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E c h in o c e re u s  m e rk e ri hildm.

W. STERK

Ook van deze soort is er mij geen materiaal bekend waarvan de herkomst met 
zekerheid bekend is. Gewoonlijk zijn de hier aanwezige planten uit geïmpor
teerde zaden gekweekt. Waar deze zaden verzameld zijn is niet bekend. Daar 
er bij de liefhebber in Europa niet zo veel belangstelling bestaat voor de nogal 
groot wordende Echinocereussoorten, zullen we voor meer gegevens over 
deze planten moeten wachten, tot er in Mexico meer planten in de natuur zijn 
onderzocht.
Het uitvoerverbod van planten uit Mexico is zeker geen aanmoediging om daar 
ter plaatse een onderzoek te gaan verrichten, zoals dit in de Zuid-Amerikaanse 
landen in de laatste jaren wel is gedaan.
De uit zaad gekweekte planten blijven hier meestal kleiner dan de in de be
schrijving opgegeven maten. Ook zijn ze dikwijls niet zo sterk bedoornd. De 
hier afgebeelde plant bloeit dit jaar voor de eerste keer. De afmetingen zijn 
ongeveer de helft van de beschreven plant. De dikte is slechts 6 cm. Volgens 
de beschrijving kunnen ze 12 tot 15 cm worden. Ook de hoogte, die opgege
ven wordt tot 40 cm is bij mijn plant niet meer dan 16 cm. De glasachtige, voor
al in het begin, witte doorns zijn bij deze plant tot ruim 2 cm, volgens de be
schrijving zouden ze 5 cm kunnen worden.
Deze soort is naar mijn mening verwant met Echinocereus cinerascens. Het 
lijkt mij zelfs waarschijnlijk dat het bij nader onderzoek beter zou zijn deze 
soort als een vorm of variëteit van deze te beschouwen.

Van Echinocereus cinerascens is bekend dat het een zeer variabele soort 
is. Daar bij mij nog geen enkel exemplaar daarvan gebloeid heeft, heb ik de 
bloemen niet kunnen vergelijken.

S e t ic e re u s  ïco sa g o n u s  (H.B.K.) Backbg.

S. K. BRAVENBOER

DE GOUDEN CEREUS

Onder de vele zuid-amerikaanse cereussoorten vinden we de Seticereus 
icosagonus (H.B.K.) Backbg., een prachtige goudgeel dicht bedoornde plant, 
die niet zo groot wordt en waar we veel plezier aan kunnen beleven.
De stammen worden ongeveer 60 cm. lang en zijn 3-5 cm. in doorsnee, terwijl 
het aantal ribben varieert van 15-20. De doorns zijn talrijk in de dicht opeen 
staande areolen geplaatst en zijn prachtig geel gekleurd, later worden ze 
meer bruin. Als de planten wat ouder worden gaan ze uitstoelen en kunnen 
dan mooie groepen vormen.
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De bloei begint als de plant 4 a 5 jaar oud is en de stammen dan ongeveer 
veertig cm. lang zijn geworden.
Aan mijn bloeibare planten zijn de bloemen van 4,5 tot 5,5 cm lang.
Op de monding van de bloem, is een ring meeldraden geplaatst. De meeldraden 
welke de ring vormen, beginnen niet op de plaats van de ring, maar gaan in 
werkelijkheid verder naar beneden tot aan de zg. nectarkamer. Zij zitten 
daarbij vast verbonden op de binnenzijde van de bloembuis, keurig netjes 
naast elkaar. Heel voorzichtig kan men ze van de bloembuis aftrekken. Vanaf 
de nectarkamer zijn ook nog lange meeldraden ingeplant. De nectarkamer 
zelf bestaat uit aaneengegroeide meeldraden.

Seticereus icosagonus f° t0 van schrijver

Beschrijving van de bloem:
Vruchtbeginsel groen, bloembuis vleeskleurig, schubben vleeskleurig, naar de 
punt geelachtig met scherpe bruine spits. Buitenste bloemblaadjes oranjerood, 
aan de top naar roze uitlopend met een enigszins donkerder middenstreep. 
Binnenste bloemblaadjes oranjerood, naar de top roze uitlopend.
Meeldraden, van onder wit naar boven roze, helmknoppen geel.
Stijl, wit, langer dan de meeldraden, de stempels, 8 in getal zijn licht groen. 
Het zijn zeer rijke bloeiers en in gunstige jaren met veel zonneschijn laat 
iedere bloeibare stam drie tot viermaal 10 tot 25 bloemen zien, welke heel 
mooi oranje zijn. Als de plant bloeibaar wordt, beginnen aan de kop lange 
zachte borstels te groeien die meestal gebogen of gekruld zijn, zodat de 
bloeistreek als het ware een flinke kuif krijgt, waartussen dan op een later 
tijdstip de knoppen ontwikkelen.
De rechtopstaande stammen bloeien meestal aan de kant welke door de zon 
wordt beschenen.
In de natuur gaan de oudere stammen vaak liggen, om dan kruipend verder 
te groeien. De koppen van deze liggende stammen zijn steeds enigszins

3



opgericht zodat deze dan loodrecht het zonlicht ontvangen en dan komen de 
bloemen aan alle kanten te voorschijn. W ij kunnen door onze planten schuin 
te plaatsen o f door oudere planten hun gang te laten gaan, zodat ze een 
kruipende houding aan gaan nemen, hetzelfde bereiken en we zien dan ook 
overal rondom de koppen een dichte lange ku if met vele bloemen verschijnen. 
O ver de Seticereus icosagonus is in de loop der jaren heel wat geschreven, 
waar ik heel beknopt op in w il gaan.
Het is al v rij lang geleden dat de plant voo r de eerste maal gevonden en 
beschreven werd. In 1823 hebben Humboldt, Bonpland en Kunth de eerste 
beschrijving opgesteld. De vindplaats was Ecuador en zij gaven de plant de 
naam Cactus icosagonus H.B.K.
Al spoedig daarna in 1828 heeft de Candolle de geslachtsnaam Cactus ver
anderd in Cereus, dus werd het toen Cereus icosagonus (H.B.K.) DC. 
In zijn boek "D ie  C actaceae”  plaatste Backeberg onder Seticereus icosagonus, 
in de lijs t der synoniemen, de naam Cereus isogonus K. Sch.
Nu heeft prof. K. Schumann in zijn Gesam tbeschreibung 1897-1903 een plant 
beschreven onder de naam Cereus isogonus K. Sch. met als verspreid ings
gebied Zuid-Am erika o.m. het Andesgebergte. De tekst van deze beschrijving 
kom t op een aantal punten vrijw el overeen met beschrijvingen van de S. ico
sagonus, de bloem echter kende Schumann niet.

M aar toch behoeft deze plant nog niet S. icosagonus te zijn. Het kan net zo 
goed een C leistocactus zijn die later onder een andere naam is beschreven, 
o f een plant die nooit meer is teruggevonden. Het is mij niet bekend of er 
ergens in de co llecties een plant aanwezig is onder de naam Cereus isogonus. 
In hetzelfde w erk geeft K. Schumann de naam C. icosagonus DC. op, als 
een niet bekende soort. Het sch ijn t dus dat omstreeks de eeuwwisseling de 
icosagonus n iet in Europa aanwezig was. D it zou men ook kunnen afleiden 
aan het fe it van de lange periode w elke tussen de eerste beschrijvingen en 
het wederom verschijnen in de lite ra tuur ligt.
W eber verandert op zijn beurt in 1904 de geslachtsnaam en het w ord t nu 
C leistocactus icosagonus (H.B.K.) W. O f W eber de plant toen zelf heeft 
kunnen bestuderen of dat hij enkel maar op de literatuurgegevens af is gegaan 
is niet bekend.
Britton & Rose hebben de plant wel bestudeerd nadat Rose verschillende 
exemplaren in het jaar 1918 had verzameld in Ecuador, bij Nabon. Deze plan
ten hadden bloemen van acht cm. lengte.
Planten die hij enige dagen later vond hadden bloemen van v ie r en een halve 
cm. lengte. De vindplaats van deze planten was Tablön de Ona.
In 1920 hebben zij onze plant in hun grote drie-delige w erk "The C actaceae" 
ondergebracht bij Borzicactus en werd het dus Borzicactus icosagonus (H.B.K.) 
Br. & R. In deel II van "The C actaceae" van Br. & R. vinden we op blz. 163 
en 226 notities en beschrijvingen betreffende Borzicactus aurivillus (K. Sh.) 
Br. & R.

Inderdaad heeft K. Schumann in Kakteenkunde 1903 een plant beschreven als 
Cereus aurivillus K. Sch.
Vele jaren is de naam aurivillus gebruikt voo r de S. icosagonus en op de 
kwekerijen komen we deze naam nog dikw ijls  tegen.
Berger in Kakteen 1929-143, geeft twee beschrijvingen vlak achter elkaar, de 
eerste van Cereus icosagonus en de tweede van Cereus aurivillus.
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Seticereus
icosagonus

foto 
van de 
schrijver

In deze beschrijvingen zien we voor icosagonus als groeiplaats aangegeven 
Ecuador en voor de aurivillus, Peru.
De doorns zouden bij icosagonus heldergeel zijn en de bloemen 7-8 cm. lang, 
wit en bruin behaard en de bloemblaadjes rood of oranje.
Bij aurivillus zou de bedoorning glashelder zijn, met alleen de middendoorns 
goudgeel, de bloem 6 cm lang, de bloembuis lakrood met schubben en weinig 
wol en enigszins scheef gebouwd. Of het hier dezelfde plant betreft of een 
variëteit is ondanks de weinige verschillen in de beschrijvingen toch echt niet 
te zeggen.
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O ver de sterk uitgroeiende borstels bij de b loeirijpe planten werd to t h ier toe 
door geen enkele auteur iets geschreven.
Backeberg stelde in 1936 het geslacht Seticereus op en geeft in zijn w erk 
"D ie  C actaceae" 4 soorten met 2 variëteiten aan: 
o.m. Seticereus icosagonus
a. var. oehmeanus
b. var. aurantiaciflorus.
Seticereus humboldtii 
Seticereus roezlii 
Seticereus chlorocarpus.
Backeberg heeft voor hij het geslacht Seticereus opstelde de icosagonus 
ingedeeld bij Binghamia (la ter Haageocereus). Hij wees als eerste op de lange 
dunne borstels in de bloeistreek, welke kunnen uitgroeien to t een ku if die de 
hele kop van de plant omhult.
De bloem geeft hij aan met een lengte van 8 cm en de groeiplaats Zuid 
Ecuador to t Noord Peru.
Prof. Rauh geeft in zijn w erk over Peru, voo r icosagonus een bloem lengte op 
van 5 cm.
Backeberg geeft in "D as Kakteenlexikon”  nog een derde varië te it aan, nl. 
S. icosagonus var. ferrugineus, w at w e llich t een natuurhybride is tussen 
icosagonus en humboldtii.
In "D ie  K akteen" van Krainz en Buxbaum is de Seticereus icosagonus evenals 
de andere soorten w eer ondergebracht bij Borzicactus, daar er echter nog 
geen nadere geslachtsbeschrijv ing van Borzicactus in Die Kakteen is gegeven, 
is het niet m ogelijk om hier nader op in te gaan.
De oudste plant w elke ik heb is nog eer exemplaar uit importzaden van voor 
1940. In 1957 heb ik zaad van icosagonus gezaaid, afkom stig van R itter uit 
Noord Peru. De planten welke daar uit gekomen zijn, w ijken weinig o f niets af 
van het oude exemplaar, ook wat de bloemen betre ft niet.
W at het kweken van deze planten be tre ft w il ik nog het één en ander op
merken. De zaden kunnen we op de gewone w ijze uitzaaien in het voorjaar 
en zonder veel moeite zullen we na een jaa r zaailingen hebben van ongeveer 
3 cm doorsnede, w ant de icosagonus groe it het eerste jaa r als een bolletje, in 
tegenstelling to t b.v. de cleistocactussen die het eerste jaar altijd heel slank 
en dun blijven.
We moeten wel oppassen dat in het najaar en de w in te r de zaailingen niet 
te nat of te koud staan, want daar zijn ze gevoelig voo r en vallen dan 
gem akkelijk weg.
Hoewel het m ogelijk is om de planten op eigen w orte l op te kweken, b lijft 
d it toch een langdurige geschiedenis voor ze gaan bloeien en het risico is 
groot dat de planten mede door hun lichte en niet zo heel sterk w ortelgestel 
ook als grote plant snel kunnen worden aangetast en dikw ijls  wegvallen. 
Het is dan ook veel beter de éénjarige zaailingen te enten op een niet te zware 
entstam, die flink  aan de groei is. W at d it voor een stam is, is niet zo belang
rijk, w ant het daarop volgende jaa r moet als de geënte kop flink  is uitgegroeid 
to t ongeveer 4-5 cm kort worden afgesneden en overgeënt worden op een 
zeer zware stam, lie fst een Trichocereus spachianus met een doorsnede van 
5-6 cm. We zijn dan het dunne ondereind kw ijt en de geënte plant groeit 
breed en stevig op en ze zal niet zo gauw omzakken.
Als U enkele exemplaren hebt die tegelijk  bloeien en U bestu ift de bloemen
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dan moet U zo'n tweejarige ent overenten op een twee meter hoge Cereus 
peruvianus. De geënte plant begint dan enorm te groeien en gaat al gauw 
nieuwe koppen maken. Het daarop volgende jaar snijdt U de Cereus peru
vianus ongeveer 25 cm onder de ent af, laat hem drogen en daarna bewortelen. 
Veel sneller dan bij alle andere manieren zal onze plant dan bloeirijp zijn en 
na enkele jaren zullen verschillende koppen tegelijk bloeien.
Geef de plant in ieder geval een goede zonnige standplaats en in de zomer 
kunnen ze flink gegoten worden en verlangen wel van tijd tot tijd wat mest. 
Wilt U een zwaar uitgegroeide plant die met veel nieuwe stammen uitstoelt, 
onderling bestuiven dan krijgt U na verloop van enige tijd mooie bijna 
ronde zachtgroene lichtgeschubde vruchten waarin zich talrijke zwarte zaden 
bevinden. De vruchten hebben een heerlijke geur.

O u d e  b eken d en  en n ieu w e  a a n w in ste n  uit het
NOLTEE en VAN DONKELAAR

Het tot de Composieten behorende 
geslacht Othonna telt een groot aantal 
soorten, waaronder een veertigtal suc
culenten. Tot voor enkele jaren werd 
in de Europese verzamelingen slechts 
een klein aantal soorten aangetroffen. 
De meest voorkomende waren (en 
zijn) O. capensis (vroeger crassifolia 
geheten en reeds beschreven en af- 
gebeeld in het Verkade-album Kamer
planten uit 1928) en O. carnosa.
Beide soorten behoren tot de bladsuc- 
culenten. Ook de stamsucculenten O. 
euphorbioides en O. herrei kwam men 
een enkele maal in de collecties tegen. 
De laatste jaren neemt de belangstel
ling voor dit geslacht sterk toe, ter
wijl het aantal aangeboden soorten 

Othonna herrei zich enorm heeft uitgebreid. Het is
hierbij niet recht duidelijk of het aanbod, c.q. het in het wild verzamelen van 
deze planten wordt gestimuleerd door de grotere belangstelling of dat juist 
de interesse toeneemt doordat meer soorten beschikbaar komen. Hoe dit ook 
zij, het lijdt naar onze mening geen twijfel dat het geslacht Othonna een aan
tal hoogst interessante soorten bevat die door hun vaak bizarre vormen, hun 
grote bloeiwilligheid en hun gemakkelijke cultuur een ereplaats in onze ver
zamelingen verdienen.
Wanneer we de thans bekende groeiplaatsen van de succulente Othonna- 
soorten op kaart zetten blijken verreweg de meeste voor te komen in het 
westelijk deel van Zuid- en Zuidwest-Afrika. Dit betekent dat verscheidene

g e s la c h t  O th onn a (I)

K
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soorten groeien in de vrijwel regenloze nevelwoestijn langs de kust en de 
meeste andere in het winterregengebied. Deze streken behoren tevens tot 
de droogste van geheel zuidelijk Afrika, met een gemiddelde regenval van 
0-250 mm per jaar.
Een uitzondering op dit verspreidingspatroon wordt gevormd door een aantal 
voor ons minder interessante soorten, behorende tot de bladsucculenten en 
de struikachtige stamsucculenten. Deze komen nl. voor in het zuidelijk en zuid
oostenlijk deel van de Kaapprovincie waar de gemiddelde neerslag 250-500 
mm bedraagt en waar de regen deels 's winters, deels verspreid over alle sei
zoenen valt.
In vrijwel het gehele verspreidingsgebied bedraagt de gemiddelde zomertem- 
peratuur 20 graden C en de gem. wintertemperatuur 10 graden C.
Behandeling:
Bij de behandeling der Othonna’s moeten we vooral letten op 2 punten, die 
rechtstreeks voortvloeien uit de omstandigheden waaronder ze in de natuur 
groeien:
1. De standplaats moet zo zonnig mogelijk zijn.
2. Slechts in herfst en winter moet water gegeven worden (Dit geldt niet voor 
de bladsucculenten die voornamelijk 's zomers groeien).
Voldoen we aan deze eisen dan geven deze planten beslist geen moeilijkheden. 
De grondsoort is van weinig belang mits hij goed doorlatend is. Gedurende de 
zomermaanden kunnen we de stamsucculenten rustig vergeten, er is dan mees
tal niets anders te zien dan een kaal knolletje en/of stammetje. Sommige 
soorten vertonen dan door hun. bizarre uiterlijk een oppervlakkige gelijkenis 
met de Japanse bonsaiboompjes. Omstreeks eind september ontwaken ze uit 
hun zomerslaap en beginnen blaadjes en bloemknoppen te vertonen. Rond 
eind oktober bloeien ze allemaal met grote en kleine bloemen; deze zijn bij 
vrijwel alle soorten geel, een enkele maal komt wit en paars voor. Het einde 
van de groeiperiode wordt door de planten zelf aangekondigd doordat de 
blaadjes beginnen te vergelen.
Vermeerdering:
De bladsucculenten zijn het gemakkelijkst te vermeerderen. Dit zal wel een 
van de oorzaken zijn waardoor bijv. O. capensis zo algemeen in de verzame
lingen is. De stekjes, die het best in het voorjaar genomen kunnen worden, 
wortelen zonder moeite en leveren binnen enkele maanden al een bloeiend 
plantje.
Waarschijnlijk kunnen ook de meeste overige soorten, voor zover ze althans 
een duidelijk stammetje vormen, door stek vermeerderd worden. Bij enkele 
soorten is dit reeds gelukt maar het blijkt wel dat dit bepaald geen snelle ma
nier van. vermeerderen is. Voor de meeste soorten zijn we daarom aangewezen 
op zaaien. Persoonlijk hebben we hiermee nog geen ervaring maar blijkens 
een recent artikel van Rolf Rawe in het tijdschrift van de A .S .P .S . geeft dit 
goede resultaten. Volgens zijn ervaringen zouden de meeste zaailingen al na 
een of twee jaar bloeibaar zijn. Zaad was tot nu toe vrijwel niet te verkrijgen 
maar wordt thans tegen redelijke prijzen aangeboden. Het verzamelen van 
zaad van wilde planten zal overigens wel de nodige moeilijkheden geven daar 
de Othonna’s als leden van de Composietenfamilie zaadpluis vormen zodat de 
zaden gemakkelijk door de wind verspreid worden.
In het volgende artikel zal een aantal van de thans in de handel zijnde soor
ten worden besproken.
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Conophytum rolfii de Boer Spec. nov.
H. W. DE BOER

Euconophytum, Carruicula, Picta, Plantae plures visae, e corpusculis multis 
compositae, ad. 6 cm diam, et 2,5 cm altae; corpuscula 10-14 mm alta obco- 
nica a latere compressa papillosa rubicunda; apex ovalis ad 10 mm longus 
et 6 mm latus subconvexus, ore 2-2,5 mm longo subpustulato senue hiato 
breviter piloso linea subalta carminza cincto, utroque fissurae lineas 3-4 sim
plicibus vel ramosis ornatus; flores nocturni pallidissim e rosei vel albi; ova
rium 4-loculatum.
Habitat: Cape, Piquetberg, Elandsbay. Coll.: Mr. Rolf Rawe, 1968.

Conophytum rolfii van terzijde gezien; door de korte papilleuse beharing van het ge
hele corpusculum zijn a lle  contouren (zowel van het corpusculum als van het 
spleetje en van de overige tekening) enigszins wazig; d it laatste geldt eveneens 
voor de beide andere fo to 's . Vergroting: 1 x. foto: de Boer

Conophytum rolfii van boven gezien. 
Vergroting: 1.2 x. foto: de Boer
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Deze nieuwe, door Mr. Rolf Rawe in 1968 nabij de Elandsbay gevonden Cono- 
phyt, welke ik naar de vinder ervan noemde, vormt veelhoofdige (tot 50 
corpuscula en meer) planten, welke tot 6 cm in doorsnee en tot 2,5 cm hoog 
kunnen zijn; de geheel kort papilleuse corpuscula zijn omgekeerd kegelvor
mig, 10-14 mm hoog en veelal zijdelings iets platgedrukt; het daardoor ovale 
bovenvlak is tot 6 mm breed en tot 10 mm lang, licht convex tot soms iets 
zadelvormig en grijsgroen van kleur; het spleetje is 2-2,5 mm lang, iets ver
heven, ondiep en gapend, kort behaard en omgeven door een vrij brede, iets 
verheven, karmijnrode lijn; aan weerszijden van de spleet bevinden zich op 
het bovenvlak nog 3 a 4 verheven, onvertakte, of X, V, resp. Y-vormig ver
takte karmijnrode lijnen; de mantel (het zijvlak) is grijsgroen, naar beneden 
toe roodachtig.

Conophytum rolfii van boven gezien; de X-, V- resp. Y-vorm der lijnen op het boven
vlak der corpuscul is duidelijk te herkennen.
Vergroting: 2.3 x. foto: de Boer

De bloemen zijn 's nachts geopend, wit tot zeer licht violet-rose; het vrucht
beginsel is 4-hokkig. Deze nieuwe Conophyt onderscheidt zich van de andere, 
tot de picta-groep behorende soorten, door zijn licht violet-rose tot witte bloe
men, de X, V, resp. Y-vormig vertakte, verheven karmijnrode lijnen ter weers
zijden van het, door een karmijnrode lijn omgeven spleetje en het kort papil
leuse oppervlak van het gehele corpusculum.
Beschrijving van de bloem van Conophytum rolfii de Boer.
Bloemen 's nachts geopend; de kleur ervan is, zolang de bloem nog niet is 
geopend: licht violet-rose, welke kleur enige dagen, nadat de bloem zich ge
heel heeft geopend, in wit overgaat. De geheel geopende bloem heeft een 
doorsnee van 1 a 1,2 cm; de lengte der kelkbuis is 2 a 3 mm, kelkslippen 
4 in aantal, ongeveer driehoekig van vorm met een iets afgeronde top, aan 
de buitenkant karmijnrood gestreept en gestippeld; lengte kroonbuis 5 a 6 
mm; bloemkroonbladen plm. 21, zeer smal, wit met in het begin zeer licht 
violet-rose toppen; meeldraden plm. 6, met vrij grote, gele, in de opening 
van de kroonbuis zichtbare helmknoppen, staminodiën afwezig, stijlen 4, vrij 
kort, vruchtbeginsel 4-hokkig.
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V a n  m aand tot m aand  J A N U A R I
Wegens tekort aan licht is volstrekte rust van de planten noodzakelijk. Daarom 
droog en koel overwinteren. Hoe koeler de standplaats, hoe droger de plan
ten gehouden moeten worden. Het merendeel kan dan zeer lage temperaturen 
verdragen, zelfs tot enkele graden onder het vriespunt.
Bij vriezend weer waken tegen invallende kou. Frisse lucht is ook in de winter 
zeer belangrijk, daar uitbreiding van ongedierte en smeul tot een minimum 
worden beperkt.
Zygocactus en Rhipsalis warmer houden en regelmatig gieten. Deze mogen 
niet schrompelen. Bijmesten, vooral bij oudere potkluit, is wenselijk.
Indien de plannen voor nieuw aan te schaffen planten nog niet rond zijn, dan 
is er nu de tijd voor. Willen wij tijdig over zaad beschikken, dan is het wense
lijk om dit nu te bestellen.
De lange winteravonden zijn verder geschikt voor het inrichten of bijwerken 
van een kaartsysteem. Alle waarnemingen of ervaringen, welke in de zomer 
in het zakboekje zijn vastgelegd, kunnen hierop worden gerangschikt. Op den 
duur geeft dit een mooie bron van informatie, die naast de boeken en tijd
schriften, onze kennis van de planten zal verrijken.

