemeen aan de onderzijde bo lle r dan aan de bovenzijde, en dragen een 
min of meer duidelijke waslaag, met zeer vele minuscule w itachtige puntjes. 
Ondanks de grotere bladeren w ord t ook deze soort niet veel hoger dan plm. 
3,5 cm.

Een beschrijving van de bloem w ord t door Jacobsen niet gegeven. De volgende 
gegevens zijn dan ook ontleend aan mijn eigen materiaal van deze soort: 
De bloeiw ijze heeft een lengte van ongeveer 25 cm en maakt als geheel een 
zeer lichtroze indruk. De bloemen zitten in een soort aar, op steeltjes van 
7 mm lengte. De bloem zelf is 13 mm lang bij een doorsnede van 2,5 mm. 
De bloemen staan aanvankelijk rechtop en buigen zich bij het ouder worden 
van de bloei-as af to t ze bijna horizontaal staan.
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De bloem is min of meer tweekleurig, de bovenste helft is roze-achtig, de 
onderste helft zeer lichtgroen. Deze kleurverschillen worden echter verzacht 
doordat de gehele bloeiwijze met een grijs waslaagje is overdekt. Dit verklaart 
de pastelachtige tint van het geheel. Over de gehele lengte van de bloem 
lopen 5 strepen, donkerpaars aan de top en steeds lichter wordend naar de 
basis waar ze vrijwel geheel vervagen. De strepen liggen aanvankelijk - bij 
de jonge bloemen - in groeven. Deze worden echter letterlijk en figuurlijk 
opgeheven naarmate de bloem rijp wordt.

A. schuldtianus vergr. 2 x Foto Noltee

De bijna witte slippen, die een lengte hebben van 2 mm, zijn geheel terug
gebogen tegen de bloembuis aan.
De bloem is van binnen donker roodpaars, welke kleur naar de basis toe 
steeds lichter wordt.

Van het Clichéfonds

Wij zouden het zeer op prijs stellen, als de zaden, die dit jaar voor het 
clichéfonds geoogst zijn, zo spoedig mogelijk aan ons worden toegezonden. 
Als de zaden op tijd binnenkomen kan de aanbieding op tijd gepubliceerd 
worden.
Wij hopen op een rijke oogst en rekenen op uw medewerking in het belang 
van onze vereniging.

W. J. RUYSCH, Brinkstraat 49, Bennekom
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V a ria b ilite it  bij het g e s la c h t  L ith o p s N. E . B r.
H. W. DE BOER (vervolg)

De afbeelding van L. herreï var. albiflora in Band III van Jacobsen’s Handbuch 
der succulenten Pflanzen toont een lithops-exemplaar dat m.i. de vorm heeft 
van L. marmorata (witbloeiend!); de mantel van de ene helft van het corpuscu
lum is grotendeels wit met enige donkere strepen, terwijl de mantel van 
de andere helft normaal van kleur schijnt; daar deze afwijkende vorm niet in 
cultuur is, blijkt niet of het genoemde verschijnsel erfelijk is, dan wel als een 
(zelden voorkomende) ziekelijke afwijking van een der bladeren van het cor
pusculum moet worden beschouwd.
L. herreï var. plena L. Bol is evenmin in cultuur, zodat we niet weten of hier 
de gevulde bloem een erfelijke eigenschap is.
L. lactea Schick et Tisch valt volgens de beschrijving binnen de in een popu
latie van L. julii var. pallida voorkomende vormen.
L. optica var. nova Triebner is volgens Jacobsen's Handbuch der sukkulenten 
Pflanzen, Band III een zeer kleine, nog niet beschreven soort; het is niet 
bekend of deze, niet in cultuur voorkomende, plant behalve de kleine afme
tingen nog andere verschillen met L. optica vertoont en of de kleine afme
tingen erfelijk zijn, zodat inderdaad van een 'variëteit minor’ zou kunnen 
worden gesproken, dan wel of het een in zeer schrale bodem voorkomende 
’honger-vorm' betrof.

L. werneri foto 5 foto: de Boer foto 6

Lithops pseudotruncatella var. albiflora Jacobs; in het Handb. d. sukk. PfI., 
Band III van Jacobsen komt achter deze naam alleen de mededeling: 'wit
bloeiende, Abart’ voor; enkele geelbloeiende lithops-soorten vertonen inder
daad een heel enkele keer een witbloeiend exemplaar; het beste bekend is 
het overigens zeer zelden in de natuur voorkomen van witbloeiende exempla
ren van L. lesliei. Een paar lithops-liefhebbers in Zuid-Afrika bezitten in hun 
verzameling daarvan enkele exemplaren; het is te hopen, dat door proef
nemingen wordt onderzocht of de bedoelde eigenschap erfelijk is en of uit
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enkele w itbloeiende exemplaren een w itbloeiende varië te it van L. lesliei kan 
worden gekweekt.
Een in de verzameling van een Engelse lithops-lie fhebber onder de naam van 
L. helmuti var. a lbiflora voorkom ende plant bleek mij bij onderzoek een iets 
in vorm en kleur afw ijkend exemplaar van L. marmorata te zijn.

Lithops pseudotruncatella var. alta Tisch.; deze, op de farm ’Hoffnung' gevon
den en in 'M ö lle rs deutsche G artner-Ze itung ’ van 1926 beschreven varië te it 
zou zich door zijn opvallende hoogte onderscheiden; nu komen in elke lithops- 
populatie hogere en lagere, soms zelfs opvallend hoge, in de lengte gegroeide 
planten voor; de oorzaken hiervan zijn mij niet precies bekend; soms bleek 
een door w orte llu is aangetast exemplaar sterk in lengte te zijn toegenomen; 
door ongunstige cultuur-om standigheden zoals te zure grond en te w einig licht 
ontstaan langere (hogere) vormen en ook na vervoer overzee (vanuit Zuid- 
A frika) waarbij de planten soms 3 a 4 weken in een donkere verpakking zijn 
opgesloten, blijken na aankomst hier te lande de lengte-afmetingen te zijn 
toegenomen. W at nu Lithops pseudotruncatella var. alta betreft, het volgende: 
kort voor zijn overlijden zond prof. Schwantes mij het lithops-zaad, dat hij 
in de loop der jaren had verzameld, maar (nog) niet ze lf had kunnen uit
zaaien; in begeleidende brief deelde hij mede, dat zich daarbij een kleine 
hoeveelheid vele jaren oud zaad bevond van een lithops-soort, welke door 
dr. Tischer als lithops pseudotruncatella var. alta was beschreven en hij 
raadde mij aan om dit, niettegenstaande de ouderdom van het zaad, alsnog 
uit te zaaien;inderdaad bleek d it nog voor een deel kiembaar. Een aantal 
van de daaruit verkregen zaailingen, thans reeds jarenlang volwassen lithops- 
planten, bevinden zich nog steeds in mijn verzam eling en zij vertonen, althans 
wat de kleur en de tekening van de topvlakte  betreft, enige gelijkenis van 
L. pseudotruncatella var. elisabethae, te rw ijl de hoogte der planten vo l
komen normaal is. Daar ik geen enkele reden heb om aan bovenvermelde 
mededeling betreffende de herkom st van het zaad te tw ijfe len, moet ik dus 
aannemen, dat de abnormale hoogte-afmeting der pseudotruncatella-planten 
van de farm ’Hoffnung', waarvan zich een aantal nakomelingen in mijn ver
zameling bevindt, geen erfe lijke, doch een toevallige, door uitwendige om
standigheden veroorzaakte, niet e rfe lijke  eigenschap was. Lithops triebneri 
forma nova Triebner (een 'n iet beschreven standplaats-vorm  van Landsberg’) 
kunnen we m.i. geheel buiten beschouwing laten; elke varië te it binnen de 
schwantesii-groep heeft ni. weer zovele standplaats-vormen, dat indien deze 
alle als aparte varië te it zouden worden beschreven, zou blijken dat bijna 
elke farm in het schwantesii-gebied zijn eigen schw antesii-variëte it zou be
zitten.

Naast de in de aanvang van d it artikel genoemde lithops-groepen waarbinnen 
zich twee o f meer variëte iten bevinden, zijn een aantal lithops-soorten 
bekend, welke to t dusver niet in du idelijk  van elkaar te onderscheiden 
variëteiten zijn verdeeld. D it w il vo ls trek t niet zeggen, dat populaties van 
deze soorten geheel uit éénvorm ige exemplaren bestaan, hoewel d it bij zeer 
enkele soorten wel grotendeels het geval is. Zo zijn, om één voorbeeld te 
noemen, bijna alle exemplaren van een populatie van L. marginata Nel ( =  
L. dubneri L. Bol), behalve wat een geringe kleur-variatie  betreft, v rij één
vorm ig van uiterlijk. Hetzelfde is het geval bij enkele variëte iten; een popu
latie van L. pseudotruncatella var. mundtii is betrekke lijk  éénvormig, terw ijl
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daarentegen de andere pseudotruncatella-variëteiten nog al wat rijkdom aan 
vormen binnen elke variëteit vertonen. Maar deze éénvormigheid is slechts 
bij enkele soorten en enkele variëteiten te vinden; de veelvormigheid begint 
bij Lithops aucampiae en eindigt pas bij lithops werneri.

L. werneri foto 7 foto: de Boer

Hoe groot de veelvormigheid van een 
lithops-soort kan zijn, zonder dat men 
deze in standplaats-vormen of varië
teiten kan verdelen, toont ons Lithops 
werneri Schwant. et Jacobs, door de 
heer Werner Triebner gevonden op 
een klein rotsplateau aan de voet van 
het Erongo-gebergte in Zuid-West- 
Afrika. Volgens de beschrijving is dit 
een ±  1 cm. hoge en brede (dus een 
vrij kleine) grijsbruine soort, met een 
licht convex bovenvlak, waarop enige 
groenbruine lijnen en ook enkele zeer 
kleine ronde miniatuur-vensters; de 
grijsbruine kleur van sommige exem
plaren is weliswaar iets lichter (meer 
naar het gele) dan van andere exem
plaren (meer naar het bruine of 
blauwachtig grijs-bruine) maar over ’t 
algemeen varieert de kleur niet erg 
veel. De groenbruine lijnen kunnen 
echter smal of breed, onderbroken of 
niet onderbroken, weinig of sterk ver
takt, al of niet door een donkere zone 
zijn begrensd; de miniatuurvensters

kunnen weinig in aantal (soms zelfs geheel ontbreken) of zeer talrijk zijn. 
In een populatie van L. werneri komen vele combinaties van deze mogelijk
heden voor en tot welke veelvos migheid binnen dezelfde soort dit kan leiden, 
moge de lezer duidelijk worden uit de in dit artikel voorkomende foto’s.

Ik ontving nl. van de heer Wilhelm Triebner kort na de ontdekking (door zijn 
zoon Werner) twee exemplaren van deze nieuwe soort, die in de loop der 
jaren zijn uitgegroeid tot 24- resp. 26-koppige exemplaren, welke op foto 1 
en foto 2 zijn afgebeeld; deze twee planten zijn vrij gelijk van kleur, nl. licht 
grijsbruin; de boomvorming vertakte, van de spleet uitgaande lijnen zijn bij 
de plant op foto 1 smal en fijn vertakt, bij de plant op foto 2 iets breder en 
minder fijn vertakt; de miniatuur-vensters zijn op foto 1 talrijker dan op 
foto 2.

De nakomelingschap, door kruisbestuiving van deze twee exemplaren ver
kregen bestaat (in mijn verzameling) uit 45 volwassen, drie- tot twaalf-koppige 
exemplaren, waarvan de veelvormigheid op de foto's 3 tot en met 7 is afge
beeld en het is zeer interessant om te kunnen constateren hoe het verschil 
in tekening der beide 'ouders’, dat bestaat doch vrij klein is, veel groter en 
duidelijker is geworden bij sommige der nakomelingen.
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Vooraf kan ik, wat be tre ft de afmetingen mededelen, dat in volslagen rust
toestand de afmeting van het bovenvlak der corpuscula van de beide 'ouders' 
±  1 bij 1.5 cm is, bij de 45 nakomelingen 1 bij 1.5 to t 1.5 bij 2 cm. L. werneri 
is dus weliswaar een kleine lithops, doch de corpuscula zijn in de cultuur 
groter, dan men uit de beschrijv ing (speldeknop- to t erw t-grootte) zou 
kunnen afleiden.

Foto 3: nakomeling met sterk onderbroken, zeer smalle lijnen en weinig 
miniatuur-vensters.

Foto 4: nakomelingen met brede, donker gekleurde, zeer op de voorgrond 
tredende, hier en daar donker omzoomde, sporadisch onderbroken lijnen en 
zeer weinig m iniatuur-vensters.

Foto 5: nakomeling met smalle, niet onderbroken, weinig vertakte lijnen; 
m iniatuur-vensters geheel afwezig.

Foto 6: nakomeling met smalle, daardoor weinig op de voorgrond tredende 
lijnen, m iniatuur-vensters zeer ta lrijk.

Foto 7: nakomeling met smalle lijnen, welke door een donkere omzoming 
sterk op de voorgrond treden; m iniatuur-vensters vrij ta lrijk .

Een groot aantal der nakomelingen heeft ongeveer dezelfde tekening van 
lijnen en m iniatuur-vensters als de op foto 1 en foto 2 afgebeelde ouders; 
andere exemplaren zijn tussen-vormen tussen deze laatste en de op foto 3 
to t en met foto 7 voorkom ende planten.
H ierdoor is L. werneri w aarsch ijn lijk  wel de lithops, welke van alle bekende 
soorten de grootste variatie in de tekening binnen de soort vertoont; derge
lijke variaties komen, hoewel in mindere mate, echter bij talrijke andere 
lithops-soorten voor.

Gasteria armstrongii Schönl.

K. H. HEULEN

Het is al lang geleden, dat het verzamelen van cactussen en vetplanten als 
liefhebberij to t mij doordrong.
Het was zo rondom de tijd  van de eerste wereldoorlog, dat mijn vader een 
moestuin had, gelegen aan de Regentesselaan te Am ersfoort. Deze tuin 
grensde aan die van Dr. De Boer, die in zijn tuin een platte bak had, waarin 
ik toen voor het eerst een Opuntia in bloei zag. S indsdien zijn cactussen en 
vetplanten, waar m ogelijk - niet als een grote verzam eling - voo r plaatsing 
:n de vensterbank o f in een éénruiter, met mij meegereisd van de ene woon
plaats naar de andere.
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In 1931 werd ik lid van Succulenta en ben dat - met een onderbreking van 
enkele jaren - nu nog.

In 1932 woonde ik in Nuth (L ) . Aan mijn verzoek gedaan aan de heer Duursma 
om iets meer mede te w illen delen over de G asteria’s werd spontaan gevolg 
gegeven.

Gasteria armstrongii

Beschrijvingen - vergezeld van mooie fo to ’s over 'M ooie G asteria 's' werden 
in de nummers 7 t/m 12 van de jaargang 1932 en een nagekomen artikel over 
Gasteria decipiens Haw. door Dr. H. Cam m erloher te Wenen in no. 8 van de 
jaargang 1933 opgenomen.
Van Gasteria arm strongii was ik weg. Het zinnetje in de beschrijving 'in de 
C ultuurtuin te D elft staan reeds jarenlang uit zaad gekweekte plantjes, die 
niet breder zijn geworden dan ±  4 cm’ liet mij niet los en in 1943 schreef 
ik een brie f aan de hortulanus of hij mij aan een plantje kon helpen, daar ik 
to t toen nergens was geslaagd. Het antwoord van hortulanus Romein luidde: 
'B ij mijn komst hier in 1931 was nog één van de in „Succulenta" beschreven 
planten over. Deze plant is hier nog, is inm iddels ongeveer 8 cm breed ge
worden. Het is het enige exemplaar dat w ij hebben. Tot mijn spijt kan ik u 
niet aan een plant van d it soort helpen.’

V oorjaar 1951 liep ik op de zaterdagse bloem enmarkt op het Janskerkhof te 
Utrecht. Speurende in een bloem istenbak vol succulenten, viel mijn oog op. . . . 
Gasteria arm strongii, een prachtexem plaartje. V oor 65 cent was ik de man. 
Deze plant staat nu in de vensterbank opnieuw voor de zoveelste keer in 
bloei. De plant is 12 cm breed met 5 tongvorm ige bladeren 4 cm breed.
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Ik heb nu ook drie zaailingen, die al enige jaren oud zijn en heel verschillend 
opgroeien. Eén plantje is 12 cm breed met een bladbreedte van 2 cm; een 
ander 5 cm breed, bladbreedte 2 cm en de derde 4 cm breed, bladbreedte ook 
2 cm. De groei gaat heel langzaam.

De beschrijving in 1932. Gasteria 
arm strongii werd door Schönland in 
1912 beschreven, w aarbij vermeld 
werd, dat de plant een paar jaar te 
voren door W. Arm strong bij Humans- 
dorp aan de Kabeljauw rivier was ge
vonden.
De bladeren hebben bij deze soort 
een glanzend, doch zeer ruw opper
vlak, tenm inste aan de bovenzijde, 
de onderzijde is n.l. veel m inder ruw 
en geheel dof.
De kleur is zeer donker groen, soms 
bij lichte standplaats iets rood aan
gelopen. W itte  vlekken of w itte  pa
rels op de bladeren ontbreken dus 
geheel. De bladeren zijn aan de basis 
zeer dik en lopen naar de top plat 
uit. D it deel van het blad is naar 
beneden gebogen. Het blad eindigt in 
een korte punt. De afmetingen, die 
de plant bereikt, lopen nogal uiteen.

In de Cultuurtuin te D elft staan reeds jarenlang uit zaad gekweekte plantjes, 
die niet breder zijn geworden dan ±  4 cm. In het maandblad ’G artenschönheit', 
jaargang 1931, zagen we een exemplaar afgebeeld van minstens 12 cm 
breedte, misschien een der oorspronkelijke im port-exemplaren uit de bota
nische tuin te Wenen, van w aaruit het plantje over Europa werd verspreid. 
Ons eigen exemplaar, dat 6 jaar oud is, is ±  7 cm breed. Geen al te snelle 
groei dus.

De bloemen zijn bij deze soort iets m inder buikvorm ig dan bij de overige 
G asteria’s, uitgesproken zalm kleurig getint, meer zeer w einig groen aan de 
slippen. Door kru isbestu iv ing is kiem krachtig zaad gem akkelijk te verkrijgen. 
D it schijnt voor deze soort de aangewezen methode te r verm eerdering. M is
schien gaat het ook zoals bij vele andere G asteria 's door middel van blad- 
stekken; hiervan hebben we echter nog geen ondervinding. De cultuur is 
eenvoudig en w ijk t in niets af van die der andere soorten.
Tot zover de beschrijving in 1932.

Kruisbestuiving met andere soorten lijk t mij niet erg aanbevelenswaardig. 
Verm enigvuldiging door middel van soortecht zaad is volgens mij de aange
wezen weg. Importeren van planten nog praktischer, hoewel ze naar ik meen 
als zeldzaam te boek staan.
Tussen mijn vensterbankplanten bekijk ik nog steeds mijn Gasteria arm strongii 
met meer dan gewone belangstelling.

Gasteria armstrongii bloem
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P ra a tje  va n u it B ra s il
R. NAUTA
Monte Alegre, C.P. 71 
Parana, Brasil

Allereerst even een kennismaking. Mijn naam ziet U hierboven afgedrukt. 
We wonen sinds bijna 5 jaar in de Staat Parana in Brazilië, in de grote fazen
da (landgoed) Monte Alegre, waar ik werkzaam ben als administrateur bij 
een zuivelfabriek in een Hollandse landbouwkolonie.
In mijn bezit bevinden zich de jaargangen van Succulenta vanaf 1959, wat 
ook het reële aantal jaren is dat ik lid ben van Succulenta, hoewel ik in Hol
land voordien reeds lang cactussen en vetplanten kweekte.
Bij mijn emigratie naar Brazilië dacht ik: nu zullen we het beleven! Altijd in 
Holland met winterkou, vocht en donkerte te kampen gehad, en nu in het 
moederland der gestekelde vrienden, kunnen we eens naar hartelust succu
lenten gaan verzamelen en kweken.
Maar dat viel bitter tegen. Want in de eerste plaats is de streek, waar wij 
ons vestigden bijzonder intensief gecultiveerd (bosbouw), zodat daar hoege
naamd geen woeste plaatsen te vinden zijn. En in de tweede plaats is Bra
zilië zo immens groot, dat je altijd wel vakantie mag hebben om goede toch
ten te kunnen maken in streken, waar wel cactussen voorkomen.
Overigens had ik op dit gebied van Brazilië geen enkele notie. Wel had ik 
gelezen en gehoord dat ook in Brazilië cactussen voorkomen, maar ik had 
bv. in Succulenta nimmer iets speciaals over Brazilië gelezen. Dat er inderdaad 
wel cactussen voorkomen bewijzen wel de recente vondsten en beschrijvin
gen van de heer Buining.
Maar wat niet is kan komen. Om streken te bezoeken, waar meer aan de 
voorwaarden om cactussen te vinden voldaan wordt, moet je over een auto 
beschikken (en dit vervoermiddel heb ik nog niet), of moet je over veel tijd 
beschikken om alles 'per pedes apostolorum’ en per autobus te doen.
In de vijf jaren die we hier nu wonen heb ik nog maar weinig tijd gehad om 
dergelijke ontdekkingstochten te ondernemen. Melkkoeien hebben de vaste 
gewoonte om het hele jaar door elke dag twee keer melk te geven. Dat mist 
nooit. Ze staan nooit tegelijk alemaal een poosje droog. Dus kan ik ook maar 
niet zo maar gemist worden op de zuivelfabriek.
Toch ben ik niet bij de pakken neer gaan zitten. Aanstonds zag ik, dat in de 
naaste omgeving toch wel enkele cactussoorten in de tuinen gekweekt worden. 
Deze heb ik dan ook in eerste instantie verzameld, en op allerlei plaatsen 
rond het huis in de tuin aangeplant. Dit tot grote verwondering van de Hol
landse kolonisten, die dergelijke planten 'tuug' en onkruid vinden. Maar toen 
na enkele jaren onze kinderen ook een deel van het erf als speelterrein gin
gen opeisen, was het toch maar beter er een apart hoekje voor te maken, en 
zodoende ontstond de eerste cactustuin in Monte Alegre welomheind met 
een hekwerk. In deze tuin heb ik nu alle hier voorkomende cactussen (althans 
voor zover ontdekt) aangeplant. Dat zijn er 8 Opuntia’s, enkele Cereussen, 
enkele Philocactussen en andere slangcactussen, 2 rotscactussen, enkele 
Mammilaria’s, de Christusdoorn en enkele andere vetplanten, Aloe’s en Se- 
dumsoorten.
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Nu is er in de loop van die 5 jaren een tijd  geweest, dat ik geen Succulenta- 
blad ontving. Toen dat w eer voor elkaar was, en ik de eerste nummers sinds 
enige tijd  w eer in handen kreeg, was de allereerste bladzijde, die ik opsloeg 
datgene, w at de heer Buining schreef onder de tite l: 'O p cactusjacht door 
Brazilië ’. W at een grote verrassing. U kunt begrijpen hoe gretig ik het daar 
gebodene las. Eèn van de plaatsen waar Buining geweest is, was Carambei, 
dat n.b. vrij d icht bij onze w oonplaats ligt, nl. ongeveer 100 km verw ijderd. 
In november van het vorige jaar ben ik derhalve op dezelfde plaatsen in 
Carambei gaan zoeken, waar Buining ook geweest is, met als resultaat dat 
ik enkele mooie exemplaren Notocactus (w ellich t door Buining nog te be
schrijven als N. carambense) kon meenemen. D it voorjaar (h ier dus sept.) 
hebben deze planten rijk  gebloeid, en naar het zich laat aanzien, ook zaad 
gezet.

Een andere gelegenheid die zich voordeed om vetplanten te verzamelen was 
van geheel andere aard. Ik bezocht eens in een naburige stad het grote stads
kerkhof. Dat deed ik om de monumentale grafmonumenten eens te bezien. 
Dergelijke kerkhoven zijn kleine stadjes, met mausulea, huisjes en huizen, 
zo groot, dat er vaak echt wel mensen in zouden kunnen wonen.

Maar al spoedig werd mijn aandacht getroffen door een veelheid van soorten 
vetplantjes, die overal op de graven uitgeplant waren. Een ogenblik heb ik 
m ijzelf beschuldigd een grafschenner te zijn, maar ik kon toch niet nalaten 
om steelsgewijs enkele stekken in de zak te steken. En ontdekkend, dat het 
ene graf w aarschijn lijk beplant werd met stekjes van een naburig graf, gezien 
de uniform ite it der beplanting, leek me dit soort 'grafschennis' een algemeen 
en geoorloofd gebruik, en thans heb ik een mooi aantal vetplanten aan de 
verzameling kunnen toevoegen, die verder in Monte A legre niet voorkom en.

Ik heb reeds tweemaal zaden mogen ontvangen van het c lichéfonds (d it is 
dus eigenlijk uilen naar Athene dragen) en verscheidene zaaisels zijn goed 
gekiemd. V oor zaaien heb ik een lange houten bak, op ongeveer een halve 
m eter hoogte overdekt met een zontem perend plastic, want de zon is hier van 
10 to t 4 uur ongenadig. D oor een lidmaatschap van de Zuidafrikaanse vere
niging 'The Botanical Socety of South A frica ’ heb ik ook heel w at zaden ont
vangen.

Naast succulenten heb ik ook belangstelling voor orchideeën en andere b ij
zondere planten. V oor dit alles tesamen heb ik een met gaas overdekte 
ruimte, v rij van vogels en andere beesten, deels overdekt, deels volop zon. 
Het beroep van succulentenliefhebber is hier een eenzaam beroep. Brazi
lianen weten vaak nauwelijks wat cactussen zijn. Ze hebben geen enkele bo- 
thanische belangstelling, o f het moesten al Europese afstammelingen zijn. 
Duits sprekende mensen vormen een opm erkelijke uitzondering. Dat er nog 
verschillende cactussen in de tuinen te vinden zijn komt van de Europeanen, 
die ze wel mooi vinden, en ze uit curios ite it meenemen, evenzo als Neder
landers Salomonszegel of Lelietjes van Dalen uit het bos meenemen en 
thuis proberen te cultiveren (wat dan meestal mislukt).

Het is mijn bedoeling om eind van d it jaa r een tocht naar het zuiden te 
maken. M ocht hierin een verhaaltje voor Succulenta zitten, dan ziet U d it 
wel.
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Kort geleden ontving ik bezoek van de heren Buining en Horst. Ze zijn met 
hun tweede reis bezig door Brazilië. D it was voor ons een grote verrassing. 
W at hebben we een leuke avond gehad. W ant Buining kan sm akelijk ver
tellen en er va lt heel wat te beleven op een reis door vrijw e l de hele lengte 
van Brazilië (k ijk t U het maar eens na op de kaart en leg eens een centi
meter aan, en bereken eens hoeveel kilom eter dat is!), een reis van meer 
dan 80 dagen! De echtgenote van de heer Buining was ook van de partij, 
sinds enkele weken. Nu, ik kan de succulenten-vrienden in Holland verze
keren, dat de heer Buining, ondanks zijn leeftijd, er zeer vitaal en gezond uit
zag. En dat hij le tte rlijk  en figuu rlijk  héél wat in zijn mars heeft. Letterlijk: 
Er zijn kisten vol materiaal naar Europa gezonden; F iguurlijk: Nu ja, over zijn 
kennis van zaken behoef ik niet uit te weiden.
N atuurlijk  hebben we eens lekker gepraat over 'Holland' en Succulenta. Iets 
wat me steeds w eer verwondert, is, dat a llerlei vetplanten en cactussen in 
het binnenland op de meest ongedachte plaatsen door de mensen gecultiveerd 
worden. E igenlijk is dat niet goed gezegd: Ze hebben ze in de tuin, zoals in 
Holland de mensen v ioo ltjes hebben, die soms vanzelf w eer opkomen.
De Brazilianen noemen die planten allemaal 'parasitas'. Dat zijn ze natuurlijk 
niet. Zo moest ik eens noodgedwongen wegens bandenpech van de autobus 
ergens in een barretje wachten, en toen ik daar wat rondkeek ontdekte ik, 
dat de vrouw  des huizes een hele serie philocactussen had. Ik mocht enkele 
stekken meenemen. Thans drie jaar later heeft een van deze stekken knop ge
zet en to t mijn grote verbazing kwam er een zuiver w itte  w elriekende bloem. 
Een kweekprodukt? Hoe hebben de voorvaderen van deze plant hun weg ge
vonden vanaf de kw ekerij (m isschien wel in Amerika, Duitsland of België) 
naar dat simpele vrouw tje  in het binnenland van Brasil?
Ik besluit met de harte lijke groeten aan alle succulenten-vrienden.

Lezers sch rijven

Aangezien ik, sinds begin van d it jaar lid van Succulenta ben, en in het maand
blad nog maar weinig heb gelezen over beginnersmoeilijkheden, w il ik graag 
enkele ervaringen die ik als beginnend lie fhebber heb opgedaan gedurende 
de afgelopen 2 jaren, aan ’t papier toevertrouwen, in de hoop, dat andere lie f
hebbers daar hun voordeel mee kunnen doen. V oor oude rotten in het vak 
is het w e llich t allemaal oude kost, maar m isschien zit e r ook voor hen w at bij 
en mocht dat niet zo zijn, dan hoop ik dat d it artikel voor hen een stimulans 
mag zijn om ook hun ervaringen aan collegae toe te vertrouwen, want een 
blad dat weinig kopij ontvangt, le idt noodgedwongen een kwijnend bestaan. 
Door ruim tegebrek moet ik mijn cactussen op de vensterbank kweken, maar 
mijn ervaring is, dat d it voor niemand een belemmering hoeft te zijn. Op het 
zuiden heb ik een vensterbank van 3 meter, daarop staan bakken van 80 cm 
lang en 15 breed. M ijn planten staan daarin uitgeplant, dus zonder potten, 
en alles groe it voortre ffe lijk .
O ok over de bloei mag ik niet klagen, hoewel die natuurlijk  niet zo over
dadig is als in een kas. Eind oktober gaan de planten naar boven, waar ze de 
w in ter in een onverwarmd vertrek en droog moeten door zien te komen. Toen
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mijn verzameling zich in het begin van dit jaar begon uit te breiden, kwam al 
snel de lust bij mij op, om ook eens te enten. Toen dat de eerste keer al 
redelijk lukte, wilde ik het spoedig meer doen, maar stuitte op een typische 
beginnersmoeilijkheid, namelijk gebrek aan goede onderstammen. Je kunt dan 
wel vlug wat zaad bestellen bij het Cliché-fonds, maar voor je dan aan enten 
toe komt duurt nog wel even. Ik beschikte wel over wat echinopsisplanten, 
maar die hebben het nadeel, dat ze ’s winters nogal eens worden leeggezo
gen door de ent. Als voordeel hebben ze, dat ze praktisch alles aannemen. 
Ook had ik wat zwak bedoornde opuntia’s, die ook wel als onderstam worden 
gebruikt, maar helaas lang niet alles aannemen. Deze schijven heb ik in stuk
ken van 5 x 2  cm gesneden en laten bewortelen. Toen ze goed gespannen 
waren heb ik daarop echinopsisstekken geënt, deze moeten wel goed ge
spannen zijn, anders lukt het niet zo goed.
Na vergroeiing van het geheel heb ik de enten eerst wat door laten groeien 
en vervolgens op de echinopsis geënt. Niet voor iedere plant heeft men het 
tussenstuk nodig, rebutia’s bijvoorbeeld vergroeien zonder moeite met het 
opuntiafragment, maar een poging om lophophora williamsii op opuntia te 
enten mislukte tot driemaal toe, terwijl het met het tussenstuk direct lukte. 
Menigeen zal zeggen: Dat zal wel een lelijk gezicht zijn, maar dat is maar ten 
dele waar, want na verloop van tijd kan de opuntia rustig onder de grond 
verdwijnen, het wortelgestel zal er slechts beter op worden. Op deze wijze 
beschik ik bijna steeds over onderstammen, want echinopsis spruit goed en 
opuntia’s groeien snel, alleen moet ik nog afwachten of mijn theorie dat de 
echinopsis nu niet zo gemakkelijk wordt leegezogen, wel gefundeerd is.
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Epiphyllum hybriden

A. J. DE LOOZE

Het is een verblijdend verschijnsel dat er langzamerhand weer wat meer 
belangstelling va lt te bespeuren voor de Epiphyllum hybriden, of zoals ze in 
Europa, uitgezonderd Engeland nog steeds ten onrechte worden genoemd, de 
Pyllo ’s. D it verschijnsel doet zich niet alleen voor bij de Cactusliefhebbers, 
doch ook bij de plantenliefhebbers in het algemeen.
Van alle cactussen hebben mij de Pyllo’s, zoals ik ze in d it artikel zal blijven 
noemen, altijd al de meeste aantrekkingskracht gehad door de ongelooflijke 
pracht der bloemen.
Bij de meeste cactusliefhebbers worden ze helaas weinig of niet aangetroffen. 
G edeelte lijk komt d it natuurlijk door het fe it dat deze planten uit een vo l
komen ander milieu komen dan de andere cactussen. Ze vragen daarom een

A ristocrat (donkerrood met v io le tte  rand) Foto 1

andere behandeling, in hoofdzaak hierop neerkomend dat ze niet te veel zon 
mogen hebben, terw ijl de andere cactussen ju is t niet gauw te veel hebben. In 
een kasje, ingericht voo r bol, zuil en schijfcactussen doen ze het dan ook niet. 
Toch is in e lk kasje wel een hoekje voor ze te vinden, bijv. door afschermen 
en, wanneer de tabletten niet te laag zijn geplaatst ze daaronder te plaatsen.
In de cactus lite ra tuur w ord t in het algemeen niet zoveel aandacht aan de 
Phyllo 's geschonken, toch w orden ze in elk cactus-boek genoemd en wat 
er over w ord t gezegd is n iet mis te verstaan.
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Prince charming (oranje met vio le t) Foto 3

Ik citeer:
Verbeek W olthuys: 'zonder overdrijv ing kan men zeggen dat ze van alle kin
deren Flora's de schoonste bloemen dragen.'
van den Houten: 'zulke pracht soorten, dat het voor ieder de moeite loont’. 
Herold: 'vallen op door hun weergaloos mooie b loe iw ijze ’ .
Claude Chimadian: 'er zijn geen orchideeën op aarde die in grootte, kleur en 
schoonheid kunnen worden vergeleken met deze nieuwe Epiphyllum -hybriden'. 
Cullm an/Balzer: 'De bloemen behoren to t de schoonste cactus-bloem en en 
kunnen ook zonder meer met orchideeën worden verge leken’ .
Prof. Buxbaum: 'w onderbaarlijk  mooie bloemen'.
Scott E. Haselton: 'Exotische schoonheid w aardoor ze onder de duizenden 
planten, die om hun bloemen worden gekweekt, de eerste plaats verd ienen’ .
Ik kan nog wel even doorgaan en Haage W. O. Rother enz. aanhalen, maar 
ik dacht dat d it wel voldoende was. Er b lijk t du ide lijk  uit hoe schrijvers over 
cactussen over de Phyllo denken.
Nadat in het 2e jaar van de laatste w ereldoorlog mijn gehele verzameling, 
ondergebracht in een kw ekerij bij mij in de buurt, door gebrek aan kolen bij 
een plotseling invallende vorst, in één nacht verloren ging, ben ik in 1967 weer 
opnieuw begonnen. Ik ben nu in het bezit van een ruime serre, die verwarmd 
kan worden en een kas. Mijn verzameling bestaat uit ongeveer 400 versch il
lend bloeiende soorten en een 500 zaailingen.
V oor de oorlog had ik vrijw e l uitsluitend Knebelsche hybriden. Knebel was 
toen de grootste kweker te r wereld. Hij werd geboren in 1871 in Erlau (Sachsen) 
en overleed in 1954. Hij heeft zijn gehele leven gewijd aan de kweek van 
Phijllo ’s en bijna 400 nieuwe hybriden op de markt gebracht. Z ijn streven was 
gericht op het kweken van een ras dat rijk  bloeide met grote bloemen in 
veel kleuren en dat als plant niet te groot werd.



In de oorlog is zijn bedrijf verw oest en is veel verloren gegaan. Gelukkig 
waren er veel soorten in Amerika terecht gekomen waar ze nu nog steeds 
verm eerderd en verkocht worden. De meeste echter, genoemd en beschreven 
in zijn boek: 'Phyllokakteen', zijn niet meer te vinden. W ellich t zijn er nog 
hier en daar in Duitsland maar het is erg m oeilijk deze te achterhalen. In mijn 
verzameling zijn nu nog ongeveer 40 Knebelsche hybriden.
D oor Knebel de grootste te noemen wil ik vo ls trekt niet te kort doen aan 
vele anderen die zich een naam hebben verworven op het gebied van de 
Phyllo-kweek, zoals Jenkinson, Smith Nicolai, Borneman, Courant, Haage en 
de Laet. O ok deze p ioniers hebben prachtige soorten gekweekt. De Laet 
had voor de oorlog al reeds een 300-tal verschillende soorten, helaas is er 
op enkele na, niets meer van terug te vinden.
In Europa is de grootste speciaal Phyllo-kwekerij die van C live Innes in 
Ashington Engeland. Hij heeft duizenden verschillende soorten waarvan er 
echter in zijn p rijs lijs t ongeveer 300 van de beste worden aangeboden. In 
Engeland is een enorme belangstelling voor Phyllo ’s. Innes heeft enkele 
nieuwe soorten aan de bestaande toegevoegd zoals bijv. 'Sabra', genoemd 
naar een van zijn dochters. De hoofdzaak is bij hem echter de verm eerdering 
van de bestaande soorten.
In Amerika zijn enkele zéér grote Phyllo-kwekerijen, waar doorlopend door 
kruising van de beste soorten onderling, door kruisen met botanische soorten 
en met verschillende Selenicereen getracht w ord t nieuwe soorten te ve r
krijgen. Daar er al zoveel zijn w ord t d it steeds moeilijker. De beginners 
zoals Smith en N icolai hadden het, wat dat betreft, gem akkelijker. Toen waren 
er m isschien op 1000 zaailingen wel tienta llen nieuwe soorten, nu w e llich t 1 
nieuwe op duizenden zaailingen. De Am erikanen zijn omstreeks 1934 be
gonnen met de kweek van deze planten, heel wat later dan in Europa, terw ijl 
zij nota bene al het materiaal v lak bij de hand hadden!
Bekende namen in de U.S.A. zijn H. M. W egener, Mrs C larion Steel, Cactus 
Pete, Mrs Monmonnier, de helaas vroeg overleden Dr. Poindexter en Gertrud 
en Siherman Beahm. Z ij hebben ontelbare nieuwe soorten aan de bestaande 
toegevoegd en nog steeds komen er nieuwe bij. De kwekerijen liggen alle 
in C aliforn ië  waar het klimaat ideaal is
In het begin van de hybriden-kw eek is er nog al eens wat verwarring geweest 
met de namen. Het was logisch dat de kans dat door 2 verschillende kwekers 
een volkom en ge lijk  bloeiende hybride werd gekweekt, v rij groot was. De
zelfde bloem kreeg dan 2 verschillende namen, wat niet zo leuk was. Tegen
w oordig is e r meer samenwerking en de kans dat men eenzelfde plant onder 
verschillende namen koopt is gering.
In Amerika is een vrij grote vereniging van Phyllo-liefhebbers, The Epiphyl- 
lum Society o f Am erika', waarvan ook buitenlanders lid kunnen zijn. Kwekers 
die een soort hebben kweekt waarvan zij aannemen dat d it een geheel nieuwe 
is, kunnen deze plant wanneer zij minstens 2 jaar achter elkaar gebloeid 
heeft, inzenden waarna de naam, als het inderdaad een nog niet bestaande 
soort is, ingeschreven wordt. Onze, helaas overleden, vriend van Arkel heeft 
indertijd uit het zaad van door hem gekruiste Phyllo's een plant gekweekt 
met bloemen die nieuw waren. Deze is door E. society ingeschreven onder 
de naam Epi. hybride 'van A rke l’.
Het b lijk t mij steeds w eer dat vele mensen alleen de van ouds bekende rijk  
en vaak bloeiende roodbloem ige Phyllo, die w ij kennen als een ackermannii

156



hybride wel eens hebben gezien of zelf bezitten. Op het platteland treffen 
we deze plant veel aan. Zij weten niet eens dat er meerdere verschillend 
bloeiende soorten zijn. Bij cactusliefhebbers zijn natuurlijk witte en rosé 
bekend, maar ook onder hen zijn er velen die niet weten wat er op het 
gebied van de Phyllo allematal te koop is.
Voor velen is het zien van een nieuwe hybride met bloemen met een door
snede van bijv. 22 cm. gewoon een openbaring.
Men kijkt echter wel vaak een beetje ongelovig als men getallen van duizen
den verschillend bloeiende soorten hoort.
Vanzelfsprekend zit dit verschil niet alleen in de kleur en daarom wil ik er 
wat dieper op ingaan.
Nemen we allereerst de grootte van de bloem onder de loupe.
De breedte van een Phyllo bloem wordt gemeten op het moment dat de 
bloem volop open is en zonder druk op de bloem uit te oefenen.
We meten van de punt van het verst naar buitenstaand bloemblad tot dat
zelfde punt aan de andere zijde. Dwars over de bloem dus, zodat we als 
het ware de doorsnede hebben.
Deze breedte kan variëren van ongeveer 5 cm, tot 28 cm!
Bloemen met een breedte van 5 tot 10 cm noemen we kleinbloemig, bloemen 
met een breedte van 10 tot 18 cm grootbloemig en bloemen met een breedte 
van meer dan 18 cm (tot ongeveer 28 cm) zéér grootbloemig.
De lengte van de bloem wordt gemeten vanaf het punt waar de steel uit het 
areool te voorschijn komt tot de punt van het verst verwijderde bloemblad. 
Ook in de lenkte zijn grote verschillen, Ackermannii bijv. heeft een korte 
steel, Cooperii een zéér lange.
We bekijken nu de vorm van de bloem, waarbij eerst dient opgemerkt dat de 
binnenste bloembladen petalen worden genoemd en de buitenste sepalen. 
Bij de knop zijn alleen de sepalen zichtbaar, deze sluiten de petalen dan in, 
zodat ze niet te zien zijn.

De meest voorkomende bloemvormen zijn: komvormig (1) zie foto 1; trechter
vormig (2), klokvormig (3) en wielvormig (4) zie foto 2.
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Bij de komvorm lijken de petalen een kom o f kop te vormen, ze liggen aan
eengesloten.
De trechter- en klokvorm en spreken voor zichzelf en bij de w ielvorm  is de 
bloem uitermate w ijd geopend en liggen de petalen bijna in één vlak. Tussen 
deze vorm en zijn nog allerle i variaties m ogelijk en soms is de vorm  niet 
onder een der bovengenoemde thuis te brengen. Daar de grootte van de 
bloemen in 3 groepen werd verdeeld hebben we nu dus 12 verschillende 
mogelijkheden.
De sepalen kunnen verschillend gericht zijn nl.
Aangesloten aan de petalen (5), liggend in één vlak (6) zie foto 3.
Min o f meer teruggebogen (7).
Er zijn nu dus al 48 verschillende mogelijkheden.

De petalen kunnen op verschillende 
manieren zijn gerangschikt:
Los van elkaar, w aardoor een soort 
stervorm  ontstaat, meestal zijn deze 
bloemen ook w ijd open.
De petalen kunnen elkaar overlap
pen, er zijn er dan meer dan in het 
vorige geval: Z ie foto 4.
Er zijn zoveel petalen dat het idee 
van een gevulde bloem ontstaat: zie 
foto 5.
De bloem maakt een zeer losse in
druk omdat er weinig petalen zijn 
die bovendien niet symm etrisch ge
plaatst zijn.
Er zijn nu al 192 mogelijkheden. 
Verder kunnen de petalen van ve r
schillende vorm zijn, bijv. lang en 
zéér smal, smal aan de voet, breed 
aan het uiteinde; ovaalvorm ig of zéér 
breed, to t wel 5 cm. Zéér brede peta
len op foto 2.
Ze kunnen in een scherpe punt uit
lopen, zoals op foto 3, o f rond aan 
het uiteinde, zoals op foto 2.