V a n  de red aktie
Dit jaar zal iedere maand een kleurplaat op de voorpagina staan. Vorig jaar 
konden we voor het eerst vijf kleurenfoto's opnemen. We hopen dat de lezers 
deze verbetering op prijs zullen stellen.
Helaas is de voorraad artikelen nog steeds klein.
De wintermaanden zijn voor de succulentenliefhebbers een rustige tijd. Mis
schien kunt U in Uw aantekeningen nog iets vinden dat ook voor Uw mede
leden de moeite waard is. Uit de ervaringen van anderen is altijd wat te leren. 
Als U het schrijven van een stukje uitstelt tot de drukke tijd in voorjaar en 
zomer komt het er meestal niet meer van. Als U kleurendia’s als illustratie wilt 
gebruiken moeten ze zowel wat kleur als wat de scherpte betreft aan de 
hoogste eisen voldoen. Wie schrijft eens iets over zijn ervaringen met de 
prachtige nieuwe Mammillaria's, die de laatste jaren ontdekt zijn? Behalve de 
Mammillaria sabaoe zijn er nog enkele interessante soorten ontdekt. Ook over 
andere minder algemeen bekende soorten cactussen en vetplanten is bij veel 
lezers waarschijnlijk heel wat bekend, dat in de boeken niet te vinden is. 
Schrijft U ook gerust als U het niet eens bent met een bepaald artikel. Dit 
gebeurt maar zelden. Als U tekeningen bij een artikel maakt, moeten die wel 
duidelijk en groot genoeg zijn. Er liggen nog een paar stukjes waarvan de 
tekeningen te onduidelijk zijn. Het overtekenen daarvan kost veel tijd en er is 
niet altijd iemand voor beschikbaar.
Om drukfouten te voorkomen is met de machine geschreven tekst het beste. 
De redaktieraad heeft in overleg met de drukker besloten de datum waarop 
kopij moet binnen zijn te vervroegen.
In plaats van de op de 18e van de maand voorafgaande aan de maand van 
verschijnen, moet voortaan de 1e van deze maand de tekst in ons bezit zijn. 
Dit geldt in de toekomst ook voor afdelingsberichten. De secretarissen van 
de afdelingen verzoek ik deze mededelingen vooral kort en zakelijk te houden, 
anders kan het voorkomen dat ze moeten worden ingekort.
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Nagekomen zaden clichéfonds
30 cent per zakje

COPIAPOA
610 krainziana 
ECHINOPSIS
611 ancistrophora
612 aurea
613 hamatacantha
614 polyancistra FR 42 

(met rose bloem)
615 polyancistra FR 42 

(met witte bloem)
FRAILEA
616 pygmaea dadakii (15 zaden)
617 schilinzkyana
GYMNOCALYCIUM
618 roseicanthum
LOBIVIA
619 acanthoplegma
620 aurantiaca
621 cinnabarina
622 densispina
623 higginsiana

624 jajojana nigrostoma
625 subcarnea
626 subflava
627 species (met oranje bloemen)
MAMMILLARIA
628 glauca (10 zaden)
629 uncinata (15 zaden)
PARODIA
630 procera
REBUTIA
631 krainziana
EUPHORBIA
632 fournierii (3 zaden)
FRITHIA
633 pulchra 
LITHOPS
634 hallii
635 schwantesii
636 steineckeana
637 vallis-mariae
638 venteri x lesliei 
OPHTHALMOPHRLLUM
639 namiesense

HOOFDBESTUURSLEDEN

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaresse
2e secretaris
Penningmeester
Ere-voorzitter
Ere-lid
Ere-lid

Ere-lid
Ere-lid
Ere-lid
afd. Amersfoort 
afd. Amsterdam 
afd. Arnhem 
afd. Delfzijl 
afd. Dordrecht 
afd. Eindhoven 
afd. Gorinchem 
afd. IJsselstreek 
afd. Kennemerland 
afd. Nijmegen 
afd. Noord-Limburg 
afd. Rijn- en Delfland 
afd. Rotterdam

afd. Tilburg

Ir. A. F. H. Blaauw, Bredaseweg 54, Rijsbergen N. Br.
Dr. H. van Beek, Bootenmakersstraat 89, Zaandam
Mevr. E. A. M. Verduin - de Bruyn, Koningsweg 2, Beekbergen
J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo
H. G. Hellendoorn, Doornstraat 172a, Scheveningen
A. F. H. Buining, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld Utr
Mevr. J. Grullemans - van Berghem, Heereweg 19, Lisse
Mej. M. Karsten, poste restante Mbabane,
Swaziland, Zuid-Afrika
C. Bommeljé, Gentsestraat 92, Scheveningen
G. J. Mol, Mr. P. N. Arntzeniusweg 94a, Amsterdam-O.
J. L. de Slegte, Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12 
G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort 
W. A. Luynenburg, Rijksstraatweg 42, Duivendrecht 
W. J. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom 
E. Horlings, Piet Heinstraat 48, Delfzijl
A. de Graaf, Goudenregenstraat 8, Dordrecht 
M. G. v. d. Steeg, Hertensprong 4, Eindhoven
J. W. C. Entrop, Irenestraat 26, Heusden a.d. Maas 
P. K. Lensselink, Enterseweg D 44a, post Goor 
J. A. van Willigen, Edisonstraat 40, IJmuiden-O.
B. van Os, Pieter Zeemanstraat 18, Nijmegen 
G. M. J. Linssen, Jacob Catsstraat 61, Venlo 
E. H. A. Algra, Hoefweg 38E, Bleiswijk 
Mevr. H. Vriessendorp - van Aalderen,
Ligusterlaan 2, Oostvoome
Dr. S. W. Erich, Bredaseweg 341A, Tilburg
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afd. Utrecht
afd. West-Brabant
afd. Zaanstreek
afd. Zeeland
afd. Zwolle
afd. Zuid - Limburg
verspreid

J. W. Minjon, Westerlaan 40, De Bilt Utr.
J. H. Defesche, Kruislandseweg 20, Wouw
T. Bierenbroodspot, Latherusstraat 100, Amsterdam-N.
F. K. A. Noltee, Bruëlisstraat 13, Kapelle
R. J. Krabbendam, Schuurmanstraat 127, Zwolle
J. van Os, Pasweg 20, Bunde L.
J. A. Janse, van Ittersumlaan 32, Bennebroek

De afdelingen Gooi- en Eemland, Groningen, Hoogeveen en West-Friesland hebben 
(nog) geen vertegenwoordiger voor het hoofdbestuur. Indien alsnog een afgevaardigde 
wordt aangewezen dan zal dit eveneens in het maandblad worden bekend gemaakt.

E. VERDUIN - de BRUYN 
Secretaresse, Succulenta

AAN DE SECRETARISSEN DER AFDELINGEN
De secretarissen van de afdelingen worden verzocht het algemeen secretariaat
van Succulenta, Koningsweg 2 te Beekbergen, de navolgende gegevens te
verstrekken:
1. Een ledenlijst 1970 in duplo van de afdelingen (géén donateurs e.d. ver

melden), volledig met namen en adressen op apart(e) vel(len) papier aan 
één zijde beschreven.

2. Een jaarverslag 1969 van de afdelingen.
3. Namen en functies van het afdelingsbestuur.
4. Opgave van de afdelingsbijdrage 1970, naast de contributie van de vereni

ging.
E. VERDUIN - de BRUYN 
Secretaresse, Succulenta

HOOFDBESTUUR VERKIEZINGEN
Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar een derde 
der leden van het hoofdbestuur af. In 1970 zijn volgens het opgemaakte rooster 
aan de beurt van aftreding:

1. H. G. Hellendoorn, Scheveningen, algemeen penningmeester
2. Dr. S. W. Erich, Tilburg, vertegenwoordiger afd. Tilburg
3. A. de Graaf, Dordrecht, vertegenwoordiger afd. Dordrecht
4. E. Horlings, Delfzijl, vertegenwoordiger afd. Delfzijl
5. J. A. Janse, Bennebroek, verspreid
6. R. J. Krabbendam, Zwolle, vertegenwoordiger afd. Zwolle
7. G. M. J. Linssen, Venlo, vertegenwoordiger afd. Noord-Limburg
8. W. A. Luynenburg, Duivendrecht, vertegenwoordiger afd. Amsterdam
9. B. van Os, Nijmegen, vertegenwoordiger afd. Nijmegen

10. J. van Os, Bunde, vertegenwoordiger afd. Zuid-Limburg
11. M. G. v. d. Steeg, Eindhoven, vertegenwoordiger afd. Eindhoven
12. Mevr. H. Vriesendorp - van Aalderen, Oostvoorne, vertegenwoordigster, 

afd. Rotterdam
De aftredende hoofdbestuursleden worden verzocht na overleg in hun afdeling, 
vóór 1 maart 1970 aan het algemeen secretariaat van Succulenta te willen 
mededelen of zij zich wederom voor hun functie herkiesbaar stellen.

E. VERDUIN - de BRUYN, 
Secretaresse Succulenta
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AFDELING WEST BRABANT
Op 30 augustus werd een gecombineerde 
vergadering gehouden van de besturen
afd. Zeeland, Dordrecht en West-Brabant. 
De afdelingen Gorinchem en Tilburg had
den toezegging gedaan, doch waren af
wezig.
Besproken werden de volgende punten:
1. Regionale ruilbeurs
2. Regionale plantenkeuring
3. Regionale tentoonstelling
4. Gezamelijke excursies
5. Kombineren van sprekers
6. Toezending van convocaties
7. Uitwisseling van ledenlijsten
8. Instelling organisatie-commissie en be

spreking kostenverdeling
De ruilbeurs: besloten werd om als ope
ning van de samenwerking, een begin 
hiermee te maken.
De uitwisseling van ledenlijsten, toezen
ding van de convocaties en combineren 
van sprekers, daar was men het vlug over 
eens. Plantenkeuring, tentoonstelling en 
excursies, daar werd nogal over en weer 
over gepraat.
Besloten werd om dit in eerste instantie 
voor te bereiden in de in te stellen or
ganisatie-commissie, die hiermee aan de 
orde kwam. De heren Defesche afd. W.- 
Brabant, Noltee afd. Zeeland en Meyer 
afd. Dordrecht werden hiervoor benoemd. 
De heer Noltee van afd. Zeeland werd 
benoemd tot secretaris dezer commissie, 
terwijl de heer Defesche die deze verga
dering leidde voorzitter bleef. Deze ver
gadering kan dan ook gezien worden als 
een vruchtbare bijeenkomst.
Aansluitend werd dan op 18 oktober '69, 
de eerste ruilbeurs, in gecombineerd ver
band georganiseerd in onze vergaderzaal 
Mercks te Roosendaal.
Naast de eigen leden, mocht afd. West- 
Brabant de leden van de afdelingen Zee
land, Dordrecht, Tilburg en Gorinchem 
een hartelijk welkom toeroepen. Tezamen 
hadden zij veel planten aangevoerd, en 
de zaal was omgetoverd tot een planten- 
show. Er werd een druk gebruik gemaakt 
om te ruilen. Toen de tijd verstreken was, 
die in overleg was vastgesteld, kondigde 
de heer Defesche aan, dat de resterende 
tijd die beschikbaar was, de planten te 
koop aan geboden konden worden. Er 
werd dan ook druk verkocht.
Bij informatie, die tijdens en na de ver- 
kooptijd ingewonnen werd, bleek, dat de
ze ruil- verkoopbeurs tot ieders tevre
denheid verlopen was en ieder die afge
vraagd werd hoe hij er over dacht voor 
de toekomst, was van mening dat dit 
navolging verdiende.

E. A. JANSSENS, secr.

Op 15 november werd wederom een le
denvergadering gehouden. Na de ope
ning werd de secretaris verzocht de no
tulen te lezen, die na lezing werden goed
gekeurd.

Er werd nog een terugblik geworpen op 
de gecombineerde bestuursvergadering 
en de ruil- verkoopbeurs. Unaniem werd 
de waardering uitgesproken wat de ge
combineerde besturen tot stand hebben 
gebracht. Drs. Theunissen meende dat 
via het maandblad 'Succulenta', de leden 
van de diverse afdelingen, die om een of 
andere reden niet aanwezig konden zijn, 
op de hoogte gebracht moeten worden wat 
er leeft in deze afdelingen. Dit werd nog 
onderstreept door de heren Onderdenwijn- 
gaard en Vlekke.

Voor de kaskontrole werden benoemd de 
heren Visser en Meevissen.

Hierna werd de plantenkeuringscommissie 
te werk gesteld. De uitgezaaide zaden voor 
de zaaiwedstrijd waren, Leuchtenbergia, 
principe en Stapelia variegata.

De 1e prijs voor de Leuchtenbergia was 
voor de heer Defesche. 2e Prijs voor 
Leuchtenbergia was voor de heer E. Jans
sens. De 1e prijs voor de Stapelia was 
voor de heer E. Janssens. 2e Prijs voor de 
Stapelia was voor mevr. v. d. Quoind. De 
verdere deelnemers kregen alle nog een 
plant als troostprijs aangeboden.

De verloting die georganiseerd was, ver
liep zeer geanimeerd. De dia’s die door 
enkele leden waren meegebracht werden 
hierna vertoond. Vermeldenswaardig is dat 
onder de dia’s van de heer Meevissen er 
meerdere waren waarvan de bloem was 
doorgesneden. Met de toelichting van de 
heer Meevissen was dit, voooral voor de 
jonge, beginnende leden, heel leerzaam.

Besproken werd nog de importplanten van 
de Engelse fa. Innes die betrokken konden 
worden voor ƒ 2,50 per plant en het ge- 
zamelijk inkopen van plastic potten.

E. A. JANSSENS, secr.
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N ieuw e leden
W. Dijkstra, Nijmeegsebaan 13, 
Groesbeek
E. Jansen, Oostkanaaldijk 360, Nijmegen 
C. Bongaards, Lierweg 3, De Lier 
P. Kwist, Marnixstraat 8, Leeuwarden 
J. Luidens, Amerbos 30, Amsterdam 
A. Hendriks, Burg. Hausmansstraat 7, 
Buchten-Born
J. Zwart, Zuidwalstraat 5, Den Oever, 
(Wieringen) N.H.
A. W. H. van Rees, de Rien 33, Drachten 
C. J. Pauëlsen, Kastanjelaan 12, Nieuw
koop Z.H.
R. Boersma, Kleinzand 8, Drachten 
Joh. de Vries, Prinsenweg 5,
Vierpolders (bij Brielle)
A. de Bruyn, Rijksstraatweg 30c, 
Klaaswaal
P. G. Kreukniet, Kruisstraat 7,
Gorinchem
A. Weyers, Helling 32, Baarlo
A. Hiddema, Leeuwerikweg 13, Velden
Mevr. A. M. Velmans-Lamers,
Boerendansweg 29, Venlo
J. v. d. Lely, Duizendschoonstraat 10,
Zwijndrecht
P. Kissels, Spanvlinderplein 65,
Eindhoven
J. P. Koppe, Sonseweg 236, Eindhoven 
J. v. d. Berg, Jan van Helnstraat 19, 
Eindhoven
. P. S. Prince, Zuidstraat 2, Scherpenisse 
C. Leijs, Amsteldiepstraat 6, Den Oever 
(Wieringen)
Mevr. G. J. C. Ketner-Morriën,
Piet Heinstraat 1, Den Helder

TREKKINGSLIJST
Bij de trekking van de loterij, georgani
seerd door de afdeling Noord-Limburg 
tijdens de tentoonstelling te Venlo, zijn 
de prijzen gevallen op de volgende num
mers:
1174 1332 738 59 1485 628 1999 1989
998 1879 954 534 1888 30 291 287
244 427 858 1005 96 908 1840 1306
379 972 590.

Willen de prijswinnaars zich schriftelijk 
of telefonisch in verbinding stellen met 
ondergetekende, dan kan een afspraak 
gemaakt worden voor het in ontvangst 
nemen van de prijs. Het winnende lot 
niet opzenden, doch bewaren tot de prijs 
wordt overhandigd.

Namens de afd. Noord-Limburg 
J. H. Slabbers, secretaris 
Herkenbosserweg 16 
Roermond. Tel. 0750-4923

AFDELING WEST BRABANT
Op 13 december hield afd. 'West-Bra- 
bant’ haar Ie  jaarvergadering. Na de ope
ning kon de voorzitter wederom, enkele 
nieuwe leden, een welkom toe roepen en 
hiermee steeg ons ledental in het afge
lopen jaar, van 24 tot 32.
De heren drs. J. C. M. Theunisse en 
H. M. S. Meevisse werden als bestuurs
lid herkozen. De heren J. H. Defesche, 
E. L. Janssens en mevr. B. v. d. Looird 
werden herkozen en hiermee is het be
stuur uitgebreid tot 5 leden. Besloten 
werd een aftredingsschema te ontwerpen. 
Een 50-tal planten werden ter loting aan
geboden, ter verterking van het kassaldo. 
Vrouwe fortuna was met de beginnende 
leden en deze gingen met hun aanwin
sten naar huis, in opgewekte stemming. 
Hierna werden wederom een aantal dia's 
vertoond, waarvan ieder geniet en leert. 
Besloten werd nog, om voor 1970 een 
schema te ontwerpen voor een jaarplan, 
waarin data's voor vergaderingen, excur
sies, ruilbeurs, lezingen etc. zijn vastge
legd.
Na afloop dankte de heer Defesche voor 
de zeer goede opkomst, en allen die er 
aan meegewerkt hebben, deze bijeen
komst te doen slagen en sloot de verga
dering.

Bergen 17, Terheijden (N.Br.) 
E. A. Janssens, secr.

AFDELING AMSTERDAM
Op zaterdagavond 22 november j.l. heeft 
onze afdeling te samen met de afd. Am
sterdam van de Nat. Hish. Ver. in de 
Aula van de Hortus Botanicus, kunnen 
genieten van een reisverhaal verlucht met 
prachtige dia's door de heer A. F. H. 
Buining. Het was ongetwijfeld voor onze 
leden een prachtige en leerzame avond. 
Te horen naar de uitlatingen van onze 
gasten, hebben ook zij een schitterende 
avond gehad.

A. J. BREDEROO, sekr.
G. Steltmanstraat 38, Amsterdam 16

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

1967 - no. 2 
1968- no. 2

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

E. VERDUIN - de BRUYN 
Koningsweg 2, Beekbergen
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WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

G e b r . d e  H erd t - C a c tu s z a a d  O o g st 1969
Onze nieuwe geïllustreerde zaadcatalogus bevat alweer talrijke zeldzaamheden
zoals: Submatucana madisoniorum, Sulcorebutia arenacea, Oroya suboc-

culta, Islaya divaricatiflora, Neochilenia glaucescens, Neoch. re
condita, Mamillaria deherdtiana, Mam. humboldtii, Mam. viridiflora, 
Neogomesia agaviodes, Sclerocactus wrightiae, Weingartia riogran- 
densis, Parodia taratensis, Espostoa laticornua v. atroviolac, etc.

GRATIS GEÏLLUSTREERDE ZAADCATALOGUS OP AANVRAGE
Kamphaanlei 80 - B-2510 - MORTSEL - België

W at b etek en t  die naam  ?
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 postw issel of 
storting op postrekening 70806 t.n .v . 
Mevr. E . A . M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

Postbus 210 - Venlo

Drukker van „Succulenta,.

In verband met onverwachte ziekte van de redakteur moeten tot nader bericht 
alle stukken voor de redaktie worden gezonden aan: A. F. H. Buining, Burg. 
de Beaufortweg 10, Hamersveld U.

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
Vice-Voorzitter: H. VAN B EE K , Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M. 
VERD U YN -D E BR U YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. T e l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J . DE G A ST , G raaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 17a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raife isenbank, Ke izerstr. 122, 
Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). Te l. 04920 - 23903.
B ib liothekaris: J . M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en Belg ië  f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f  15,—  per jaar met G R A T IS  maandblad ’ ’ Suc
culenta” .

Kopij moet uiterlijk de Ie van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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N o to cactu s  ueb eSm ann ianus Buining

Door A. F. H. BUINING

Deze interessante Notocactus werd beschreven in het tijdschrift "Kakteen und 
andere Sukkulenten” van september 1968, pag, 175/176. Deze door Leopoldo 
Horst in het zuiden van de staat Rio Grande do Sul, Brazilië, gevonden soort, 
spreekt ons wel erg aan door de voor Notocactus afwijkende bloemkleur. Zo
als de foto op de frontpagina aangeeft varieert de kleur der bloemen in rode 
schakeringen. Deze foto nam ik van een groep planten in de kas van Horst 
oktober 1968.
Deze planten doen op het eerste gezicht denken aan species uit het geslacht 
Gymnocalycium. De behaarde bloembuis tevens met borstels, de vrucht en de 
zaadstructuur, geven echter duidelijk aan, dat we hier te doen hebben met een 
Notocactus. Zoals in de beschrijving aangegeven, werd deze soort gevonden 
in de wijde omgeving van Cacapava in het golvend berglandschap van het 
prachtige Rio Grande do Sul. Met Horst bezocht ik de groeiplaats voor de 
tweede keer in 1968. Tussen de overheersende rode kleur der bloemen komt 
daar ook een geelbloeiende variëteit voor die ik beschreef als variëteit flavi- 
florus. Evenwel blijkt dat ongeveer 85% der voorkomende planten rood en 
15% geel bloeien.
Dat deze planten dankbare bloeiers zijn blijkt wel uit de kleurfoto. Het is be
grijpelijk dat ze bij liefhebbers zeer gezocht zijn.
Van enkele nog steeds niet door Ritter beschreven nauw verwante soorten, 
die de provisorische namen dragen van arachnitis en crassigibbus onder
scheidt zij zich onder anderen door de kleinere zeer korte bloem. 
Ongetwijfeld behoort deze plant in de verwantschapsgroep van Notocactus 
concinnus thuis. Deze groep heeft een enorm verspreidingsgebied van de 
zuidkust van Uruguay tot aan de zuidelijke streken van de staat Rio Grande do 
Sul. Het lijkt mij interessant om precies vast te leggen hoe ver dit gebied zich 
uitstrekt. Ze groeien bij voorkeur op die plaatsen waar op de grazige heuvel- 
gebieden steenslag aan de oppervlakte komt.
Voor hen die zich in de uitvoerige beschrijving willen verdiepen moge ik naar 
de bovenvermelde diagnose verwijzen.

S u ccu le n te n lie fh e b b e rij o v e r  de  N oo rd zee
J. C. VAN KEPPEL

Op verzoek van de redacteur wil ik in dit maandblad iets vertellen over mijn 
indrukken, opgedaan tijdens een bezoek aan een aantal liefhebbers in Enge
land en Wales.
Individualisten als wij nu eenmaal zijn, is de oorzaak dat wij veel te weinig 
kennis nemen hoe anderen hun liefhebberij beleven en er iets van op te ste
ken. Aanleiding tot dit bezoek was, om hier maar mee te beginnen, een vorm 
van communicatie tussen liefhebbers, die bij ons vrijwel onbekend is en niet
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toegepast wordt. The National Cactus and Succulent Society’ is de grootste 
vereniging op het gebied van succulenten in dit land met plm. 5000 leden, een 
tweemaandelijks verschijnend orgaan en een groot aantal afdelingen (branches) 
die over het algemeen vrij aktief zijn. Daarnaast heeft de N.C.S.S. een aantal 
jaren geleden met sukses de organisatie van z.g. ’Round Robins’ ter hand ge
nomen. Een round robin bestaat uit 5-10 personen die door middel van rond
zendbrieven met elkaar in contact staan. De meeste robins beperken zich tot 
een bepaald geslacht of familie, maar er is b.v. ook een internationale robin en 
er zijn meerdere postzegelsrobins. De bedoeling is dat op deze wijze mensen 
met dezelfde interesse tot elkaar komen en kunnen diskussiëren, planten uit
wisselen, enz.
Iedere robin heeft een leider die de briefwisseling start door een aantal pro
blemen te stellen en iedere volgende ontvanger van de robin kan hier zijn 
mening over geven of nieuwe onderwerpen toevoegen. Daarnaast worden ook 
andere mededelingen toegevoegd van meer algemene aard. De gehele cor
respondentie wordt minstens 4 rondes meegezonden zodat men altijd weer op 
eerder gestelde problemen kan teruggrijpen. Na iedere ronde geeft de leider 
een samenvatitng. Persoonlijk ben ik lid van - U raadt het misschien al - de 
Echeveria Robin, die uit 7 personen bestaat. Reeds drie jaar draait deze robin 
en vanzelfsprekend zijn hierdoor ook meer persoonlijke contacten ontstaan, 
mede door het over en weer zenden van planten.
Dergelijke robins zijn dus van groot belang voor liefhebbers die specialiseren, 
omdat op deze wijze planten verkregen worden die zelden of nooit in de han-
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del zijn. Daarnaast kan iedereen zijn kennis en ervaringen doorgeven aan die 
mensen die daar het meest in geinteresseerd zijn. Maar het belangrijkste is 
misschien nog wel de vriendschappen die door middel van deze robins geslo
ten worden. Dit was dan ook de reden dat na drie jaar correspondentie de 
wens naar voren kwam elkaar eens persoonlijk te ontmoeten. Deze bijeen
komst had in september jl. plaats te Desborough in Northamptonshire ten 
huize van ons oudste robinlid Mr. Ron Ginns en werd bijgewoond door 5 leden 
en Mrs. Jean Ginns, die tevens onze voortreffelijke gastvrouw was. Zowel de 
ontvangst als de bijeenkomst verliep in een zeer vriendschappelijke sfeer en 
er werd over een aantal ’brandende kwesties’ druk gediscussieerd, natuurlijk 
aan de hand van de prachtige Echeveria-collectie van Mrs. Ginns. Vele stekken 
wisselden van eigenaar en de bijeenkomst werd 's avonds voortgezet met de 
vertoning en bespreking van dia’s van Echeveria's. Een toegift van dia’s over 
Nederland werd door de aanwezigen met interesse bekeken.
De collectie Ginns.
Mr. Ginns is een der veteranen in de Britse cactuswereld, een gepensioneerd 
wiskundeleraar van tegen de zeventig jaar, die nog altijd een zeer aktieve rol 
speelt in het verenigingsleven, als bestuurslid en als lid van de redactieraad. 
Hij is een productief auteur van artikelen over succulenten en schrijver van 
enkele boeken. Mrs. Ginns is redactrice van de ’Newsletter’, een afzonderlijke 
bijlage van het Engelse tijdschrift met afdelingsberichten. Daarnaast assisteert 
zij haar man bij zijn omvangrijke literaire aktiviteiten.
Hun enorme collectie van plm. 3000 succulenten is ondergebracht in drie af
zonderlijk staande kassen. De eerste kas bevat hoofdzakelijk de in de winter