M et deze verschillen is het aantal com binatie-m ogelijkheden al bij de 1000 
genaderd en dan zijn de kleuren nog niet eens in het spel. Laten we nu eens 
ju is t die kleur, die in de eerste plaats een rol speelt bij het vaststellen van 
de verschillen tussen de Phyllo bloemen bekijken. Ik moet dan constateren 
dat het zeer m oeilijk kan zijn een ju iste kleurbeschrijving van deze bloemen 
te geven, speciaal wanneer we bij de ’ rood ’bloeiende groep zijn. Verschillende 
mensen geven zeer vaak volkom en andere namen aan een bepaalde kleur 
rood. In Engeland en Am erika worden bij het vaststellen van de kleur van 
Phyllo en andere bloemen, gebruik gemaakt van The H orticultural C oulor 
Chart. D it is een uitgave van de Engelse kleuren-adviesraad in samenwerking 
met de Royal H orticultural Society (Kon. M aatschappy voor Tuinbouw).
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Deze kleurenkaarten (200) bevatten 64 kleuren en 136 tinten. Helaas is deze 
set aan de prijs en ben ik niet in het bezit ervan.
In de groep rood w ordt bijv. gesproken over: lich t oranje-rood; donker oranje
rood; steen-rood; bloed-rood; signaal-rood; kardinaal-rood; tom aten-rood; 
kerrie-rood; scharlaken; verm iloen en nog enkele. Daartussen liggen dan een 
serie tussen-tinten.
U ziet dus welke mogelijkheden er zijn. Daarbij komt dan de com binatie van 
deze kleuren met bijv. v io le t zoals v io le tte  smalle randen langs de petalen; 
brede vio lette  ronden langs de petalen; vio le tte  keel; v io le tte  m iddenstreep in

Grace Mary (lichtrose) Foto 5

de petalen. De sepalen hebben heel vaak niet dezelfde kleur als de petalen. 
Bijv. donkerrode petalen en oranjerode sepalen enz. enz.
In de kleur roze zoals we die kennen van de hybride 'Deutsche Keizerin ’ is 
eveneens een grote onderverdeling en kunnen we zéér veel verschillen in de 
bloem kleur waarnemen, al is het iets m inder dan in de rode.
Oranje w ord t eveneens in een aantal tinten onderverdeeld.
Sedert de eerste eenkleurig lila Phyllo door Knebel werd gekw eekt die hij de 
naam 'Prof. Ebert’ gaf is deze kleur eveneens terug te vinden in verschillende 
gradaties en vooral ook in combinatie met de verschillende tin ten rood en 
oranje.
Blauw w ordt in de Phyllo niet aangetroffen, hoogstens de ietwat staalblauwe 
gloed zoals we die vinden in Heliocereus speciosus. Daar deze prachtige 
b loeier zeer vaak is gebru ikt om met Epiphyllums te kruisen vinden we dit 
vaak terug en daardoor is ook de v io lette  tin t te verklaren.

(w ord t vervo lgd)
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Bezoek aan de botanische tuin in Heidelberg

FRANS K. A. NOLTEE

Deze zomer deed zich onverwachts de gelegenheid voor een al enkele jaren 
gekoesterde wens, een bezoek aan de botanische tuin in Heidelberg, in ve r
vulling te doen gaan. Ik heb dan ook, zoals U zult begrijpen, geen ogenblik 
geaarzeld deze kans te benutten. W oensdag 6 augustus arriveerde ik na een 
voorspoedige reis in Heidelberg. Daar het fo tograferen in de botanische tuin 
het voornaamste doel van mijn reis was had ik tevoren toestemming daartoe 
gevraagd. De ontvangst was b ijzonder vriende lijk  en daar de kassen alleen 
zondags voor het publiek geopend zijn heb ik twee dagen lang volkom en vrij 
en ongestoord kunnen fotograferen. Het enige waar ik moeite mee had was de 
enorme hitte. D oor de kledij to t het uiterste minimum te beperken was deze 
hitte nog enigszins te dragen en de fe lle  zon had als groot voordeel dat er 
veel lich t was. Vooral b ijd ich tb ij fo tografie  is d it een zeer belangrijke factor.

De succulenten zijn in deze tuin ge
herbergd in twee grote en enkele k le i
nere showkassen en een aantal 
kweekkassen. Tenslotte staat nog een 
groot aantal planten buiten in grote 
open bakken. Doordat er zo enorm 
veel te fotograferen was ben ik er 
helaas niet aan toegekomen aanteke
ningen over de collectie  op zich te 
maken. Het zou bovendien niet doen
lijk  zijn in een artike ltje  als d it een 
volled ig overzicht van deze tuin te 
geven zodat ik me zal beperken to t 
enkele bijzonderheden. Het meest op
vallende van de succulentencollectie 
is wel het grote aantal soorten uit 
M adagascar en O ost-A frika en in 
iets mindere mate ook Zuid-Afrika. 
D it zal geen verwondering wekken 

als men weet dat prof. Rauh, die d irecteur is van het Botanisch Instituut van 
de U niversite it van Heidelberg, deze gebieden zelf heeft bezocht; ook d it jaar 
is hij w eer op expeditie  (van maart to t oktober!). Tot de goede vertegenwoor
digde groepen behoren vooral de Pachypodiums, Alluaudia’s en Didierea’s uit 
Madagascar (grote planten en grote aantallen; zie foto), Euphorbia’s (vele 
prachtige nieuwe soorten), Ceropegia's (behalve de meer algemene ook vele 
voor mij nieuwe soorten), Adeniums (waarvan verscheidene in bloei) en 
Adenia's. Van de Msems zijn vooral de Conophyten goed vertegenwoordigd 
(collectie  afkom stig van dr. Tischer, de bekende Conophytum specialist). 
Verder is er een hele kas met Stapelia-achtigen, waaronder de meest recente 
vondsten. Persoonlijk ben ik nooit zo erg geestdriftig  over deze groep ge
weest maar een kort ve rb lijf in deze kas was voldoende om mij te bekeren. 
Het aantal verschillende vormen en kleuren dat we in de bloemen van deze 
groep aantreffen is w e rke lijk  onvoorste lbaar en de cultuurproblem en die

Adenium obesum Foto Noltee
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maken dat deze planten in Nederland nooit op hun m ooist zijn sch ijn t men 
daar niet te kennen. Opvallend is het vrijw el ontbreken in de collectie  van 
Crassulaceae en Lilliaceae (met uitzondering van de kleinblijvende A loë's). 
O ver de cactussen kan ik U helaas niets verte llen (foei), ik w eet alleen dat er 
aanwezig zijn. Daar prof. Rauch ook op expeditie naar Peru is geweest neem 
ik wel aan dat ook de ware cactuslie fhebber hier zijn hart zal kunnen ophalen. 
Tijdens mijn bezoek tro f ik het in zoverre niet dat de speciaal met de succu
lenten belaste 'Reviergartner' met vakantie was. Daardoor kon ik helaas niet 
veel te weten komen over de behandeling van de planten. W el werd ik gewaar 
dat er veel w ord t gew erkt met bestrijd ingsm iddelen (1 - 2x per maand met 
steeds w isselende stoffen). Afgezien van de vraag hoe men over het gebruik 
van deze biociden denkt moet gezegd worden dat alle planten er zeer gaaf 
en gezond bijstonden terw ijl niet meer dan een o f twee wolluizen te bekennen 
waren.

Pachypodium geayi Foto Noltee

Tijdens mijn bezoek heb ik niet gezien dat er gegoten w erd; wel werd er 
tweemaal daags gesproeid met een zeer fijne nevel, 's morgens vroeg en aan 
het eind van de middag.
De fotografische resultaten van d it bezoek zult U voo r een deel wel in de 
komende afleveringen van Succulenta aantreffen. (In totaal w erden plm. 80 
zw art-w it fo to ’s en byna 60 kleuren-dia’s gemaakt). U it d it verhaal zult U wel 
begrepen hebben dat ik bijzonder veel genoegen aan die bezoek heb beleefd. 
M ocht U van plan zijn volgend jaar via de Autobahn naar het zuiden te trekken 
dan kan ik U van harte aanbevelen het kleine stukje naar Heidelberg om te 
rijden.
Misschien zegt U dan net als ik: ” Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verlo ren .”
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Pseudopilocereus glaucescens (Labouret) Buxbaum

Syn: Pilocereus glaucescens Labouret in Monogr. Cact. 279, 1853.

A. F. H. BRUINING

In Beitrage zur Beologie der Pflanzen, 44, 215-276 (1968) komt Buxbaum, na 
een uitvoerige argum entering, to t de slotsom, dat voor de zogenaamde 'Brasi- 
lianischen Pilocereen’, een nieuw geslacht moet worden opgericht en wel het 
genus Pseudopilocereus.

De op bijgaande foto afgebeelde plant moet dan de naam dragen van Pseudo
pilocereus glaucescens.
Het zal velen van U wel duizelen, al deze nieuwe en veranderende namen. 
Temeer omdat men het in de w etenschappelijke wereld lang niet altijd eens is.
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Als men bedenkt dat vrij recentelijk een Engelse botanicus Dr. D. R. Hunt, de 
Cactaceae in 84 geslachten verdeelt en onder andere de volgende geslachten 
intrekt als zijnde zijns inziens synoniem met Cephalocereus : Pilocereus Lem., 
Arrojadoa Br. et Rosé, Stephanocereus Berger, Austrocephalocereus, Coleo- 
phalcereus, Micranthocereus, Neobuxbaumia en Subpilocereus alle van Backe- 
berg, Mitrocereus Bckbg., Haseltonia en Neodawsonia Bckbg., Backebergia 
Bravo, ilosocereus Byles en Rowley, Pilocereus Schum., en Rooksbya Bckbg., 
dan liggen hier enorme verschillen.

Nu moge ik opmerken, dat Dr. Hunt de Cactaceae naar mijn bescheiden oor
deel zó in een handomdraai bewerkt heeft en dat Buxbaum dit uiterst zorg
vuldig en serieus doet. Volgens Hunt zou de onderhavige plant dus Cephalo
cereus glaucescens moeten heten.

Hoe het ook moge zijn, deze plant heeft geen echt cephalium hetgeen uit de 
foto duidelijk blijkt. Ze hoort tot de wel meest verbreide soorten Pseudopilo- 
cereus in Brazilië, en is ook in onze Europese verzamelingen altijd zeer 
geliefd geweest en wel door haar prachtige blauwe huid en de fraaie wollige 
areolen.

Volgens Werderman komt zij voor van midden Bahia tot de stad Diamantina in 
de staat Minas Gerais. Inderdaad hebben Horst en ik dit ook kunnen consta
teren. Ze groeit vrij hoog tot rond 1000m hoogte en bij voorkeur op berg
hellingen op rotsachtige bodem. Dikwijls waren sommige berghellingen blauw 
getint van de vele P. glaucescens. Het afgebeelde exemplaar groeide boven 
Caiteté in het zuiden van de staat Bahia in prachtig blauwe exemplaren, die 
zeer sterk wollig behaarde areolen hadden. Verder naar het noorden troffen 
we in wat vruchtbaarder sertao tussen de hoge struiken uittorend, enorme 
hoge exemplaren aan, die veel minder vertakt waren. Verder een groep die 
uiterst bloeirijk was. Aan een vrij sterk vertakt exemplaar van ca. 3 - 4 m 
hoogte troffen we honderden en honderden bloemen en knoppen aan.

Alhoewel wij deze plant niet snel in onze kassen in bloei zullen krijgen, 
speciaal de zaailingen niet, hoort ze zonder enige twijfel tot de kleursoorten, 
die ook als jonge zaailingen een fraai effect tussen de andere cactussen zullen 
teweeg brengen.

Op een andere verwante soort P. pentaëdrophorus kom ik een andere keer 
terug.

ZADEN VAN HET CLICHÉFONDS
De leden die zaden beschikbaar hebben voor het clichéfonds verzoeken wij zo 
spoedig mogelijk deze zaden op te zenden aan J. W. Ruysch, Brinkstraat 49, 
Bennekom.
Als de zaden tijdig binnenkomen kan de volledige lijst in het decembernummer 
worden geplaatst.
Alle zaden zijn welkom, ook van 'gewone’ soorten.
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Lezers sch rijven

Ter voorkoming van losspringende elastiekjes bij het enten, heb ik een appa
raatje ontworpen, dat iedereen zelf kan vervaardigen. In oude jaargangen 
heb ik vele pogingen gelezen om in deze moeilijkheid te voorzien, maar niet 
alle ontwerpen hadden het gewenste sukses. Van enkel plankjes van 12x1,5 
cm dikte heb ik een kistje gemaakt van 25 x 10 x 10 cm (lengte en hoogte kun
nen ook langer of korter), dat aan de bovenkant open is. Hierin wordt de 
onderstam met de ent gezet, is het geheel te kort, dan kan er gemakkelijk 
een blokje onder de pot worden gelegd. Vervolgens span ik een stuk fiets
band van 2 cm breedte over de ent en zet dat met 2 punaises vast. Men kan 
dan nog even met hetpotjeschuiven totdat de ent stevig zit.
Als beginneling wil je ook wel eens zaaien, maar als je leest wat er allemaal 
gedaan moet worden om inderdaad wat jonge planten uit dat zaad te krijgen, 
dan wordt je vlug minder enthousiast. Ik heb dit jaar gezaaid in gewone 
cactusaarde, die niet ontsmet was en zonder het zaad te ontsmetten. Wel be
handelde ik de zaden van te voren met Rootone-F (vergelijkbaar met Rhizo- 
pon), door de zaden in een buisje met een weinig van dit poeder te schudden. 
Het resultaat was enorm, terwijl onbehandeld zaad zeer slecht opkwam of 
door schimmel overwoekerd werd.
Er hebben in de laatste nummers van Succulenta enige artikelen gestaan 
over peireskiopsis, die mij hebben aangezet om ook daarop te enten. De 
resultaten zijn goed, maar het kostte ook mij veel moeite om aan deze plant 
te komen. Al experimenterend (U ziet dat ik maar wat aan-experimenteer, 
maar er komt wel eens iets goeds uit) kwam ik tot de ontdekking, dat peires
kiopsis van bladstek is voort te kweken, dus ook daar krijg je geen gebrek 
meer aan, als je 1 piepklein plantje hebt verworven.
Tenslotte nog iets over spint. Dit kleine ’insekt’ richt in vele verzamelingen 
enorme verwoestingen aan. Als je er niet vlug bij bent heb je na verloop van 
enige tijd een verzamelingetje kurken met wat doorns erop. De moeilijkheid 
is, dat zeker bij een grote verzameling de aanwezigheid pas blijkt als het te 
laat is. En het is ondoenlijk om elke dag iedere plant te controleren. Ik vraag 
me af, of dit controlewerk niet wat gemakkelijker wordt gemaakt, door bij
voorbeeld op elke 50 planten, of om de 75 cm een plant te zetten die zeer 
gevoelig is voor spint. We hoeven dan slechts die planten in de gaten te 
houden en kunnen dan op tijd ingrijpen. Zelf bestrijd ik spint op bevredigen
de wijze met een 2% basudine-oplossing, die tevens afdoende is tegen wor- 
telluis.
Mocht er tegen het een en ander kritiek bij U ontstaan, laat die dan via ons 
maandblad tot mij komen, dan kunnen andere liefhebbers ook daar hun voor
deel weer mee doen.
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U its lag  fo to w ed strijd
De uitslag van de foto-wedstrijd, georganiseerd door de afdeling Noord-Lim- 
burg, ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan is als volgt:

1e prijs: M. G. Raymakers, Wevestraat 50, Helmond.
2e prijs: Mevr. J. Cools, Adrinkhovenlaan 107, Borsbeek - België.
3e prijs: Frans K. A. Noltee, Brieëlisstraat 13, Kapelle (Z.).
4e prijs: M. G. Raymakers, Wevestraat 50, Helmond.
5e prijs: Frans K. A. Noltee, Brieëlisstraat 13, Kapelle (Z.).
6e prijs: Helmut Feiler, 7531 Oschelbronn, Pfhm, Schützenstrasse 17 Dld.
7e prijs: Margot Schaefer, 4006 Erkrath b. Dusseldorf, Bahstr. 37 Dld.
8e prijs: Helmut Feiler, 7531 Oschelbronn, Pfhm, Schützenstrasse 17 Dld.
9e prijs: M. G. Raymakers, Wevestraat 50, Helmond.

10e prijs: G. Eerkens, Plantage Sorgvliet, District Commewijne Suriname.
11e prijs: Helmut Feiler, 7531 Oschelbronn, Pfhm, Schützenstrasse 17 Dld.
12e prijs: Mevr. J. Cools, Adrinkhovenlaan 107, Borsbeek - België.
13e prijs: J. C. A. Magnin, Kromhoutstraat 220, Rotterdam-14.
Het wedstrijdcomité dankt hierbij, mede namens de afdeling Noord-Limburg, 
de succulenten plantenkwekers en handelaren die ook voor deze foto-wedstrijd 
planten ter beschikking hebben gesteld.
Hier volgen nogmaals hun namen:
Handelskwekerij ’MARGATIFERA’, van Koppenweg 4, Naaldwijk.
Kwekerij 'MULTIFLORA', H. v. Donkelaar, Laantje 1a, Werkendam. 
Cactuskwekerij Bulthuis en Co. C.V., Provincialeweg-Oost 8, Cothen (U.). 
Kwekerij W. J. van Kempen, Driehuizerweg 327, Nijmegen.
Tevens danken wij ieder die heeft meegewerkt aan het slagen van deze foto
wedstrijd en de daaraan verbonden expositie. De prijswinnaars zullen persoon
lijk worden bericht.

Het wedstrijdcomité, 
n.d. F. J. van LEEUWEN,
Tweede Maasveldstraat 8, Venlo-Blerick
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Uit de  afd e lin g en

AFD. RIJN- EN DELFLAND
In onze afdeling heeft de heer Ir. L. Bra
venboer een serie van twee lezingen ge
houden over parasieten en bestrijdings
middelen.
Bij eerste lezing, op 19 juni 1969, werden 
de beestjes getoond via een speciale 
projektor, zodat spint, thrips, bladluis en 
ander gespuis in enorme afmetingen over 
het doek wandelden. Bij deze projektie 
werden namelijk levende dieren getoond. 
Zo kregen we dus een indruk van de 
werktuigen, waarmee deze dieren onze 
planten aantasten, de bijt- en zuigorganen 
terwijl tevens duidelijk werd, dat al deze, 
toch eigenlijk onze vijanden, soms bij
zonder mooi zijn en het beschouwen ze
ker waard.
Toch moeten we de gifspuit ter hand ne
men om ze te verdelgen. De middelen 
die in die spuit moeten worden gestopt, 
werden ons in de tweede lezing, op 21 
augustus, aan de hand gedaan.
Echter wees de spreker erop, dat pre
ventie - dus voorkomen van het kwaad - 
de beste methode van bestrijding is. De 
bronnen van bemesting moeten door een 
hygiënische werkwijze zoveel mogelijk 
worden geweerd. Hierbij kwamen achter
eenvolgens ter sprake de pot, het tablet, 
uiterste hygiëne op deze vier punten te 
betrachten, kan al veel worden gewon
nen. Ondanks onze voorzorgen kunnen 
toch ongedierte en andere narigheden 
optreden. Aaltjes, schimels en insecten 
de grond en nieuwe planten. Door een 
werden hierbij besproken.
Enkele punten in deze beschouwing wa
ren opvallend:
1. De chemische bestrijding is nog

steeds het meest effectief, meer dan 
mechanische en biologische bestrij
ding. In d etoekomst kan de biologi
sche bestrijding zeer belangrijk wor
den toegepast, is vrij beperkt.

2. Elk bestrijdingsmiddel doodt nooit 
voor 100%. Een bepaald percentage 
blijft altijd in leven. Vandaar, dat het 
zo belangrijk is bij elke bestrijding er 
zo snel mogelijk bij te zijn. Ook een 
regelmatige herhaling is belangrijk. 
Het is echter niet mogelijk, hiervoor 
richtlijnen te geven, zelfs geen glo
bale.

3. Van de insecten is wortelluis het 
moeilijkst te bestrijden. Over de 
spintbestrijding was spreker vrij op
timistisch.

4. Ideaal zouden systeemgiften zijn, die 
gelijktijdig met het gietwater kunnen 
worden gedoseerd. De heer Braven
boer had echter op dit punt geen er
varing met succulenten.

Na de pauze ontstond er een zeer ge
animeerde discussie, wearbij onderwer
pen als grond, zaadontsmetting en kiem- 
plantbeschermers aan de kwamen naast 
vanzelfsprekend allerlei vragen over wat 
de spreker dacht van het middel "X” . Al 
met al een echte praktijkavond, waarop 
veel viel te leren.
Andere belangrijke punten uit de verga
dering:
Tot het bestuur is toegetreden de heer 
W. A. Alsemgeest, die reeds de biblio
theek van de afdeling beheerde. Hij 
kwam in plaats van mevr. H. E. Koot, die 
het bestuur verliet.
Op de Floralia-tentoonstelling werden wij 
vertegenwoordigd door de heer F. Hoog
vliet, die daar een mooie stand had in
gericht. De heer Hoogvliet had dit op 
zich genomen omdat teveel van de an
ders zo trouwe medewerkers naar de 
Drie-Landen-Conferentie gingen, die te
gelijk met de tentoonstelling werd ge
houden. Het bestuur betuigde zijn dank 
voor deze geste en riep vrijwilligers op, 
de heer Hoogvliet te helpen bij de op
bouw.
De volgende vergadering, 18 september, 
komt de heer Buining vertellen over zijn 
reis naar Zuid-Amerika.

J. SNELLEMAN,
Conradkade 11, Den Haag

AFDELING WEST-BRABANT
23 augustus was de dag, dat afd. West- 
Brabant was uitgenodigd om een bezoek 
te brengen bij de algemeen voorzitter en 
ons lid, ir. A. F. H. Blaauw te Rijsbergen. 
Het bestuur en leden werden allerharte
lijkst ontvangen door de heer Blaauw. Ook 
mevr. Blaauw liet zich hierbij niet onbe
tuigd.
Na de kennismaking, werd onder het drin
ken van een kopje thee, een gezellig 
praatje gehouden, waarbij de heer Blaauw 
mededeelde, wat zoal in zijn tuin te zien 
was.
Na de thee, werd natuurlijk eerst de plan
tenkas bezocht. Hier konden we een 1500 
planten, die keurig verzorgd en door een 
goede opstelling prima te overzien waren,
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bezichtigen. Daarna werden we door de 
heer Blaauw rondgeleid langs de duiven
en kippenhokken. Hier was dan het neusje 
van de zalm te bewonderen. Zoals onze 
gastheer ons mededeelde, waren het alle 
rasdieren. Verder konden we bezichtigen 
de volières met tropische vogels en de 
bijenstal.
Na dit alles bezichtigd te hebben, werden 
we uitgenodigd voor het drinken van een 
glaasje.
Hier moet mevr. Blaauw alle lof worden 
toegezwaaid, want hierbij ontpopte zij zich 
als een ware gastvrouwe.
Tijdens deze dronk heeft de heer Blaauw 
zich op gezellige wijze onderhouden met 
onze leden. Veel belangstelling toonde hij 
voor de activiteit in de afdeling. Ook 
was het hem een genoegen, dat onze 
afdeling zoveel jeugdige leden telde. 
Tegen 8 uur dankte de voorzitter de heer 
en mevrouw Blaauw voor de onvergete
lijke dag, die zij de afdeling hadden aan
geboden.
Na een spontaan afscheid, toog ieder vol
daan dan ook huiswaarts.

E. A. JANSSENS, secr.

AFDELING GRONINGEN 
31 mei 1969,

Een bezoek aan de Herrenhausen-tuinen 
te Hannover, eens de zomerresidentie van 
de Duitse vorsten, is een belevenis op 
zichzelf; daarbij nog de gast zijn van de 
Deutsche Kakteën Gesellschaft, afd. Bre- 
men-Oldenburg maakte het tot een luister
rijke gebeurtenis. Het geheel werd nog 
opgefleurd door het ver gevorderde voor
jaar in vergelijking met Groningen.
De eerste aanleg 1666, draagt nog de 
sporen van vroeg barok. Later werd de 
tuin uitgebouwd naar Hollands voorbeeld; 
een hoofdas met wijde horizonten en wa
ter rondom in grachten. De grote alleen, 
geaccentueerd door geschoren beuken
hagen en zeer oude lindebomen, verdelen 
de tuinen in rechthoeken, ieder met hun 
eigen versieringen zoals: tableau's met in 
krullen en ornamenten geknipte buxus- 
boompjes, doolhof, openluchttheater en 
appelhfo. Langs de orangerie stonden vele 
zeer oude bomen in kuipen. Een blik op 
het etiketje van één van deze reusachtige 
kuipen liet ons zien dat de bijbehorende 
Granaatappel in 1654 verkregen werd uit 
Padua.
Een ander tuingedeelte omvat een collectie 
tuinbloemen, welke op zeer aantrekkelijke 
wijze in een moderne tuinaanleg waren 
opgenomen. Azalea’s, klimplnaten langs

pergola's, duizend en één tuinvariëteiten, 
en alles bloeide tegelijk, om het late voor
jaar in te halen.
Het meest interessant, hoe kan het ook 
anders, was de Succulentenkas in de erbij 
gelegen berggarten.
De cactussen en vetplanten waren in een 
zeer ruime kas ondergebracht. Van reuzen 
Cereus tot mini Mamillaria, van knotsgrote 
Opuntia tot ellenlange Ceropegia een ein
deloze variatie, alles zeer estetisch ge
plaatst. De grote exemplaren stonden in 
de volle grond, de kleinere achter glas 
om ze te beschermen tegen de lange 
vingers. In een gesloten afdeling stonden 
de bladcactussen te pronken met een 
grote verscheidenheid aan bloemen in 
allerlei kleur. In een woord fantastisch. 
Verder werden in deze kassen veel succu
lenten gekweekt als aanvulling voor het 
succulenten-showhuis. Zeker even mooi 
waren de kassen met tropische planten, 
waar de orchideën, zeer rijk bloeiend, op 
show-tableaus stonden te pronken 
De gehele organisatie zat perfect in elkaar, 
zelfs het korte onweer paste goed in het 
schema om even een kopje koffie te kun
nen drinken en op adem te komen.
Alle lof voor onze buren cacteën-vrienden 
vooral Hr. Oetken zijn wij veel dank ver
schuldigd.

Zeer onverwacht werd uit onze af
deling Groningen weggenomen 

de Heer
Gerrit Jan Eilander

op de leeftijd van 59 jaar.
Direct na de oorlog heeft hij met 
voortvarendheid, welke voortkwam 
uit een grote liefde voor cactussen 
en vetplanten, de afdeling Groningen 
tot grote bioei weten te brengen.
Als hoofdbestuurslid was hij ook 
buiten de afdeling bekend en bemind. 
Nog niet zo lang geleden trad hij 
wegens gezondheidsredenen af als 
voorzitter van de afdeling, waarna 
hij tot ere-voorzitter van onze afde
ling werd benoemd.
We zullen aan hem terugdenken als 
een vriend.

Afd. GRONINGEN
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Een Echinopsisraadsel
W. STERK

fo to 's  M. G. Raymakers

De hier afgebeelde plant is gekw eekt uit zaden die door het clichéfonds 
enkele jaren achtereen zijn verkocht. Ze waren afkom stig van Buining, die 
de plant waarvan de zaden afkom stig zijn van Backeberg ontving onder de 
naam Echinopsis nigra. In Die Cataceae II geeft Backeberg een afbeelding 
van zijn Echinopsis nigra, die dan is om gedoopt in Pseudolobivia longispina 
var. nigra (Backbg.) Backbg. D it is zeker niet deze plant.
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Het staat wel vast dat er twee geheel verschillende soorten onder dezelfde 
naam in omloop zijn gebracht. Door deze vergissing komt in sommige ver
zamelingen deze soort onder de naam Pseudolobivia nigra en zelfs als 
Lobivia nigra voor.
We weten nu wel hoe de plant niet moet heten. Niet zo eenvoudig is het 
vast te stellen wat de juiste naam moet zijn. Het staat wel vast dat er een 
verwantschap bestaat met Echinopsis leucantha (Gill.) Walp. Vooral de gebo
gen middendoorn, die zoals op de foto's te zien is in het begin bijna zwart is 
en de aansluitende krans meeldraden, die niet zoals bij de meeste Echinopsis- 
soorten naar een kant gekeerd staan wijzen op deze verwantschap. Er zijn 
echter ook een aantal belangrijke verschilpunten. Het aantal randdoorns is 
minder dan bij Echinopsis leucantha, die meestal tien lange dunne rand
doorns heeft.
Deze soort heeft er niet meer dan acht, dikwijls minder, ze zijn ook veel 
dikker. Ook de gebogen middendoorn is dikker. Behalve deze zwaardere 
bedoorning zijn ook de ribben grover en dieper, terwijl de hele plant veel 
groter wordt.
Backeberg heeft in 1956 een plant beschreven aan de hand van een foto die 
hij jaren daarvoor van Voll ontving. De plant zelf had hij nooit gezien. Het lijkt 
mij niet onwaarschijnlijk dat het hier om deze soort ging. Daar er niets van 
bekend is dan deze foto van een nog jonge plant, is dit niet meer met 
zekerheid vast te stellen. Backeberg noemde deze plant Echinopsis leucantha 
var. volliana Backb.
In 1905 beschreef Spegazzini Echinopsis melanopotamica, voorkomend in het 
gebied van de Rio Negro en de Rio Colorado, dus veel zuidelijker dan de 
Echinopsis leucantha. Deze soort die 1,50 m hoog kan worden werd door 
Britton en Rosé bij Echinopsis leucantha ingedeeld. De door Stegmann aan 
Backeberg gezonden foto laat van de plant niet veel zien. Het jongetje dat er 
bij staat trekt meer de aandacht dan de plant op de achtergrond. Daar deze 
soort waarschijnlijk in geen enkele verzameling voorkomt is het moeilijk een 
juist beeld ervan te vormen. Daar de vorm veel overeenkomst vertoont met 
de hier afgebeelde, evenals de bedoorning, zou het deze soort kunnen zijn. 
Hoewel de juiste naam dus niet met zekerheid is vast te stellen, heb ik toch 
deze plant onder uw aandacht willen brengen, daar er veel zaden van ver
spreid zijn en de soort dus zeker in veel verzamelingen zal voorkomen. 
Bovendien is het een goedgroeiende fraaie plant, die hoewel pas op latere 
leeftijd zeer mooie witte bloemen geeft.
De planten spruiten niet zoals veel Echinopsis soorten van meestal onzekere 
afkomst, die het geslacht onder de liefhebbers de naam van een minder
waardig soort cactussen hebben bezorgd, dat nog goed genoeg is om als 
entstam voor betere soorten te worden gebruikt.

Ep ip h y llu m  h y b rid en  (vervolg)
A. J. DE LOOZE

Het gemakkelijkst te beschrijven zijn uiteraard de wit bloeiende Phyllo’s. In 
deze groep vinden we ook de minste verschillen. Beahm bijv. heeft 57 ver
schillende in de groep wit in zijn lijst, tegen meer dan 100 in de groep rood.
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De kleur van de petalen in deze groep is of zuiver w it o f w it met gele punten 
o f crème. D it laatste w eer in gradaties.
De sepalen zijn vaak zéér diep-geel, soms bruin-geel, soms bijna rood en 
ook wel rosé.
Volkom en gele Phyllo’s zijn er nog steeds niet. W anneer iemand mij zegt: 
'm ijn geel bloeiende Phyllo’, b lijk t dat altijd te slaan op de sepalen en zo lang 
ook de petalen niet u itgesproken geel zijn is d it m.i. geen gele Phyllo bloem. 
Knebel was de eerste die er bijna in slaagde een gele Phyllo te kweken. Hij 
noemde deze schitterende bloem, die alleen in het binnenste nog w it is en 
hel-gele punten aan de petalen heeft ’D eutschland’.
Er zijn nu meer soorten die geel aan de punten hebben (aan de petaalpunten 
dan). Ik moet vaststellen dat namen als: ’D obson’s Yellow ' (de gele van 
Dobson) en 'Ye llow  Trium ph’ m isleidend zijn, daar er hoogstens sprake is van 
diep crème en geen geel.
Van Beahm heb ik inm iddels ’D iscovery ’ ontvangen. Hij noemt deze: 'De beste 
gele die wij oo it zagen'. Ik neem dat geel maar met een korre ltje  zout en ben 
overigens wel benieuwd wat het zal worden.
Het va lt mij op dat de Amerikaanse hybriden in het algemeen smal van 'blad' 
zijn en meer in de hoogte dan in de breedte groeien. D it is m.i. een voordeel, 
er ontstaan dan mooie smalle wat hoge planten die dus in de breedte veel 
m inder plaats innemen, w aardoor er bijv. op een vensterbank meer kunnen 
worden ondergebracht. In een kas natuurlijk ook. Buiten de bloeitijd  lijk t een 
grote verzam eling Phyllo ’s erg eenvormig. Allemaal dezelfde min of meer 
ingekerfde groene 'b laderen'. Bij w at nadere beschouwing is er wel veel ver
schil. Sommige hebben takken die volkom en op een groot breed blad lijken, 
andere hebben smalle takken en soms zijn ze drie-kantig. Rond en vierkant 
komt ook voor.
Aan de rand van de takken bevinden zich de areolen. Soms dragen deze 
kleine stekeltjes, soms w ollige kussentjes met doorntjes en soms schubjes. 
Deze schubjes zijn de e igenlijke bladeren, althans resten ervan. Soms zijn de 
takken bijna niet ingekerfd; soms weinig en soms diep, zoals aangegeven op 
onderstaande tekeningen.
Zeer weinig ingekerfde takken wijzen vrijw el altijd op ofstamming van 'C ooperi' 
en ’P fersdorfii’ .
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'C ooperi' ontstond uit kruising van de botanische Epiphyllum crenatum met 
Selenicereus pteranthus en 'P fersdorfii' uit kruising van E. crenatum met Sel. 
grandiflorus. Beide hybriden zijn veel gebru ikt voor verdere kruisingen en 
worden d it nog.
De zeer diep ingekerfde takken vinden we niet bij de hybriden doch alleen 
bij de botanische soorten E. anguliger en E. darrahii.
VERZORGING:
Grondmengsel: Recepten voor grondm engsel zijn er bij de vleet. Bladaarde, 
koemest, turfmolm en zand; bladaarde, turfmolm, mest van een stier, grind; 
tuinaarde, bladaarde, turfmolm, koemest en gro f zand enz. enz.
Op één punt komt alles op hetzelfde neer, nl. dat de grond niet te vast 
maar doorlatend moet zijn. De w ortels mogen niet lang in een sliknatte po t
grond staan, daar ze dan beslist gaan rotten. Aan de andere kant vind ik 
te doorlatend ook w eer niet best, aangezien de grond dan zeer snel u itdroogt 
(deze hete zomer), en er in de w in ter dan ook meer gegoten moet worden 
dan w enselijk is.
Ik herinner mij nog goed dat de potklu it van de planten die ik vroeger van 
Knebel ontving zich in een rood-bruine grond bevond. U it zijn boek b lijk t dat 
hij d it 'la tariet' noemt, een soort zandige klei. Naar ik vernam w ord t deze 
grondsoort in ons land niet gevonden en komt de Lim burgse klei er het 
meest mede overeen. Ik gebruik nu een goede aarde die ik op een cactus
kw ekerij koop, vermengd met een deel bosgrond uit een dennebos, wat 
turfmolm, flink  was Limburgse klei (löss), w at gedroogde koemest en perlite. 
Deze grond is goed doorlatend en voedzaam. De perlite helpt de grond los 
te houden.
Phyllo’s verlangen veel voedsel en in een kleine pot is d it vrij gauw uit de 
aarde verbruikt. Er moet dan worden geholpen met bijvoeding in de vorm  van 
stikstof-arm e mest, alhoewel Phyllo 's meer s tiks to f moeten hebben dan andere 
cactussen, gezien hun grotere takken. Te véél koemest is niet goed zoals 
ik d it voorjaar to t mijn sp ijt moest ondervinden. Ik had verleden zomer 
regelmatig met koemest in w ater gegoten. De planten waren prachtig gegroeid 
m a a r . . . .  bloeiden zéér slecht. D it zal mij dus niet w eer overkomen.
W anneer men de beschikking heeft over een tu intje  o f balcon is m.i. de buiten 
opstelling van eind mei to t eind septem ber de allerbeste plaats, zeker voor de 
grote, bloeibare planten. N iet in de volle  zon en beschut voor te véél regen. 
Verleden jaar bleven mijn planten de gehele zom er door in de serre. Het werd 
daarin v rij warm. Ze groeiden goed, maar nu ik er vanaf mei buiten heb 
opgesteld b lijk t dat de groei veel zwaarder en steviger is. Er staan er nu een 
honderd buiten, beschutting voor regen geef ik door er met p lastic (gewapend) 
bespannen ramen over te leggen. Deze wegen zeer w einig en kunnen niet 
breken. Frisse lucht is het. Een flinke regenbui doet ze alleen maar goed. 
Phyllo's zijn ook zeer goede kamerplanten, die het voor het raam op vrijw el 
iedere w indrichting doen, mits ook w eer beschermd tegen brandende zon.
In de w in ter dienen de planten een lichte koele plaats te krijgen. Een ve r
warmde huiskamer is niet de ju iste  plaats. Deze planten behoeven een rust
periode van minstens 2 maanden. Liever nog wat langer.
Een w intertem peratuur van ongeveer 6 a 8 graden Celsius is het beste.
In septem ber beginnen met de w a terg ift te verm inderen en tijdens de w inter- 
rust zeer weinig gieten. Planten in grote potten hebben vanzelfsprekend minder 
nodig dan kleinere. Volkomen uitdrogen is niet aan te bevelen. Ik w eet dat
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door velen de hele winter door niet gegoten wordt en de planten toch bloeien, 
het is echter tegen de regel.
In februari beginnen vaak de eerste puntjes van de knoppen uit de areolen te 
voorschijn te komen. Men kan nu voorzichtig de planten die dit vertonen iets 
meer water geven. Worden de knoppen groter dan weer iets meer water en 
wat vloeimest.
Mijn ervaring is dat wanneer men een plant die nog maar net de eerste 
puntjes van de knoppen vertoont, uit de koele serre, kas of kamer, in een 
verwarmd vertrek brengt de knoppen vaak niet verder groeien.
Doet men dit echter als de knoppen al een eind ontwikkeld zijn, dan is er 
niets aan de hand.
De knoppen groeien zeer langzaam en dat vind ik juist bijzonder fijn, want 
daardoor heb je er lang plezier van. Ongeveer 2 maanden gaan er voorbij 
voordat de knop op punt van uitkomen staat. Ze kan dan een lengte hebben 
van soms wel 22 cm.
Ik geef toe dat de bloeiduur maar kort is. Van 2 tot 5 dagen. Hoe koeler hoe 
langer. Echter is een plant eenmaal flink uitgegroeid, dan komen er ook veel 
knoppen die niet alle tegelijk opengaan en kan men van een plant weken 
plezier hebben, afgezien van het genoegen dat de knoppen die soms diep 
bruin, soms diep geel zijn.
Sommige soorten bloeien zeer vroeg, sommige zeer laat, zodat de bloei
periode zich uitstrekt van begin februari tot midden juli. Bij de meeste ligt 
de hoofdbloei omstreeks eind mei begin juni.
Ik vergat nog op te merken dat tijdens de groei de planten vrij veel water 
kunnen hebben en dat sproeien zeer goed is en mede helpt de vochtige 
lucht te geven die ze van huis uit gewend zijn.
VERMEERDERING:
Vermeerderen geschiedt het vlugst en gemakkelijkst door stekken. We nemen 
een niet te klein stuk van een volgroeide tak, waarvan nog niet alle areolen 
gebloeid hebben en snijden dit aan de onderzijde wigvormig bij.
Op een droge plaats laten we dit stuk minstens 14 dagen liggen, er vormt 
zich over de wond een vlies. We zetten het daarna in een stekmedium, zoals 
bijv. zand, vermengd met turfmolm; puur zand; pure turfmolm; perlite of 
vermiculiet. Ik ben er nog steeds niet achter wat het beste is, alhoewel ik er 
het laatste jaar wel een 400 van stek heb opgekweekt. Zeker is dat de 
stekken in perlite, dat ik dus veel gebruik, vrijwel niet rotten en flinke wortels 
maken. Mijn vriend Sieperda die eveneens een grote verzameling heeft, 
gebruikt vermiculiet en is er zeer tevreden over. Hoofdzaak is dat het stek
medium niet nat mag zijn, hoogstens een heel klein beetje vochtig.
Meestal zijn binnen de 4 weken de eerste worteltjes aanwezig en dan plant 
ik de stekken in plastic potjes met een doorsnede van 8 cm. Ze zijn vierkant. 
De potgrond wat luchtiger dan voor de grote planten. Ik plant zo diep dat de 
onderste areolen in de aarde komen. Er komen dan uit deze areolen snel 
nieuwe scheuten. Van Arkel plantte ook erg diep en ik geloof dat dit zeer 
goed is.
De tweede manier van vermeerderen is door middel van afleggen. In een 
vochtige atmosfeer maken de Phyllo-takken graag luchtwortels. Wanneer we 
een dergelijke tak naar beneden buigen, de luchtwortels in een potje met 
aarde laten komen en een en ander in die stand fixeren, komt er, als we de 
aarde in het potje vochtig houden, zeer vlug een nieuwe scheut te voorschijn.
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Als deze doorgroeit, snijden we het neergebogen blad' zo d icht m ogelijk bij 
het potje af en laten hem in de oorspronkelijke  stand terugkom en. We ve r
liezen op deze manier geen areolen die w e llich t het komend seizoen zouden 
bloeien.
De derde manier om deze planten te verm eerderen is door ze te zaaien. M.i. 
heeft het weinig zin te hooi en te gras Phyllo’s met elkaar te gaan kruisen. 
Er gaan meestal 3 to t 6 jaren voorb ij eer de zaailing bloeit en de kans op iets 
nieuws is gering. Hebben we de allernieuwste soorten, dan kan ik e r nog wel 
iets voor voelen, maar ik geloof dat we veel verstandiger doen door zaad 
te betrekken van een speciaal-kw ekerij van Phyllo ’s. Daar worden ieder jaar 
de beste gekleurde met de beste gekleurde en de grootste met de grootste 
gekruist.
W at er aan bloemen uite indelijk uit de zaailingen kom t is altijd goed. Ik zaaide 
begin februari 1968 en eind mei 1968 zaden resp. van Innes en Beahm. In 
dec. 1967 had ik al reeds zaden gezaaid van een vrucht die ik van de heer 
Van Arkel kreeg.
Zaaide in alle gevallen in een mengsel van zand en turfm olm  in zaaipannen 
met bodem tem peratuur (verwarm ingskabeltje). Na ongeveer 2 weken kiem t het 
zaad mits het zaaisel constant vochtig gehouden w ordt. Een begin van draad- 
schimmel werd in de kiem gesmoord door bespuiten met een zwakke superol- 
oplossing. Het jonge plantje heeft 2 kiemblaadjes. U it het hart kom t al spoedig 
een 4-, 5- of 6-kantig zuiltje te voorschijn dat bij zeer goede verzorging nog 
hetzelfde jaar de bladvorm van de Phyllo krijgt, zoals we die kennen. Soms 
blijven ze ook driekantig.
In totaal heb ik ongeveer een 600 zaailingen overgehouden die nu dus een 
20 maanden oud zijn en al diverse 'bladen' to t een lengte van 20 cm hebben. 
De Phyllo-zaden kiemen zeer onregelm atig soms komen er na een jaar of 
langer, nog op mits alles constant vochtig gehouden wordt. Ik heb daar niet 
op gewacht en na verspenen van wat was opgekomen de rest weggedaan.
De bloei van zaailingen kan zeer worden verkort door enten. Ik heb door 
middel van spleet-enting in 1968 stukjes zaailingen, die toen ongeveer 5 
maanden waren en een lengte hadden van enkele cm. geënt op Selenicereus 
grandiflorus en Hylocereus calcaratus. Het resultaat was boven verwachting. 
Brede, dikke takken to t een lengte van 30 cm zijn het resultaat. De zaai
lingen op eigen w ortel kunnen het er niet bij halen. Ik verw acht dat in 2 jaar 
een dergelijke plant kan bloeien. Normaal is het gemiddelde 5 è 6 jaar.
O ok enting van een enkele cm lang stukje zaailing op Opuntia is zeer goed 
gelukt en belooft veel, snelle en stevige groei.
Aan ziekten zijn Phyllo 's niet b ijzonder onderhevig. Soms verschijnen er p lo t
seling bruine vlekken in een tak, deze worden later zwart, drogen op en kun
nen worden uitgerukt. De tak heeft dan dus een gat. M ooier w ordt een en 
ander er niet op. De oorzaak is onbekend. Meestal hebben we te maken met 
een soort die bloed van Nopalxochia phyllanthoides in zich heeft. D it is de 
botanische soort waarvan de 'Duitse Keizerin ’ afstamt.
Plotseling slap en rimpelig worden van een tak is vrijw el a ltijd het gevolg van 
een ziek wortelgestel. Gieten maakt deze zaak dan alleen nog maar erger. U it 
de pot nemen, zieke w ortels verw ijderen en de plant als stek behandelen.
Bij opstellen buiten of in platte bakken kunnen slakken en pissebedden veel 
schade aanrichten. Slakken kunnen met slakkendood worden verdelgd, 
pissebedden met een mengsel van suiker, havermout en Parijs-groen. Mieren
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worden lastig als ze een nest in een pot gaan maken. M et ’Zerm iet zijn we 
ze in een mum kwijt.
Het ergst vind ik de wolluizen. Aanstippen met spiritus waardoor een paar 
druppels paration helpt prima, maar om een duizend planten plus veel zaai
lingen steeds maar af te zoeken is een heksentoer. Van spuitm iddelen b lijf 
ik af zolang niet zeker is dat er geen vlekken op de 'b laderen ’ achterblijven. 
Innes gebru ikt een systeem -vergif, waardoor dus de gehele plant verg iftigd 
w ord t en alles wat er van eet, dood gaat. Volkomen onschadelijk voor de 
plant. De naam ervan w eet ik nog niet.
En hiermede ben ik aan het eind van mijn verhaal gekomen. Er is ste llig  nog 
meer te verte llen maar ik laat het h ierbij in de hoop U niet te hebben 
verveeld en uw belangstelling voor deze, wat de bloemen betreft, fantastische 
groep onder de cactussen, te hebben gewekt.
M ijn dia-lezing met ongeveer 150 kleuren-dia ’s over de Phyllo’s en enkele 
andere Epiphytisch groeiende cactussen is gereed en afdelingsbesturen 
kunnen over het houden van een lezing en vertoning van deze dia s contact 
met mij opnemen.
Literatuur: Epiphyllum handbook (Scott Haselton); Phyllo kakteen (Kurt Knebel).