Foto van een deel van de co llectie  Mr. Ginns.
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meer warmte vragende tropische succulenten zoals Euphorbia’s, Aloe's, Aeo- 
niums, Kalanchoe’s, Cotyledon’s, Ceropegia’s enz. Niet onvermeld mag blij
ven de interessante collectie van z.g. caudiciforme succulenten.
Van het geslacht Othonna, dat tot de familie der Compositen behoort zagen 
wij de zeldzame soorten: O. euphorbioides, O. minima, O. quercifolia en O. 
herrei, vier soorten die in groeiwijze zeer sterk afwijken van de meer bekende 
O. capensis, die vaak onder de naam O. crassifolia voorkomt. Het geslacht 
Monadenium was goed vertegenwoordigd evenals interessante Adenium-soor- 
ten, Fockea crispa en niet te vergeten de Pachypodiums. Van de familie der 
Portulacaceeën zagen wij verscheidene Anacampserossoorten; van de Gera- 
niaceae behalve diverse Pelargoniums ook mooie Sarcocaulons. Van de col
lectie succulente Coleussoorten vermelden wij speciaal een nog niet gedermi- 
neerde soort met fraaie gegolfde bladranden, door Mrs. Ginns tijdens een 
trip door Kenya in het wild verzameld.
In de tweede kas zijn naast diverse Crassulaceeën, Haworthia’s, Gasteria’s, 
e.d. de Echeverioideae ondergebracht. Aanvankelijk was dit de speciale hobby 
van Mrs. Ginns, die dan ook lid van de Echeveria robin was, maar haar man 
werd dermate aangestoken door de Echeveriakoorts dat hij haar plaats in de 
robin overnam. Als gevolg van het meer bekend worden van gegevens over 
deze planten door middel van de robin schreef hij een boekje over Echeveria’s, 
uitgegeven door de vereniging (Echeverias bij R. Ginns, 1968, 60 blz., 20 afb., 
prijs 5 sh.) Dit boekje bevat naast een algemene inleiding, korte beschrijvingen 
van de in Engeland in cultuur voorkomende soorten en hybriden.
De derde kas bevat een grote collectie cactussen uit diverse geslachten. 
In een hoek van de vrij grote tuin is nog een vierde, oud kasje waarin een 
groot aantal stekjes en zaailingen opgekweekt worden voor de gaande en 
komende man. Dat dit wel noodzakelijk is wordt duidelijk als men weet dat 
in vijf jaar tijd ruim 3000 personen een bezoek aan de collectie Ginns brach
ten. Daags na de bijeenkomst van de robinleden was ik getuige van zo’n be
zoek. Een groep van 35 personen arriveerde per bus en tot mijn grote ver
bazing bleef het gezelschap keurig netjes in de bus zitten tot de traditionele 
thee in de bus geserveerd was omdat de ruimte hiervoor in huis ontbrak. 
Als men in aanmerking neemt dat een Engelse kop thee driemaal zoveel bevat 
als een Hollandse en dat Mrs. Ginns tevens nog de zorg had voor de andere 
gasten werd hier wel de typische Engelse gastvrijheid op duidelijke wijze 
bewezen.
De kweekwijze van de planten wordt door Mr. Ginns op de traditionele 
Engelse wijze bedreven, n.l. in gewone aarden bloempotten die niet inge- 

, graven op de tabletten staan Op de foto van een deel van de warme kas
collectie van Mr. Ginns (gepubliceerd met toestemming van 'Garden News') 
is dit duidelijk te zien. Op de eerste rij ziet men o.a. een zwaar bedoornde 
Didierea madagascariensis. Mr. Ginns is (nog) een uitgesproken tegenstan- 

* der van plasticcultuur en heeft de stellige overtuiging dat de planten in een
stenen pot beter hun habitus en kleur behouden dan in plasticpotten. De plas
ticcultuur bleek door anderen met meer moderne opvattingen veel toege
past te worden zodat wij deze collectie moeten zien als een voorbeeld van de 
meer conservatieve cultuur in Engeland.
Na een hartelijk afscheid van mijn gastvrouw en gastheer vertrok ik verge
zeld door de Echeverialiefhebber John Sheehan naar Cardiff in Wales. Maar 
daarover hoop ik een volgende keer iets te vertellen.
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N atu u r en C u ltu u r  I

door D. J v. VLIET

Over het klimaat van de groeigebieden van cactussen en andere succulenten 
bestaan enorme fantasieën.
Van enige door mij bereisde landen van Zuid-Amerika wil ik hierover, voor 
zover dat in mijn vermogen ligt, een overzicht geven. Van belang zijn vooral 
regenval, temperatuur en licht.

* De klimaatzones en dat zijn er nog al wat, verdelen Zuid-Amerika in de 
meest uiteenlopende vegetatiegordels. In een betrekkelijk klein gebied 
kunnen verschillende klimaten voorkomen (Sue. 6, 1968 blz. 92-94) en waar 
dit verhaal niet in de behoefte voorziet, moet men bedenken, dat hier in hoge 
mate geldt, dat uitzonderingen altijd de regel bevestigen.
Op het bijgaande kaartje van het zuidelijk deel van Zuid-Amerika heb ik, ter 
wille van de duidelijkheid, de klimaatzones tot het door mij bereisde gebied 
beperkt. Bovendien hebben wij hiermee een beter overzicht van wat er on
geveer aan geslachten samen gekweekt kan worden.
De stippeiïijnen die aanvangen bij B.A. (Buenos Aires) en M. (Montevideo) 
geven mijn reisroutes aan.
Zuid-Amerika vormt feitelijk een driehoek, met in het westen het 7000 km 
lange Andes gebergte, dat in hoge mate verantwoordelijk is voor het klimaat 
in dit werelddeel. In het noordelijk gedeelte is 's werelds grootste tropische 
oerwoud. Van de Atlantische Oceaan komen vochtige passaat winden, die 
over dit groene gebied waaien en daarbij grote hoeveelheden regen laten 
vallen. Verder zuidelijker ligt het land hoger en is de regen schaarser, waar
door er steeds minder bomen kunnen groeien. Er ontstaan dan zomerbos, 
savanna, prairie en tenslotte in centraal en Zuid Argentinië, half woestijnen. 
Wind en regen kunnen echter niet over de hoge Andes komen. Hierdoor 
ontstaat aan de westzijde van dit gebergte een strook woestijn, die vanuit 
de Grote Oceaan evenmin van regen wordt voorzien. Daar worden de warme 
oceanische winden afgekoeld en vormen zij mistbanken als ze over het 
koude water van de Humbold-stroom, die langs de kust stroomt, waaien. 
Aan de kust gekomen lossen deze mistbanken snel op, doch naar het zuiden 
zorgen zij voor een luchtvochtigheid, die hoog genoeg is, om een van de 
seizoenen afhankelijke plantengroei, in stand te houden. De situatie is er

* zodoende tegengesteld aan die van de oostzijde van de Andes. Er worden 
hier uitgestrekte bossen gevonden waarvan de Araucaria, een naaldboom 
met platte naalden, voor goed timmerhout zorgt.
Zone A is het klimaat van de Andes bestaande uit: hooggebergte streken

* "taiga” genoemd door de indianen en overeenstemmende met toendra ge
bieden, hoogland en bergweiden. Daar sluit op aan zone D. Dit is ook een 
bergland doch omdat het zich veel zuidelijker bevindt is er in vergelijking 
met het noorden nogal wat onderscheid in klimaat. In aanmerking nemende 
dat het Andesgebergte in de richting van Peru gemiddeld hoger ligt en daar
door dus kouder, moet men ook bedenken dat men de evenaar nadert, de 
dag korter wordt en de temperatuur relatief hoger.
Naar het zuiden ontstaan langere dagen en daarmee overeenstemmende
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grotere verschillen tussen zomer en w inter. Ergens lig t de grens tussen beide 
klimaat gebieden. De overgangen zijn echter zó ge le ide lijk  en aan allerlei 
factoren onderhevig, dat men nimmer kan zeggen, "h ie r begint het een en 
daar het ander” . Toendra's b.v. veronderste lt men nabij de polen gelegen. 
Boven in de Andes komen gelijke gebieden voor, zelfs in Equador! De grens 
kan zodoende in de breedte maar even zo goed in de lengte liggen.
Het hooggebergte heeft een vegetatie, die voor d it gebied kenmerkend is. 
H ieronder vallen ook cactussen van bepaalde geslachten. Het zelfde is in 
de andere zones het geval, maar ook vanzelfsprekend in gebieden, die in dit 
bestek niet te r sprake komen. Toch kunnen in alle vegetatiegordels planten 
voorkom en die to t het zelfde geslacht gerekend worden, b.v. Echinopsis, 
Opuntia, Trichocereus, Parodia, Soehrensia, Gymnocalycium, Tephrocactus, 
Pyrrhocactus, e.a. (Foto 1-2)

1 Foto Rausch 2 Foto Rausch
Gymnocalycium oenanthenum op 3000 m hoogte. Soehrensia species

in de Hoge Andes van Argentinië.

Een typisch hooggebergte-geslacht is Lobivia. Volgens Rausch, die de 
meeste groeiplaatsen van deze planten in A rgentin ië en Bolivia bezocht, 
v indt men ze niet onder de 3000 m o f daar omtrent. Andere geslachten die 
op ongeveer gelijke hoogte groeien zijn Rebutia, Sulcorebutia, W eingartia, 
Oroya, Matucana, Oreocereus, Espostoa, Neowerdermanniana, M ediorebutia 
e.a.
Ofschoon in d it overzicht meer over cactussen dan over de andere succulen
ten w ord t gesproken, mogen zij niet worden vergeten. Echeveria groe it in 
Bolivia op ongeveer 3000 m hoogte in de Andes. Van de in Zuid Amerika veel 
voorkom ende Portulaca’s is de verspre id ing veel groter. Z ij groeien niet 
alleen op de pampa’s en in de dalen van het voorgebergte, maar ik vond ze 
ook op 3000 m hoogte, in gezelschap van een rijk  bloeiende Senecio met 
zilverachtige bladen. Karakteristieke verschijn ingen in Bolivia zijn ook de 
Puya's, waarvan de Puya raimondia een van de bekendste is. Het is een 
stamvormende plant die enige meters hoog kan worden. N iet alle Puya's 
vormen een stam zoals de plant op fo to  4 toont. Toch is het een fors uit de 
kluiten gewassen plant met zijn metershoge bloeiw ijze. M inder bekend zal 
zijn dat de Puya to t de grote fam ilie van de Bromeliaceae behoort.
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4 Foto Rausch 5 Foto Rausch
Een onbekende Puya bij Comarapa, Bolivia. Slecht weer in de Andes, Vacas, Bolivia.

Van praktische waarde bij het kweken van cactussen is te weten op welke 
hoogte en breedte zij voorkomen. Het geldt immers nog altijd, dat een 
cactus een cactus is en alle verkrijgbare planten worden in een en de zelfde 
kas gekweekt en daarmee over één kam geschoren. Dat dit onjuist is moge 
uit het onderstaande volgen.

6 Foto Rausch Het Cachi Massief 6280 m. N. Argentinië.
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In de Andes van noord Argentin ië en Bolivia, van andere gebieden heb ik 
geen ervaringen, ontstaan op ongeveer 3000 m hoogte gedurende de zomer
maanden rond het m iddaguur d ikw ijls  wolken die voor mist, koude, regen en 
sneeuw zorgen (foto 5). Veel bergtoppen hebben in d it jaargetij een w itte 
kap (foto 6). Een gevolg van een en ander is weinig zon, lage tem peraturen 
en veel vochtigheid. In de w in ter ontstaan de wolken niet. Iedere dag schijnt 
er de zon en in w eerw il van het seizoen verdw ijn t de sneeuw, uitgezonderd 
op enige hoge toppen. De tem peraturen zijn ook nu evenmin hoog. Het 
verschil tussen zomer- en w intertem peraturen is niet groot. Het onderscheid 
tussen dag- en nachttemperaturen is veel groter, —  10° C is geen uit
zondering. Zodra echter de zon boven de morgennevels komt, loopt het kw ik 
snel op to t 15 a 20° C. Rausch vond eenmaal zelfs Lobivia 's die aan de 
schaduwzijde bedekt waren met een laagje ijs. Aan de zonzijde bloeiden de 
planten.
De droge w in ter is de rustperiode. H ierop vo lg t de b loe itijd  en groeiperiode. 
Lobivia ’s en andere hooggebergte planten verdragen m oeilijk hoge tem pe
raturen, wel scherp zonlicht en zij verlangen na de bloei flink  water.
W ordt vervolgd.

Cultuur aanwijzingen voor februari

Deze maand is wel de m oeilijkste van alle.
Op zonnige dagen zijn w ij al gauw geneigd om de broes te hanteren, waar
door de planten to t nieuwgroei geprikkeld worden. O ngetw ijfe ld  volgen nog 
vele koude en zonloze dagen, die een grote terugslag zullen veroorzaken. 
Daarom moeten w ij geduld beoefenen en met w ater geven zeer voorzichtig  
te w erk gaan. Alleen zorgen dat de grond niet geheel stofdroog w ordt. Bij 
phyllo 's in knop, kan de w ate rg ift ge le ide lijk  worden opgevoerd. Bij de ove
rige planten moeten w ij u iterst spaarzaam blijven, ook al kom t hier o f daar 
een knop te voorsch ijn  of al is een Lithops iets verschrom peld. Op zonnige 
dagen nevelen en luchten wanneer de tem peratuur te hoog oploopt. Frisse 
lucht is steeds be langrijk evenals licht. Planten die v rij donker staan moeten 
langzaam aan het licht wennen, daar ze anders gem akkelijk door de zon 
kunnen verbranden.
D oor de lange droogte zijn gunstige voorwaarden ontstaan voor ongedierte. 
W ij inspecteren, bij voorkeur met loupe o f vergrootglas, iedere plant nauw
keurig en beginnen onm iddellijk met de bestrijd ing, ook al zijn slechts enkele 
planten lich t aangetast. Zelfs is een voorbehoedende behandeling aan te 
bevelen.
Etiketten welke slecht leesbaar zijn geworden moeten w ij vernieuwen. Cm 
tijdens d it vernieuwen, vergissingen te voorkom en, kunnen w ij volstaan door 
bij de plant een etiket te plaatsen waarop het nummer is genoteerd uit ons 
kaartsysteem.
In het kaarten-register vinden w ij alle wetenswaardigheden die op de plant 
betrekking hebben, zoals: botanische naam, natuurlijke groeiplaats, bloei- 
aanduidingen, bijzondere verpleging, grondmengsel, zaai- en ent-datum, enz. 
Met zaaien, bij kunstm atige warmte, kunnen w ij beginnen.
Daar w ij de volgende maand vol-op toe zijn aan het verversen van de grond, 
kunnen nu al enkele voorzieningen getroffen worden.
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Cereoide Cactaceae uit Brazilië

M icra n th o ce re u s  p o lyan th u s (Werdermann) Backeb.

Na enige aarzeling om over de Cereoide Cactaceae van Brazilië te schrijven, 
lijkt het mij tenslotte toch goed het een en ander over mijn ervaringen te ver
tellen.
Mijn aarzeling sproot voort uit de problemen die liggen bij het kweken van 
deze toch zo interessante planten in ons klimaat. Bedenken wij echter, dat 
heden veel cactussen en vooral ook vetplanten door ons liefhebbers gekweekt 
worden, waar men vroeger met een grote boog omheen liep. Men dorst het 
gewoon niet aan. Onze kennis ten aanzien van het kweken van z.g. moeilijke 
soorten is sterk uitgebreid.
Ik kan mij zo voorstellen, dat een speciale liefhebber zich juist zou willen toe
leggen bijvoorbeeld op het kweken van verschillende soorten Pseudopilocereus 
Buxb., Micranthocereus Bbg.,Co!eocephalocereus Bbg., Austrocephalocereus 
Bbg., Stephanocereus Berger, Discocactus Pfeiff. en Melocactus (Tourn.) Link 
et Otto. Indien hij zich dan onder andere tot deze soorten zou beperken, dan 
zou hij hiervoor een speciaal kasje moeten bouwen en zorgen voor een vrij 
hoge temperatuur in de wintermaanden. Indien wij beseffen hoeveel liefheb
bers van het kweken van orchideën hun kas in de winter vrij warm moeten 
stoken, dan zou het kweken van de door mij genoemde geslachten niet on
overkomelijk behoeven te zijn.
En wat voor interessante planten uit deze geslachten, kennen wij thans.
Het grootste probleem na de verwarming is meen ik wel de lichtintensiteit. 
Hier is toch ook wel met onze moderne mogelijkheden van kunstmatige ver
lichting een redelijke oplossing te vinden. Zelf ben ik hoegenaamd niet tech
nisch aangelegd, maar ik nodig een van de vele deskundigen op dit gebied 
uit om hierover eens een beschouwing in ons maandblad te geven. Het lijkt 
mij noodzakelijk in dit verband om deze lichttoevoeging niet gedurende de 
rustperiode van de planten toe te dienen, maar dit juist toe te passen ge
durende de groeiperiode. Juist dan komt het hier in ons land voor, dat er vele 
zonloze dagen zijn, of dagen waarop de intense zonnebestraling veel te zwak 
is. Het zou wellicht de moeite lonen hiermede eens proeven te nemen. Wie 
meldt zich hiervoor aan?
Maar ik wilde U iets vertellen over Micranthocereus polyanthus Werd. Met mijn 
vriend Horst bezocht ik twee maal een berghelling bij Caitité in Bahia, die 
sneeuwwit zag van het kwartszand. Daar kwamen deze klein blijvende plan
ten massaal voor. Tijdens onze laatste reis wilde ik toch nog eens de oor
spronkelijke vindplaats van Werdermann opzoeken, namelijk bij Brejinho. Nu 
is het niet zo eenvoudig zo’n plaats op te zoeken in Brazilië, zelfs als je weet 
dat het dorp in de staat Bahia moet liggen. In deze staat komen namelijk een 
vrij groot aantal Brejinhos voor als dorpen en wat is nu de goede? We wisten 
gelukkig, dat het in de buurt van Caitité moest zijn en zo waagden we het er 
maar op om Brejinho do Amethistas op te zoeken, dat op iets meer dan 1000 
meter hoogte bij Caitité ligt. Eenvoudig was het niet daar te komen, maar ten
slotte kwamen we in een heel klein gehucht aan met slechts een klein straatje, 
d.w.z., dit straatje was een erg hobbelige zandweg. Het was tegen het middag-
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M icranthocereus polyanthus (Werdermann) Bckbg. met vruchten.
Brazilië, Bahia. foto Buining

uur smoorheet, alhoewel het midden in de w in ter was. Na veel moeite vonden 
we een vrouw  bereid voo r ons een soort maal te bereiden, bestaande uit rijs t 
met een gebakken ei.
Na d it maal w ilden we een D uitser bezoeken, die reeds zo’n 40 jaar daar een 
amethistenmijn exploiteert. Helaas was de heer D reher voor boodschappen 
naar Caitité, maar een jong Duits echtpaar uit Idar Oberstein, dat daar voor 
studie was, begeleidde ons naar een der mijnen. Het voert te ver om U over 
deze mijn te vertellen. Na het zeer interessante bezoek daaraan, begeleidden 
zij ons naar de verm oedelijke vindplaats van M icranthocereus polyanthus 
(W erd.) Backb. G root was onze schrik toen we zagen, dat deze planten, waar
sch ijn lijk  door een o f andere ziekte, waren aangetast en praktisch uitgeroeid. 
Met heel veel moeite konden we nog een paar slechte stukken vinden.
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Was dus niet de andere plaats gevonden, dan zou w aarsch ijn lijk  deze interes
sante soort to t het verleden behoren.
De plant is een halve dag- en nachtbloeier. Reeds v rij vroeg in de namiddag 
openen zich de reeksen kleine rose bloempjes. Ze worden ijverig  bezocht door 
kolibries. Soms bloeien in het hoogseizoen een 30-40-tal bloempjes tegelijk, 
een onvergete lijk  gezicht. Evenzo verschijnen de rose vruchtjes in groepen. 
De zaailingen zien er uit als jonge Espostoas, fraai w itw ollig , d ikw ijls  aan de 
basis met z ilverachtige langere haren. Deze planten moeten met veel zorg 
behandeld worden en het water geven is een zaak van nauwkeurig afwegen 
in verband met tem peratuur en zonlicht.
V oor een beschrijving van deze plant meen ik te moeten verw ijzen naar de 
oorspronkelijke beschrijving van Werdermann in ’Brasilien und seine Saulen- 
kakteen’, die trouwens door Backeberg w oorde lijk  in zijn boek is overgenomen. 
M erkwaardig is dat deze plant, als zovele in Brazilië, nimmer meer na Werder
mann door anderen is gezocht en gevonden. De zuiltjes, die rijk  aan de basis 
spruiten, worden meestal nauwelijks een meter hoog, a fhankelijk van de grond
soort. De grond heeft een lage zuurgraad en bestaat zoals reeds gezegd gro- 
teels uit kwartszand, dat erg gro f is. In d it kwartszand v ind t men onder de 
xerophytische heesters wat humus van bladafval. Op de meer door deze hees
ters beschutte plaatsen vonden we Melocactus macrodiscus W erdermann en 
verder meer onder aan de berghelling in meer vochtige bosrijkere omgeving 
Pseudopilocereus pentaedrophorus en glaucescens, waarop ik la ter nog wel 
eens hoop terug te komen.

A. F. H. Buining

Cereoide Cactaceae uit Brazilië

Stephanocereus leucostele (Gürke) Berger

Het doet merkwaardig aan om deze plant, die nauwelijks in onze Europeese 
verzamelingen voorkom t, zo massaal te zien groeien in de Braziliaanse staat 
Bahia. Massaal, d.w.z. in d it geval, dat ze over een zeer g root areaal voorkom t, 
d icht opeen gehoopt zagen w ij haar e igenlijk  nergens.
Deze plant hoort to t een aantal, dat destijds Ernst Ule als herbariummateriaal 
aan Prof. Gürke in Berlijn zond, die deze planten aan de hand van het deels ge
droogde, deels in alkohol geprepareerde materiaal, beschreef.
Ule, die destijds een onderzoek instelde naar de caoutchoucbomen, vond deze 
soort bij Calderao in het zuiden van Bahia. W erdermann vond haar eveneens in 
het zuiden van Bahia. Zoals Werdermann in ’Brasilien und seine Saulenkak- 
teen' schrijft komt deze plant meestal slechts so lita ir voor. Het groeigebied is 
echter veel u itgebreider dan Werdermann aannam, Backeberg was nimmer in 
Bahia. Horst en ik vonden haar to t in het noorden van Bahia tussen Xique- 
Xique en Juazeiro in pracht exemplaren.
W ij tro ffen enkele exemplaren in bloei, echter de meesten met grote vruchten, 
enkele exemplaren to t 25 vruchten aan een plant. Gezien d it grote aantal vruch-
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Stephanocereus leucostele (Gürke) Berger met rijpe vruchten. Brazilië, Bahia.
foto Buining

ten, zou deze soort inderdaad in dichte groepen moeten voorkomen, echter 
dit zaad uit de sappige vruchten wordt door allerlei soorten mieren wegge
sleept. Men vindt dan ook geen vruchten onder de lange slanke stammen. Ook 
vogels vergasten zich gaarne aan de kleurige vruchten en pikken het zaad er 
uit.
Een merkwaardige plant, die bij gunstige omstandigheden elk jaar een groei- 
scheut eindigt met het vormen van een wollig en borstelig cephalium, waaruit 
de plant bloeit. Het volgend jaar groeit zij door het cephalium heen, evenals 
Arro jadoa en eindigt weer met een cephalium. Uit de foto die ik ter plaatse 
nam blijkt dat de plant telkens weer uit verschillende Cephalia bloeit en uiter
aard dan ook vruchten geeft, die bij het rijp worden blauwgroen van kleur
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zijn. Deze soort, die meestal niet of weinig vertakt zou voorkomen, vonden 
wij op verschillende plaatsen nogal vertakt en dikwijls veel langer dan de 
officieel aangegeven lengte van 3 meter. Vooral in de zogenaamde 'sertao' of 
’catinga', dit is de heesterachtige tot korte boomachtige begroeiing van uitge
breide steppen in het noordoosten van Brazilië, groeit zij vaak boven deze 
xerophytische gewassen uit. Op de vaak voorkomende kale gedeelten op deze 
steppen troffen wij verschillende keren vertakte exemplaren aan.
Helaas is deze mooie en interessante wit-bedoornde plant zeer moeilijk in de 
cultuur, speciaal de geïmporteerde stukken met cephalium. Momenteel is er 
nog al veel zaad van deze soort in. de handel gekomen, zodat het niet moeilijk 
moet zijn zaailingen in de komende jaren te verkrijgen. De problemen liggen 
echter in het kille najaar en in de winter. Anderzijds loont het de moeite om 
deze soort zoals vele anderen uit Brazilië in een wat meer verwarmd kasje te 
kweken.
Tot dusverre is leucostele de enige soort uit dit geslacht.

A. F. H. BUINING
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Micranthocereus violaciflorus Burning

A. F. H. BUINING

In 'Kakteen und andere Sukkulenten’ van juli 1969, pag. 129-130 werd deze 
prachtige plant beschreven.
Toen Leopolds Horst en ik in juni 1968 op de terugreis van het oosten en 
noord-oosten van Brazilië waren en w ij door het noordelijk gedeelte van de 
staat Minas Gerais in een voo r ons volslagen onbekend gebied trokken, ve r
zuchtte Horst na een reeds vrij lange trektocht de wens, dat we nog eens een 
onbekende cactussoort zouden moeten vinden, waarin de kleuren rood, violet, 
geel en w it voorkwamen.
Na midden op de dag een prim itie f maal in de eenzaamheid gebruikt te hebben 
trokken we verder westwaarts een bergketen tegemoet. De smalle slechte weg 
leidde al kronkelend naar een pas.
In deze pas op ongeveer 950 m. hoogte begonnen we opeens allebei te juichen. 
Daar stond de door Horst gedroomde plant in z ’n volle  glorie. Op de omslag 
van d it nummer kunt U haar ook in kleur bewonderen. In de natuur en dus in 
de w erkelijkheid zijn de kleuren warm er en rijker, maar ik hoop dat U toch 
bij benadering kunt begrijpen hoe enthousiast w ij waren. W ij troffen het dat 
de planten in volle  bloei stonden en zelfs konden we wat zaad verzamelen. 
De bloempjes werden ijverig bevlogen door prachtig gekleurde kolibries, die 
kennelijk voor een rijke bevruchting zorgden. De plant week sterk af van de 
bekende M icranthocereus polyanthus van W erdermann en van een door ons 
in het midden van Bahia gevonden nieuwe soort, zodat een beschrijving alles
zins gerechtvaardigd was.
V oor de uitvoerige beschrijv ing van deze kleine maar u iterst fijne en prachtig 
gekleurde Cereus moge ik U wederom verw ijzen naar de aangehaalde publi
catie.
Echter vonden w ij in dezelfde omgeving niet alleen deze nieuwe soort maar 
ook nog een onbekende species van het geslacht Brasilicereus en een wel 
heel mooie nieuwe soort van het geslacht Pseudopilocereus Buxbaum, de 
laatste een vrij forse vertakte plant van 3-4 m. hoogte, schitterend blauw be
rijpt, met op de 5 to t zelden 6 zware ribben dichte roodachtig bruine wol. Deze 
laatste soorten moeten nog bew erkt worden. Een dergelijke vruchtbare dag 
tre ft men niet bepaald iedere dag aan.