Waarnemingen aan Rebutia’s VII a . j. b r e d e r o o

Als laatste in deze artike lreeks komen de D ig ito rebutia ’s en C ylindrorebutia 's 
aan de beurt. De zaden van deze beide secties zijn evenals de Aylostera 's en 
S etirebutia ’s gekenm erkt door een enigszins mat bruine kleur. Hoewel ik 
slechts de zaden van twee C ylindrorebutia soorten te r beschikking had, is het 
mij opgevallen, dat zij een lich ter bruine kleur hadden dan de D ig ito rebutia ’s. 
Ook hier is de zaadhuid samengesteld uit afgeplatte ronde knobbeltjes, merk
waardig is dat bij C. auranitida doornvorm ige uitsteeksels op de zaadhuid 
voorkom en, iets w at we reeds bij de Rebutia’s ook zagen.
Het dunne vlies waarvan we reeds melding maakten in onze vorige bespre
king (Suc. no. 8, 8-'69) is ook hier aanwezig. Bij één van de zaden van Dig 
rebutia ritte ri nam ik zelfs waar, dat dit vlies een groot gedeelte van de boven
zijde van het zaad (hilum) bedekte (D2).
Vergelijken we de navelrest van diverse D ig ito rebutia ’s, dan kunnen we geen 
grote verschillen waarnemen. Het poortje bevindt zich in de meeste gevallen 
in een komvormig ku iltje  van het hilum, soms is de plaats van het poortje 
enigszins kamvorm ig uitgegroeid (D6), maar d ikw ijls  is er in het geheel geen 
verhoging zichtbaar (D3).

ONDERSCHRIFT BIJ DE TEKENINGEN 
D1. D ig itorebutia  haagei
D2. D ig itorebutia  r itte ri: met gedeelte van het zaadvlies 
D3. D ig itorebutia  r itte ri: hilum aanzicht.
D4. D ig itorebutia  nigricans
D5. D ig itorebutia  nigricans: buitenste zaadhuis verw ijderd.
D6. D ig ito rebutia  fuauxiana: met kamvormig poortje.
D7. D ig itorebutia  r itte ri: embryo, de zaadlobben du ide lijk  zichtbaar.
D8. D ig ito rebutia  orurensis.
C1. C ylindrorebutia  auranitida: met gedeelte van het buitenste zaadvlies.
C2. C ylindrorebutia  schmiedcheniana: de buitenste zaadhuid gedeelte lijk  ingetekend.
C3. C ylindrorebutia  schmiedcheniana: hilum aanzicht, poortje du ide lijk  zichtbaar op het 

d iepst gelegen gedeelte van het hilum.
C4. C ylindrorebutia  schmiedcheniana: embryo, met 2 zaadlobben.
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W at onder navelrest en poortje verstaan w ordt, behandelden we reeds in ons 
vorig  artikel (Suc., no. 8, 8-’69.)
De vorm van het embryo kom t geheel overeen met de vertegenwoordigers 
van de andere secties.
Nu enige opmerkingen betreffende mijn waarnemingen aan de zaden van 
enkele D ig itorebutia ’s.
Het is mij n.l. opgevallen, dat de zaden van Digit. steinmannii =  Mediolob 
neosteinmannii geheel overeenkomen met die van D. fuauxiana. Naar mijn 
mening heeft Backeberg aan één en dezelfde plant twee verschillende namen 
gegeven.
Verder w ord t Diget. orurensis door Buining en Donald, en als ik het me goed 
herinner ook door Udo Kohier als synoniem beschouwd van Digit. pygmaea, 
Suk., kunde V II/ V I 11, pag. 102, maar D. orurensis heeft in de bouw van het 
hilum duidelijke kenmerken (D8) w aardoor ze minstens als vorm van Dig. 
pygmaea moet w orden beschouwd, zoals ook Dig. atrovirens als een vorm 
van pygmaea w ord t ingedeeld.
Waarom D igit. haagei bij Buining en Donald een afzonderlijke stelling in 
neemt, is mij niet geheel duidelijk. Naar mijn mening zijn orurensis, atrovirens, 
flavovirens, steinmannii =  fuauxiana en pectinata zeer nauw met haagei ver
want.
Ik ben to t de conclusie gekomen dat de gehele sectie D igitoreb een m oeilijk 
studie-object is, waarbij het zoeken naar eventuele verwantschap op zeer 
kleine onderlinge verschillen stuit.
Dr. Boom schreef ergens ” We moeten niet naar verschillen zoeken, maar 
naar overeenkom sten” . D it is moeilijk, in 't b ijzonder bij de D igitorebutia 's. 
O ver de C ylindrorebutia 's moet ik helaas kort zijn, door gebrek aan materiaal. 
Zoals boven reeds vermeld, heeft de buitenste zaadhuid bij de vertegenw oor
digers van deze sectie een lich ter bruine kleur dan bij de D ig itorebutia ’s. Ook 
het hilum w ijk t in vorm af. Ik ben lange tijd  van mening geweest dat Cylindroreb. 
auranitida to t de D ig itoreb behoorde en wel op v ie r punten, de vorm van de 
buitenste petalen, de vorm van het doornareool, de lichte vergroeiing van 
stam per met de bloembuis, en doordat er gem akkelijker zaad werd gevormd 
dan bij de overige C ylindroreb. De duidelijke overeenkom st met C. schmied- 
cheniana in vorm van het hilum heeft mij echter aan het tw ijfe len gebracht. 
Ik hoop met deze serie waarnemingen iets te hebben bijgedragen to t de 
kennis van deze interessante plantengroep.

De 3LK 1969 in Well

E. VERDUIN-DE BRUYN

De weergoden waren ons, succulentisten, w elgezind op 6 en 7 septem ber 
1969. Een stralend najaars-weekend te r verhoging van de feestvreugde.
Na mijn aankomst om ongeveer half drie kon ik w eer vele bekenden begroeten 
en gezellig in de zon zitten praten. De inzendingen van de foto-w edstrijd  
waren binnen te bewonderen. Het aantal inzendingen was wel niet zo groot, 
maar voor mijn lekenogen waren het allemaal prachtige fo to ’s. Naar ik hoop 
w ord t over de uitslag van deze w edstrijd  door de afdeling Noord-Lim burg nog
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iets geschreven. Met de op- en aanmerkingen van de jury kunnen wij mis
schien allemaal ons voordeel doen, indien we ons op het glibberige pad der 
fotografie gaan wagen.
Na een gezellige maaltijd een even gezellige wandeling naar de vergaderzaal 
in het dorp. Helaas werd één onzer leden, de Heer A. Janssens uit Den Haag, 
vlak voor de opening van de 3LK getroffen door een hartaanval en moest 
naar een ziekenhuis in Venlo worden overgebracht. Wij wensen hem van 
harte een spoedig herstel toe.
Een kort welkomswoord van de Heer Ewals en de eerste spreker kon begin
nen. De Heer van Keppel uit Wassenaar hield een voordracht met dia’s over 
de "andere" vetplanten, daarbij aantonende hoe mooi ook deze stiefkinderen 
van de succulenten kunnen zijn. De Heer Doinet uit Luik nam ons vervolgens 
mee op reis door Mexico. Behalve cactussen toonde hij ons vele andere 
schoonheden van dit land. Tenslotte verraste de Heer van Dommelen uit 
’s-Hertogenbosch ons op een film over onze troetelkinderen. Ik heb nooit 
geweten, dat er zoveel beweging in die stijve cactussen zat. Wat een geduld 
en doorzettingsvermogen moeten er aan te pas zijn gekomen om een dergelijke 
film op te nemen. Wat mij betreft, het speet me dat er geen tijd was de film 
nogmaals te draaien.
Hierna was er een gezellig samenzijn tot ver na het middernachtelijk uur. 
Op zondagmorgen nam de Heer van Vliet uit Den Haag ons, op zijn onnavolg
bare wijze, mee op zijn tocht door Argentinië, Bolivia en Uruguay. Niet alleen 
de Heer Rausch in actie alsmede verschillende cactussen werden getoond, 
maar ook vele andere bloemen en planten die in die gebieden thuishoren. 
Tenslotte werd de voordracht van de Heer Ewald Kleiner uit Markelfingen 
voorgelezen. De Heer Kleiner was helaas verhinderd aanwezig te zijn doch 
had dia s en tekst opgezonden. Hij liet ons zien dat bij het Bodenmeer de 
succulenten zeer goed in de vrije natuui te kweken zijn, althans des zomers. 
In de herfst sleept hij alle planten naar garage en kelder en in het voorjaar 
wordt alles weer buiten uitgeplant. En het waren echt niet alleen maar kleine 
bolletjes! Over bloei had hij niet te klagen.
De Heer Ewals kondigde hierna het einde van de konferentie aan met een 
dankwoord aan allen die hadden meegewerkt om de 3LK 1969 te doen slagen. 
Het officiële gedeelte van deze 3LK eindigde met de overdracht van de organi
satie aan de Duitse commissie, die volgend jaar als gastheer van de 3LK 
optreedt.
Na het middagmaal begon de ruil- en verkoopbeurs. Ditmaal waren de organi
satoren erin geslaagd de mogelijkheid te scheppen om, gedurende een half 
uur, rustig te ruilen. Ik geloof wel, dat de liefhebbers dit op prijs hebben 
gesteld. Zelf was ik er erg blij mee; zo kom je nog eens aan een leuk plantje 
en je krijgt m.i. een beter contact met je mede-liefhebbers.
Daarna ging de meute naar buiten, in de zon, en de commercie kon beginnen. 
Er waren weer vele, vaak mooie, planten te koop. Of ze allemaal van eigenaar 
zijn veranderd weet ik niet, het waren er wel erg veel. Maar helaas, zeer weinig 
"vetplantjes” .
Het aantal deelnemers leek me minder dan vorig jaar. Vooral vele Belgen 
schitterden door afwezigheid. Maar toch! Het is weer een fantastisch gezellig 
weekend geweest, daar in Well. Alle hulde voor de organisatoren, die het vast 
niet gemakkelijk hebben gehad.
Tot ziens op de 3LK 1970 in Duitsland.
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U eb e lm an n ia  g u m m ifera  (Bckbg. et Voll)
B u in ing  fo rm a c r is ta ta
A. F. H. BUINING

Deze plant werd door Backeberg en Voll beschreven als Parodia in Arqu. Jard. 
Bot. Rio de Janeiro, LX:169 in 1949. Volgens Voll zou zij in 1938 door Dr. 
Mello-Barreto in de Serra da Ambrosia gevonden zijn.
In Succulenta 1967 nr. 11, stelde ik het geslacht Uebelmannia op voor deze 
soort.

Uebelmannia gummifera forma cristata Foto: Buining

Opvallend bij deze plant blijven de vrij grote cellen onder de huid, die gevuld 
zijn met een slijmachtige gummi, die bij beschadiging naar buiten treedt en 
daar dan verhardt. Zoals bij praktisch alle planten en levende wezens, treedt 
op de diverse groeiplaatsen een vrij sterke variatie op en blijft voorlopig nog 
een kwestie van smaak of gevoel, wanneer men van een andere soort, een 
variëteit of een vorm kan spreken.
Interessant is, dat wij op slechts één plaats een aantal cristaatvormen aan
troffen. Wij weten dat alle Uebelmannia’s en zeer zeker ook gummifera zeer, 
zeer langzaam groeien. Hoe oud zullen dan dergelijke cristaten zijn zoals een 
op bijgaande foto staat afgebeeld. Trouwens op de betreffende groeiplaats 
vonden we nog een zeer oude plant van ongeveer 30 cm lengte, dus aanzienlijk 
langer dan destijds de geconstateerde 12 cm.
Voor liefhebbers van cristaten ligt hier dus een kostelijke plant. Helaas is ze 
nauwelijks entbaar, of laat ik liever zeggen, dat het tot dusverre niet gelukt
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is geënte planten van enige omvang goed aan de groei te krijgen. Toch is het 
een sport om dergelijke moeilijke planten behoorlijk te kweken.
Het enten dient als volgt te geschieden. Men snijdt de plant normaal af en 
zuivert daarna het mes in warm water van het kleverige gummi. Vervolgens 
worden de zijkanten vrij hoog schuin opgesneden, zodat de plant er meer of 
minder puntig gaat uitzien. Nadat de gummi-sapstroom wat bedaard is, maakt 
men de onderstam gereed en snijdt vervolgens met het goed gereinigde zeer 
scherpe mes van het toegepunte gedeelte van de gummifera een schijf af, 
echter zodanig, dat de gummicellen niet geraakt worden. Dit gummi-vrije ge
deelte plaatst men op de onderstam en brengt het daarna onder de gebruike
lijke druk op een van de vele goede manieren, die reeds zo dikwijls in ons 
orgaan zijn beschreven.
Als U de kans krijgt met gummifera of meninensis, veel succes! De redactie 
verneemt dan gaarne een verslagje van uw resultaten.

Tentoonste lling  in V en lo
Op de van 19 tot 22 september in de Veilinghallen te Venlo gehouden bloemen
tentoonstelling had de altijd aktieve afdeling Noord-Limburg een waar suc
culentenparadijsje ingezonden. Met een kweekkasje vol zaailingen en kleinere 
planten, een boekenstand, waar vrijwel alle verkrijgbare succulentenboeken te 
koop waren en een gezellig zitje was een echt informatiecentrum ingericht. 
Iedereen kon hier alles over de succulentenliefhebberij te weten komen. Het 
enten werd zelfs in de praktijk gedemonstreerd.
Daaromheen waren talrijke grotere en kleinere planten in een fraai landschap 
samengebracht. Grote Ferocactussen, Astrophytums Cereus soorten, Opuntia’s

Een hoekje op de tentoonstelling te Venlo
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en Agaven deden denken aan de tuinen van Zuid-Europa. Veel bezoekers 
waren verbaasd dat dergelijke planten hier gekweekt kunnen worden.
De belangstelling was dan ook groot. Voor veel bezoekers zal het een eerste 
kennismaking met onze liefhebberij zijn geweest. Tussen de Chrysanten, 
Dahlia's en andere "normale” planten was dit een welkome afwisseling.
Het is moeilijk te schatten hoeveel uren werk het gekost heeft om dit alles 
bij elkaar te brengen.
Naar ik hoorde heeft het de afdeling enkele nieuwe leden gebracht, maar het 
belangrijkste is toch de belangstelling die bij veel bezoekers gewekt is.

Im p re ss ie  van  de R u ilb e u rs ,
g e o rg a n ise e rd  d o or de afd e ling  W e st-B ra b a n t
DRS. J. THEUNISSEN
van Goghlaan 98, Roosendaal

Tijdens de laatste vergadering in september kondigde de voorzitter van de afdeling, de 
heer J. Defesche, aan, dat de voorgenomen ruilbeurs definitief was vastgesteld op 
zaterdag 18 oktober. De afdelingen West-Brabant, Gorcum, Dordrecht, Tilburg en Zee
land zouden eraan deelnemen. Ter geruststelling wilde de voorzitter wel kwijt dat het 
niet in de bedoeling ligt om de 3LK concurrentie aan te doen.
Hoewel er slechts 3 weken lagen tussen deze aankondiging en de datum van de ruil
beurs, meen ik te mogen zeggen, dat de opzet zeer geslaagd is en dat het niet bij 
deze ene keer moet blijven. Wel is het natuurlijk zo, dat een beginneling, zoals ik, een 
heel andere indruk krijgt van een dergelijk evenement, dan iemand, die onze hobby al 
jarenlang beoefent. Graag zou ik dan ook reacties van oudere liefhebbers die deze 
ruilbeurs bezochten naast de mijne in ons blad zien!
Alle afdelingen waren op deze zonnige zaterdag present en er was voor ieder wel 
iets te vinden, zodat naar mijn mening niemand met een onbevredigd gevoel huiswaarts 
keerde. De deelnemers hadden meegebracht wat ze konden missen, de een wat meer 
de ander wat minder, waarbij het opviel, dat verschillende liefhebbers planten aanboden, 
waaraan ze jarenlang hun goede zorgen hadden besteed, om in ruil daarvoor een stek, 
zaailing of kleine plant te aanvaarden, waar de grote zorg nog voor moest beginnen. 
Dit is natuurlijk de echte liefhebbersmentaliteit! de stemming in de zaal was vriend
schappelijk en ongedwongen, hoewel we elkaar persoonlijk niet of nauwelijks kenden. 
Helaas was de belangstelling van de "buitenwacht" weliswaar niet nihil, maar toch 
zeer gering. Wellicht is dit te wijten aan het feit dat er nog enige drempelvrees heerst, 
onze afdeling heeft pas sinds 2 maanden haar vergaderlokaal in Roosendaal. Ik geloof, 
dat dergelijke gelegenheden niet besloten gehouden moeten worden voor leden, maar 
dat alle belangstellenden verwelkomd dienen te worden. Dat is de beste methode om 
nieuwe leden te winnen. De eigenlijke ruilbeurs zou besloten gehouden kunnen worden, 
daarna moeten ook niet-leden aan hun trekken kunnen komen.
Na de ruilbeurs bestond gelegenheid om planten te kopen, die na de beurs waren 
overgebleven. Dat ook toen de stemming zeer vriendschappelijk bleef, bleek wel uit 
het feit, dat er geen misbruik werd gemaakt van zeldzaamheid, ouderdom of grootte 
van de planten. De gevraagde prijzen waren nauwelijks voldoende om de gemaakte 
kosten te dekken. Zo werden planten met een ouderdom van 10 jaar van de hand 
gedaan voor prijzen van 5 gld. en minder, zaailingen met een doorsnee van ongeveer 
1 cm. voor de somma van 10 hele centen!
Nogmaals, dit is een impressie van een beginneling. Met opzet heb ik geen namen ge
noemd op de eerste plaats omdat ik de meeste toch niet meer ken en op de 2e plaats, 
omdat ik niemand tekort wil doen, immers ieder, die zelfs maar 1 plant te ruil heeft aan
geboden, heeft zijn best gedaan om deze in alle opzichten zonnige dag te doen slagen. 
Dank aan de organisatoren en dit initiatief dient doorgezet te worden. Oude rotten 
vinden er altijd wel iets dat interessant is, maar vooral de nieuwelingen krijgen een sti
mulans en de kans om een collectie op te bouwen zonder grote kosten te maken. Zelf 
ben ik als een groter liefhebber naar huis gegaan met 33 aanwinsten, hoewel ik nau
welijks iets had aan te bieden. Gemaakte onkosten: ongeveer ƒ 1,501!
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WEER EEN NIEUWE AFDELING!
Er komen meer leden en er komen der
halve meer afdelingen. Ditmaal kan mel
ding worden gemaakt van de wederop
richting van de afdeling AMERSFOORT. 
Proficiat, Amersfoort. Wij wensen U vele 
enthousiaste leden. Belangstellenden in die 
contreien worden verwezen naar de Heer 
G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort.
En nu......  op naar de 25ste!

Secretaresse Succulenta

AGENDA VAN DE AFDELING 
AMSTERDAM
21 okt. Plant van de maand - Parodia.
22 nov. Lezing door de Heer A. F. H. Bui-

ning, in combinatie met de afd. 
Amsterdam v.d. Nat. Hist. Ver.

17 dec. Dia-avond.
22 jan. Lezing door de Heer W. A. Luy- 

nenburg "Assimilatie bij succulen
te planten".

20 febr. Huishoudelijke vergadering, en 
lezing door de Heer A. J. Brede- 
roo: "Wat verstaan we onder een 
soort, een variëteit en een vorm” .

Met hartelijke groeten, 
A. J. Brederoo 

Gillis Steltmanstr. 38, A'dam-W-16 
Secr. afd. Amsterdam

AFD. GOOI EN EEMLAND
Op dinsdagavond 2 september is onze af
deling weer gestart in de Openbare lees
zaal en Bibliotheek te Hilversum met de 
bijeenkomsten na een rustpauze van twee 
maanden.
Moeilijkheden met de planten van de leden 
dit jaar kwam ter sprake. Enkele oude 
rotten van het vak probeerden hierbij hun 
geneeswijze of een betere kweekgewoonte 
te geven.
Bij de problemen van bodemgrond haalde 
de voorzitter aan dat onze woestijnplanten 
meestal veel meer voeding kunnen hebben 
als dat wij verwachten.
Voor het laatste gedeelte van de avond 
had de heer H. Rubingh een aantal prach
tige planten meegenomen. De meeste wa
ren op zijn vacantiereis meegenomen uit

de kwekerij van Dhr. W. Uebelman in 
Zwitserland.
Tot het einde van de avond werd hier uit
voerig over gediscussieerd.

Secr. N. G. Hafkamp 
v. Amstellaan 10 

Loenen a.d. Vecht

Op 5 oktober overleed na een lang
durige ziekte

Mevrouw H. Smulders-de Kanter
Jarenlang heeft onze afdeling in 
haar huis iedere maand een gastvrij 
onthaal gevonden. Altijd stond ze 
klaar om de talrijke bezoekers, die 
de verzameling van onze voorzitter 
kwamen bezoeken te ontvangen. Ze 
nam deel aan al onze excursies en 
bijeenkomsten. Zij zal steeds in onze 
herinnering blijven.

Afd. Eindhoven

Na een kortstondig, moedig gedra
gen lijden overleed op 7 oktober '69 
ons oudste lid, de heer

Petrus Franciscus Diemel 
op de leeftijd van 73 jaar.
Meer dan 50 jaar heeft hij met grote 
liefde succulente planten gekweekt 
welke hem ook onder moeilijke om
standigheden steeds weer vreugde 
en levensmoed gaven. In de afdeling 
Utrecht was hij gedurende een lange 
reeks van jaren de stuwende kracht. 
Door zijn activiteit hebben velen de 
vreugde van het kweken van succu
lente planten ontdekt. Van zijn hand 
verschenen diverse artikelen en hij 
stond altijd bereidwillig klaar met 
praktische wenken en raadgevingen. 
Op de afdelingsbijeenkomsten zullen 
wij hem node missen, maar wij blij
ven hem gedenken in dankbaarheid. 
Dat hij moge rusten in vrede.

Afd. Utrecht e.o.

Bij het algemeen secretariaat is gebrek aan de volgende nummers van ons 
maandblad:

1967 - no. 2 
1969 - no. 2

Mocht iemand deze nummers dubbel hebben, dan zal de algemeen secretaresse 
die gaarne ontvangen.

E. Verduin - de Bruyn 
Koningsweg 2, Beekbergen
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N ie u w e  Leden
G. W. H. Verzijl, Nicolaasstraat 10, Well.
H. R. J. Schipper, Jac. van Looystraat 44 hs, 
Haarlem.
R. Jansen, Albert Cuypstraat 52, Amers
foort.
P. van Veen, Zangvogelweg 53, Amersfoort 
H. J. Deege, Vogelwikke 6, Bergschenhoek 
M. Kooiman, Dorpsstraat 35, Heerjansdam 
J. Quax, Nerum 53, Valkenburg L.
Mevr. C. J. de Beurs-de Jong, Nassaulaan 
80, Lochem
A. F. Morcus, Nollaantje 37, Maasdijk Z.H. 
J. C. M. Banda, Marius Bauerstraat 245, 
Amsterdam-W.
Mevr. M. H. Hoogvliet-Verhoeff, School
straat 21, Hellevoetsluis.
D. Barendregt, Uilenstede 214, Amstelveen 
P. de Haan, Röntgenstraat 34, 's-Hertogen- 
bosch
G. Spanjers, Kap. Koopmanstraat 27, Best

P. Niklaus, Past. Lemmensstraat 1, Budel- 
Schoot.
Mej. Liesbeth Schipperus, Piet Heinstraat 
3, Leidschendam
Dr. J. J. de Ridder, Tafelbergdreef 168, 
Utrecht
M. Janssen, Hennepstraat 9, Helden-Gras- 
hoek
W. P. Janssen, Ontginningsweg 4, Helden- 
Grashoek
P. M. Janssen, Julianastraat 8, Velden, L. 
W. Lamers, Holshaag 1, Bergen, L.
Mej. A. v.d. Boogaard, Grotestr. 77, Vier- 
lingsbeek
Pater drs. J. A. Miltenburg, Hogeweg 28, 
Venlo.

Buitenland:

M. Goddevriendt, Schoolstraat 12, Herent, 
België.

O pzegg ing  lid m aatsch ap
Leden van Succulenta, die hun lidmaatschap voor 1970 niet wensen te ve r
lengen, worden er aan herinnerd, dat het lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór 1 december 1969, sch rifte lijk  aan de ledenadm inistratie van Succulenta, 
Koningsweg 2, Beekbergen, én aan het bestuur van de afdeling, waartoe het 
lid behoort.

W at b e t e k e n t  d ie  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 ont
vangst van f  3,50 per postwissel of 
storting op postrekening 70806 t.n.v. 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

Succulentenkwekerij
H. van DO NKELAAR

Werkendam - Tel. 01835-430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1969 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredase- 
weg 54, Rijsbergen N.Br.
Vice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2. Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, 
Doornstraat 172a, Scheveningen, Postrek. 
68 05 96 of rekening 35700703, Raiffeisen- 
bank, Keizerstraat 122, Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestr. 89, Stip
hout (post Helmond). Tel. 04920 - 23903. 
Bibliothekaris: J. Magnin, Kromhoutstraat 
200, Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Ne
derland en België ƒ 12,50 en voor leden in 
het buitenland ƒ 15,- per jaar met gratis 
maandblad „Succulenta".

Kopij moet uiterlijk de 18e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.

184



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Rosa-rood bloeiende Lithops verruculosa var. inae.

(foto: de Boer)
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D e k le u r d e r  b loem en
bij het g e s la c h t  L ith o p s N .E . B r.
H. W. DE BOER

Het zal de meeste lezers bekend zijn, dat tot voor betrekkelijk korte tijd de 
mening heeft geheerst, dat bij de Lithops-bloemen slechts twee kleuren in aan- 
aanmerking kwamen, nl. geel en wit.
Zuiver wit, glanzend of meer dof en geel in misschien enkele nuances nl. iets 
meer licht geel tot wat donkerder goudgeel, maar in elk geval geel. Ik her
inner mij, dat vele jaren geleden de toenmalige secretaresse van "Succulenta" 
mej. J. J. E. van den Thoorn mij in de bloeitijd der lithops een bezoek bracht 
en hoewel zij een enthousiaste lithops-liefhebster was en wij bijna een gehele 
middag besteedden aan de bezichtiging van mijn toen reeds als volledig 
geldende lithops-collectie (nadien is deze door de ontdekking van vele nieuwe 
soorten aanmerkelijk uitgebreider geworden) merkte zij op, dat in zo’n grote 
verzameling die kleuren wit en geel en niets anders, tenslotte toch wel een 
beetje een saaie indruk maakten; deze opmerking gold, men begrijpe mij wel, 
niet de verscheidenheid van vorm en tekening der lithops-planten zelve, doch 
had alleen betrekking op de bloemkleur.
Wanneer zij lange tijd later in staat was geweest om de kleur der bloemen van 
de Lithops verruculosa-groep waar te nemen, waarvan de eerste spaarzame 
exemplaren eerst na 1945 bij ons werden geïntroduceerd, dan had zij waar
schijnlijk bovenvermelde opmerking anders gesteld.

Jonge zaailingen, 4 weken oud, van een wit bloeiende lithops (L. karasmontana); het bovenvlak 
vertoont een doorlopend spleetje, dat de 2 zaadlobben geheel scheidt. 3 x (foto: de Boer)
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Alvorens echter hierop nader in te gaan, moet de aandacht van de lezer even 
worden gevestigd op de in verband met de gele, resp. witte bloemkleur der 
lithops staande ontdekking van E. Rush en Prof. K. Dinter, die mededeelden, 
dat bij de witbloeiende lithops de jonge zaailingen (vanaf de leeftijd van 3 
weken, totdat de zaadlobben waaruit het hoofdje in aanvang bestaat, beginnen 
te verwelken) op het bovenvlak een geheel doorgaand, de twee zaadlobben 
of cotyledonen volledig scheidend, spleetje vertonen (zie foto 1), terwijl bij de 
geelbloeiende lithops een kort, de twee zaadlobben slechts ten dele scheidend, 
spleetje (Rush noemde het een "ronde" opening) aanwezig is (zie foto 2). 
De door Prof. Dinter gepubliceerde lijst van de onderzochte geelbloeiende 
lithops bevat 13 soorten, terwijl de lijst van de witbloeiende 5 verschillende 
soorten bevat; het onderzoek had dus slechts betrekking op 18 lithops- 
soorten.
Nadien zijn er echter zovele gele, zowel als witbloeiende lithops ontdekt 
geworden, dat het de vraag was of inderdaad alle thans bekende witbloeiende 
lithops-soorten en variëteiten op het hoofdje der jonge zaailingen een "door
gaande”  spleet vertonen en alle geelbloeiende een "korte” .
Wat het eerste deel van deze vraag betreft, kan ik een bevestigend antwoord 
geven; voor zover ik heb kunnen nagaan vertonen alle witbloeiende lithops- 
soorten (en hierbij sluit zich ogenschijnlijk de verruculosa-groep aan) op het 
bovenvlak van het hoofdje der jonge zaailingen een lange, geheel doorgaande, 
de twee cotyledonen geheel scheidende, spleet.
Wat het tweede deel van de vraag betreft, kan mijn antwoord echter niet zo 
definitief bevestigend luiden.

Jonge zaailingen, 4 weken oud, van een geelbloeiende lithops (L. pseudotruncatella); het bovenvlak 
vertoont een zeer kort spleetje, dat de 2 zaadlobben slechts zeer gedee lte lijk  scheidt. 3 x.

(foto: de Boer)
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Bij sommige geelbloeiende lithops, welke later in volwassen toestand een 
diepe, min of meer gapende spleet vertonen, is het spleetje op het bovenvlak 
der jonge zaailingen niet erg kort, doch de uiteinden ervan naderen aan 
weerszijden min o f meer de rand van het hoofdje en zelfs met een loupe (5x) 
is niet altijd even du idelijk  te zien o f nu het spleetje op het bovenvlak van 
die jonge, kleine hoofdjes, die soms een diam eter van slechts 1 è 2 mm 
hebben, even voor de buitenrand eindigt en dus de zaadlobben slechts ten 
dele scheidt, dan wel of het spleetje aan weerszijden de rand bereikt en als 
volledig "doo rlopend”  moet worden beschouwd.
Bij vele andere geel-bloeiende soorten, vooral bij die, welke een m inder diepe, 
gapende spleet in het volwassen stadium vertonen, kan men inderdaad vrij 
duidelijk zien, dat het spleetje op het bovenvlak der jonge zaailingen, hoewel 
lang niet a ltijd w erke lijk  "k o r t” zijnde, toch niet geheel doorloopt to t aan de 
rand van het hoofdje en dus de twee cotyledonen slechts gedeelte lijk scheidt. 
Ik kan geen antwoord geven op de vraag, hoe zich in d it verband de zeer 
zelden voorkom ende w itb loeiende exemplaren van de overigens geel bloeiende 
lithops lesliei in hun jeugdstadium  hebben gedragen, daar ik deze nog nooit 
in mijn verzam eling heb aangetroffen en ik to t dusver geen w itbloeiende 
exemplaren van L. lesliei uit Zuid A frika mocht ontvangen, zodat ik daarmee 
geen onderzoekingen kon verrichten.
En nu tenslotte  de bloem kleur van de leden der Lithops verruculosa-groep  
(var. verruculosa, var. inae, var. glabra), L. verruculosa var. verruculosa werd 
in 1939 voo r het eerst gevonden en is door Prof. Nel in zijn boek "L ithops” 
beschreven; deze beschrijving had betrekking op de (nog) niet bloeiende 
planten en Nel deelt mede, dat de bloem "onbekend”  is; de bloem kleur is 
dus niet in de beschrijving vermeld.
Lithops inae, welke later door Dr. Boom en mij L. verrusulosa var. inae is 
genoemd, werd ook door Prof. Nel in "L ith o p s” beschreven; uit de beschrij
ving b lijkt, dat de bloemen voor het eerst in ’43 werden gezien; de kleur ervan 
w ord t door Nel beschreven als "hoofdzake lijk  w it met een vio let-oranje tin t” . 
Eigenaardig is, dat bij de gehele verruculosa-groep de door Nel waargenomen 
bloem kleur (w it met een oranje-vio lette  tin t) slechts zelden voorkom t; eerst in 
1969 vertoonde één m ijner L. inae exemplaren inderdaad deze bloem kleur en 
enkele jaren eerder toonde een andere plant uit dezelfde populatie een bloem, 
waarin het w it en het oranje zover op de achtergrond en de v io lette  tin t op de 
voorgrond was geraakt, dat de overblijvende bloem kleur voor het oog zuiver 
vio le t was; helaas was ik toen niet in staat daarvan een kleurenfoto te nemen. 
De overgrote meerderheid der exemplaren van de verruculosa-groep vertoont 
stro-gele bloemen met een oranje tin t; soms is de oranje tin t nauwelijks 
waarneembaar, soms echter kan de oranje tin t het stro-geel zodanig over
heersen dat een vrij zuivere oranje kleur overblijft. Nu is oranje, zoals bekend 
een com binatie van rood en geel; wanneer het geel nog meer op de achter
grond geraakt, b lijft een roodachtige kleur over. Dat deze mogelijkheid inder
daad bestaat, bleek mij in septem ber j.l., toen één m ijner var. inae-planten een 
rosa-rode bloem vertoonde.
Een kleurenfoto van deze bloeiende, 2 koppige plant is in dit artikel opge
nomen (zie front-pagina); de foto werd genomen nadat de bloem zich op de 
tweede achtereenvolgende dag had geopend; deze bloem bleef zich 5 dagen 
achtereen openen, waarna zij verw elkte en de tweede bloemknop zich opende 
en dezelfde rosa-rode k leur vertoonde.
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De door mij waargenomen bloemkleuren bij de L. verruculosa groep zijn dus:
wit met een oranje-violette tint, violet, strogeel, strogeel met een oranje tint, 
oranje, rosa-rood.
Aangezien een rosa-rode bloemkleur, voor zover mij bekend, nog nooit eerder 
bij één der soorten of variëteiten van het geslacht Lithops is waargenomen, 
meen ik goed te doen, hiervan in dit artikel melding te maken.

M e lo ca ctu s  m e lo ca cto id e s  (H o ffm an n seg g )
D e C a n d o ll.
A. F. H. BUINING

Tot een van de meest interessante gedeelten van Brazilië, hoort ongetwijfeld 
de kuststrook langs de Atlantische Oceaan. Ik bedoel hiermede meer speciaal 
het duinengebied ten noorden van Rio de Janeiro.
Deze duinen van prachtig zuiver wit zand, wij zouden het hier zilverzand kun
nen noemen, bezitten vaak wonderlijk genoeg een prachtige flora. Tussen 
allerlei doornige struiken, groeien grote Euphorbia’s vaak tot meters hoge bo
men en aan deze struiken en bomen hechten zichTillandsia’s, Bromelia’s, 
Rhipsalis en Orchideeën. Tussen de struiken slingert zich Selenicereus seta- 
ceus, de open witte zandige plekken zijn hier en daar bedekt met grote Bro
melia’s met fraaie geelachtig-groene bladeren. Meer direct aan de zeezijde 
groeit Cereus fernambucensis, die in de ochtenduren haar grote witte nacht
bloemen toont. In dit golvende duinlandschap groeit op vele plaatsen een
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kleine Melocactus, dikwijls midden in kale zandplekken, soms in de lage 
omzoming van deze zandplaten, opvallend door het dan weer sneeuwwitte 
cephalium, dan weer dit witte cephalium meer of minder dicht bezet met rode 
borstels. Tijdens de middaguren is het zand vaak zó heet, dat men er nauwe
lijks de handen op kan leggen, laat staan de planten met de handen er uit 
graven. De zeer lange wortels blijven betrekkelijk aan de oppervlakte, maar 
spreiden zich dan ook meters ver in de omtrek uit.
Ongetwijfeld hoort deze plant tot de kleinste van het geslacht. De vrees bestaat 
als bij andere Melocactussen, die zo dicht aan de kust groeien, dat zij in 
onze cultures niet gemakkelijk zullen zijn. Toch loont het de moeite dacht ik, 
juist dergelijke moeilijke planten zo mogelijk uit te zaaien en eventueel later 
geënt in onze verzamelingen te kweken.
De oudste bekende naam is Melocactus melocactoides, of beter gezegd, de 
alleroudste naam is Cactus melocactoides, want Hoffmannsegg beschreef deze 
plant in 1826 onder deze naam. Zoals met zovele planten stellen Br. and Rosé 
enkele andere species synoniem met deze soort.
Op deze plaats wil ik hier niet verder op ingaan. Wellicht is er eens gelegen
heid om Melocactus violaceus, die synoniem of in ieder geval zeer nauw ver
want is, eens nader in ogenschouw te nemen.
Beide genoemde species worden door Backeberg genoemd. Horst en ik be
reisden een groot gedeelte langs de Atlantische Oceaan en konden op vele 
plaatsen deze interessante planten onderzoeken.
Voor zover mij bekend is veel zaad van deze soort in Europa geïmporteerd, 
zodat deze planten weldra in de handel aangeboden zullen worden.
Mag ik dus dit maal een lans breken voor het moeilijke geslacht Melocactus. 
Met andere soorten hoop ik nog eens in dit blad terug te komen.

O p b ezo ek  bij lie fh e b b e rs  in U ru g u a y
D. J. VAN VLIET

Tijdens ons bezoek aan de heer Marchesi maakten wij kennis met de heer 
Muriel, eveneens een liefhebber van succulenten. Hij nodigde ons uit ook 
bij hem te komen kijken, waar wij graag gehoor aan gaven en bestelden op 
de aangegeven dag een taxi en gingen op weg naar de tweede uruguayaanse 
liefhebber.
Hij woont een flink stuk buiten Montevideo en zelfs de taxichauffeur moest 
tot drie maal toe vragen naar de weg eer wij te bestemder plaatse arriveerden. 
De heer Muriel stond al op de uitkijk. Door het zoeken waren wij over de 
afgesproken tijd gekomen.
Reeds van buiten is te zien dat men op bezoek komt bij een liefhebber van 
planten. Zijn huis is aan alle zijden omringd door tuin (foto 1) waarin een 
pracht aan planten een visitiekaartje afgeven van de bewoners. Ofschoon het 
niet altijd in overeenstemming is, zijn dikwijls zulke echte liefhebbers mensen 
met een fleurig karakter.
Na de begroeting werd aanstonds met het cactusgesprek begonnen. Liefheb
bers uit twee zo enorm verschillende gebieden van de aarde hebben elkaar 
heel wat te vertellen. Wat is er eigenlijk het zelfde?
De heer Muriel is een werkelijke liefhebber. Hij kweekt zijn planten met geen
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ander doel dan alleen om er plezier aan te beleven en omdat de cactus hem 
boeit, om het even of het er een is uit Mexico of uit eigen land. De verzame
ling is dan ook gemengd en bestaat uit allerlei soorten met inbegrip van de 
andere succulenten.
Van beroep electrotechnicus vindt hij ondanks, misschien wel dankzij, zijn 
drukke werkkring voldoende tijd zich aan zijn hobby te geven. Dit ziet men 
direct aan de verzorging van het geheel. Tuin en kas waren keurig netjes en 
de planten bloeiden er lustig op los. (foto 2-3). Wat een typische indruk geeft 
dat op ons europeanen, bloeiende cactussen in een tuin. Wat dit betreft 
spreken de foto’s voor zichzelf.
Ook hier echter worden alle cactussen in de winter in de kas ondergebracht 
omdat dit jaargetijde in Uruguay ook niet is te vertrouwen. Een voordeeltje 
hierbij is, dat zij, niet zoals wij, moeten stoken in de winter en deze verder maar 
kort duren.
Ons bezoek viel begin oktober. Op de foto ziet men de planten buiten staan. 
Toch is de invloed van de beschermende kas merkbaar. Vele planten bloeiden 
reeds in de tuin die in de vrije natuur pas aan knopvorming toe waren.

Foto 1 (foto: v. Vliet; Foto 2 (foto: v . Vliet)

De tabletten zijn in trapvorm uitgevoerd (foto 4), waaruit het practisch inzicht 
van onze gastheer blijkt. De planten zijn in aarden potten opgepot. Hier en 
daar verschijnen de eerste plasticpotten waaraan hij de voorkeur geeft, doch 
ze zijn er nogal prijzig. Dit is de reden dat deze potten er nog maar weinig 
toepassing vinden. Een nadeel hier is dat het westland niet direct naast de 
deur ligt. Zo heeft alles zijn voor- en nadelen.
Na bezichtiging van de 1413 meter quadraat werd het gesprek in zijn huis 
voortgezet. Sinds vier jaar is hij cactusliefhebber. Hij was al jaren amateur 
plantenkweker en bracht enige cactussen mee van een vacantie. Dat doen wij 
zo ongeveer ook met die opuntia schijven van de Riviera. Nadien heeft hij dat 
uitgebreid en kwam in contact met de vier andere verzamelaars van Monte
video. Nadien is het uitgegroeid en werden verbindingen gelegd met lief
hebbers in Argentinië.
Er wordt geënt op Cereus undulatus, waarmee hij graag experimenteert b.v. 
zeven planten op een onderstam.
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Uitbreiding van het assortiment dus op vacantietochten maar ook zaait hij 
veel. Hiervoor gebruikt hij een kist die door middel van een 40 watt lamp op 
temperatuur gehouden wordt.
De potgrond stelt hij samen uit fijn gezeefde bladaarde gemengd met klei 
houdende grond uit zijn tuin en veel scherpzand. De planten buiten worden 
gegoten met pompwater. In de kas wordt regenwater gebruikt en eenmaal 
per maand wordt gegoten in de winter.
Wat insecten betreft, wortelluis komt voor evenals rode spint. Deze laatste in 
hoofdzaak op mammillaria’s.
Het mooiste stuk uit zijn verzameling is een enorme cristaat van Notocactus 
scopa die onmiddellijk in het oog springt zodra men het erf betreedt.
Deze prachtige plant werd ook op een vacantietrip gevonden, waarmee gezegd 
dat er in Uruguay nog meer geld op de straat ligt dan bij ons.
Aan alles komt een einde ook aan deze prettige bezoeken. Het koste dan ook 
moeite afscheid te nemen van de heer en mevrouw Muriel en van Uruguay, 
maar wij prijzen ons gelukkig ook deze belangrijkste kant van de liefhebberij 
hier te hebben gezien.