Cylindrorebutia

A. F. H. BUINING

Begin 1966 zond de heer F. Pazout uit Praag mij een bewerking van R. Subik 
van de groep planten, die destijds door A. V. Fric beschreven werd als het 
genus CYLINDROREBUTIA.
Na een v rij u itvoerige discussie met de toenm alige redactie van Succulenta 
werd besloten d it artikel voorlopig niet te plaatsen, omdat hierin een aantal 
zogenaamde nomina nuda voorkwamen.
Nu ik d it artikel nog eens w eer doorlees meen ik, dat de vele Rebutialiefheb- 
bers met een publicatie ervan verheugd zullen zijn, al was het slechts om his
torische redenen. De C ylindrorebutia-planten die W alter Rausch verzamelde 
op een betrekke lijk  kleine standplaats, die ik in ju li 1969 voor de tweede keer
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te zijnen huize kon bestuderen, tonen wel aan, dat deze planten zeer variabel 
in bedoorning en kleur zijn. Zeker is wel, dat de verschillende door A. V. Fric 
verzamelde planten, hetzij door hem zelf of door indianen, nauw verwant zijn 
aan de als eerste gepubliceerde Rebutia einsteinii Fric. Of men deze planten 
als vormen, variëteiten of soorten beschouwt is dikwijls een gevoelszaak. 
De moderne onderzoekingsmethoden en een uitgebreidere kennis van de 
groeiplaatsen zullen echter wel meer klaarheid in deze problematiek brengen. 
Uit historische overwegingen lijkt het mij gewenst thans deze studie te publi
ceren, als bijdrage tot de kennis van deze interessante miniatuurplantjes.
Het betreffende materiaal voor deze studie wordt gekweekt in de hortus van 
de botanische tuin te Praag, waar de heer Subik werkzaam is en is voor zover 
bekend afkomstig uit de oorspronkelijke verzameling van A. V. Fric te Praag, 
welke verzameling ik in een verblijf van drie weken bij Fric aldaar mocht be
studeren.
Ter ere van mijn in 1944 gestorven vriend A. V. Fric wil ik thans gaarne deze 
publicatie bevorderen.

N o g m aals o v e r  de  d o o r F r ic  v e rza m e ld e  
C y lin d ro re b u tia s

R. SUBIK en F. PAZOUT

In de eerste serie van het tijdschrift ’Friciana’ schreef ik over de Cylindrore
butias van A. V. Fric. Het gaat hier om een zeer interessant en helaas weinig 
bekend geslacht en daarom kom ik nogmaals op deze planten terug.
Het in verhouding weinig voorkomen van deze planten in onze verzamelingen, 
komt overeen met andere soorten cactussen, die Fric bracht .hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de afwijzende houding van Fric tegenover de beschrijvingen 
zoals deze slechts geldig zijn als is bepaald in de algemene botanische 
regelen.
In de verzamelingen komt vrijwel alleen voor Cylindrorebutia einsteinii, die 
in ’Moellers Deutscher Garterzeitung’ van 1931 en in het Tsjechische tijd
schrift ’Kaktusar' in 1932 werd beschreven. Alle overige planten uit deze 
groep zijn slechts bekend uit de z.g. 'Blaue Liste’ van 1931 en uit Kreuzingers 
’Revision’ van 1935, waarin alle soorten werden afgebeeld en kort beschre
ven. Fric hield zijn Cylindrorebutia einsteinii voor een zeer bijzondere plant en 
gaf haar alleen af aan zijn betere vrienden. Ze werd daardoor slechts zeer 
langzaam verspreid en na de Tweede Wereldoorlog bleven slechts enkele 
exemplaren behouden in de Europese verzamelingen. Daarom vond ik het 
gewenst zoveel mogelijk deze planten in de botanische tuin van Praag bijeen 
te brengen, want daar konden ze later bestudeerd en vermeerderd worden. 
Ik wil hier niet met Backeberg polemiseren, die al deze planten beschouwt 
als vormen van Mediolobivia schmiedcheniana noch met Buining en Donald 
en andere specialisten, of het hier om variëteiten of zelfstandige soorten gaat. 
Naar mijn opvatting zou men Cylindrorebutia steineckei als vorm van C. ein
steinii kunnen beschouwen, maar alle andere species zijn in vele kenmerken 
zó verschillend, dat zij met recht als soorten beschouwd kunnen worden. 
Helaas mankeert mij van enkele soorten een nauwkeurige bloembeschrijving 
en zaden kon ik slechts van 3 soorten onderzoeken, maar de verschillen in 
habitus en bedoorning zijn groot.
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C y lin d ro re b u tia  e in ste in ii Fric

syn.

Plant
Top

Epidermis
Knobbels
Areolen
Dorens

Bloem

Vruchtbeginsel :

Zaad

Rebutia einsteinii Fric 1931-M.D.G.
Rebutia einsteinii Fric 1932. Kaktusar.
Lobivia schmiedcheniana Kohier 1947. JSK. 
tot 2 cm diam., lang tot 15 cm.
iets verzonken, in verhouding jeugdig, dorens roestbruin, af
staand.
top matgroen, overigens roodbruin met violette waas. 
in verhouding plat, naar boven hoger, 
ovaal, 1,1 mm lang, met korte lichtbruine wol. 
randdorens 10-11, bruin, later grijs, 5-7 mm lang; midden
dorens vaak eerst ontbrekend, later 3-10 of meer, aan de 
basis uiachtig verdikt, bruin.
2,5 cm diam., klokvormig, dottergeel met donkere midden- 
streep, bloembladen in 2 reeksen, smal, gepunt en iets ge
welfd.
kegelvormig, 8 mm diam., glanzend donkerbruin, iets ge
groefd, aan het vruchtbeginsel en aan de bloembuis komt 
in de oksels der schubjes bruine gekroesde wol voor. 
ca. 0,6 mm groot, bruingrijs, met knobbelige huid. De bloe
men en de zaden zijn bij alle species gelijk. Slechts bij Cy
lindrorebutia karreri zijn de bloemen groter en de midden- 
strepen donkerder.

C y lin d ro re b u tia  e in ste in ii v a r . s te in e ck e i Fric

syn.

Plant
Top
Epidermis
Knobbels

Areolen
Dorens

Bloem en zaad:

Cylindrorebutia steineckei Fric 1936, Blaue Liste.
Rebutia steineckei Fric. Kaktusar 1932.
Rebulobivia steinecki Fric. Revision Kreuzinger.
Mediolobivia schmiedcheniana var. steineckei Backbg. in 
Descr. Cact. 1956. 
tot 2-2,5 diam., lang tot 10-20 cm. 
spitser dan de anderen, donkerbruine dorens, 
donkergroen, naar onderen violet verlopend, 
opvallend, ca. 2 mm hoog, vrijwel vierkant, in schuine reek
sen geplaatst.
ovaal, 1 mm lang, met iets bruine wol.
randdorens ca. 15, kamvormig gesteld, eerst roestbruin, la
ter grijs, onderaan bruin en uiachtig verdikt, tot 5 mm lang; 
middendorens ca. 6, bruin, krachtiger, 10-14 mm lang, schuin 
naar boven afstaand, 
hetzelfde als bij het type.

Fric schrijft over deze plant in ’Kaktusar’ 1932, dat zij 15 cm hoog wordt, een 
lichtgroen lichaam heeft, dat dicht met dorens is omhuld als een ouderwetse 
lampenborstel. Een vindplaats geeft hij niet aan, hij kent deze niet. De plant 
is bij oppervlakkige vergelijking gelijk aan Cylindrorebutia einsteinii. De in 
verhouding lange dorens, die de plant dicht omhullen geven haar echter een 
eigenaardig afwijkend karakter.
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37



Cylindrorebutia rubriviride foto: Subik

C y lin d ro re b u tia  ru b r iv ir id e  Fric 1936 in 'Blaue L iste ’

syn. : Rebutia rubriviride Fric. Revision, Kreuzinger.
Mediolobivia schmiedcheniana var. rubrivirides Backbg. in 
Descr. Cact. 30 nov. 1956.
Cylindrorebutia rubriviride (Fric) Donald 1956.

Plant tot 3 cm diam., lang tot 20 cm.
Top iets verzonken, breed, vlak, met roestbruine dorens.
Epidermis van uit de top licht dofgroen, onderaan met violette waas, 

die dikwijls zeer intensief is.
Knobbels goed ontwikkeld, groot, tot 3 mm hoog, vierkant, in schuine 

reeksen gerangschikt.
Areolen langwerpig, 1 mm lang, met bruine wol, 3-5 mm van elkaar.
Dorens randdorens ca. 13, afstaand, kamvormig gesteld, 6 mm lang, 

eerst roestbruin later witachtig. Middendoorns ca. 7-8, krach
tig, bruin of roestbruin, 12 mm lang, alle aan de basis ui
achtig verdikt, naar boven afstaand.

Bloem en zaad: als bij het type.

Cylindrorebutia rubriviride is de opvallendste van het geslacht door haar in
tensief violetgroene epidermis en door haar roestbruine dorenkleed.
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C y lin d ro re b u tia  k a rre r i Fric 1936 In ’Blaue L iste’

syn.

Plant
Top
Epidermis
Knobbels

Areolen

Dorens

Rebutia karreri Fric. Kaktusar 1932.
Rebulobivia karreri Fric. Revision, Kreuzinger, 1935. 
Mediolobivia schmiedcheniana var. karreri Backbg. in Descr. 
Cact. nov. 1956.
tot 2,5-3 cm diam., lang tot 8-10 cm. 
iets verzonken, breed, met bruine dorens, 
dofgroen, onderaan roodbruin.
scherp begrensd, vrijwel vierkant, 1-2 mm hoog, in 18 reek
sen gerangschikt.
ovaal, 1,5 mm lang, met witachtig korte wol, 3-4 mm van el
kaar.
randdorens 9, lichtbruin, lang 5 mm: middendorens aanvan
kelijk slechts 1 krachtigere donkere doren, later groeien nog 
enkele 2 mm lange bruine dorens, die iets gedraaid naar bo
ven afstaan, alle zijn onderaan uiachtig verdikt, 
dottergeel, ca. 3 cm diam., bloembladen zijn in 2 reeksen 
gerangschikt en hebben een donkere middenstreep, de 
bloembuis draagt grijsbruine wol.

Cylindrorebutia karreri ’ foto: Subik
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C ylindrorebutia  karreri is een interessante plant, die gem akkelijk te onder
scheiden is van C ylindrorebutia  einsteinii door het ontbreken van de wazige 
v io lette  huidskleur. Z ij heeft slechts een korte, in de jeugd vrijw el kogelvor
mige, habitus. De m iddendorens zijn afstaand. De eerste afbeelding van de
ze plant bracht Fric in zijn provisorische catalogus als Rebutia karreri sp.n. 
Fric 1932/33. Later versch ijn t d it beeld ook in de 'Revision' van Kreuzinger 
1935, onder de naam Rebulobivia karreri Fric.

De foto is onscherp en ik kan daarom m oeilijk vaststellen, of mijn plant af
komstig van Neumann uit Berlijn die uit de collectie  van Fric zou stammen, 
met de in de ’Revision’ afgebeelde plant overeenstemt.

Cylindrorebutia nicolai f0t0: Subik
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C y lin d ro re b u tia  n ico la i Fric 1936, ’in Blaue Liste'

syn.

Plant
Top
Epidermis
Knobbels
Areolen

Dorens

Bloemen

Rebulobivia nicolai Fric, 'Revision', Kreuzinger, 1935. 
Lobivia conoidea Wessner, Beitrage Succ. K. u. Pflege, 1940. 
Mediolobivia conoidea (Wessner) Krainz, J.S.K. I, 1947. 
Cylindrorebutia monstrosa 350, Friciana i, 1962. 
tot 1,5-3 cm diam., tot 10-15 cm lang. 
iets verzonken, met lichtbruine dorens, 
aan de top licht dofgroen, onderaan violetbruin. 
langwerpig, ovaal, ca. 1 mm lang, met weinig lichtbruine wol. 
groot, vrijwel vierkant, 1-2 mm hoog, in 17-20 schuin verlo
pende reeksen gerangschikt.
randdorens 12, lang 4 mm, recht, licht, aan de basis bruin; 
middendorens 4, gedraaid, 5 mm lang, één tot 8 mm lang, af
staand; alle dorens zijn aan de basis uiachtig verdikt, 
nog onbekend, deze plant bloeide nog niet bij ons.

Cylindrorebutia nicolai is indentiek met de als Cylindrorebutia monstrosa 350 
omschreven plant. Alhoewel de in 'Friciana I afgebeelde plant van C. mon
struosa ogenschijnlijk afweek van C. nicolai, bleek dat, op een onderstam ge
kweekte planten gedurende een aantal jaren, beiden dezelfde soort betroffen. 
De plant die in 'Friciana' I, in 1962, als tweede type van Cylindrorebutia ein- 
steinii (Kertorik) afgebeeld werd, is hoogstwaarschijnlijk een hybride, die reeds 
bij Fric. ontstond.
Beide planten werden reeds door Fric in 2 afwijkende foto's in het tijdschrift 
'Kaktusar' 1932 afgebeeld en als C. einsteinii in onze verzameling verbreid. 
Fric had echter slechts één originele plant van C. einsteinii, waarvan hij geen 
zaad kon winnen. De tweede plant, die vanuit de verzameling van Rektorik ver
breid werd is veel breder en groeit uit tot grote exemplaren. Ook de grotere 
bloemen, die weliswaar ook geel zijn, echter een oranjeroodachtige waas heb
ben, herinneren aan Mediolobivia aureiflora. De 13 dorens zijn randstandig, 
lichtbruin, 6 mm lang, de 3 bovenste bruin, zijn langer en één is tot 18 mm 
lang.
Aan de beschrijving van al deze planten, die met recht de namen dragen, die 
de verzamelaar Fric er aan gaf, wil ik ook nog de geschiedenis van hun ont
dekking toevoegen. Deze geschiedenis is ontleend aan een oud verhaal, dat 
A. V. Fric voor meer dan 25 jaar geleden in het tijdschrift 'Kaktusar’ 1932 pu
bliceerde onder de titel 'Rebutia's uit het hooggebergte’.
Hieruit blijkt, dat Fric deze planten deels door indianen brengen liet, deels 
zelf inderhaast verzamelde en zonder nadere etikettering in kisten stopte. On
derweg verrotten vele van deze weke en dikwijls beschadigde dwergplantjes, 
anderen vergroeiden zo, dat uit de 1 cm grote kogeltjes met dikke penwortels, 
lange witte spruiten ontstonden. Ze waren bij aankomst in Europa niet meer 
te herkennnen en Fric entte de weinige overgebleven punten op verschillende 
onderstammen.
Hiermede redde hij enige plantjes, die hij toen nieuwe namen gaf, daar het 
bleek, dat het om verschillende nieuwe soorten ging. Fric kende niet meer de 
groeiplaats van deze plantjes. Zijn Cylindrorebutias werden nimmer meer van
uit hun vaderland naar Europa gebracht en wie weet of deze zo ver afgelegen 
bergruggen waar zij voorkomen en waar destijds in 1928/29 de zieke verzame
laar heling zocht voor zijn zieke longen en daarom zo hoog als mogelijk naar 
de toppen van de Andes ging, ooit nog weer bestegen worden.
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Fric’s Cylindrorebutias zijn bij ons goed geacclimatiseerd, maar ze komen 
slechts zeer zelden in de verzamelingen voor en stammen meestal van een 
enkele moederplant, die vegetatief vermeerderd werd. Wij moeten deze plan
tjes zorgvuldig verzorgen en streng behoeden voor hybridisering.
De moderne botanici zullen weliswaar vrij zeker alle genoemde planten als 
variëteiten van één soort samenvatten en zo een zeer interessante groep vor
men. Deze planten zijn zeer zeker nauw verwant aan elkaar en komen alle 
uit dezelfde omgeving. Maar de specialist, die het gelukt al deze hooggebergte 
Cylindrorebutias van Fric samen te brengen, zal aan een dergelijke groep zeer 
veel vreugde beleven.

Cylindrorebutia rubriviride foto: Subik
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C o n o p h y t u m  a n j a m e t a e  de Boer spec nov.

H. W. de BOER

Derenbergia, C ordiform ia; corpus
culum glauce v iride leve glabrum, par
te inferiore obconicum, lobis truncatis 
divergentibus, carena satis acuta sub- 
horizontale rubropunctata instructis, 
lateribus punctis paucis a trovirid ibus 
atque macula pellucida cordata vel 
scutata ornatis; flo res diurni violaceo- 
rosei.
Habitat: Cape, Bushmanland, Kara- 
moep. Deze nieuwe Conophytum- 
soort, welke mij enige jaren geleden 
onder een onjuiste benaming uit Zuid- 
A frika werd toegezonden, heb ik ge
noemd naar mijn k le indochter Anja 
Meta de Boer.
De Cordiformia werden door Dr. Fi
scher verdeeld in twee groepen ('Un- 
te rre ihen ’), n.l. groep 1 met corpuscu
la langer dan 2 cm en veelal goed ont

w ikkelde lobben en groep 2 met corpuscula, waarvan de lengte 2 cm en min
der bedraagt en met m inder goed ontw ikkelde lobben. Nu bedraagt de lengte 
van het corpusculum van Conophytum anjametae 2,5 a 3 cm (dus meer dan 2 
cm) en hoewel de lobben slechts 4 a 5 mm lang zijn, zijn zij v rij goed ontw ik
keld, zodat men, alleen op grond van deze eigenschappen deze nieuwe cono- 
phyt in groep 1 der C ordiform ia zou kunnen rangschikken. Daar zich echter in 
de 2e groep enige naverwandte, violet rose bloeiende soorten bevinden, (Con. 
gracistylum, C. taylorianum, C. taylorianum var. ernianum, C. karamoepense, 
C. marginatum, C. triebneri, C. vio laciflorum ), en naverwandte soorten in de 
1e groep ontbreken, kwam het mij uit praktische overwegingen w enselijk  voor, 
om Con. anjametae in de 2e groep (2e ’Unterreihe’) der Cordifornia onder te 
brengen.

De blauwachtig groene, gladde, onbehaarde corpuscula zijn van terzijde ge
zien enigszins afgeknot, omgekeerd driehoekig (zie foto 1) en inclusief de lob
ben 2,5 a 3 cm hoog; de grootste breedte aan de basis der lobben is 1,5 cm; 
het benedenste deel van het corpusculum (zonder de lobben) is ongeveer om
gekeerd kegelvorm ig met een grootste diam eter (3 a 4 mm onder de basis der 
lobben) van 7 a 9 mm. De spleet tussen de lobben is 4 a 5 mm diep en van 
boven to t 5 mm breed; de enigszins divergerende, 4 a 5 mm hoge lobben heb
ben een vlakke binnenkant, zijn aan de zijkanten afgeplat en daardoor w igvor
mig (zie foto 2).

De min o f meer horizontale kiel is voorzien van een niet erg op de voorgrond 
tredende lijn van, soms samenvloeiende, groene to t roodbruine punten, welke 
lijn zich onduidelijk  en soms in 2 of 3 vertakkingen splitsend voortzet op het 
bovenste gedeelte van de afgeronde rugzijde der lobben en op de randen van 
de spleet; de kiel e indigt bij de spleet in een onduidelijk, iets omhoog gericht 
puntje; de zijkanten der lobben zijn voorzien van enige donkergroene, bij door-

Corpusculum van Conophytum anjametae van 
terzijde gezien, 2,7 x foto: de Boer
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vallend lich t helder groene fenestrellae; de doorschijnende vlek aan de basis 
der lobben is hart- to t schildvorm ig met een diameter van 3 mm; de violet- 
rose bloemen zijn overdag geopend. De geheel geopende bloem heeft een 
diam eter van 2 a 2,5 cm; de kelkbuis is 5-7 mm lang, 5-slippig en w itvliezig, 
doch aan de buitenkant van boven zeer lich t v io le t; de bloemkroonbladen 
zijn omgekeerd spatelvorm ig, de uiteinden zijn v io let-rose, 't benedenste deel 
wit, de grootste  breedte (even onder de afgeronde top, die niet van een in
keping is voorzien) bedraagt 1 a 2 mm, het aantal bloemkroonbladen is 23 a 
26 van normale lengte benevens 7 a 10 kortere, staminodiën zijn afwezig; 
meeldraden vele, helmknoppen geel en van boven af goed zichtbaar; stijl 
±  1 cm lang met 5 draadvorm ige lich t gele stempels; vruchtbeginsel 5-hok- 
kig. Van de andere, v io le t-rose  bloeiende conophyten van de 2e 'Unterreihe' 
der Cordiform ia onderscheidt Con. anjametae zich o.m. van Con. graci- 
stylum, doordat de lobben van deze laatste aan alle kanten veel meer afge
rond zijn.

Van Con. marginatum en Con. triebneri door de hartvorm ige doorschijnende 
v lek aan de basis der lobben en het ontbreken van een sterk op de voor
grond tredende lijn van donkergroene (ev. roodbruine) punten over de kiel 
en langs de randen van de spleet. Van Con. taylorianum en Con. taylorianum 
var. ernianum door de hogere, scherper w igvorm ige lobben.

Van Con. karamoepense en Con. violaciflorum door de veel grotere lengte 
van het corpusculum.

O ok vertoont Con. anjametae buiten de b loeitijd  enige gelijkenis met Con. 
halenbergense, welke echter als nachtbloeier met kleine, stro-gele bloemen 
onder de 'Saxetanae' w ord t gerangschikt.

Conophytum anjametae 1,1 x foto: de Boer
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C u ltu u r aa n w ijz in g e n  vo o r m aart
Veel licht en frisse lucht blijven belangrijke faktoren. Planten welke in een 
lichtarme winterstandplaats zijn gehuisvest, moeten langzaam aan het sterker 
wordende zonlicht wennen. Op zonnige dagen 's morgens nevelen en in de 
middagpauze schermen, om verbranden te voorkomen. Regelmatige toevoer 
van frisse lucht is zeer gewenst.
Planten met reeds goed ontwikkelde knoppen, iets meer water geven. Vroege 
bloeiers, b.v. Phyllo’s, Aporoc. flagelliformis, Brasilic. haselbergii en graes- 
sneri, Echinocer. knippelianus en andere soorten van dit geslacht, verpotten 
wij na de bloei. Alle niet vroeg bloeiende, of niet bloeirijpe planten, kunnen wij 
nu nieuwe grond geven. Deze grond moet een goede pH hebben, goed door
latend, niet te nat en minstens op kas-temperatuur zijn.
Pas verpotte planten, de eerste tijd half schaduwen, warmer en gesloten hou
den. Exemplaren welke buiten in de platte bak worden geplaatst, kunnen daar
in worden ondergebracht, tegen het einde van de maand, mits het weer zulks 
toelaat. Bij nachtvorst de ramen afdekken, bij felle zon schermen en op zon
nige dagen 's morgens gieten.
Voor vermeerdering kunnen de eerste stekken gesneden worden, mits deze 
in goede konditie zijn. Wonden afdekken met houtskool of i.d. Onderstammen 
geleidelijk aan de groei brengen om er in april op te kunnen enten. Zaaien 
alleen bij kunstmatige bodemwarmte.

V a n  de  re d a ctie
De toestand van de heer Sterk is vooruitgaande, maar het ziet er niet naar uit, dat hij 
voorlopig het redacteurschap weer kan waarnemen.
Zeer onverwacht heb ik dit werk moeten overnemen en voordat men zich enigszins 
heeft ingewerkt gaat daar veel tijd in zitten. Het redacteurschap van een tijdschrift als 
het onze vraagt veel voorbereidend werk en ik moge daarom bij onze leden er op 
aandringen, zoveel mogelijk mede te werken, opdat het blad tijdig in het begin van 
elke maand verschijnt. Om misverstand te voorkomen moet kopij voor vermelding in 
een bepaalde maand, één maand tevoren in mijn bezit zijn, en wel vóór de eerste van 
die maand. Dit betreft dan berichten die beslist in die volgende maand gepubliceerd 
moeten worden.
In het algemeen is het niet mogelijk gewone bijdragen zo snel in het maandblad te 
krijgen. Mijn streven is namelijk om een voldoende hoeveelheid kopij in voorraad te 
hebben opdat dan elk nummer zo gevarieerd mogelijk kan worden samengesteld.
Wilt U vooral zeer veel zorg aan Uw bijdragen schenken? Zoals plantennamen contro
leren en alles goed overwegen.
Dit voorkomt veel heen en weer geschrijf en misverstanden.
Wilt U indien ENIGSZINS mogelijk Uw kopij op de schrijfmachine tikken of door een 
goede vriend laten tikken?
Met inachtneming van het vorenstaande helpt U de kwaliteit van het tijdschrift te 
verbeteren en het werk van de redacteur enigermate te verlichten.