Foto 3 (foto: v. Vliet] Foto 4 (foto: v. Vliet)

En q u e te  n ie u w s
Een groot aantal leden - tot 10 oktober j . l .  waren het er 232 - heeft aan het 
verzoek van het Hoofdbestuur voldaan en het enquête-formulier ingevuld 
teruggezonden. Sommige leden hebben zelfs meer gedaan: zij hebben er een 
uitgebreid relaas van gemaakt. Een schat aan gegevens is binnengekomen. 
Het Hoofdbestuur verheugt zich over deze medewerking en dankt alle inzen
ders.
In de Hoofdbestuursvergadering van 10 oktober is een kommissie ingesteld, 
die de antwoorden zal analyseren. De voorstellen, die direkt uitvoerbaar zijn 
zullen uitgevoerd worden, de overigen zullen aan het Hoofdbestuur voorgelegd 
worden.
Neemt U het het Hoofdbestuur niet kwalijk wanneer U niet persoonlijk ant
woord terugontvangt. Dit zou te veel tijd vergen. Het is belangrijker spoedig 
een eindresultaat te zien.
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Ongeveer 1100 leden hebben derhalve geen enquete-form ulier ingeleverd. 
Het zou kortzichtig zijn, hieruit te concluderen, dat ruim 80%  der leden het 
volledig eens is met de huidige activite iten en het to t nu toe gevoerde beleid. 
V oor ons als bewerkers van de enquete is het echter wel be langrijk ten
minste enig idee te hebben, wat de redenen zijn waarom geen form ulie r in
gezonden is. W ij lopen anders het gevaar to t een ietwat eenzijdige eindcon
clusie te komen, vooral omdat een belangrijk percentage der thans ingezon
den form ulieren afkom stig is van leden, welke slechts kort to t zeer kort lid 
zijn van onze vereniging. (H arte lijk  dank 'jonge' leden, U hebt ons zeer veel 
materiaal verschaft, welke zeker in de toekom st voor U en de vereniging van 
nut zullen blijken te zijn).

SPECIALE MEDEDELING VOOR NIET-INZENDERS

Indien het invullen van alle vragen U teveel is, kunt U ons al b ijzonder van 
dienst zijn indien U het form ulier alsnog inzendt en, eventueel met weglating 
van Uw naam en adres de volgende gegevens verm eldt:

a) Sinds wanneer U lid bent
b) O f U afdelingslid dan wel 'verspre id ' lid bent
c) Een korte mededeling, waarom U het fo rm ulier to t nog toe 

niet ingezonden had
Die korte mededeling mag gerust variëren van:
'Het is goed zo, svp doorgaan’ J) to t 'W aarom zo veel moeite, het helpt toch 
allemaal n iets’.

MEDEDELING VOOR ALLEN

Het bewerken van de enquete b lijk t zeer tijdrovend te zijn. Op dit moment 
hebben nog niet alle leden der enquete-commissie kennis van de inhoud kun
nen nemen. Enkele gegevens zijn echter zo belangrijk, dat w ij menen U hier
van op de hoogte te mogen stellen voordat w ij aan het H oofdbestuur rapport 
uitgebracht hebben. Hier vo lg t het eerste bericht:
De heer A. J. de Looze, Lede 39 te Rotterdam is bereid lezingen te houden 
over 'verzorging, kweek, verm eerdering etc. van Phyllo ’s ’ aan de hand van ca. 
150 kleurendia’s.
Drs. W. Backuijs meldt ons bereid te zijn lezingen te houden over zijn zoölo
gische expedities naar de Canarische- en Slavagoseilanden, waarbij hij te 
vens de nodige aandacht heeft gewijd aan de Succulenten-planten.
Aan beide heren onze hartelijke dank. A fdelingsbesturen doe hier Uw voo r
deel mee, maar niet allemaal tege lijk  svp. Besef dat deze beide heren niet 
overal tege lijk  kunnen komen. Doe Uw aanvrage niet op te korte term ijn, ook 
sprekers hebben meer te doen dan alleen maar U en Uw afdeling een pret
tige en leerzame avond te bezorgen. De Enquete W erkgroep

Op verscheidene formulieren troffen wij mededelingen van deze strekking aan.

RECTIFICATIE

In het septem ber- en oktobernum m er afgedrukte artikel onder de rubriek 
'Lezers schrijven ’, dat was ingezonden door J. Theunissen van Goghlaan 98, 
Roosendaal, zijn een paar storende drukfouten ingeslopen. Op de 4e regel 
pag. 164 moet staan van enkele plankjes van 1,2 a 1,5 cm dikte. Bijna onder
aan moet staan in plaats van 2%  basudine oplossing 2%o basudine oplossing.
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W e rk g ro e p  v o o r S u c c u le n te n stu d ie
De najaarsbijeenkomst van bovengenoemde Werkgroep vond plaats op 18 en 
19 oktober j.l. op Kasteel Hoekelom te Ede.
De heer Sterk opende de zaterdagavond met een lezing over enkele interes
sante Echinocereussoorten, waarbij onder andere aan de orde kwamen: Ecrs 
blanckii, cinerascens, salmdijckianus, sciurus en pulchellus. Met goede color- 
dia’s werd e.e.a. duidelijk geïllustreerd.
De heer J. C. van Keppel gaf een kort verslag van zijn strijd tegen wolluizen 
in Succulenten. Vooral de Crassula’s kregen bij al de gebruikte contactgiften 
(Basudine, parathion, malathion e.a.) ernstige beschadigingen. Kasaerosol 
(o.a. Lyronogas van de firma Ligtermoet) gaf bij gebruik bladval. Bij de dis
cussie werd gesuggereerd, proeven te nemen met systeemgiften. Ook be- 
spuiting met Undeen zou te proberen zyn.
Undeen gebruikt men in de fruitteelt vooral tegen bloedluis, maar het bleek 
’by toéval’ ook een voortreffelijk middel te zijn tegen wortelluis bij cactussen. 
Verschillende grote cactuskwekers gebruikten dit middel voor de bestrijding 
van deze vaak onzichtbare vijand met een resultaat dat voor 100% afdoende 
was. Voor zover bekend, kwamen bij cactussen geen beschadigingen voor. 
De heer van Keppel blijft zeer geïnteresseerd voor alle inlichtingen, positief 
of negatief, die van belang kunnen zijn bij de bestrijding van wolluis in onze 
Crassula’s.
De met veel belangstelling tegemoet geziene lezing van de heren W. Meyer 
en G. Könings: ’Sistematik in der Bodenchemie mit dias von Pflanzen in 
Chemie-Erde', kon door ziekte van de heer Meyer geen doorgang vinden. 
Tot slot van de avond gaf de heer A. F. H. Buining een voortreffelijke voor
dracht over 'Het geslacht Copiapoa in Chili'. Natuurlijk weer met prachtige 
dia's van planten en plantengroepen op hun natuurlijke vindplaatsen. Te be
ginnen met de zuidelijkst voorkomende soort, C. pendulina en eindigend met 
de meest noordelijke, C. tocopillana, besprak de heer Buining de vijf secties 
waarin de geldig beschreven soorten van dit geslacht onder te brengen zijn. 
Ook enkele nieuwere soorten - C. hornilloënsis, boliviana, melanohystrix en 
tenebrosa - werden getoond. Mede door de aanwezige importen uit zijn col
lectie, kreeg men een goed beeld van de ware habitus van deze uitgesproken 
zonnekinderen. Het is in ons klimaat onmogelijk om ook maar bij benadering, 
dergelijke Copiapoa’s te kweken.
De getoonde dia’s van Copia's, uitgeplant in de tuin van F. Ritter (Chili), 
lieten meer dan duidelijk zien, hoe gemakkelijk Copia’s bij verandering van 
standplaats deformeren.
Op zondag 19 oktober experimenteerde de heer D. J. van Vliet met een 
nieuwe ’debating-methode’ in zijn voordracht: 'Natuur en Cultuur’. Het is al
tijd weer een genoegen om met de heer van Vliet in discussie te treden. 
Dit keer spitste e.e.a. zich toe op de problematiek van belichting en grond- 
samenstelling. Het zal menigeen wel niet duidelijk zijn geworden in hoeverre 
de heer van Vliet hier achter zijn 'al dan niet gefingeerde’, in ieder geval met 
veel verve geponeerde stellingen heeft gestaan.
Tot slot werd, traditiegetrouw, een bezoek gebracht aan de collecties van 
het I.V.T. te Wageningen.
Zoals reeds eerder in deze verslagen werd gemeld, de Werkgroep voor Suc
culentenstudie’ staat open voor ieder die werkelijk interesse heeft in Succu-
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lenten en bereid is zijn - haar - ervaringen en problemen in deze, op de bij
eenkomsten, in welke vorm dan ook, ter discussie te stellen.
De heer Boom zal een lijst met adressen van 'regelmatige' deelnemers aan 
de leden van de Werkgroep toezenden.
De heer Buining benadrukte nogmaals dat een tijdige opgave van deelneming 
noodzakelijk is, wil een bijeenkomst doorgang kunnen vinden. De datum van 
de volgende bijeenkomst werd vastgesteld op 21 en 22 maart 1970, wederom 
op Kasteel Hoekelom te Ede.

Z aad a an b ie d in g  c lich é fo n d s
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 ont
vangst niet meer, welke zaden men gekocht heeft.
BELANGRIJK
Geeft vooral vervangnummers op; weest hiermede niet te karig, want van ver
scheidene nummers is de voorraad spoedig uitverkocht. Zelfs wanneer U vlak 
na ontvangst van dit nummer de zaden bestelt, kan het voorkomen dat ver
schillende nummers al uitverkocht zijn. Wanneer U geen of te weinig vervang
nummers heeft opgegeven, zullen zaden worden verstrekt van soorten die met 
de gevraagde zoveel mogelijk overeenkomen.
Om moeilijkheden en correspondentie over de vervangnummers te voorkomen, 
geeft U zoveel mogelijk vervangnummers op, dit in het belang van U zelf. 
Tevens werkt dit een vlotte afwerking van de bestellingen in de hand.
Van de nummers, waarvan de pakjes slechts 10 of 15 zaden bevatten zal per 
bestelling maar één pakje worden afgegeven.
Bestelt uitsluitend per postgiro, door overschrijving of storting op rekening 
1 4 4 6 5  ten name van het Clichéfonds Succulenta, Amsterdam. Opgave van 
het verlangde nummer is voldoende, de naam behoeft er niet bij.
Betaling (buitenland) kan ook per postwissel aan Clichéfonds, W. Ruysch, 
Brinkstraat 49, Bennekom.
De bestelling zal worden uitgevoerd, zodra het verschuldigde bedrag is ont
vangen.
Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom.
Vele liefhebbers hebben wederom aan het bijeenbrengen van de zaden bijge
dragen, waarvoor de hartelijke dank van alle Succulentaleden.
De schenkers zijn; C. Alphen, Dorst; Dr. H. W. de Boer, Haren; C. Bommeljé, 
Scheveningen; A. F. H. Buining, Hamersveld; H. Bosman, Alblasserdam; H. de 
Graaf, Den Haag; I. V. T. succulentarium, Wageningen; A. E. Janssens, Den 
Haag; B. Jonkers, Coevorden; G. Lakiere, Diegen (België); Mevr. L. de Lange- 
van Aalderen, Bilthoven; P. Lensselink, Goor; C. Oskam, Enschede; L. H. 
Peters, Wageningen; M. G. Raymakers; C. Smulders, Eindhoven; O. C. Soldt, 
Scheveningen; M. C. van der Steeg, Eindhoven; W. Sterk, Stiphout; F. v. 
Strijen, Den Helder; Mevr. D. Tavier-Toonen, Heesch; Mevr. E. Verduin-de 
Bruyn, Beekbergen; D. v. Vliet, Den Haag; Mevr. H. Vriesendorp - van Aal
deren, Oostvoorne; Dr. G. J. Zwannikken, Vught.
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Z ad en  van  C actussen
30 cent per pakje

ACANTHOCALYCIUM
1 violaceum
2 species

ACANTHOLOBIVIA
3 tegeleriana

AREQUIPA
4 myriacantha
5 rittigii (15 zaden)
6 spinosissima FR 196 (15 zaden)

ARTHROCEREUS (Setiechinopsis)
7 mirabilis

ASTROPHYTUM
8 asterias (10 zaden)
9 capricorne (10 zaden)

10 capricorne senile
11 myriostigma
12 myriostigma columnare
13 myriostigma nudum (15 zaden)
14 myriostigma tulense (15 zaden)
15 ornatum
16 ornatum glabrescens
17 gemengd

AYLOSTERA zie Rebutia 
BLOSSFELDIA

18 fechseri
19 liliputana
20 liliputana (import Argentinië)
21 liliputana minima

BOLIVICEREUS zie Borzicactus 
BORZICACTUS
22 (Bolivicereus) samaipatanus FR 355
23 (Loxanthocereus) viridiflorus

BRASILICACTUS zie Notocactus 
CEPHALOCEREUS
24 senilis

CEREUS
25 aethiops (mooi blauw berijpt)
26 forbesii
27 peruvianus (15 zaden)

CHAMAECEREUS
28 silvestrii (15 zaden)

CLEISTOCACTUS
29 buchtienii
30 chacoanus
31 grossei
32 smaragdiflorus
33 strausii
34 villamontesii

35 species
36 gemengd

COPIAPOA
37 barquitensis FR 654
38 calderana FR 507 (15 zaden)
39 humilis
40 hypogaea FR 261
41 mollicula FR 525
42 montana FR 522
43 montana occulta
44 pendulina
45 streptocaulon
46 streptocaulon chanaral
47 tenuissima FR 540
48 gemengd

CORYPHANTHA
49 cornifera
50 difficilis
51 gladiispina
52 palmeri
53 radicans
54 radicans crassispina
55 reduncuspina
56 gemengd

CUMARINIA
57 odorata

DENMOZA
58 erythrocephala

DOLICHOTHELE
59 camptotricha
60 surculosa

ECHINOCACTUS
61 palmeri

ECHINOCEREUS
62 chloranthus
63 davisii (10 zaden)
64 fendleri
65 knippelianus (15 zaden)
66 pectinatus castaneus
67 pentalophus
68 primolanatus
69 procumbens
70 reichenbachii
71 salmdyckianus
72 triglochidiatus
73 gemengd

ECHINOFOSSULOCACTUS
74 arrigens (15 zaden)
75 confusus (15 zaden)
76 phyllacanthus (15 zaden)
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ECHINOPSIS (incl. Pseudolobivia)
77 ancistrophora
78 aurea
79 aurea fallax
80 chacoana
81 cinnabarina
82 eyriesii
83 eyriesii rosea
84 ferox (15 zaden)
85 fiebrigii
86 hamatacantha
87 huottii
88 kermesina
89 leucantha
90 leucantha gigantea
91 leucorhodantha
92 longispina
93 multiplex
94 multiplex hybride
95 obrepanda
96 obrepanda fiebrigii
97 oxygona
98 polyancistra
99 rhodantha (15zaden)

100 rojasii
101 rojasii albiflora
102 salpingophora (15 zaden)
103 silvestrii
104 tubiflora
105 turbinata
106 hybride
107 hybride (voor entstam)
108 gemengd

EPIPHYLLUM
109 hybride

ERIOCEREUS
110 bonplandii
111 guelichii
112 jusbertii (maar een pakje beschikb.)
113 martinii
114 pomanensis
115 gemengd

FEROCACTUS
116 pringlei

FRAILEA
117 asterioides (15 zaden)
118 castanea (15 zaden)
119 columbiana
120 dadakii
121 grahliana
122 horstii
123 knippelianus
124 pulcherrima
125 pumila
126 pygmaea
127 pygmaea aurea
128 uhligiana
129 H.U. 65 (15 zaden)

GLANDULIC ACTUS
130 uncinatus (5 zaden)

GYMNOCALYCIUM
131 andreae
132 anisitsii
133 asterium
134 baldianum
135 bodenbenderianum *
136 calochlorum
137 calochlorum proliferum *
138 chubutense * (15 zaden)
139 damsii
140 denudatum (10 zaden)
141 fleischerianum
142 friedrichii moserianum
143 gibbosum
144 gibbosum * (zeer variabel)
145 gibbosum nigrum
146 horridispinum
147 hybopleurum
148 joossensianum
149 knebellii
150 lafaldense
151 leptanthum * (10 zaden)
152 marsoneri *
153 mazanense
154 mihanovichii
155 mihanovichii stenogonum
156 monvillei (ourselianum) *
157 multiflorum
158 pflanzii
159 pflanzii albipulpum FR 397
160 platense
161 quehlianum *
162 quehlianum (stellatum)
163 quehlianum hennesii
164 quehlianum zantnerianum
165 ragonesii *
166 saglione
167 spegazzinii
168 stellatum (zie quehlianum)
169 venturianum (15 zaden)
170 gemengd

HAMATOCACTUS
171 hamatacanthus
172 setispinus
173 setispinus cachetianus

HORRIDOCACTUS zie Neoporteria 
ISLAYA
174 bicolor (15 zaden)
175 minor (15 zaden)

LOBIVIA
176 arachnacantha
177 backebergii
178 cinnabarina (15 zaden)
179 corbula
180 densispina (de z.g. L. famatimensis)
181 densispina leucomalla
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182 densispina scoparia
183 famatimensis (zie L. densispina)
184 haageana
185 incaica (15 zaden)
186 lateritia corbula
187 leucomalla (zie L. densispina)
188 marsoneri
189 pentlandii longispina
190 polaskiana
191 rebutioides chlorogona (15 zaden)
192 rebutioides sublimiflora (15 zaden)
193 rossii
194 sublimiflora (zie L. rebutioides)
195 tegeleriana
196 tiegeliana (15 zaden)
197 wrightiana
198 species
199 FR 459
200 gemengd

LOPHOPHORA
201 williamsii

LOXANTHOCEREUS (zie Borzicactus) 
MALACOCARPUS
202 arechavaletai
203 erinaceus
204 ernestii
205 sellowii
206 vorwerkianus
207 gemengd

MAMMILLARIA
208 albicoma (15 zaden)
209 aljibensis (15 zaden)
210 angularis
211 aurihamata
212 bocasana
213 bocasana (wit, 10 zaden)
214 bocasana *
215 bogotensis (10 zaden)
216 bogotensis columbiana
217 brauneana
218 celsiana
219 centricirrha (zie M. magnimamma)
220 compressa
221 coronaria
222 crocidata
223 densispina
224 duripulpa
225 elegans
226 elegans supertexta (10 zaden)
227 elongata
228 fuliginosa
229 hamata
230 hamata longispina (15 zaden)
231 hidalgensis
232 hoffmanniana
233 ingens
234 kelleriana
235 kewensis
236 kunziana

237 lanata
238 leucantha
239 longicoma
240 longihamata
241 magnimamma
242 martinezii
243 mazatlanensis
244 meiacantha
245 mercadensis (10 zaden)
246 microcarpa
247 mollihamata
248 monancistracantha (10 zaden)
249 mystax
250 nejapensis
251 nunezii (15 zaden)
252 occidentalis
253 occidentalis patonii
254 parkinsonii
255 perbella
256 perbella lanata
257 prolifera multiceps
258 rhodantha
259 rhodantha sulphurea
260 rhodantha (met rode dorens)
261 ritteriana (15 zaden)
262 saetigera
263 sanluisensis
264 schiedeana
265 seideliana (10 zaden)
266 sempervivi
267 sheldonii
268 shurliana
269 simplex
270 solissii
271 spinosissima
272 stenogon (rhodantha)
273 swinglii (10 zaden)
274 tetracantha
275 umbrina
276 villifera
277 webbiana (15 zaden)
278 wiesingeri
279 woodsii
280 zeilmanniana
281 gemengd

MEDIOLOBIVIA zie Rebutia 
MELOCACTUS
282 bahiensis
283 maxonii
284 neryi
285 peruvianus
286 gemengd

MILA
287 kubeana

NEOCHILENIA zie Neoporteria 
NEOPORTERIA (incl. Chileorebutia, 
Neochilenia, Horridocactus en 
Pyrrhocactus)
288 aerocarpa
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289 astrispinosa
290 bulbocalyx FR 965
291 cephalophora
292 duripulpa
293 esmeraldiana
294 fusca
295 glabrescens FR 710
296 hankeana
297 intermedia (10 zaden)
298 litoralis
299 mebbesii
300 mebbesii centrispina (15 zaden)
301 napina
302 odieri FR 499
303 paucicostata (15 zaden)
304 paucicostata viridis (15 zaden)
305 pilispina pygmaea
306 pulchella
307 pygmaeus
308 reichii
309 reichii fulva (15 zaden)
310 residua FR 203 (15 zaden)
311 scoparia (15 zaden)
312 subgibbosa (15 zaden)
313 taltalensis flaviflora (15 zaden)
314 tenubrica (15 zaden)
315 species
316 species (Horr)
317 gemengd

NOTOCACTUS

318 aciculatus (Species v. Vliet,
15 zaden)