UITVERKOCHTE ZADEN CLICHEFONDS
4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 -  
16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 
30 - 32 - 40 t/m 46 - 50 - 51 - 53 - 55 - 
58 - 59 t/m 69 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 
84 - 87 - 97 - 99 - 102 - 109 - 110 - 115- 
117 - 118 - 124 - 129 - 130 - 138 - 139 - 
140 - 151 - 153 - 155 - 169 - 174 - 175 - 
176 - 178 - 179 - 181 - 184 t/m 193 - 196
- 197 - 201 - 208 - 209 - 213 - 215 - 216
- 219 - 220 - 222 - 226 - 227 - 228 - 230
- 232 - 234 - 237 - 243 - 245 - 246 - 248
- 250 - 251 - 255 - 256 - 257 - 260 - 261
- 265 - 279 - 280 - 283 286 t/m 293 - 297

t/m 300 - 310 t/m 315 - 318 - 320 - 321 - 
326 t/m 329 - 333 - 334 - 337 - 340 - 341
- 342 - 345 - 347 - 348 - 350 - 355 - 356
- 359 - 364 - 365 - 370 - 372 - 373 t/m 
376 - 378 - 379 - 382 - 388 - 395 - 398 - 
399 - 403 - 408 - 410 - 419 t/m 424 - 
426 - 428 - 429 - 433 t/m 438 - 440 - 
442 - 451 t/m 459 - 462 - 464 t/m 470 - 
472 - 473 - 479 - 480 - 482 - 489 - 494 - 
496 t/m 501 - 504 - 506 - 509 - 510 - 515
- 516 - 517 - 522 t/m 526 - 533 - 544 - 
553 - 554 - 556 - 564 - 565 - 585 - 586 - 
588 - 590 - 592 - 593 - 595 - 596 - 599 - 
604 - 605.
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Uit de  a fde lingen

AFD. RIJN- EN DELFLAND

Vergadering januari 1970. De avond werd 
begonnen met de film 'Groei en Bloei' 
van de Heer J. van Dommelen. Hierover 
is reeds veel gepubliceerd in 'Succulenta' 
en wij hebben kunnen constateren, dat 
hierin geen woord te veel is geschreven. 
In deze film komen eigenschappen van 
bloeiende cactussen naar voren, die men 
nergens in de literatuur tegenkomt. Ge
zien de eenvoudige middelen, die ter 
beschikking stonden, is hier een techni
sche prestatie geleverd, die getuigt van 
een enorme hoeveelheid geduld en door
zettingsvermogen.
Een oude traditie werd in ere hersteld: 
de bespreking van de plant van de maand. 
De Heer van Vliet kwam nu eens niet met 
een cactus, maar met Crassula portula- 
ceae. Hij beschreef de kweekwijze en il
lustreerde dit met een bloeiend exemplaar. 
In aanvulling daarop kwam de Heer 
Bommeljè nog met een aantal interessan
te gegevens over deze plant en de naam
geving ervan.
Vervolgens werd er nog eens op gewezen, 
dat de contributie voor de Vereniging 
'Succulenta', die ƒ 12,50 bedraagt, moet 
worden overgemaakt aan de Heer Hellen
doorn, terwijl de afdelingsbijdrage ad 
f  4,—  aan onze penningmeesteresse ter 
vergadering kon worden voldaan.

J. Snelleman, secretaris

Vergadering d.d. 18 december 1969 van 
de afdeling Rijn- en Delfland 
Tijdens deze vergadering werd op de le
den een beroep gedaan .eigen dia's te 
vertonen. Hiervoor zou dan de februari- 
bijeenkomst kunnen worden gereserveerd. 
Er gaven zich inderdaad 10 leden op die 
hieraan willen meewerken.
In het voorjaar waren vier zakjes met cac
tuszaden per lid uitgereikt, waarmee aan 
een zaaiwedstrijd kon worden deelge
nomen. Het was de bedoeling hieruit 
mooie plantjes te kweken, en bovendien, 
indien mogelijk de namen van de soorten 
of althans de geslachten te raden.
Na de pauze werden de in Zuid-Amerika 
opgenomen films van de heer Van Vliet 
gedraaid. In twee kleurenfilms gaf hij een 
nieuwe dimensie aan het kleurrijke beeld 
dat we reeds uit voorgaande voordrach
ten met dia’s van het door hem bereisde 
gebied hadden gekregen. Beelden van de 
reis per schip, vliegtuig, auto en paard, 
van rommelig drukke steden en verlaten 
vlekken van dorpen, van dorre streken en 
van oerwoud gaven pas goed een indruk 
van wat woorden en dia's nauwelijks ver
mogen weer te geven. Ook kwamen na

tuurlijk vele cactussen op het scherm, 
vooral uit Argentinië en Bolivia.
Verder nop vele andere natuuropnamen, 
waaronder luiaards, lama's, vlinders en 
niet te vergeten de 'andere succulenten' 
en niet-succulente planten met vele bloe
men. En daartussendoor weer eens per
soonlijke en plaatselijke voorvallen. 
Inmiddels heeft het bestuur een program
ma voor 1970 opgesteld:
Februari: dia-avond door de leden.
Maart: praktische avond o.a. het zaaien. 
April: lezing
Mei :praktische avond: o.a. het verpotten. 
Juni: Lezing - de heer D. J. van Vliet over 
'Klimaat in enige landen van Zuid- 
Amerika.
Juli: vakantie.
Augustus: lezing.
September: Instructie-avond fotograferen. 
Oktober: 'Naamlozen-avond'.
November: lezing.
December: feest- en filmavond.
Verder zullen er excursies worden ge
organiseerd, een plantenkeuring, en iede
re vergadering zal een plant in het kort 
worden besproken. Wie interesse heeft, is 
altijd welkom op onze vergaderingen - 
ook al is hij of zij niet bij de afdeling 
aangesloten.

J. Snelleman

AFD. NOORD-LIMBBURG

Op vrijdag 27 maart houdt de heer W. A. 
Luynenburg een lezing over: 'De assimi
latie bij de planten en in het bijzonder bij 
succulente planten'. Deze bijeenkomst 
heeft plaats in de vergaderzaal 'Venlona' 
te Venlo om 8 uur en is voor alle belang
stellenden toegankelijk.

AFD. AMERSFOORT

Vergadering op 16 maart 1970, 8 uur, ten 
huize van de Heer P. Reijn, Doornseweg 
28b, te Leusden. Bespreking grondproble
men, kweekmethoden. Vertoning dia's.

AFD. GOOI- EN EEMLAND

Vergadering 6 jan. 1970. De vergader
tafel was bedekt met de vele cactusplant
jes die door de leden voor de verloting 
deze avond bijeengebracht waren.
Bij de plantenproblemen deze maal een 
vraag van de Heer v. Olderen, wanneer 
moeten wij nu in het najaar ophouden 
met de planten water te geven?
Algemeen oordeel was bijtijds en dit is 
dan half september.
Dus niet laten verleiden door nog verlate 
bloeiers, maar het water geven dan sta
ken was de raadgeving.
De korte en lange dag behandeling kwam 
ook ter sprake in verband dan om moei
lijke broeders tot bloei te dwingen. Is het 
nodig?
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WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

B o e k e n n ie u w s

Geregeld blijkt uit verzoeken in ons 
maandblad, waarin gevraagd wordt om 
vakliteratuur, dat er in ons land hieraan 
niet alleen een leemte bestaat, maar ook 
een grote behoefte. De grote handboeken 
verschijnen in vreemde talen, waarbij het 
Duits niet de laatste plaats inneemt. Voor 
degenen voor wie deze taal geen onover
komelijke moeilijkheid is, is het mij mo
gelijk, via relaties in Duitsland enkele 
werken te bestellen met een korting van 
30% op de aldaar geldende prijzen.
Verkrijgbaar zijn de volgende werken:
C. Backeberg Die Cactaceae IV

DM 91,— min. 30%  ƒ 63,70 
C. Backeberg Die Cactaceae VI

DM 80,— min 30 %  f  56,—

W. Haage Freude mit Kakteen
DM 14,80 min.30 %  f  10,36 

W. Haage Schone Kakteen richtig plfegen 
DM 6,80 min. 30 %  ƒ 4,76 

C. Backeberg Wunderwelt Kakteen
DM 19,50 min. 30%  f  13,65 

Wellicht kan deze lijst in de toekomst nog 
uitgebreid worden, een bericht hierover 
zal in Succulenta verschijnen.
Als U een van bovengenoemde werken 
wilt bestellen, verzoek ik U het bedrag te 
gireren naar gironr. 1401427 t.n.v. J. 
Theunissen te Roosendaal, met vermel
ding van de titel. Prijsstijgingen voorbe
houden, komen er geen verdere kosten 
bij.
U zult er begrip voor hebben, dat ik niet 
elke bestelling apart kan doorgeven ,in 
het algemeen zult U het bestelde werk 
toch binnen een maand rechtstreeks uit 
Duitsland toegezonden krijgen.

Succulentenkwekerij Grote planten van Ceropegia woodii
H. van D O N K E L A A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430
(het Chinese lantaarnplantje) ge
vraagd, in ruil of tegen betaling.

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 FREEK HOOGVLIET 
CactuskwekerijRegelmatig nieuwe importen. Oostelijk slag 7 - Maasdijk

Zondags gesloten. 01745-2732

RECTIFICATIE. Op pag. 24 van het februarinummer zijn de namen van de planten bij 
de foto’s nrs. 1 en 2 abusievelijk verwisseld.

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
V ice-Voorzitter: H. VAN B EE K , Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.
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V ERD U IN -D E BR U YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. Te l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J . DE G A ST , G raaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
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N otOCactllS (subg. Malacocarpus) p u lv in atu s van Vliet sp. nov.

D. J. van VLIET

N. pulvinatus, proliferans, pulvinas ad 50 cm diam, formans; corpus globosum, 
ad 15 cm diam., viride, vertice albolanatum et spinosum; costae 14-24, acutae, 
vix crenatae, ad 15 mm altae et 20 mm latae, areolis orbicularibus, 4 mm diam., 
ad 18 mm inter se remotis, vix in crenis submersis, griseo-tomentosis, 
mox glabrescentibus dein proles gerentibus; spinae aciculares, rectae vel 
subcurvatae, aureae vel pallide-brunneae, radiales 7-15, ad 2 cm longae, 
infimae robustiores, centralis 1, ad 2,5 cm longa, in statu novello adpressa 
dein radians; flores infundibuliformes, ad 4 cm longi et 4,5 cm diam., verticem 
circumdantes, tubo atque ovario lanum densam gerentes, phyllis perigonii 
lanceolatis, apice saepe erosis, citrinis; fructus oblongoideus, pericarpio tenue, 
pallide-roseo vel pallide-viride, lana alba vel pallide brunnea vestito; semina 
campaniformia, testa atroverrucosula, verruculis discoloribus, hilo albido, plano 
vel subelato.

Piant (foto 1-2) spruitend en uitgroeiend tot kussens van 50 cm doorsnede; 
lichaam kogelvormig of iets verlengd, tot 15 cm doorsnede en tot 15 cm hoog, 
frisgroen; schedel met wit wolvilt bekleed en met doorns overdekt.
Ribben 14-24, scherp, nauwelijks knobbels vormend, tot 1,5 cm hoog en tot 
2 cm breed; areolen rond, 4 mm in doorsnede, tot 18 mm uit elkaar, weinig 
in de ribben verzonken, grijs viltig behaard, spoedig kaal wordend en daar
na talrijke spruiten dragend. Doorns naaldvormig, recht tot zwak gebogen, 
bij veelribbige exemplaren sterker gebogen, kleur van exemplaar tot exem
plaar wisselend tussen goudgeel en lichtbruin, gelijktijdig met het kaal wor
den van de areolen grijs wordend; randdoorns 7-15, tot 2 cm lang, de onder
ste 3 tot 5 het sterkst ontwikkeld, de bovenste dikwijls gereduceerd tot, of 
vermeerderd met enige glasachtige doorntjes; middendoorn 1, tot 2,5 cm lang, 
eerst de schedel bedekkend, daarna afstaand en later naar beneden gericht, 
bij veelribbige planten moeilijk van de randdoorns te onderscheiden.
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Notocactus pulvinatus sp. nov. v . V lie t  Foto Rausch

Bloemen (foto omslag en fig. 1 en 3, ware grootte) trechtervorm ig, to t 4 cm 
lang en 4,5 cm doorsnede, in de dichte wol van de schedel staand, zelffertie l; 
vruchtbeginsel en bloembuis bekleed met dichte, w itte en/o f bruine wol en 
kleine schubben; bloembuis met bruine borstelharen, onderaan purperrood, 
bovenaan verlopend via rood, oranjerood naar geel; bloem bladen (fig. 2) lan
cetvorm ig, aan de top dikw ijls  diep gerafeld, binnen- en buitenzijde glanzend 
citroengeel; meeldraden over de gehele lengte van de bloem buis ingeplant, 
aan de voet van de stam per een kleine nectarkam er vormend, na aanraking 
naar de stam per buigend; helmdraden geel met lichtgele helmknoppen; stijl 
lichtgeel, 9 rode stempels dragend die ju is t boven de meeldraden staan. 
Vruchten (fig. 4, ware grootte) langwerpig, dunwandig, weinig uit de wol tre
dend, lichtrose to t lichtgroen van kleur, bekleed met w itte  to t lichtbruine 
wol en met ±  50 zaden.
Zaden (fig. 5, ware grootte en fig. 6, 15 maal vergroot) klokvorm ig, de huid 
(testa) voorzien van doffe, niet ge lijkkleurige bultjes, waarvan sommige licht, 
andere donkergrijs to t zwart getin t zijn, w aardoor op de huid vlekken ont
staan, die typisch zijn voor het subgenus M alacocarpus; hilum vuilw it, plat to t 

4 iets verheven en golvend.
N. pulvinatus werd door mij gevonden in de omgeving van Melo, departemento 
C erro Largo, Uruguay, waar zij groe it op met lichenen begroeide stenen in de 
weiden, waar ook voorkom en N. (malacocarpus) erinaceus (foto 4), N. ottonis, 
Frailea pygmaea en Cereus alacriportanus.
N. pulvinatus (pulvinatus =  kussenvorm ig) w ijk t af van de overige soorten 
van het subgenus Malacocarpus, waarvan Uruguay zeer rijk  is, door het kus- 
senvormend karakter, de sterk bedoornde schedel en de ten dele uit de 
wol te voorschijn  komende vruchten.
Type in Rijksherbarium U trecht onder nummer van V lie t 2. (veldnum m er D.V. 
25).
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Notocactus erinaceus Foto Rausch

Summary: On my trip  through Uruguay I found the here described Notocac
tus pulvinatus. I was quite surprised to see that this species was eagerly 
sprouting and making as large cushions as I never saw by another species of 
the genus (subgenus) Malacocarpus. As fa r as I know a species with these 
characters never was described before. For this reason and while the habit 
o f the plant d iffe rs  from the other species of this group, I decided to describe 
this new species.

Notocactus pulvinatus sp. nov. v. V lie t
Foto v. V lie t
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Het kan  b ijna n iet m eer m is g aan

O. C. v. SOLDT sr.

Zelfs het zaaien in december. Dit lijkt een heel groot woord, maar ik meen met 
de behaalde resultaten, dit te kunnen bewijzen. Op gevaar af, dat de oudere 
liefhebbers zeggen, ’alweer over zaaien, dat weet ik nu al’, wil ik mijn methode 
vooral voor de nieuwe liefhebbers kenbaar maken.
Voor goed begrip is het nodig, dat ik de voorgeschiedenis er bij vertel. Toen 
ik nog zo groen als gras was in de kweekmethode, had ik het geluk, de heren 
Bommeljé en v. Vliet tot mijn kennissen en raadgevers te mogen rekenen. 
Mijn waarde vriend v. Vliet gaf mij de raad, vroeg te zaaien (ik was ongeduldig). 
Op de schoorsteen zette ik bakjes in een verkade-blik met een bodempje 
water en een glasplaat er over. Met stom geluk en vallen en opstaan, bracht 
ik die eerste zaailingen groot, doch ze waren door gebrek aan licht wel spichtig. 
Ik was het niet eens, met de bewering eerder in Succulenta geuit, dat licht voor 
de zaailingen niet zo belangrijk is.
Als wij voor het gemak, de planten in twee delen bezien, dan is het groene 
omhoog gerichte deel positief fototroop, dat wil zeggen dat de door het licht 
gerichte groeirichting, naar boven is gericht. Het andere deel van de plant is 
negatief fototroop, wat wil zeggen onder invloed van het licht afwenden naar 
de donkere aarde.
Buiten vocht en warmte, lijkt mij deze faktor erg belangrijk voor goede groei. 
Hierop voortbordurend, kwam ik tot mijn tegenwoordige methode. Vooral wil 
ik voorop stellen, dat deze hele wijze van zaaien, geen uitvinding van mij is, 
nee het is gewoon een samenvatting, van wat andere slimme kwekers hebben 
ontdekt en uitgedacht.
Om te beginnen heeft men door het stomen, het optreden van schimmel onder 
de knie gekregen, maar over dat stomen is ook nog wel wat te zeggen. Ik 
ging de grond ook stomen, gebruikte daarvoor een vergiet in een grote pan, 
had er wel wat ruzie over met mijn betere helft, die dat vieze spul in haar 
pannen maar zó zó vond.
Aanvankelijk besproeide ik de gestoomde aarde achteraf nog met een sterke 
Superoloplossing. Toch had ik soms nog schimmel of parasitaire woekeringen. 
Later liet ik de grond eerst met een Superol oplossing doordrenken en ging 
dan aan het stomen, al de potjes die ik zo behandelde gaven totaal geen 
schimmel of woekeringen te zien.
De warme schoorsteen werd vervangen door een aquarium op een open kistje 
passend, in dit kistje werd een verwarmings-element van plm. 60 Watt ge
plaatst. Dit element werd in-uit geschakeld door een thermostaat, welke de 
temperatuur prachtig regelde tussen 24 en 28 graden.
's Avonds liet ik de temperatuur zakken tot plm. 18 graden - dit was weer een 
raad van vriend Bommeljé - geheel volgens de natuurlijke omstandigheden in 
de vrije natuur. De potjes werden direct na het stomen en zaaien (eerst af
koelen) in plastic zakjes gedaan, terwijl de zakjes vooraf met TMTD waren 
bespoten. Alles om de steriliteit zo groot mogelijk te houden, mijn broeikamer- 
aquarium zorgde wel voor de rest.
Om aan de lichtbehoefte te voldoen, werd een lamp van 40 Watt super 
in een klein schijnwerpertje er boven geplaatst op twee glasplaten die de lamp 
net doorlaten, dit om het lichtverlies zo klein mogelijk te maken. Door mijn 
vak in het bezit van goede licht of Lux meters, wilde ik toch wel eens weten
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of die plas licht nu wel voldoende was. Bij lichtm eting bleek, dat ik met die 
lamp 40 W att super de lux (gericht licht) 2500 lux, op de bakjes kreeg. De 
lamp hangt plm. 25 cm boven de potjes. Was d it nu voldoende? ik dacht het 
niet, want op mijn balkonkastje had ik met zwaar bedekte lucht, toch altijd nog 
3500 lux op mijn planten.
De lamp 40 W att werd vervangen door een TL arm atuur van 2 x 20 W att, waar
door ik een betere spreiding verkreeg en in de hele kweekruim te plm. 3000 lux 
werd gemeten. B lijkbaar was d it wel voldoende, want nu kreeg ik op sommige 
potjes wat groene alg, a ltijd een b lijk  van goede belichting, denkt U maar aan 
een zonnig geplaatst aquarium.
Volgens mijn ondervinding moet men voor de plastic zakjes een goede kw ali
te it gebruiken, niet die goedkope boterham zakjes. Deze laatste laten toch 
nog veel vocht verloren gaan en Uw troete l-kinderen houden dan niet genoeg 
vocht.

D it laatste herinnert mij eraan, dat b lijkbaar met het kweken van planten, de 
een de ander jarenlang b lijft napraten. Er zijn hiervan twee sprekende voor
beelden. In e lk ouder plantenboek werd er met klem op gewezen, dat men 
geen geglazuurde of ondoorlaatbare potten mocht gebruiken. Er zouden allerlei 
verschrikke lijke  gevolgen van komen. Achter deze raad stond totaal geen 
wetenschappelijke o f praktische basis, want nu kweken w ij allemaal in ondoor
laatbare blikken o f plastic potten.

Nog maar 5 jaar geleden mocht en kon men geen astrophytum s kweken in 
gespannen dus vochtige lucht. A lw eer geen basis voor deze raad, want de 
astrophytum s konden wel tegen gespannen lucht, m a a r . . .  de schimmels en 
w oekeringen konden er nog veel beter tegen en OVERWOEKERDEN de as
trophytum s, die b lijkbaar erg gevoelig zijn voor schimmel. M ijn ondervinding 
is, dat b.v. Parodia’s zich weinig van schimmel en alg aantrekken en er rustig 
mee en overheen groeien.

Dat astrophytum s wel tegen gespannen lucht kunnen, w ord t bewezen door 
het feit, dat men zonder moeite alle astrophytum s NU kweekt in gesloten plas
tic  zakjes, alleen men heeft geleerd, de schimmel de baas te blijven. 
Resumerend wil ik nog graag enige data en bijzonderheden geven. Gezaaid 
werd op 5 december, o.a. Mam. woodsii, op 10 januari verspeend 100 stuks van 
6 mm groot. Gym nocalycium ragonesii opkom st 95%, krijgen nu al de specifie
ke zandkleur, die zo kenmerkend is voo r deze vrij zeldzame plant. 
Gym nocalycium baldianum, gezaaid 5 zaadjes waarvan drie opgekomen, nu 
al mooie stevige doorns. Parodia species v. V lie t opkom st meer dan honderd, 
evenals Parodia rubricentra (een aanbevelenswaardig plantje dat heel mooi 
bloeit).
Mijn ondervinding is, dat men Parodia’s - die lang klein blijven - het eerste jaar 
niet moet verspenen. In totaal werden 16 soorten gezaaid, alle met goede op
slag.
W ellich t mag ik nog een ander stokpaardje van mij berijden? Het vroeg enten 
op Pereskiopsis of onderstam zaailingen. Op mijn leeftijd heb je niet meer het 
idee, dat je planten nog 15 o f 20 jaar kunt kweken, dus alles moet vlugger en 
dat kan. Geënt op Pereskiopsis o f onderstam-zaailing heeft men binnen twee 
jaar een plant, die op eigen w ortel o f op een sterkere onderstam vaak na twee 
jaar al bloeibaar is. Om er enige te noemen, Gym no’s, de kleine Parodia's, 
Rebutia's en aanverwante geslachten.

Zo U ziet is er over dat afgekloven onderwerp zaaien in onze liefhebberij al
tijd  nog wel reden om van gedachten te wisselen. W ilt U eens berichten als 
het nog anders en . . . beter kan?
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N atu u r en  cu ltu u r II

D. J. v. VLIET

Op het zich naar het zuiden uitstrek
kende Andesgebergte (zone D), neemt 
het verschil tussen de seizoenen 
steeds extremere vormen aan. Hier 
gaat de droge zonnige winter van 
zone A geleidelijk over in een natte 
en koude periode, min of meer over
eenstemmende met onze winters.
Daar tegenover staat een koele dro
ge zomer. Een gevolg hiervan is, dat 
hier de sneeuw in de winter blijft 
liggen en naarmate men zuidelijker 
gaat, de sneeuwgrens lager en lager 
komt, om tenslotte in het zuidelijkste 
deel van Chili als gletsjers de Grote 
Oceaan in te schuiven.
De vegetatie neemt naar het zuiden 
eveneens af en langzamerhand ver

dwijnt de grote soortenrijkdom der planten van de noordelijkere gebieden. 
Enige andere soorten van de geslachten Austrocactus (foto 1) en Maihuenia, 
komen er voor in de plaats. Taaie volhouders zijn Tephrocactussen. T. dar- 
winii komt zelf tot in de zuidelijkste Argentijnse provincie Santa Cruz voor. 
De bloeiperiode is in deze gebieden, als gevolg van het veranderde klimaat, 
ook verwisseld en komt na de natte koude winter. De zomer is nu de rusttijd. 
Tussen het Andesgebergte, de Atlantische Oceaan, het zuidelijkste eiland van 
Argentinië, Vuurland en Brazilië, ligt een enorme grote, vlakke en kale uit
gestrektheid, (foto 2) die in het zuiden van Argentinië, Patagones wordt ge
noemd, in het midden van dit land, La Pampa en in het grensgebied met Para
guay, evenals daar, El Gran Chaco. Deze vlakte loopt vervolgens ongemerkt 
over in. een andere effen streek lands, de Mato Grosso, die op haar beurt 
overgaat in Amazonas. Voorts is er een afbuiging over Uruguay naar het zui
delijke deel van de provincie Rio Grande do Sul van Brazilië, dat een over
gangsgebied vormt naar het noorden.
In feite is dit immens grote gebied bij lange na geen eenheid. Ook hier zijn er 
diverse overgangen van het ene naar het andere klimaat. Bij de aldaar voor
komende cactussen kan men dit nauwkeurig waarnemen. Het naar de Andes 
hoger wordende gedeelte van zone B en het eveneens oplopende gebied van 
zone C, in de richting van Brazilië, zijn beide overgangsgebieden van vlak 
naar bergachtig terrein, het eerste zelfs naar hooggebergte. Bovendien liggen 
beide delen in zuid-noord richting en worden warmer en ook vochtiger naar
mate de Steenbokskeerkring nadert. Het aantal ontwikkelingsmogelijkheden 
voor cactussen is groter in de overgangsgebieden, wat zich openbaart in veel 
meer geslachten en soorten.
Het vlakke terrein kenmerkt zich zodoende door het in geringere mate aanwe
zig zijn van cactussen. Waar echter gebergten voorkomen, vindt men direct 
meer vertegenwoordigers van deze plantenfamilie.

1 Austrocactus co x ii. Foto v. V liet
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Komt vanuit het noorden bijna geen regen d it gebied binnen, vanuit het zui
den is d it evenmin veelvuldig het geval. In de w in ter va lt er in zone E (Pata- 
gonië) voldoende sneeuw en/of regen om enige grassen met korte groe i
periode in stand te houden. De tem peraturen zijn in deze provincie, ondanks 
zijn zuidelijke ligging, niet extreem laag, evenmin hoog. In Ushuaia, de meest 
zu ide lijk  gelegen stad te r wereld, op 55 graden zuiderbreedte, is de gemid
delde tem peratuur voo r de koudste maand 0° C. De zomers zijn hier zonnig, 
droog en koel. De b loeiperiode der cactussen vo lg t op het natste jaargetijde, 
de w inter. Ter verge lijk ing: Nederland lig t rond 52 graden noorderbreedte. 
Voorkomende geslachten in zone E zijn, Austrocactus, Pterocactus, Maihuenia 
en Tephrocactus in het zuiden en meer noorde lijk  komen hierbij, Gymnocaly- 
cium, Echinopsis, Opuntia, Trichocereus en Cereus (foto 3-4).
In zone B w ijz ig t zich een en ander. De w inters worden, naarmate men noorde
lijke r komt, droger. Ze blijven guur, omdat de zuidelijke w ind zonder be
lemmering over de vlakte, koude lucht kan aanvoeren. De palmgrens verloopt 
h ierdoor in een noorderlijker boog (zie kaart pag. 22 februari-nummer).
De zomers w orden er heet, zwoel en drukkend. D it v indt zijn oorzaak in de 
wolken, die op het hooggebergte van de Andes rond het m iddaguur ontstaan 
en die zich d ikw ijls  boven de Pampa ontlasten in hevige onweersbuien. In 
d it seizoen is het menigmaal voo r de cactuszoeker zeer m oeilijk zijn bestem
ming in de bergen te bereiken. Voortgaan w ord t door w oest stromende ri
vieren onm ogelijk gemaakt en zodoende moeten er moeilijke bergpassages 
worden ondernomen omdat de gewone weg het stroom gebied van de buiten 
haar oevers getreden riv ie r is geworden. In de w in ter vo lg t men de in zacht 
kabbelende beekjes veranderde rivieren en men re ist zonder noemenswaar
dige moeilijkheden regelrecht naar zijn doel. De zon zorgt er voor, dat het 
land na de w olkbreuken w eer snel droogt, waardoor de luchtvochtigheid op
loopt, er w eer wolken ontstaan en er een herhaling van het voorgaande plaats 
vindt.
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Hoe noorde lijker men kom t des te 
natter en warm er w ord t het. H ier en 
daar ontstaan zelfs moerassen en zo 
gaat het gebied in het noord-oosten 
van Argentin ië over in savanna’s, El 
Gran Chaco genoemd. Chaco is het 
indiaanse w oord voo r jachtgebied.
Het voorgebergte van de Andes, met 
inbegrip van de Sierra de Cordoba 
en het er tussen gelegen vlakkere ge
deelte, met o.a. de Salina Grande, 
een enorm zoutmeer, schijn t de ba
kermat van het geslacht Gymnocaly- 
cium te zijn (foto 5).
Men v ind t er een verscheidenheid aan 

soorten als in geen enkel ander gebied. Een aantal soorten van d it geslacht 
heeft zich w eliswaar over een groter gebied verspreid, to t in Paraguay, Uru
guay, Brazilië, Bolivia en zelfs to t aan de Rio Chubut in zuid Argentinië, doch 
in al deze streken is de soortrijkdom  veel kleiner.
In zone B groe it niet alleen Gymnocalycium, doch ook allerhande andere ge
slachten. Parodia komt er in vele soorten en vorm en voor. Verder vertegen
w oordigers van diverse cereusachtigen, waarvan ik speciaal de prachtige, 
maar zeer variabele Trichocereus huascha noem. D ikke en dunne planten, 
soms to t een meter, in andere gevallen nauwelijks 30 cm hoog. Z ij kunnen wit, 
geel en to t roodbruin, zwaar en licht bedoornd zijn, bloeiend met rode, witte, 
lila en oranje bloemen. Andere geslachten zijn Blossfeldia, Tephrocactus, 
Acanthocalycium, Denmoza, Soehrensia, Echinopsis, Pyrrhocactus, Notocac- 
tus e.a. En dan die O puntia ’s. Soms w eet men niet w aar zijn voet te zetten, 
zonder door hun vervaarlijke doorns gespiest te worden. Op de Pampa zijn er 
dan nog de Portulaca’s die voor prachtige, rode, oranje of lila bloem tapijten 
zorgen. In schril contrast staan hiermee, de to t 4m hoog wordende Stetsonia 
coryne, de w oest en ruig groeiende Eriocereus en de als vlammende toortsen 
bloeiende C leistocactussen, die in combinatie met struiken vol stekels, door
komen beslist onm ogelijk maken. Van de pampavegetatie kan gezegd w or
den, dat alles steekt en prik t met doorns en stekels. O ok de insecten laten

4 Trichocereus courantii. Foto v. V lie t3 Opuntia tunicata, n iet alleen in Mexico maar 
ook in de Pampa. Foto v. V lie t
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niet af het ve rb lijf er zo onaangenaam m ogelijk te maken. G iftige slangen en 
dito spinnen verlenen bovendien gaarne hun medewerking hieraan. Voeg 
hierbij het overal doordringende s to f van de wegen, de zand- en zoutstorm p- 
jes en de niet te lessen dorst dan kan men begrijpen waarom de cactuszoeker 
gaarne d it gebied verlaat.

(w ordt vervolgd)

Parodia subterranea Ritter

GÜNTHER KÖNIGS

Fr. R itter beschrijft in Succulenta 1964, nummer 3, pag. 43/44, de bovenge
noemde Parodia met de volgende latijnse diagnose:
Lichaam plat, 2 '/^-6 cm diam., met sterk w it wollige top; kleur bij oude bloei- 
rijpe planten donkergroen to t vrijw e l zwart. Ribben 11-13, areolen met veel 
w it vilt. Randdorens ca. 10, fijn, tegen plant gedrukt, de onderste meestal wit, 
de bovenste meestal zwart. M iddendorens 1-4, zwart, krachtig, 7-14 mm lang, 
de onderste aanvankelijk haakvorm ig gebogen, la ter meer recht, naar boven 
d ikw ijls  nog 3 meer rechte. Bloem robijnrood to t purper. Meeldraden lichtgeel. 
V indplaats: La Cueva, provincie Zuid-C inti, Bolivië. Veldnumm er FR 731.
In mijn verzam elingen komen verschillende exemplaren van deze bijzonder 
fraaie soort voor. Daarvan wil ik twee exemplaren aan de vrienden van Paro- 
dia's voorstellen. Z ij zijn erg mooi zwart gekleurd en ook de bedoorning is 
opvallend dof zw art en zeer krachtig. Hiermede heb ik de twee meest u it
eenlopende planten uitgezocht. De ene heeft zeer lange, vrijw el rechte mid- 
dendoorns, daartegenover heeft de andere plant zeer korte, naar het lichaam 
gebogen middendorens.
Het is w erke lijk  een prachtig gezicht als uit de zo w itw ollige  top de roest
bruine knoppen te voorschijn  komen (foto 1) en als dan de purperkleurige 
bloemen zich openen, dan moet men deze kleine kostbare Parodia in stilte 
bewonderen (foto 3).
W ij zien hierbij weer een voorbeeld, hoeveel variaties binnen een bepaalde 
soort kunnen voorkom en. Daarom zouden de zogenaamde 'snelle auteurs’ 
elke 'nieuwe so o rt’ eerst zorgvuldig moeten bestuderen, voordat ze uit elke 
doren en elke kleine afw ijking van de bloemen en hun vorm een 'nieuwe 
soo rt’ maken.

1 Foto Königs 2 Foto Königs
Parodia subterranea met knoppen en lange mid- Parodia subterranea met knoppen en korte m id
dendorens. dendorens.
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3 Foto Königs 4 Foto Königs
Parodia subterranea met bloem en lange mid- Parodia subterranea met bloem en korte mid
dendorens. dendorens.

Ter aanvulling moge ik hier nog opmerken, dat FR 730, to t dusverre P. cul- 
pinensis R itter (nimmer beschreven), nu een varië te it o f slechts een vorm van 
P. subterranea wordt. Verder is FR 731a, to t dusverre P. robustihamata (nog 
niet beschreven), misschien een eigen soort of zal m ogelijkerw ijs als varië
te it van P. subterranea door R itter beschreven worden. (S chrifte lijke  mede
deling van Ritter).
De cultuur van P. subterranea is vrij gem akkelijk. Ze kan goed op eigen w or
tel gekw eekt worden. Geënt w ordt zij beduidend gro ter en ve rlies t gemakke
lijk  haar natuurlijke vorm. In de zomer verlangt zij veel zon en regelmatig 
vocht, in de w in ter veel licht en droogte. Planten op deze w ijze gekweekt 
zullen zeker in de zomer haar heerlijke bloem enpracht brengen.
De afgebeelde exemplaren zijn 6-jarige planten, die w orte lecht worden ge
houden.

Van maand tot maand: april

D oor J. H. SLABBERS

Het nieuwe groeiseizoen gaat aanbreken. Bij zonnig weer het w in ters to f van 
de planten spuiten met warm regenwater. Veel licht geven, maar bij sterke 
zon schermen en flink  nevelen. H ierdoor ontstaat een hoge-luchtvochtigheid 
en daardoor verbranden de planten niet gem akkelijk.
Zygocactus, Phyllo en Rhipsalis half schaduwen. Bij gunstig w eer kunnen plan
ten welke in huis zijn overw interd, in de tweede helft van de maand naar bui
ten, in de kas, bak, balkon o f tuin. O ok hier oppassen voo r verbranden bij 
fe lle  zon. Na 2 a 3 weken schaduwen zijn ze voldoende aan het licht gewend. 
Bij nachtvorst schermen met rietm atten of ander dekmateriaal. Onderstammen 
aan de groei brengen door deze warm en in gespannen lucht te plaatsen.
M et enten kan begonnen worden zodra de onderstammen en de te enten plant
jes goed aan de groei zijn.
Stekken voor beworteling snijden nadat ze zijn volgezogen. Planten die bloeien 
nog niet verpotten, maar hiermee wachten to t na de bloei. Bij de overige niet 
meer wachten met verversen van de grond. Elke dag uitstel betekent verkorting 
van de groeiperiode. V oor zaaien zonder bodemverwarm ing is het nog te 
vroeg. W anneer w ij hiermee nog een maand wachten is de kans op succes 
groter.

Correspondentie-adres:
G. Linssen, Jacob Catsstr. 61, B lerick
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Dr. H. W. DE BOER t

Zo juist bereikte ons het bericht, dat Dr. H. W. de Boer 
14 maart j.l. op 84 jarige leeftijd is overleden.
Toen Dr. de Boer onlangs de drukproef van zijn in het 
maartnummer verschenen beschrijving van CONOPHYTUM 
ANJAMETAE terug zond, schreef hij in een begeleidend 
briefje, dat hij voor een operatie in een ziekenhuis moest 
worden opgenomen en dat dit misschien het laatste artikel 
was, dat van zijn hand zou verschijnen.
Zo heeft het moeten zijn. Dr. de Boer is niet meer. 
Oorspronkelijk een uiterst bekwaam bijenliefhebber, had hij 
reeds jaren geleden zijn hart verpand aan het Zuid Afri
kaanse genus LITHOPS. De belangrijkste planten van wij
len de heer Swueste in Den Haag, een gezaghebbend ken
ner van LITHOPS, gingen na diens overlijden over in de 
handen van Dr. de Boer.
Zijn uiterste nauwgezetheid in de bestudering van deze 
plantengroep en zijn diepe wetenschappelijke belangstelling, 
maakte hem weldra tot een van de beste kenners van LIT
HOPS. Samen met Dr. B. K. Boom werkte hij enige jaren 
geleden aan een revisie van dit geslacht.
Via het clichéfonds van wijlen mej. van den Thoorn kwamen 
jaarlijks duizenden en duizenden zaden van LITHOPS in 
handen van onze leden.
Toen hij later zijn studie van LITHOPS vrijwel voltooid had 
en als ongetwijfeld de beste kenner van dit geslacht door 
de Succulentenwereld erkend werd, wierp hij zich op de 
studie van het geslacht CONOPHYTUM.
De beschrijving van de naar zijn kleindochter genoemde 
CONOPHYTUM ANJAMETAE zal wel zijn laatste penne- 
vrucht zijn.
Wij zijn Dr. de Boer enorm veel dank verschuldigd voor de 
jaarlijkse terugkerende schenkingen van zaad aan ons 
clichéfonds.
Het Succulentarium heeft een schat aan planten van Dr. de 
Boer in de kas voor de hoogsucculenten staan, waar ze tot 
dusverre een waardige plaats hebben bij de door de heer 
Uitewaal nagelaten verzameling van HAWORTHIA.
Het heengaan van deze bekwame en zo eenvoudige en be
scheiden mens is een zware slag voor Succulenta, wij zul
len hem heel erg missen.
Moge zijn echtgenote, zijn enige zoon en verdere familie 
troost vinden in de herinnering deelgenoot te zijn geweest 
in dit rijke en boeiende leven.
HIJ RUSTE IN VREDE.
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BALANS 1969

Activa 1969 1968 Passiva 1969 1968
Giro f 2.491,23 f 3.834,60 Vooruitontv. contributies f 850,— f 523,21
Bank f 1.112,60 f 269,38 Nog te betalen f 100,— f 502,13
Kas f 10,13 f 5,35 Reserve koersverschillen f 350,07 f -- ,--
Spaarbank f 396,74 f 2.436,07 Kapitaal f 13.645,49 f 12.620,06
Effecten Nominaal f 10.000,— f 7.000,—
Voorschot 3 Landenconf. f 100,— f 100,—
nog te vorderen f 834,86 f --- ,---
Bibliotheek p.m. p.m.

f  14.945,56 f  13.645,40 f  14.945,56 f  13.645,40

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1969
Baten 1969 1968 Lasten 1969 1968
C ontributies 1969 f 14.348,80 f 11.879,68 Exploitatie tijd sch rift f 13.643,51 f 13.360,69
Oude contributie f 42,— f 312,92 Bibliotheek f 283,80 f 441,72
Contributie  1970 f 850,— f 523,21 Porti, drukwerk f 1.442,48 f 1.049,16
Verkoop boeken en tijdschr. f 1.626,50 f 481,15 Tentoonst. en propaganda f 1.442,90 f 114,27
Advertenties f 312,— f 701,— Terugbetalingen f 18,75 f 126,—
Clichéfonds f 2.800,— f 3.000,— Bankkosten f 22,86 f 21,31
Rente f 673,13 f 583,44 Clichéfonds f 250,— f 100,—
Diversen f 20,25 f 103,50 vergaderingen incl. reiskosten f 669,95 f 413,35

Diversen f 103,85 f 170,24
Congres 50 j. jubileum f 1.698,70 f --- ,---
Aankoopkosten effecten f 70,45 f — v—
Afscheidsgeschenken f --- ,--- f 211,37
Saldo f 1.025,43 f 1.576,79

f  20.672,68 f  17.584,90 f  20.672,68 f  17.584,90

BEGROTING 1970
Contributies f  14.000,— Exploitatie tijdschriften f  14.000,—
Verkoop boeken en tijdschr. f 600,— Bibliotheek f 350,—
Advertenties f 300,— Porti, drukwerk f 1.400,—
Clichéfonds f 2.500,— Vergaderingen f 650,—
Rente f 650,— Tentoonstellingen en propaganda f 1.000,—
Diversen f 50,— Onvoorzien f 500,—

Saldo f 200,—

ƒ 18.100,—  f  18.100,—



3LK-  1970
De 3LK v indt d it jaar plaats in Monschau (Eifel) op 12 en 13 september. 
Volgende maand volgen nadere mededelingen.

Contributie 1970
De leden w orden verzocht de contributie  rechtstreeks aan de algemeen pen
ningm eester te betalen en wel door:
a. storting o f overschrijv ing op postgiro 680596 t.n.v. de Penningmeester van 
SUCCULENTA, D oornstraat 172a te Scheveningen.
b. overschrijv ing op rekening 35700703 t.n.v. Succulenta bij de Raiffeisen- 
bank, Jacob Pronkstraat 6 te Scheveningen.
Als bewijs van ontvangst van Uw contributie, welke f  12,50 bedraagt, zal U 
rechtstreeks de lidm aatschapskaart worden toegezonden. M ocht U na een 
maand deze kaart nog niet ontvangen hebben, w ilt U zich dan bij de penning
meester melden, daar het nogal eens voorkom t, dat girokaarten onleesbaar 
zijn of op een verkeerd nummer terecht komen.
The annual fee including subscription to the Succulenta - monthly fo r the year 
1970 amounts to D. gld. 15,—  to be paid to The Treasurer SUCCULENTA, ac
count 35700703 Raiffeisenbank, Jacob Pronkstraat 6, Scheveningen.
La cotation annuelle y com pris I'abonnement de Succulenta s ’élève a hfl 15,— . 
Nous vous prions de verser cette somme au postcheque 680596 (NL) ou au 
compte 35700703 au nom du trésorie r de Succulenta avec Ie Raiffeisenbank, 
Jacob Pronkstraat 6 a Scheveningen.
Jahresbeitrag einschl, Lieferung der Z e itschrift Succulenta fü r das Jahr 1970 
betragt H. Gld. 15,— . Es w ird gebeten um Ueberweisung das Postsch. Kto. 
680596 (NL) oder auf Konto 35700703 Raiffeisenbank, Jacob Pronkstraat 6, 
Scheveningen, z.g. Schatzm eister Succulenta.

AFDELING
DORDRECHT EN OMSTREKEN

Onze bijeenkomsten zullen dit jaar gehou
den worden op elke tweede donderdag 
van de maand (behalve juli) in gebouw 
Patrimonium, Lange Breestraat te Dor
drecht.
Programma:
12 februari: Plantenquiz. Zaaien.
12 maart: Dia-avond. Wanneer U dia's 
hebt, die U aan Uw medeleden wilt laten 
zien, verzoeken wij U ze mee te brengen. 
Algemene botanie.
9 april: Een avond, speciaal gewijd aan 
die planten uit Uw verzameling, waarvan 
het etiket geheel of gedeeltelijk blanco is, 
waarvan U de naam wel wilt weten. We 
zullen gezamelijk trachten deze te vinden. 
Vervolg algemene botanie.
12 mei: Enten. De heer Noltee zal nog wat 
vertellen over de planten uit de botanische 
tuin van Heidelberg.
11 juni: Lezing te houden door een in
ternationaal bekende deskundige op suc- 
culentengebied. Nadere berichten hier
over volgen.
13 augustus: Plantenkeuring. Mee te

brengen: 1 cactus en 1 vetplant, of: 2 
vetplanten, of: 2 cactussen. Ruilbeurs.
10 september: Praatje over monotypische 
geslachten (geslachten, waarvan maar één 
soort bekend is) te houden door de heer 
Meijer.
8 oktober: Dia-avond. Praatje over Me- 
sems door de heer Noltee.
12 november: Plantenquiz.
Kamercultuur van succulenten.
10 december: Bonte avond, waarbij we 
ook de huisgenoten van onze leden uit
nodigen. We zullen trachten de heer Van 
Dommelen uit te nodigen om de door 
hem gemaakte film te komen vertonen. 
Geslacht van de maand:
Maart - Astrophytum.
Mei - Asclepiadaceae (o.a. Stapelia, 
Huernia, Caralluma, Hoodia enz.)
Oktober - Opuntia en verwante geslach
ten.
Excursies: 4 april - Van Donkelaar.
29 mei - Succulentarium en Bulthuis. 
September - Westland.
De bibliotheek van de afdeling zal vanaf 
februari bij de heer Meijer thuis aanwezig 
zijn. Aanvragen telefonisch, schriftelijk of 
mondeling tijdens de bijeenkomsten.
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AFDELING ZEELAND

EEN CACTUSTENTOONSTELLING

In november 1969 hield de nog jonge af
deling 'Zeeland' een cactustentoonstelling. 
We wilden ons gezicht eens laten zien. 
Propaganda maken voor onze hobby was 
in de eerste plaats ons doel. Maar bij het 
opbouwen bleek ons dat het in zekere zin 
ook een uitdaging is een tentoonstelling te 
houden. We moesten iets maken met ma
teriaal, dat bizar van vorm en uiterlijk is. 
Het resultaat was een vrij grote verzame
ling planten, vaak hele mooie. Fraaie 
Astrophytums van 15 tot 18 jaar oud wer
den in een grote ronde schaal geplaatst. 
Deze bak trok zeer veel kijkers. De leef
tijd van een plant doet de mensen ken
nelijk iets, maar ook had men oog voor 
het kleine zoals een aquarium met zeld
zame Mexicaanse importen en een schaal 
met mooie Lithops, waaronder een heel 
groot exemplaar. Velen hadden het mooi
ste wat ze hadden afgestaan.

De tentoonstelling kwam in samenwerking 
met een vogelvereniging tot stand. We 
kregen het einde van een zaal toegewe
zen. Zo belandden de bezoekers na een 
aantal fraaie vogels bij onze succulenten. 
Een aantal stekjes werd aan enthousiaste 
mensen meegegeven. Ook was er gele
genheid om voor 2 kwartjes een leuk 
plantje aan te schaffen. Het belangeloos 
beschikbaar stellen door een aantal leden 
van dit materiaal leverde de afdelings- 
kas de nodige gelden op ter bestrijding 
van de onkosten. Elke 50ste bezoeker 
werd een bakje met cactussen aangebo
den. Op ons verzoek had Succulenta een 
aantal oude nummers van ons maandblad 
toegezonden. Hiermede konden we een 
aantal belangstellenden wat op weg hel
pen. Ook foto's van de door Succulenta 
georganiseerde fotowedstrijd waren ons 
op aanvraag toegezonden en pronkten 
aan de wand.

De planten werden in groepen geplaatst 
en gedeeltelijk naar soort en vorm, zodat 
een gevarieerd maar niet rommelig ge
heel ontstond. De tentoonstelling beviel 
onze afdeling goed. We kregen er twee 
nieuwe leden bij en een donateur. Ook 
hadden we het gevoel iets voor onze 
hobby gedaan te hebben. De samenwer- 
werking met de vogelclub was ook erg 
leuk en plezierig. Zij die nog aarzelen een 
tentoonstelling te houden, zouden wij 
willen adviseren het toch maar eens te 
doen.

J. A. DE HEER,
2e sekretaris, afd. Zeeland

AFDELING WEST BRABANT
De voorzitster verwelkomde de heer Nol- 
tee, die op zaterdagmiddag 14 februari 
voor ons een lezing zou houden over zijn 
reis naar Heidelberg. We kregen een kleu
rige indruk van de geweldige kassen, 
waarover Prof. Rauh de scepter zwaait. 
Hoewel de meeste aanwezigen cactofielen 
waren, stak men zijn bewondering over de 
vertoonde planten- en bloemenweelde niet 
onder stoelen of tafels. De heer Noltee 
wees ons op de kweekmethode voor de 
aasbloemigen o.a., die in Heidelberg met 
groot succes gevolgd wordt.
Het onderste deel van de potten bevat 2 
delen bladaarde en 1 deel scherp zand. 
Daarop volgt een laag, die bestaat uit 1 
deel bladaarde en 1 deel scherp zand en 
de bovenlaag bestaat uit puur zand, zodat 
deze in de winter zo gevoelige planten 
nooit een natte hals kunnen krijgen. Nadat 
wij in een korte spanne tijds hadden rond
gekeken in de succulentenwereld van Zuid 
Afrika en Madagascar en zelfs nog even 
waren overgewipt naar Zuid Amerika, sloot 
de voorzitter de vergadering.

AFDELING ZAANSTREEK
Niet geheel onverwachts ging van ons 
heen op 78-jarige leeftijd, ons zeer ge
waardeerde lid en penningmeesteresse 

Mevr. H. VAN BEEK - THIEL 
Eén dag na onze vergadering van 21 no
vember 1969, alwaar zij nog aanwezig was, 
overkwam haar in haar tuin een ernstig 
ongeluk.
Mede aan de gevolgen daarvan overleed 
zij op 9 februari 1970. Van de oprichting 
af van de afdeling 'ZAANSTREEK’ heeft 
zij er aan medegewerkt deze afdeling te 
doen groeien en bloeien.
Wij verliezen in haar een zeer goed lid 
en een trouw penningmeesteresse.
Dat zij moge rusten in vrede.

AFDELING AMERSFOORT
Maandelijkse samenkomst ten huize van 
de heer A. G. Jansen, Albert Cuypstraat 
52, Amersfoort op 20 april 1970, 20 uur. 
Onderlinge gedachtenwisseling over zaai
en en enten. Vertoning dia’s.

AFDELING IJSELSTREEK
Samenkomst op 10 april a.s., om 20 uur, 
in café Centraal, Markt 86, te Zutphen. 
Lezing van de heer Buining over zijn reis 
door Zuid-Amerika, met dia's. De ver
spreid wonende leden uit de omgeving 
van Zutphen en elders, die deze lezing 
wensen bij te wonen, worden verzocht 
zich op te geven bij de secretaris de heer 
C. Wonnink, Mgr. Nolensstr. 25, Zutphen.
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AFDELING WEST FRIESLAND
Diegenen, die de reis naar Alkmaar had
den ondernomen, zullen nog lang aan deze 
avond terug denken. Ten huize van dok
ter Wind hadden we de heer Buining we
ten te krijgen. Deze nam ons per dia mee 
op zijn cactus-reis van vele duizenden 
kilometers door Zuid-Amerika. Wij kregen 
allen bijna een minderwaardigheidscom

plex bij het zien van dergelijke kolossale 
exemplaren van Cereussen, Copiapoas, 
Melocactussen enz. Dit bereiken we hier 
nooit, doch we kunnen wel door juiste be
handeling een heel eind komen. Ook de 
ongerepte natuur zelf, die we aanschouw
den, maakte ons allen stil. Na de voor
dracht ontspon zich een geanimeerde dis- 
kussie.

WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

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

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

D. BO UW M AN
Import-Export

G RO TE SO R TER IN G  C A C T U S S EN

EN PRIM A VETPLAN TEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Te l. 01740-5168

W AT B ETEK EN T DIE NAAM
DOOR L. C. KOOREVAAR

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

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

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
V ice-Voorzitter: H. VAN B EE K , Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M. 
VERD U IN -D E BRU YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. Te l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J . DE G A S T , Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningm eester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). T e l. 04920 - 23903.
B ib lio thekaris : J . M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en Be lg ië  f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f 15,—  per jaar met G R A T IS  maandblad "S u c 
culenta” .

Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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G ym n o ca lyc iu m  fle isc h erian u m  Bckbg.

Een veel omstreden plant wat de naamgeving betreft. Backeberg neemt aan, 
dat Gymnocalycium denudatum paraguayense (Hge.jr.) Ito, 1954, dezelfde 
soort is.
Z ij kwam verder voor onder de naam G. denudatum anisitsii hort. in Kreuzin- 
gers 'Verzeichnis' 1935, als G. fleischerianum Jajo, 1934 en onder dezelfde 
naam in 'Kaktus-ABC ' 1935 van Backeberg. Om de naam fleischerianum te 
legaliseren geeft Backeberg in zijn ’Die Cactaceae’ p. 1703, 1959, een latijnse 
diagnose. V oor zover ik heb kunnen nagaan is de naam G. fleischerianum 
Jajo, 1934, slechts een catalogusnaam. In een uitvoerige brie f aan mij van 
12 januari 1937 sch rijft A. V. Fric onder andere (vertaald door mij): ’Het 
gaat hier om de echte Gymnocalycium denudatum. Deze soort werd reeds 
voor meer dan 100 jaar geleden ingevoerd. O ver haar vindplaats is alleen 
maar bekend, dat de plant door Sellow  in 1825 uit Brazilië gezonden werd. 
Daarna werden geen exemplaren meer gevonden. Slechts verschillende 
lokale bastaard vormen van denudatum werden door Grosse verzameld in 
Paraguay en door Haage jr. in grote hoeveelheden geïmporteerd. O ok van 
deze importen zijn geen meer voorradig. In het jaar 1925 heb ik het mij reeds 
vroeger bekende groeigebied van Paraguari in Paraguay weer bezocht. De 
toenmalige steppen waren intussen bedekt met dichte wouden, de omgeving 
is vochtig geworden en daar waar vroeger miljoenen Gymnocalycium denu
datum groeiden vond ik in een open plek van het woud nog 6 stuks, waarvan 
drie naar Knebel gingen, te rw ijl ik zelf de overige drie behield. In grote 
hoeveelheden vond ik slechts de reeds van ouds bekende bastaardvorm 
bekend onder de naam Gymnocalycium denudatum anisitsii. Zoals bekend 
onderscheidt de denudatusgroep zich van de andere Gymnocaiyciums, door 
dat de vrucht niet meridionaal (d.i. overlangs) openbarst bij het rijp worden, 
maar onderaan week w ord t en verteert. Deze eigenschap heeft geen der als 
denudatum aangeboden planten.’
Tot zover Fric. Op G. denudatum hoop ik later nog eens terug te komen, 
maar om trent G. fleischerianum nog het volgende.
Op 16 oktober 1968 waren mijn vrouw, Leopoldo Horst en ik met de heer 
Friedrich vóó r onze toch t door de Gran Chaco genoodzaakt te wachten op 
droog weer in verband met de te modderige wegen. Daarom hadden we tijd 
om met de heer Friedrich enige plaatsen in de omgeving van Asuncion te 
bezoeken.

We besloten om naar Yaguaron te rijden om van daar bij Paraguari naar 
Notocactus schumannianus te zoeken. Ook daar was echter de weg wegens 
regens afgesloten, zodat we ons geluk beproefden bij Colonia Pirareta.
Na een vrij lange rit kwamen we bij een waterval en op een w ijd open gebied 
met hier en daar dicht struikgewas vonden we op rotsachtige bodem grote 
hoeveelheden Gymnocalycium fleischerianum. De op de voorpagina voor
komende plant is een der verzamelde exemplaren. Ze kwamen zowel op 
ruwe kale rotsgedeelten, als in de natte zandige d icht met mos begroeide 
plaatsen voor. Zoals meestal vertoonden de planten nog al wat variatie in 
de bedoorning al naar de groeiplaatsen.
Behalve een Frailea waarover ik later nog wel eens zal schrijven, was er 
alleen een diep blauw berijp te  Cereus te vinden.
O f op deze plaats ooit G. denudatum gegroeid heeft kan ik niet beoordelen, 
wél dat naar mijn oordeel G. fleischerianum een goede soort lijkt. De zaden

66



Gymnocalycium fleischerianum  op de natuurlijke 
groeiplaats in een mostapijt. Foto Buining

Gymnocalycium fleischerianum  bij Pirareta aan de 
rand van vlakke rotsen in nat leemzand.

Foto Buining

w ijken sterk af van die van G. denudatum en het is de vraag of zij wel zo 
zeer verwant is aan de laatstgenoemde plant.
O ngetw ijfe ld  hoort zij met haar prachtig glanzende huid en haar mooie grote 
bloemen to t de zeer mooie Gymnocalyciums.

Ontkiemings - proef

P. H. PASMAN

W ie beweerde ook weer, dat Turbinicarpus- (of Toumeya-) zaad éérst een 
koude periode moet hebben doorstaan (in droog, o f nóg beter: in vochtig 
milieu, zgn. jarow isatie  o f vernalisatie) om to t ontkiem ing te kunnen overgaan? 
Dat zijn er wel enige, meen ik me van lezen te herinneren.
Voor al diegenen dan het volgende te r ontnuchtering.

Zaad van:

Turbinicarpus lophophor(i)o ides (Succulenta 1968 no. 478): 12 zaden 
Turbinicarpus polaskii (Succulenta 1968 no. 479): 11 zaden
elk gesplitst volgens 3-3-3-3 resp. 3-3-3-2 verdeling in 4 met zand gevulde 
zaaibakjes.

Behandelingswijze:

Alle zaden werden met Superol- (of Chinosol-) oplossing (concentratie: 1 pil 
per lite r water) ontsm et gewassen en on-bedekt op het zand neergelegd, ve r
volgens nóg eens met dezelfde Superol-oplossing - dat tevoren d.m.v. aan- 
zuring op PH =  5-6 was gebracht - ruim bespoten to t het zand klets-nat was.

Elk der 4 zaaibakjes der beide zaad-soorten ondergingen verschillende tempe- 
ratuur-behandelingen en wel:

1 bakje open in de buitenlucht (vriesweer, sneeuw e.d.)
1 bakje in het d iepvries-vak van de ijskast bij — 8° C
1 bakje in de groentebak van de ijskast bij + 4 °  C
1 bakje gewoon in de huiskam er bij 20-22° C
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Zaai-datum: 3 februari 1968.
Na 1 maand verblijf in de hierboven aangegeven milieu-omstandigheden wer
den de drie koud-behandelde bakjes geleidelijk op kamertemperatuur ge
bracht, waarna alle zaden verder - op eendere wijze behandeld - tot ontkie
ming werden gebracht bij hoge relatieve vochtigheid van de lucht.

Resultaat:
Alle 12 Turbinicarpus lophophor(i)oides-zaden ontkiemden vlot en zien er na 
1 jaar - ongeënt - als plant eender uit.
Alle 11 Turbinicarpus polaskii-zaden lieten het afweten: géén ontkieming! 
Wat dacht U daarvan?
Juist, ik ook. Dus kocht ik begin 1969 opnieuw een pakje Turbinicarpus po- 
laskii-zaad, ditmaal betrokken van de Belgische vereniging Dodonaeus onder 
katalogus-no. 342; aantal zaden: 10.

Behandelingswijze:
Identiek aan het voorgaande jaar, doch nu uitsluitend bij kamertemperatuur 
en hoge relatieve vochtigheid van de lucht (plastic folie-afdekking).

Zaai-datum: 14 februari 1969.

Resultaat:
100% opkomst, reeds twee weken na zaaiing voltooid, zónder gehannes en 
poespas, op 27 februari 1969.
Lust U nog wat? De vereniging Dodonaeus zou zo goed geweest zijn deze 
kost voor haar afnemers éérst een koude-periode te laten doormaken in haar 
verenigingsijskast, denkt U?
Lachwekkend en onaannemelijk. Het is geen Brussels lof!
Echter: wél lof voor de kwaliteit van dit Turbinicarpus-zaad (levensvatbare 
pure natuur). Jarowisatie of vernalisatie? Voor Turbinicarpus-zaad: Dublidi 
dublidi dublida, tralala lala la- la . . .

Tw intig  ja re n  zo n d e r a a rd e

Dr. SCHÜTZ BOHUMIL 
Brno, Tsj. Slowakije

Het is nu ongeveer twintig jaar geleden sedert ik mijn planten in dakpangruis 
(gravel) plantte. Als proefkonijn gebruikte ik eerst die cactussen, die in mijn 
grondmengsel niet wilden groeien. Het waren enige Astrophytum, Thelocac- 
tus, Echinofossulocactus, enz., allen verschrompelde wortelloze ten dode op
geschreven planten, die reeds enige jaren in deze toestand ergens lagen. Ik 
plantte ze in blikken bussen in het dakpangruis en plaatste ze op dezelfde 
plaats waar ze vroeger gestaan hadden en behandelde ze evenals de overige 
cactussen uit mijn verzameling. Het behoeft geen betoog, dat ik met spanning 
het resultaat van deze proef afwachtte. Na ongeveer twee weken begonnen 
enkele planten te zwellen en korte tijd daarna waren alle zonder uitzondering 
aan de groei. Enkele vertoonden zelfs knoppen en gingen daarna bloeien. 
Geleidelijk aan verplantte ik in de volgende jaren mijn gehele verzameling 
in dakpangruis. Traditionele aardmengsels zijn bij mij niet te vinden. Vele 
cactussen heb ik, die reeds vele jaren zonder aarde groeien, een groot ge-
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deelte der planten was zelfs nimmer in aanraking met w elk soort grondmeng- 
sel ook en met uitzondering van heel kleine zaailingen, die 15% turfm olm  in 
het gruis krijgen, staat alles in zuivere ’A ntuka ’ (gravel) die voor afdekking 
van tennisbanen w ord t gebruikt.
Ook vele importen groeien perfect, zoals Echinocactus grusonii van een halve 
meter doorsnede en grote Ferocactussen. Deze methode heeft bij vele an
dere cactusvrienden alh ier veel succes opgeleverd, die door mijn langjarige 
ervaring opgewekt werden naar de aardloze cu ltuur over te gaan.
Tegenover de traditionele grondm engsels hebben sterile  substraten vele 
voordelen. Elke cactusaarde moet namelijk twee opgaven vervullen. Ener
zijds moet zij voor de w orte ls een gunstig milieu bieden (physische eigen
schappen) anderzijds moet zij echter ge lijk tijd ig  een voedingsbron zijn (che
mische eigenschappen). Deze beide functies zijn echter met e lkaar in strijd. 
De voedzame grond moet door middel van zand en derge lijke  ’verbeterd ’ 
worden. Elke cactusaarde is derhalve een compromis. Bij de moderne cul
tuur worden beide opgaven afzonderlijk  verzorgd. V oor de keuze van het 
substraat zelf zijn slechts de physische eigenschappen maatgevend. Z ij zal 
slechts het denkbaar meest gunstige milieu voor de w orte ls  bieden. De voe
ding w ord t in de vorm van het toedienen van vloeibare oplossingen verzorgd. 
De physische en chemische eigenschappen kunnen dus onafhankelijk van 
elkaar voor 100% gegeven worden. A ldus geen oplossing als compromis 
zoals bij elk denkbaar grondmengsel.
Maar d it is nog niet alles, leder grondmengsel heeft zijn optimale eigenschap
pen op het moment, dat men de cactussen er in plant. Reeds bij het eerste 
gieten zet zij zich en w ordt m inder luchtig. De physische waarde heeft ge
durig een dalende tendens. Bij de aardeloze cu ltuur b lijft het substraat zelfs 
na jaren dezelfde zonder noemenswaardige verandering.
Op het moment van het planten zijn ook reeds de meeste voedingsstoffen 
aanwezig. Maar de zo ju is t verplante plant kan deze niet gebruiken, daar zij 
eerst opnieuw wortels moet maken. Intussen zullen vele voedingsstoffen door 
het afvoergat in de bodem wegvloeien en als dan e indelijk  de w orte ls zich 
goed ontw ikkeld hebben, dan is de kw alite it van het grondmengsel aanzien
lijk  m inder dan in het begin. Bij de cu ltuur in 'g rave l' daarentegen hebben 
we de voedseltoediening in de hand. Aanvankelijk gieten w ij dan met zuiver 
water. Dat bevordert s terk de worte lvorm ing. Eerst als de planten een rijke 
lijk  ontw ikkeld worte lste lse l hebben, geven w ij de voedingsoplossing. Deze 
w ord t nu door de vele zuigworte ls w erke lijk  opgenomen en gebruikt. De 
concentratie kan men to t bepaalde grenzen versterken o f verm inderen, ook 
kan men de samenstelling naar believen veranderen, enz.
Dat het substraat steriel is, dus vrij van ongedierte en onkruidzaden, dat geen 
organische substanties aanwezig zijn als voedingsbodem  voo r zwammen, zijn 
zovele voordelen.
Bij mij heeft als substraat de 'gravel' met een korre lgrootte  van 6 mm diam., 
zeer goed voldaan en wel voor alle mogelijke geslachten en soorten. G e lijk 
waardig resultaat werd bij mijn vrienden hier bere ikt met slakken, cokes, 
kwartszand, granietkiezel, bimskiezel, houtskool enz., enz. Zeer lichte substra
ten die gem akkelijk wegspoelen, zijn uit praktische gronden weinig verkiezelijk. 
Turf gebruik ik niet om twee redenen. Het is chemisch zeer aktie f en in de 
loop der tijd  verandert zijn pH aanmerkelijk. Er treden ook tam elijk  snel phy
sische veranderingen op. Turfmengsels zijn slechts dan te verkiezen, waar men 
d ikw ijls  verplanten moet. In vaste substraten zoals 'g rave l' kan men het om
potten zelfs jaren nalaten. Planten in turfhoudend substraat schrompelen in 
de rusttijd  veel meer in dan die in 'g rave l' en dergelijke. Deze substraten kan
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men zelfs regenereren, indien men ze door wassen reinigt en dan door koken 
verh it o f steriliseert.
K leine cactussen heb ik in platte schalen, overigens plant ik alle anderen in 
plastic potten. Begieten van onderen door te dopen. Daartoe staan de scha
len als ook de potten in grotere deksels van bussen. In deze deksels g iet ik 
het w ater o f de voedseloplossing, zodat het vocht ongeveer 3 cm hoog staat. 
In de volle  zom ertijd laat ik het vocht er in staan to t het ve rb ru ik t of verdam pt 
is. Buiten deze tijd  g iet ik de v loe is to f er na enige uren w eer uit, opdat de 
lucht to t de w orte ls kan toetreden.
D ikw ijls  worden cactussen in kwekerijen in een diepere laag uitgeplant. Zulke 
lagen blijven echter zeer lang vochtig, hetgeen vooral in het voor- of najaar 
voor gevoelige soorten zeer gevaarlijk  is. De cu ltuur in potten heeft bewezen 
voor gevoelige soorten gunstiger te zijn.
Het substraat moet zo m ogelijk sto fvrij zijn. Grondig enige malen wassen is 
zonder meer noodzakelijk. Men moet steeds in de droge substantie planten. 
Een verder voordeel is, dat men bij het verpotten niet aan het voorjaar ge
bonden is. Bij verpotten uit een grondm engsel moet men de w orte ls met een 
borste ltje  oppervlakkig reinigen. Afwassen is niet noodzakelijk, wel moet de 
w ortelhals grondig van alle aarde gezuiverd worden.
De voedseloplossing maak ik van een o f andere volledige kunstm est die spo
renelementen bevat. Ik w il nauwkeurig weten w elk voedsel ik mijn planten toe
dien. Daarom neem ik nimmer die produkten waarvan de samenstelling niet 
is aangegeven. Het is bijzonder be langrijk dat geen Ca verbindingen (calcium) 
aanwezig zijn. Zeer gunstig is als de sporenelementen in gelatine-vorm  zijn. 
In de aardeloze cu ltuur gebruiken cactussen veel meer N (stiksto f) dan in de 
lite ra tuur is aangegeven. Deze theoretische bewering is in de p raktijk  niet ju ist 
gebleken, n.l., dat cactussen niet veel s tiks to f mogen hebben.
D ikw ijls heb ik de verw ijten gehoord, dat een dergelijke verzorging iets onna
tuurlijks is. Volkom en juist, maar is het kweken van cactussen bij ons niet iets 
onnatuurlijks? Is een platte bak o f een kas iets natuurlijks en is de aarde die 
w ij mengen iets natuurlijks? Overigens bewijzen de opnamen van de groei
plaatsen der cactussen dat de zuiver minerale substraten veel meer gelijken op 
de 'aarde' waarin de planten in hun vaderland groeien, dan de grondm engsels 
die meestal hier gebru ikt worden. Anderen hebben w eer de mening, dat in 
deze minerale grond de grondbacteriën zich niet ontw ikkelen. D it is ook juist, 
maar bij mij groeien enige duizenden cactussen reeds vele jaren zonder azoto- 
bacteriën bijzonder goed. Ik weet twouwens niet o f in de betreffende groei- 
gebieden zo iets bestaat.
In onze culturen hebben ze nauwelijks de voorwaarden om te leven waardoor 
ze spoedig afsterven, hiervan ben ik overtuigd. De bodembacteriën hebben 
trouwens geen eigen levensdoel. Hun functie bestaat daarin, dat ze de voe
dingsstoffen voortbrengen, maar die zijn in de kunstm atige voedingoplossin- 
gen reeds door ons er in gebracht, zodat de bacteriën overbodig zijn. Mijn 
tw in tig jarige ervaringen zijn het overtuigend bewijs.
De aardeloze cu ltuur is geen vervanging van de traditionele grondmengsels. 
Dat zou te gering in waarde zijn. W ie zich in de kiezelcultuur verd iept heeft, 
kan zonder moeilijkheden die cactussen kweken, die vroeger als gevoelig be
kend stonden, zoals: Astrophytum , Ariocarpus, Thelocactus, Echinofossulo- 
cactus enz. Deze kunnen dan jaren lang goed op eigen w orte ls groeien en de 
verzamelingen sieren. De verliezen, ook bij de andere soorten, worden veel 
geringer dan vroeger. Bij zeldzaamheden uit de USA-woestijnen, moet men 
bovendien de afw ijkende cultuurvoorw aarden in acht nemen. Maar dat is reeds 
een ander onderwerp.
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S u c cu le n te n lie fh e b b e rij o v e r  de  N o o rd zee  II

J. C. van KEPPEL

Na een voorspoedige reis door een 
mooi deel van zuidwestelijk Engeland 
en Zuid-Wales, waarbij ik vergezeld 
werd door mijn volgende gastheer 
Mr. John Sheehan, de groepsleider 
van de Echeveria robin, arriveerden 
wij in Cardiff. Wederom werd ik gast
vrij ontvangen door zijn vrouw en 
kinderen Chris en Jacky. Door zijn 
werkzaamheden in een continubedrijf- 
een scheepsbevrachtingskantoor- was 
mijn gastheer de volgende ochtend 
vrij, zodat wij alle tijd hadden zijn 
collectie te bekijken en hierover van 
gedachten te wisselen. Zijn kasje is 
niet zo groot, maar bevat een goed 
gekweekte collectie succulenten, 
naast wat cactussen, hoofdzakelijk 
Crassulaceeën. Uiteraard nemen de 
Echeveria's en verwante geslachten 
een groot gedeelte van de ruimte in 
beslag. Het eerste wat mij opviel was 
dat zijn verzameling vetplanten ab
soluut vrij is van wolluizen en ieder

een die deze planten kweekt zal kunnen beamen dat het vrijwel onmogelijk is 
deze belagers effectief te bestrijden.
Op mijn vraag hoe het hem gelukte deze wolluizen de baas te blijven, vertelde 
hij mij dat hij tweemaal per jaar zijn planten giet (niet op de planten) met een 
oplossing van 'Murpheys Systematic Insectiside'. Dit is dus een z.g.n. syste
matisch bestrijdingsmiddel, dat via de wortels door de plant opgenomen wordt, 
waardoor de zuigende wolluizen gedood worden. Onder de indruk van dit 
resultaat heb ik mij een bus van dit bestrijdingsmiddel aangeschaft, dat zover 
ik weet bij ons niet in de handel is. Ik hoop met de toepassing van dit middel 
eveneens mijn verzameling wolluisvrij te krijgen. Over het resultaat van het 
gebruik van dit middel zal ik t.z.t. nog nadere mededelingen doen.
Mr. Sheehan is een representant van de jongere garde met meer moderne 
opvattingen bij de cultuur van succulenten. Hij kweekt zijn planten dan ook 
hoofdzakelijk in plastic potten in een goed doorlatend grondmengsel bestaan
de uit bladgrond, leem en grof zand. Evenals de meeste kassen die ik hier ge
zien heb, loopt het staande glas tot aan de grond door, zodat de ruimte onder 
de tabletten gebruikt wordt voor het kweken van schaduwminnende succu
lenten als Gasteria's, Haworthia's en Phyllo's.
Van zijn mooiste en opvallendste planten wil ik noemen: Graptopetalum filife- 
rum, een lage rozetvormende soort, die meer op een Sempervivum dan op de 
meeste andere soorten van het geslacht Graptopetalum lijkt. De bladeren 
eindigen in een lang draadvormige spits, wat vooral in het hart van de rozet 
een opvallend effect geeft. Het is een spruitende soort en de eerste stek aan 
Mr. Sheehans plant prijkt dank zij de gulheid van de eigenaar nu in mijn ver-

Mr. John Sheehan voor zijn kas.
(foto: van Keppel
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zameling, van w aaruit zij ongetw ijfe ld verder in Nederland verspreid zal w or
den.
Thompsonella m inutiflora, een interessante Echeverioideae met prachtig ge
golfde bladeren is een mooie plant en een aparte verschijn ing in deze onder- 
fam ilie en een der pronkstukken van Mr. Sheehan’s verzameling. Goed ge
kweekte exemplaren werden bewonderd van Echeveria runyonii, E. nodulosa, 
E. atropurpurea, E. racemosa, E. fulgens en vele anderen.
Mijn gastvrouw  en gastheer verzuimden niet mij ook kennis te laten maken 
met enige historische monumenten in C ard iff waar zij als rechtgeaarde B rit
ten bijzonder tro ts op zijn. W ij bezochten o.a. de kathedraal van Llandaff, die 
u it de twaalfde eeuw stam t en het kasteel van Cardiff, waarvan de oudste 
overblijfse len nog uit de Romeinse tijd dateren.

In C ard iff bracht ik ook een bezoek 
aan Dr. Keith V. Mortim er, voorzitter 
van onze Britse zustervereniging, die 
een prachtige collectie  succulenten 
bezit, ondergebracht in twee kassen. 
In één kas zijn de cactussen onderge
bracht, waaronder zeer grote exem
plaren, o.a. van M am illaria 's, maar 
wat mij persoonlijk het meest interes
seerde was de tweede kas, geheel 
gevuld met vetplanten. En wat voor 
vetplanten. Nu eens niet alleen de 
geslachten en soorten die w ij in de 
meeste vetplantencollecties aantref
fen, afkom stig uit de sinds lang be
kende en doorzochte gebieden, maar 
hoofdzakelijk soorten uit de minder 
bekende, geïsoleerde gebieden van 
Arabië, Madagascar, W est- en Oost- 
A frika. Deze collectie omvat ±  4000 
verschillende soorten, waarin o.a. de 
volgende geslachten vertegenw oor

digd zijn met het aantal soorten: 350 Euphorbia’s, 250 A loe's, 12 Adenia's, 
alle bekende soorten van het geslacht Adenium, 10 D orstenia ’s, 13 Pachypo- 
diums en 12 C issussoorten. Van het geslacht Monadenium zag ik zeldzame 
exemplaren, o.a. Monadenium coccineum. Van de Euphorbia’s w il ik speciaal 
verm elden E. hadramautica, een ultrasucculente, niet spruitende soort waar-

Euphorbia multiceps.
(foto en co llectie : Mortimer)

Euphorbia Triaculeata. C ollectie  M ortim er. Ariocarpus furfuraceus.
(foto: Buining) (foto en co llectie : Mortimer)
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van de kogelvormige lichamen in de rustperiode veel op Tephrocactussen 
lijken. In de groeiperiode worden blaadjes aan de top van de stammetjes ge
vormd. Uit Oman (Z.-Arabië) was juist een zending succulenten aangekomen 
met nog onbekende soorten van de geslachten Dorstenia, Kalanchoe en 
Senecio. Voor de liefhebbers van de z.g. ’caudiciforme' succulenten is deze 
collectie een waar eldorado. Na nog gezellig met Dr. Mortimer en zijn vrouw 
koffie gedronken te hebben waarbij ik ook enige opheldering kon geven over 
de organisatorische verhoudingen in ons land, verliet ik Dr. Mortimer met de 
wetenschap een nauwere band tussen onze Britse zustervereniging en het 
’oude’ Succulenta gesmeed te hebben.