319 apricus
320 arechvaletai H.U. 10 (10 zaden)
321 bommeljei
322 brasiliensis
323 ceaspitosus (minimus)
324 concinnus
325 concinnus (import Fecher)
326 floricomus flavispinus *
327 floricomus spinosissimus *
328 glaucinus gracilis
329 glaucinus depressus H.U. 61
330 graessneri (Brasilicactus)
331 graessneri albisetus (Brasilicactus)
332 haselbergii (Brasilicactus)
333 herteri
334 laetevirens H.U. 58
335 leninghausii (Eriocactus)
336 mammulosus
337 mammulosus rubra * (10 zaden)
338 mammulosus submammulosus
339 mammulosus submammulosus *
340 megapotamicus (v. Vliet 83 

15 zaden)
341 megapotamicus (van Vliet 83a 

(15 zaden)
342 megapotamicus (van Vliet 83 3,2)
343 mueller - melchersi
344 mueller - moelleri
345 nigrispinus

346 ottonis
347 ottonis (buenereri)
348 ottonis H.U. 37
349 ottonis minusculus 

(met zwarte dorens)
350 ottonis multiflorus
351 ottonis paraguayensis
352 ottonis schuldtii
353 ottonis tenuispinus
354 ottonis tortuosus
355 ottonis uruguayanus
356 ottonis villa-velhensis (10 zaden)
357 pampeanus
358 pampeanus * (Argentinië)
359 pulvinatus (Sp. van Vliet)

(10 zaden
360 rutilans
361 schumannianus
362 scopa
363 scopa ramosa (15 zaden)
364 scopa (met bruine dorens)

(15 zaden)
365 sessiliflorus *
366 submammulosis *

(zie N. mammulosus)
367 tabularis
368 species
369 gemengd

OPUNTIA
370 ficus indica
371 robusta
372 tomentosa
373 gemengd

OREOCEREUS
374 celsianus
375 trollii

OROYA
376 gibbosa (10 zaden)

PARODIA
377 aureispina
378 bueneckeri
379 camarguensis (15 zaden)
380 cardenasii
381 catamarcensis
382 chrysacanthion
383 comarapana FR 743
384 culpinensis *
385 gracilis FR 740
386 lafayata
387 maassii
388 macrancistra
389 mairanana
390 mairanana *
391 microsperma
392 microsperma brunispina
393 microsperma gigantea
394 microsperma sanguiniflora
395 multicostata
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396 mutabilis
397 mutabilis ferruginea
398 nivosa
399 ocampoi FR 385 (15 zaden)
400 paraguayensis
401 pseudostuemeri
402 purpureoaurea FR 1134
403 ritteri
404 rubellihamata
405 rubriflora
406 saint-pieana
407 sanagasta
408 schuetziana
409 schwebsiana
410 schwebsiana appianata
411 setifera
412 stuemeri
413 tilcarensis
414 uhligiana
415 species salta
416 gemengd

PFEIFFERA
417 gracillis FR 882 
419 ianthothele

PHYLLOCACTUS
419 hybride (10 zaden)

PYRRHOCACTUS (zie Neoporteria) 
REBUTIA (incl. Aylostera (Ayl.), 
Digitorebutia (Dig.) en 
Mediolobivia (Med.)
420 (Med.) aureiflora
421 berylloides
422 caespitosa
423 chrysacantha
424 citricarpa
425 deminuta
426 einsteinii (10 zaden)
427 (Ayl.) fiebrigii
428 fusca (15 zaden)
429 grandiflora
430 (Ayl.) kupperiana
431 marsoneri
432 minuscula
433 nitida FR 796
434 (Med.) orurensis
435 (Med.) pectinata neosteinmannii 

(15 zaden)
436 (Dig.) peterseimii (15 zaden)
437 (Ayl.) pseudodeminuta
438 pulvinata FR 766

439 (Ayl. pulvinosa
440 (Dig.) pygmaea
441 (Dig.) ritteri
442 (Ayl.) robustispina FR 84
443 scarletea
444 senilis aurescens
445 senilis elegans
446 senilis iseliniana
447 senilis kesselringiana
448 senilis lilacino-rosea
449 senilis violaciflora
450 senilis winteriana
451 (Ayl.) spegazziniana
452 (Ayl.) spinosissima
453 tricolor
454 violaciflora carminea
455 violaciflora densispina
456 vulpina FR 939 (15 zaden)
457 xanthocarpa
458 xanthocarpa salmonea
459 FR 756 (bloem oranje)
460 FR 762
461 species donald (rood bloeiend)
462 species
463 gemengd

RHIPSALIS
464 purpusii

SETIECHINOPSIS (zie Arthocereus) 
SOEHRENSIA
465 korethroides (15 zaden)
466 smrziana (15 zaden)

TOUMEYA
467 klinkeriana
468 (turbinicarpus) lophophoroides
469 macrothele (10 zaden)
470 (turbinicarpus) species (15 zaden)

TRICHOCEREUS
471 camarguensis
472 candicans
473 courantii (goede onderstam)
474 huascha
475 pachanoi (matucanensis)
476 terscheckii
477 thelegonoides
478 gemengd

WEINGARTIA
479 cumingii (15 zaden)
480 pulquinensis

Z ad en  v a n  V etp lan ten
ALOE

481 bellatula (15 zaden)
482 parvula
483 rauhii

ANACAMPSEROS
484 rufescens

BOWIEA
485 volubilis
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CRASSULA
486 hemisphaerica
487 milfordae hybriden
488 picturata hybriden

DINTERANTHUS
489 vanzylii
490 wilmottianus

DYCKIA
491 encholirioides
492 sulphurea

ECHEVERIA
493 harmsii

EUPHORBIA
494 obesa (3 zaden)
495 meloformis (5 zaden)

FAUCARIA
496 britteniae (15 zaden)
497 candida (15 zaden)
498 creme-flower (15 zaden)
499 tigrina
500 tuberculosa (15 zaden)
501 gemengd

GASTERIA
502 armstrongii
503 gemengd

GLOTTIPHYLLUM
504 latum (10 zaden)
505 neilii
506 salmii
507 gemengd

HECHTIA
508 species

HEURNIA
509 penzigii (10 zaden)

KALANCHOE
510 peteri Werd.

LITHOPS, levende steentjes
511 aucampiae
512 aucampiae koelemanii
513 bella
514 bella eberlanzii
515 bella lericheana
516 brevis
517 bromfieldii
518 christinae
519 comptonii
520 deboerii
521 dinteri
522 dinteri multipunctata
523 divergens amethystina
524 divergens divergens

dorotheae
edithae (15 zaden)
elishae
erniana
erniana witputzensis
franciscii
fulleri
fulleri brunnea
fulviceps
gesinae
gesinae annae
glaudinae
gracilidelineata
gulielmi
helmuthii
herrei
herrei geyeri 
herrei hillii 
insularis 
julii littlewoodii 
julii pallida 
julii reticulata 
karasmontana
karasmontana mickbergensis 
karasmontana opalina 
karasmontana (signalberg) 
karasmontana summitatum 
lesliei
lesliei hornii 
lesliei minor 
lesliei venteri 
localis
localis peersii
localis terricolor
marmorata
marthae
mennelii
meyeri
olivacea
optica
otzeniana
pseudotruncatella alpina 
pseudotruncatella brandbergensis 
pseudotruncatella dentritica 
pseudotruncatella edithae 
pseudotruncatella elisabethae 
pseudotruncatella mundtii 
pseudotruncatella 
pseudotruncatella volkii 
ruschiorum 
ruschiorum nelii 
salicola
schwantesii gebersi 
schwantesii kunjasensjs 
schwantesii nutupsdriftensis 
schwantesii rugosa 
schwantesii schwantesii 
schwantesii triebneri 
schwantesii urikosensis 
turbiniformis 
verruculosa inae 
verruculosa verruculosa

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
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587 villetii
588 viridis
589 werneri
590 weberi
591 gemengd
OPTHALMOPHYLLUM
592 caroli
593 pillansii
OROSTACHYS
594 malacophyllus
PLEIOSPILOS
595 archeri
596 bolusii
597 hilmarii

598 willowmorensis
599 gemengd
SEMPERVIVUM
600 gemengd
STAPELIA
601 concinna
602 nobilis
603 variegata
TITANOPSIS
604 calcarea
CONOPHYTUM
605 gemengd

Uit de  a fd e lin g en

AFD. ZWOLLE
Hoewel de afdeling na het verslag over de 
jaarvergadering in januari zich in deze 
rubriek niet meer heeft gepresenteerd, 
hebben de activiteiten niet stilgelegen. De 
bijeenkomsten die iedere laatste vrijdag
avond van de maand (in december a.s. 
echter de 16e!) worden gehouden, worden 
goed bezocht.
In februari heeft onze voorzitter, de heer 
G. Hanekamp, een lezing gehouden over 
het geslacht Gymnocalycium. Na iets over 
de naamgeving, de indeling en de groei
plaats te hebben verteld, werden de ken
merken en de kweekwijze uitvoerig be
handeld. De lezing over dit dankbaar 
bloeiende en mede daardoor in vele ver
zamelingen voorkomende geslacht had een 
aandachtig gehoor en onze kennis van de 
planten werd weer vergroot.
Nadat onze voorzitter in maart een serie 
dia’s had vertoond van bloeiende cactus
sen, werd de bijeenkomst in april gewijd 
aan een discussie over de zaairesultaten 
en het verspenen, leder lid bracht zijn 
eigen werkwijze en zijn daarmee opge
dane ervaringen naar voren. Dat hierbij 
vele andere problemen en aspecten naar 
voren kwamen spreekt haast vanzelf en 
verlevendigde de discussie bijzonder.
Op de bijeenkomst in mei werd door de 
voorzitter aandacht besteed aan niet-suc- 
culenten en wel aan de orchideeën. Aan 
de hand van dia's werd deze zeer inte
ressante en prachtig bloeiende 'edel'plant 
aan ons geopenbaard.
In de zomermaanden werden meerdere

kasbezoeken gehouden en een excursie 
naar Eindhoven. Ook werd door een aan
tal leden de door de afdeling IJsselstreek 
georganiseerde ruilbeurs bezocht.
Na de vakanties werd in augustus door de 
voorzitter een lezing gehouden over het 
kleine maar mooie geslacht Islaya, terwijl 
de secretaris in september een uiteenzet
ting gaf over de behandeling van onze 
planten. Op deze bijeenkomst werd me
vrouw Van Vemde gekozen tot nieuwe 
penningmeesteresse.
Het gelegde contact met IJsselstreek (ruil
beurs) werd verstevigd en ook de afdeling 
Hoogeveen werd daarbij betrokken met als 
resultaat dat op 31 oktober j.l. de heer 
Van Vliet uit Den Haag een lezing kon 
houden voor een groot aantal liefhebbers, 
die van heinde en ver (o.a. uit Heerenveen, 
Hengelo, Ruurlo en Ermelo) naar Zwolle 
waren gekomen. Ook van de uitgenodigde 
verspreid wonende leden in de wijde om
trek waren velen aanwezig, zodat uiteinde
lijk 63 leden en introducés (waaronder 
één uit Canada) de lezing bijwoonden. Dit 
was bijzonder verheugend en niet verwon
derlijk als men de spreker kent. De heer 
Van Vliet vertelde op zeer boeiende en 
geestige wijze over zijn reis door Argen
tinië en Uruguay en liet daarbij aan de 
hand van vele dia's ons veel zien over de 
omstandigheden in die landen, de flora 
maar vooral over de cactussen op hun 
oorspronkelijke groeiplaatsen. Dat deze 
regionale bijeenkomst daardoor zeer ge
slaagd is, behoeft geen betoog.

R. J. KRABBENDAM, secretaris
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AFD. GOOI en EEMLAND
Op onze afdelingsbijeenkomst van 7 okt. 
j.l. werd na een kort openingswoord van 
de voorzitter deze plaats afgestaan aan 
onze gast van deze avond, de heer D. J. 
v. Vliet, die zou spreken over zijn reis 
naar Zuid-Amerika.
Een van de vragen die in het begin al ge
steld werd door een van de leden, hoe 
komt men er toe zo iets te gaan onder
nemen, waarop de heer v. Vliet antwoord
de als je steeds maar dat ruzie maken 
leest van diverse cactus-specialisten over 
de naamvoering etc. van bepaalde planten, 
dan ga je zelf maar eens poolshoogte 
nemen.
Mede-reisgenoot was de heer Rausch uit 
Wennen. Uitgangspunt in Zuid-Amerika 
was de stad Buenos Aires. Van daaruit 
gingen wij met hem op reis door Bolivia, 
Argentinië en Uruguay.
Niet alleen de cactussen maar ook de be
geleidende planten kregen de volle aan
dacht en niet te vergeten de vele beleve
nissen die soms veel hilariteit te weeg 
brachten.
Omstreeks tien voor elf werd het verhaal 
afgesloten met de afspraak volgend jaar 
nog een avond aan deze reis te wijden. 
Wij zullen dan zeker weer allemaal ge
boeid luisteren.

N. G. HAFKAMP, secretaris, 
v. Amstellaan 10, Loenen a.d. Vecht

AFD. ROTTERDAM

Op 16 okt. heeft de heer A. F. H. Buining 
voor onze afdeling een lezing gehouden 
over zijn studiereizen door de Cactusge- 
bieden van Zuid-Amerika.
Aan de hand van zeer mooie dia's hebben 
wij hem kunnen volgen op de somtijds 
zeer moeilijke tochten door woeste gebie
den. De boeiende lezing werd met grote 
belangstelling gevolgd en gaf aanleiding 
tot het stellen van vragen. Een avond die 
wij niet licht zullen vergeten.
8 november was de heer J. C. van Keppel 
in ons midden en heeft een lezing gehou
den over "Stiefkinderen in de Succulen
tenwereld".
De heer Van Keppel is specialist op het 
gebied der Vetplanten. Hij heeft ons inder
daad heel wat van de schoonheid der Vet
planten laten zien, hoewel de cactussen 
niet geheel werden vergeten.
Ook dit is een leerzame avond geweest, 
die menig toehoorder zal hebben doen be
sluiten bij zijn cactussen ook meer aan
dacht aan de Vetplanten te geven.
Onze eerstvolgende bijeenkomst, zaterdag 
7 december.

Sluiting van het verenigingsjaar in gezellig 
samenzijn, terwijl de heer A. H. de Looze, 
bij dia's zal vertellen over het "Natuur
reservaat de Grote Peel” .

J. L. de SLEGTE
AFD. AMERSFOORT
Zo is dan op maandag 20 oktober j.l. de 
afdeling Amersfoort opgericht en hopen 
wij met elkaar een leerzame en gezellige 
club te vormen.
Het bestuur werd als volgt samengesteld: 
Dr. J. P. E. Sperna Weiland, Gr. v. Prinste
renlaan 38, Amersfoort, voorzitter;
G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort, se
cretaris;
P. v. Veen, Zangvogelweg 53, Amersfoort, 
penningmeester, postgiro 738453.
De afdelingscontributie werd vastgesteld 
op ƒ 0,50 per maand.
Er werd afgesproken om iedere derde 
maandag van de maand bijeen te komen. 
Op deze avonden zullen wij wat planten 
bespreken en zullen er dia’s vertoond 
worden door de heer Buining. Ook zullen 
wij iedere keer een verloting houden van 
door de leden meegebrachte en ter be
schikking gestelde planten om zodoende 
de afdelingskas een beetje te spekken.
De eerstvolgende bijeenkomsten worden 
gehouden op:
15 december, ten huize van A. F. H. Bui
ning, Burg. de Beaufortweg 10, Hamers- 
veld.
19 januari ten huize van de heer C. M. 
Geerars, Emmalaan 14, Amersfoort.

G. LINK, secretaris

Nieuwe Leden
W. Gennissen, Borchgravestraat 35, 
Veldhoven N.Br.
H. Hekman, Rembrandtstraat 3, 
Nietap/Leek
Mevr. M. G. H. Kroes, Voetiuslaan 29 II, 
Arnhem
Peter van Steijn, Wassennaarseweg 7, 
De Zilk
H. Gregoire, Grimbeertstraat 5a, 
Maastricht
A. Verkerk, Narvikstraat 3, Puttershoek 
Z.H.
M. J. de Waal, Gulhofstraat 39,
Ophemert (bij Tiel)
A. Kievits, Wolfstraat 76, Nijmegen 
v. d. Driesche, van Schaikstraat 25, Oss 
D. Abbenes, Wilhelminastraat 107,
Den Helder
M. Zwijns, Mauritslaan 7, Rijswijk Z.H. 
Ds. A Groot, Laan van Meerdervoort 815, 
’s-Gravenhage

203



Vanaf januari zal voortaan elke maand een artikel verschijnen waarin aan
dacht besteed zal worden aan de werkzaamheden, die in de komende maand 
in Uw verzam eling ve rrich t zullen moeten worden. De verzorging van deze 
artikelen is in handen van de heren G. M. J. Linssen (Venio) en J. H. Slabbers 
(Roermond).
Het korrespondentie-adres w ordt:
G. M. J. Linssen, Jacob C atsstraat 61, Venlo.
Aarzel niet met Uw vragen te komen, dan zijn de heren op de hoogte van 
wat U w ilt weten en spaar ook Uw komm entaar niet. Z ij zijn er zich van 
bewust, dat zij niet onfe ilbaar zijn en bovendien le idt e r meestal meer dan 
één weg to t het doel.

Te koop: wegens ziekte klein kasje 

met plm. 70 cactussen t.e.a.b.

C. den Boef, Sweelinckstraat 66,

Slikkerveer.

RU ILEN: ENKELE VERKADE A L B U M S
"C A C T U S S E N ”  tegen  andere  c a c tu s lite ra 
tu u r o f tegen  cactussen.
Tevens te  koop  gevraagd c a c tu s lite ra tu u r 
(boeken en t ijd s c h rifte n ), in he t b ijzo nder 
" D ie  C a c ta ca e ”  van C . B ackeberg .

J. REDERT,
M r. T ro e ls tra s tra a t 7, V la a rd in g e n  
te le fo o n  010 - 345228

D. B O U W M A N

Import-Export

GROTE SO R TER IN G  C A C T U S S E N

EN P R IM A  VETPLANTEN

Van K oppenw eg 4 N a a ld w ijk  T e l. 01740-5168

Succulentenkwekerij
H . v a n  D O IM K E LA A R

Werkendam - Tel. 01835-430

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1969 
Regelmatig nieuwe importen.
Zondags gesloten.

W A T  B E T E K E N T  DIE N A A M
D O O R  L. C . K O O R E V A A R
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namen van succulenten

Het boek w ord t U toegezonden na ontvangst van ƒ 3,50 per postw issel 
of storting op postrekening 70806 t.n.v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredase- 
weg 54, Rijsbergen N.Br.
Vice-Voorzitter: H. van BEEK, Booten- 
makersstraat 89, Zaandam. 
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. 
A. M. VERDUIN-de BRUYN, Koningsweg 
2. Beekbergen. Tel. 05766- 1840.
2e Secretaris: J. de GAST, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo.
Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, 
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De vetgedrukte  c ijfe rs  verw ijzen naar de afbeeldingen

Adenium obesum, 160 
Andromischus schaeferianus, 107

— schuldtianus, 140, 141 
Aylostera deminuta, 39

Cereus fernambucensis, 189 
Conophytum smorenskaduense, 33, 34

— taylorianum var ernianum, 51,
52, 53, 54
— taylorianum var taylorianum, 51, 
52, 53, 54

Coryphanta bumamma, 17, 18, 19
— hesteri, 68
— vivipara, 69

Cylindrorebutia aurantinida, 20, 21, 176,
177
—  einsteinii, 20, 21
— schmiedekeniana, 20, 21, 176

Digitorebutia euanthema, 22
— fuausciana, 176, 177
— haagei, 20, 21, 176, 177
— nigricans, 20, 21, 22, 176, 177
— orurensis, 176, 177
— petersheimii, 22
— ritteri, 176, 177

Echinopsis leucantha, 171
— melanopotamica, 171
— nigra, 169, 170 

Echinocereus blanckii, 138, 139
— enneacanthus, 121, 122
— poselgerianus, 137, 139
— pulchellus, 126
— sciurus, 105, 106
— viereckii, 1, 2 

Epiphyllum hybr. Aristocrat, 154
— hybr. Grace Mary, 159
— hybr. Prince Charming, 155
— hybr. Space Rocket, 153
— hybr. Sun Goddess, 158 

Escobaria hesteri, 65, 66, 69

Frailea cataphracta, 27
— schilinzkiana, 27

Gasteria armstrongii, 145, 146, 147 
Gymnocalycium fleischerianum, 27

— friedrichii, 27
— magatae, 42
— pflanzii, 41
— tudae, 42

Homalocephala texensis, 109

Lithops bromfieldii, 131
— framesii, 130
— fulviceps, 129, 130
— helmuti var albiflora, 143
— herrei var plena, 142
— insularis, 131
— julii var pallida, 142
— karasmontana, 186
— lactea, 142
—  lydiae, 129
— marmorata, 130
— martae, 130
— optica, 130
— optica var rubra, 130
—  pseudotruncatella var alba, 142
187
—  schwantesii, 131
—  vallis mariae var margaritae, 9
10
— verruculosa var glabra, 188
— verruculosa var inae, 188
—  verruculosa var verriculosa,
188
— werneri, 129, 130, 142, 144

Mammillaria saboae, 92, 93 
Melocactus melocactoides, 189

— violaceus, 190

Notocactus graessneri, 26
— haselbergii var stellatus, 26
— ottonis var vila velhensis, 26
— rauschii, 3, 4, 5

Opuntia microdasys e.v. 'Albispina',
49, 50



Pachypodium geayi, 161 
Pseudopilocereus glaucescens, 162

Rebutia berylloides, 72, 73
—  calliantha, 72, 73
—  chrysacantha, 72, 73
—  deminuta, 39
—  grandiflora, 72 73
—  hyalacantha, 72, 73
—  knuthiana, 72, 73
—  marsoneri f. sieperdaiana, 72, 
73

—  minuscula, 72, 73
—  violaciflora, 72, 73
—  wessneriana, 73 

Rhipsalis pentaptera, 6

Selenicereus pteranthus, 33, 34
—  setaceus, 189

Trichodiadema densa, 89

Uebelmannia gummifera forma cristata,
180
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