O u d e  b eken d en  en n ieu w e  a a n w in ste n  
uit het g e s la c h t  O th o n n a (2)

NOLTEE en van DONKELAAR

De Othonna's vormen een groot geslacht, waarvan ruim 40 soorten succulent 
zijn. We hebben de soorten in 4 groepen verdeeld; deze indeling heeft zoals 
U zult begrijpen geen systematische pretentie maar is uitsluitend bedoeld om 
U bij aanschaf van planten of zaden de keuze te vergemakkelijken. De door 
ons onderscheiden groepen zijn de volgende:
I. De bladsucculenten met cylindrische, vlezige bladeren
II. De stamsucculenten
A. Struikvormen, die een hoogte bereiken van 30 - 150 cm
B. Planten met een min of meer verdikte stengelvoet, aan de top waarvan 

korte takjes ontspringen.
C. Planten met sterk verdikte, zeer korte stammetjes die zich niet of nauwe

lijks vertakken.
1. De bladsucculenten

Hiertoe behoren de volgende soorten:

O. capensis (syn. O. crassifolia). Waarschijnlijk wel de meest bekende soort 
van het geslacht. De liggende takjes zijn 3-4 mm dik en 5-10 cm lang, sterk 
vertakt en daardoor lage zoden vormend. De bladeren zijn zittend, staan dicht 
opeen en zijn 2-5 cm lang en 5-7 mm dik, bijna rolrond. Ze zijn stomp of lopen 
uit in een klein scherp puntje, zachtvlezig en lichtgroen van kleur. Op de 
bladeren ligt een gemakkelijk afwisbaar waslaagje.
De eindstandige bloemstengels zijn 5-6 cm lang en dragen weinig-bloemige 
bloeiwijzen. De bloemen (eigenlijk natuurlijk bloemhoofdjes) verschijnen 
's zomers, soms ook tot laat in de herfst.
Mocht U een plant onder deze naam bezitten die niet aan bovenstaande be
schrijving voldoet, dan wil dat geenszins zeggen dat de naam fout is. Vaak 
immers krijgt de plant een te donkere standplaats, teveel water en een te 
hoge temperatuur. Onder zulke omstandigheden kunnen de stengels meer 
dan een meter lang worden. Hoewel de soort op deze wijze uitstekend kan 
worden gebruikt als hangplant moet U het toch ook eens proberen met een 
plantje in schrale grond en in volle zon. U zult verbaasd staan over het verschil.
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O. carnosa
Kleine halfstru ik met 10-12 cm lange takjes, die tam elijk dicht bebladerd zijn 
en 's w inters vaak afsterven. De zittende bladeren zijn 5-7 cm lang en 5-6 mm 
dik, rolrond.
Ze zijn groen van kleur met een roodachtige, spitse top. De bloeiwijzen zijn 
eindstandig en in totaal 20-25 cm lang; ze dragen 3-5 gele to t crèm e-witte 
bloemen, die to t 3 cm groot worden.

O. clavifolia
Lage plant met korte, liggende takjes en zijtakjes. Deze dragen in de natuur 
vlezige, ronde of kort cylindrische bladeren, die in de zon donker w ijnrood 
kleuren. H ierdoor w ekt de plant de indruk van een in het zand liggende dru i
ventros. In de cu ltuur echter verliest de plant heel gem akkelijk zijn schoon
heid door gebrek aan licht. De stengels worden lang en slap, de bladeren 
nemen een lichtgroene kleur aan en krijgen a.h.w. het u ite rlijk  van knak
worstjes (0 ,9 x 4  cm).
De soort staat zowel in Jacobsens 'Handbook' als in Rauh’s 'W underw elt der 
Sukkulenten' afgebeeld, resp. als cu ltuurplant en als w ild exemplaar. W an
neer men deze fo to ’s met elkaar ve rge lijk t kan men zich nauwelijks voorste l
len dat het hier een en dezelfde soort betreft. W illen we de schoonheid van 
de plant to t zijn recht laten komen dan is het recept heel eenvoudig: schrale 
grond, veel zon, weinig water. Rawe zegt het in zijn meergenoemd artikel 
heel fraai: 'de plant heeft meer dan genoeg aan de lucht van w ater’ .
De bloemen zijn ook bij deze soort geel en staan afzonderlijk  op lange stelen.

O. cylindrica
Een plant met dunne cylindische bladeren en takjes. De grijsgroene bla
deren zijn 3-8 cm lang en slechts 2 mm dik. De bloemstengel is 10-15 cm 
lang en draagt gele bloempjes. Het is een s ie rlijk  plantje dat echter nauwelijks 
succulent genoemd kan worden.

O. floribunda
Lijkt op O. carnosa maar onderscheidt zich door de veelbloem ige bloeiwijzen 
en de oranje-gele lintbloem pjes.

II. De stam succulenten

A. Stru ikvorm ige planten die een hoogte van 30-150 cm kunnen bereiken. Daar 
de planten uit deze groep zowel door hun grootte als door hun vrij gewone 
u ite rlijk  m inder interessant voor de liefhebber zijn zullen slechts drie soorten 
wat u itvoeriger besproken worden.

O. arborescens
Een rechtopgroeiende stru ik  die een dichte w irw ar van takken vorm t. De bla
deren zijn eivorm ig-langw erpig, gaafrandig o f met stompe tanden. De bloe
men zijn naar verhouding zeer groot.

O. dentata
Een mooi vertakt stru ik je  met fraaie, lichtgroene bladeren die rode randjes 
hebben. Ze staan aan het eind van de takken, zijn eivorm ig, halfzittend en 
scherp getand.

O. trip linerva
Een aan de basis vertakte stru ik  die 1-1,5 m hoog kan worden. De 2-3 cm 
dikke takjes, die een gladde grauwbruine bast hebben, zijn weinig vertakt. 
De bladeren staan min o f meer in rozetten aan de top van de jonge takjes 
en zijn omgekeerd eirond-lancetvorm ig met een stompe punt. Ze hebben een
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meestal gegolfde rand, zijn iets vlezig en hebben een duidelijke middennerf 
en 2-3 zijnerven. De afmetingen zijn 2-3,5 cm bij 5-11 cm. De 3-4 bloemsten
gels zijn in totaal plm. 20 cm lang.
De volgende in Jacobsen beschreven soorten die wij niet kennen horen vol
gens de beschrijving waarschijnlijk ook in deze groep thuis: 
dinteri, frutescens, gracilipes, linifolia, macrosperma, papillosa, primuloides, 
quinqueradiata, schlechteriana en sedifolia.
B. Planten met een min of meer verdikte stengelvoet, aan de top waarvan 
korte takjes ontspringen.
O. aeonioides
Een plant die volgens de beschrijving een tot 80 cm hoge struik vormt met 
een ruwe grijswitte bast, een tot 6 cm dikke stam en fraai symmetrische tak
ken. De buitenste takken dragen een rozet van afvallende, breed spatel
vormige bladeren. Deze zijn vlezig, 3-4 cm lang en 1,5 cm breed. De bloemen 
zijn groot (tot 6 cm 0 ). Zoals de naam al aangeeft heeft de plant het uiterlijk

Dankzij zijn decoratieve uiterlijk een 
van de meest geliefde soorten uit 
het geslacht. De plant vormt een 
'boompje' van nauwelijks 10 cm 
hoogte (een enkele maal tot 15 cm) 
met 6-8 cm lange en 1,5-2 cm dikke 
takjes. Deze hebben een geelachtig 
- grauwe bast en dragen in de 
groeiperiode een bosje langwerpig- 
lijnvormige, witachtig berijpte bla
deren. Deze gaafrandige, 22 mm 
lange bladeren lopen naar de basis 
uit in een steeltje en zijn aan de top 
4 mm breed.

In de oksels der bladeren staan dunne, al dan niet vertakte dorens die over
eenkomen met verhoute resten van de bloeiwijze. Dit kunnen overblijfselen 
zijn zowel van de echte (fertiele) bloemstengeltjes als van steriele zijtakken 
van de bloeiwijze.
Aan deze wijze van dorenvorming - die uniek is onder de succulente Com
posieten - heeft de soort zijn naam te danken. In bladerloze toestand lijkt hij 
nl. sprekend op sommige Euphorbiasoorten die hun dorens op dezelfde 
wijze vormen. De bloemhoofdjes zelf zijn klein en onaanzienlijk.
Rawe zegt over de natuurlijke omstandigheden van deze soort het volgende: 
'Komt slechts voor in de spleten van gewoonlijk volkomen kale leisteen - gra
niet, heel tevreden met de handvol gruis en losse stenen die hij vindt'.
O. graveolens
Deze soort lijkt sprekend op een Bonsai-boompje en is volgens Rawe mis
schien wel de mooiste gevormde van alle Othonna’s. Het is een ingewikkeld 
vertakte struik die tot plm. 60 cm hoog kan worden. De takken zijn plm. 1 cm 
dik en hebben een lichtbruine bast. De spatelvormige bladeren staan in bos
jes bijeen aan het eind van de takken, zijn 3,5 cm lang en aan de top 1 cm 
breed; lichtgroen van kleur. De bloemen verschijnen in groten getale maar 
de plant moet daarvoor wel eerst een behoorlijke leeftijd hebben.

van een struikvormige Aeonium.
O. euphorbioides
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O. herrei

Dankzij zijn opvallende, ja bizarre 
verschijning een van de meest ge
liefde Othonna’s. De plant vormt een 
tot 20 cm hoog, spaarzaam vertakt 
stammetje dat aan de basis tot 3 cm 
dik wordt. Dit stammetje is geheel 
bedekt met de verkurkte, knobbelige 
bladvoeten, die aanvankelijk lichtgeel 
zijn maar later donkerbruin worden. 
De blauwachtig berijpte bladeren 
staan aan. het eind van de takjes; ze 
zijn groot in verhouding tot de plant 
(5-6 cm lang en 3 cm breed). De 
bladschijf is onregelmatig ovaal en 
vernauwt zich naar de bladsteel, is 
min of meer golvend en heeft meest
al een onregelmatig getande tot ge
kerfde rand. De in de herfst ver
schijnende bladeren vallen in maart of

april af. Na dit afvallen groeien dan 
de bladvoeten uit tot de al genoem
de knobbels (zie foto).
De bloemhoofdjes staan meestal met 
enkele bijeen op een gemeenschap
pelijke bloemsteel. Hoewel de plant 
in de rusttijd een hekel heeft aan 
vocht wil hij 's winters een behoor
lijke hoeveelheid water hebben daar 
anders de bladeren snel verleppen.

(wordt vervolgd)

Cultuuraanwijzingen voor mei

J. H. SLabbers.

Uitgebloeide planten nieuwe grond geven en gedurende de eerste tijd 
alleen bij zonneschijn luchten en schermen met b.v. papier.
Ditzelfde geldt ook voor planten die nog niet groeien en stekken die nog 
moeten bewortelen.
Phyllo's en Rhipsalis voortdurend half schaduwen.
Bloeiende en reeds groeiende planten meer water geven. Door spuiten het 
winterstof verwijderen. Bij goed weer elke morgen nevelen. Onderstammen 
volop laten groeien. Voor enten, stekken en zaaien is de tijd zeer gunstig. 
Agave, Aloë, Cereus en andere planten voor de tuin, worden met de pot 
ingegraven. Voor drainage enige ruimte onder de pot vrij laten, of deze 
opvullen met kiezel of puin.
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B o e k b e sp re k in g

J. A. JANSE

Werner Rauh, Bromelien für Zimmer und Gewachshaus unter Mitarbeit von 
H. Lehmann und Dr. med. i.R., Rich. Oeser. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1970 
Bd. 1: Die Tillandsioideen. 359 pag., 174 zw.-wt. foto’s en 63 gekl. afb., 48 
tekeningen i.d. tekst.

De botanische tuin in Heidelberg is voor de liefhebber van bijzondere gewas
sen een bezoek overwaard en deze schatten uit het plantenrijk zijn vooral te 
danken aan de ijverige directeur van deze instelling, prof. Werner Rauh, wiens 
naam ook in de kringen van succulentenliefhebbers niet onbekend is. Prof. 
Rauh heeft naast zijn functie als directeur van de botanische tuin, grote reizen 
ondernomen, o.a. naar Madagascar en vooral Zuid-Amerika, vanwaar hij col
lecties van ongewone planten, succulenten en xerophyten meebracht.
De verzameling van Bromeliaceae is wellicht de soorten rijkste van het gehele 
vasteland van Europa en is dus een uitmuntende basis voor dit prachtige boek, 
dat - met enige vertraging in zijn verschijnen - thans voor mij op tafel ligt. 
Het is deel 1, want het ligt in de bedoeling dat er t.z.t. nog een tweede deel 
zal verschijnen ter behandeling van de beide andere onderfamilies, n.l. de Bro- 
melioideae en Pitcairnioideae, van welke onderfamilies vooral in eerstgenoem
de, bekende sierplanten aan de orde zullen komen, w.o. Aechmea, Neoregelia, 
en Nidularium. Ons interesseert vooral ook een overzicht van Hechtia, Puya 
en Dyckia, die soms in de collecties worden aangetroffen.
Wat het meest opvalt in dit typografisch goed uitgevoerde werk, is dat duide
lijk een botanicus en vakman aan het woord is. De schets van het levensmilieu 
van veel Tillandsia’s, die niet zelden in hetzelfde gebied groeien als Espostoa, 
Haageocereus en andere Cactaceae maar die soms zelfs als drager functio
neren van de epiphytisch groeiende soorten, maakt dit werk ook belangwek
kend voor de cactusverzamelaar, die verder gaat dan alléén verzamelen en 
kweken, en ook belang stelt in het uitzonderlijke milieu waarin deze planten 
leven.

De Tillandsia’s zijn een bijzonder mooi voorbeeld van een geslacht met bijna 
onbeperkte aanpassingsmogelijkheden aan het milieu en tegelijkertijd zó varia
bel in habitus, bloeiwijze, bloemkleur en grootte dat het in het begin vrijwel 
ondoenlijk is zich enigermate in de bijna 500 soorten te oriënteren.
Een uitmuntende beschrijving van de morphologie, de determinatietabel en de 
vele afbeeldingen (waarvan 63 in kleur!) maakt het ook de beginner mogelijk 
in een plantengroep te 'duiken', die tot nu toe een volledig onbekend gebied 
voor hem was! En dan komt eigenlijk vanzelf de lust op, zelf een paar Tilland
sia’s te bezitten en ze voort te kweken. Ook hiervoor is dit boek een uitmun
tende gids, die ook de 'verzamelwoede' kanaliseert en de mogelijkheden voor 
een ieder duidelijk aangeeft.
Het werk is niet zó erg goedkoop, maar het is de zestig gulden wél ten volle 
waard! De andere in dit deel behandelde genera zijn Vriesea en Guzmania, die 
thans als kamerplanten weer zoveel opgang maken.
Het mag tenslotte nog wel worden vermeld dat bij alle beschrijvingen van de 
vele tientallen soorten steeds éénzelfde volgorde in de kenmerkbeschrijving 
is aangehouden, waardoor een vergelijking oneindig wordt vergemakkelijkt. 
Een werk, dat een gelukwens aan de auteur en zijn medewerkers waard is!
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D e d rie  la n d e n co n fe re n tie  1970 (3 LK )

Drie sprekers zijn reeds bekend. Van duitse zijde komt Dr. L. Diers uit 
Keulen met een voordracht over: 'De plantengroei in Noord-Argentinië, Bo
livia en Peru' en Dr. Stauch uit Worms spreekt over: 'Mooie hybriden, in het 
bijzonder Echinopsis hybriden'. De Nederlandse inleiding wordt gegeven door 
A. F. H. Buining over: 'Bijdrage tot de kennis van de Cactaceae in Brazilië’.

A lg e m e n e  v e rg a d e rin g  op za te rd a g  30 m ei 1970

Het programma van de algemene vergadering op zaterdag, 30 mei a.s. te 
Amsterdam is als volgt samengesteld:
Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering zal een excursie worden 
gehouden naar de prachtige heemtuin van de firma van Leer n.v. te Amstel
veen, onder deskundige leiding van de heer L. Blom.
Deelnemers worden verzocht om 9.45 uur aanwezig te zijn vóór de kweek
school van het Leger des Heils aan de Amsterdamse straatweg. Van het Cen
traal station af te bereiken met bus 9 van Maarsen en Kroon; vertrek van het 
C .S . te 9 uur, richting Schiphol.
Des middags 14.00 uur aanvang van de algemene vergadering op het Volks
tuinencomplex 'Amstelglorie'. Dit is als volgt te bereiken:
Zij die uit de richting Utrecht komen, met eigen vervoer, gaan vóór de afrit 
van de brug over de Amstel links af; het complex ligt dan enige honderden 
meters verderop langs de Amstel.
Uit de richting Amersfoort en Den Haag gaat men vanuit de stad eerst over 
de brug en dan rechts af.
Zij die via het Centraal Station de stad binnen komen, kunnen met tramlijn 
25 tot het eindpunt rijden, gaan de brug over en dan rechtsaf, langs de Amstel.

Agenda Algemene Vergadering.

1. Opening door de Voorzitter.
2. Notulen der vergadering van 17 mei 1969.
3. Verslag van de secretaresse over 1969.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1969 met 

toelichting van de algemeen penningmeester en verslag kascontrole
commissie door de afdeling Amsterdam.

5. Begroting 1970.
6. Bespreking contributie.
7. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
8. Benoeming hoofdbestuursleden.
9. Benoeming kascontrole-oommissie 1970.

10. Ingekomen stukken en voorstellen.
11. Vaststelling plaats volgende algemene vergadering.
12. Bespreking maandblad 'Succulenta'
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
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Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, af
gevaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend afge
vaardigde te benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afdeling 
naar de algemene vergadering worden vergoed door de vereniging.
De namen der afgevaardigden worden, indien mogelijk, ingewacht uiterlijk 
29 mei a.s. bij de secretarjesse, Mevrouw E. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2, 
Beekbergen.

Punt 7. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
Verspreid wonende leden kunnen een exemplaar van het voorstel nieuwe 
statuten en huishoudelijk reglement aanvragen bij de secretaresse, Mevrouw 
Verduin-de Bruyn.

Punt 8. Benoeming hoofdbestuursleden
De Heer H. G. Hellendoorn stelt zich herkiesbaar als algemeen penning
meester. Dr. van Beek, heeft in verband met drukke werkzaamheden, bedankt 
als vice-voorzitter. Het hoofdbestuur stelt voor wederom te benoemen in hun 
functie de heren Dr. S. W. Erich, E. Horlings, J. A. Janse, R. J. Krabbendam, 
W. A. Luynenburg, B. van Os.
Verschillende afdelingen stellen voor een nieuwe vertegenwoordiger in het 
hoofdbestuur te benoemen, n.l. afd. Dordrecht de heer F. K. A. Noltee; afd. 
Noord-Limburg de Heer J. Vostermans; afd. Zuid-Limburg de Heer R. Cremers; 
afd. Eindhoven de Heer H. Prestlé; afd. Rotterdam de HeerS. K. Bravenboer; 
afd. Hoogeveen de Heer N. Dubbeldam; afd. Zeeland de Heer L. W. de Koeijer; 
afd. Zaanstreek de Heer T. Bierenbroodspot.

R uilm id d ag  v o o r v e tp la n te n lie fh e b b e rs  (ste rs)
Op 2e Pinksterdag 18 mei 1970 in de kwekerij van Freek Hoogvliet te Maas
dijk, Oostelijke Slag 7 met een lezing van de heer J. C. van Keppel. Na afloop 
gezamenlijke broodmaaltijd.
Iedereen die komt wordt verzocht mij te berichten of hij (zij): 1e planten 
meebrengt; 2e deelneemt aan broodmaaltijd; 3e suggesties heeft; 4e intro- 
ducees meebrengt en hoeveel.
S.v.p. een postzegel van 25 cent bijsluiten, opdat ik u berichten kan over de 
juiste tijd, ligging kwekerij en prijs broodmaaltijd.

Mevr. D. de Looze 
Ridder Zwederiklaan 53 
Zwolle (Westenholte)

R u ilb eu rzen
Vorig jaar zijn in verschillende afdelingen ruilmiddagen georganiseerd. In 
vele gevallen werkten kleinere afdelingen samen, terwijl ook aan verspreid 
wonende leden in de omgeving een uitnodiging werd gezonden.
Teneinde nog meer leden in de gelegenheid te stellen aan deze ruilmiddagen 
deel te nemen, verzoekt het bestuur van Succulenta de afdelingen tijdig de 
datum van de ruilbeurs in het maandblad bekend te maken.

Secretaresse Succulenta

79



Adres correctie:
Karl Zöpf, Königsstrasse 61,
D 72 Tuttlingen, B.R.D.
Bijschrijvingen Nederland:
A. R. de Boer, Lange Nieuwstraat 413, 
IJmuiden.
Mej. A. v. Velzen, p/a Groen van 
Prinstererlaan 33, Voorburg.
E. P. H. Swarte, Rodenrijseweg 573, 
Berkel en Rodenrijs.
Antiquariaat Junk, Postbus 5, Lochem. 
H. Ar. de Veld. Noordmolenstraat 36A, 
Rotterdam-11 N

P. J. F. Bod, Rustenburgerweg 79, 
Heerhugowaard.
F. van Hoeijen, Ev. Meijsterweg 33, 
Amersfoort.
Mej. A. M. C. W. Koning,
Zoutmanstraat 34a, Den Haag.
Hans Jansen, Egginklaan 5, Utrecht.
Bijschrijvingen Buitenland:
Mevr. L. Strobbe-D'Hont, Hoge 
Kouterstraat 8, 9910 Mariakerke, België. 
Franckh'sche Verlagshandlung, Abt. 100, 
Postfach 640, 7000 Stuttgart B.R.D.

WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

Aangeboden t.e.a.b. de grenen bo
venbouw van een kasje circa 4 bij 
4 meter, uitneembaar, compleet met 
glas en voor de winter dubbele 
plastic ramen. Te bevragen bij:

C. OSKAM 
Taurusstraat 32, Enschede.

D. BOUWMAN
Import-Export

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

EN PR IM A VETPLAN TEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk T e l. 01740-5168

DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.
Postbus 210 - Venlo 

&

Drukker van "Succulenta”

Succulentenkwekerij 
H. van DON KELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Voorzitter: Ir. A . F . H . BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
V lce-Voorzitter: H. VAN B EE K , Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M. 
V ERD U IN -D E BR U YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. T e l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J . DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffe isenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). Te l. 04920 - 23903.
B ib liothekaris: J . M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en Be lg ië  f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f  15,— per jaar met G R A T IS  maandblad "S u c 
cu lenta".

Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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N otocactu s  (M a la c o c a rp u s ) FR 1402 a; HU  15

A. F. H. BUINING

Het was tijdens mijn eerste Braziliaanse reis begin november 1966, dat Leo- 
poldo Horst en ik een gedeelte van de deelstaat Rio Grande do Sul bereisden. 
We moesten overnachten in een klein m ijnwerkersplaatsje bij een van de 
vele koperm ijnen, midden in een grotendeels nog oorspronkelijke natuur.
De volgende morgen konden we slechts een klein gedeelte van een modder
weg per auto afleggen. Door een zwaar nachte lijk onweer met overvloedige 
regens, was het landweggetje onbegaanbaar geworden, zodat w ij te voet ver
der moesten. Om bij een kleine riv ie r te komen moesten w ij door moeras
achtige gedeelten waden. De hier en daar staande oude bomen zaten vol 
met enorme nesten van groene parkieten, die op onze nadering luidkeels 
krijsend op de v luch t gingen.
Het was niet eenvoudig het kleine riv ie rtje  over te steken. Het had zich in de 
rotsen een doorgang geslepen, vaak enige meters diep, zodat we ons aan 
takken als apen moesten vasthouden om op deze manier naar beneden te 
klauteren en via een omgevallen boom dan over het w ater te komen. Langs 
de meeste rivieren zijn nog de oorspronkelijke  bossen aanwezig, de zoge
naamde galerijbossen. Omdat het water altijd vocht afgeeft waren de bomen 
veelal vol met T illandsia en we tro ffen zelfs op een gegeven moment een 
lage boom aan vol hangende met de klimmende blauwe passiebloem met 
bloemen en vruchten.
Om de in de verte liggende berg te beklimmen moesten we nog al wat om
wegen maken, waarbij we een interessante Frailea HU 13a en een vorm van
Gymnocalycium denudatum vonden.
Tenslotte kwamen we op een volkomen kale berghelling met losse steenslag, 
die heimaal to t aan de top van de berg doorliep. H ier stonden overal prachtige 
groepen en exemplaren van de bovengenoemde Notocactus (ondergeslacht 
Malacocarpus). Deze plant was een jaar tevoren reeds ontdekt door Horst 
en Ritter. R itter heeft het voornemen haar te beschrijven als Wigginsia horstii. 
Het is de vraag o f d it verstandig is met het oog op de reeds vroeger beschre
ven Notocactus horstii Ritter.
Z ij groe it zoals gezegd op de volkom en kale rotsachtige bodem, met slechts 
hier en daar een bedekking met korstmossen. De soms meer dan een meter 
lange haarwortels groeien tussen de losse steenslag. Vooral na de nachtelijke 
regens konden w ij de planten gem akkelijk  optillen, waarbij uit de wortels het 
water stroomde als uit een natte dweil.

Species va rië te it juvenaliform es op de groei- Species HU 15 op de groeiplaats (foto: Buining) 
plaats. (foto: Buining)
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Hoe de naam van deze plant ook moge worden, zeker is dat het een bijzon
der mooie aanwinst is met de prachtige witwollige top en de grote gele bloe
men.
Op vrij grote afstand (zeker een 25 km) komt op de kale top van een even
eens vrij hoge berg een variëteit van HU 15 voor. Deze bergen zien er tafel
achtig uit met dikwijls een paddestoelachtige vorm. Het is dus niet eenvoudig 
er boven op te komen. Op dergelijke toppen treft men vrijwel altijd een of 
andere soort Notocactus aan. De betreffende variëteit die Ritter provisorisch 
juvenaliformis noemde (HU 21) komt slechts zeer lokaal op deze berg voor, 
althans voor zover thans bekend. De planten hebben nog meer witte areolen, 
die hen een prachtig uiterlijk geven.
De beschrijving van deze twee planten laat ik uiteraard aan Ritter over. De 
tekst ervan ligt trouwens reeds in manuscript gereed.

Een  ou de • b ijna  verg eten  • lie fd e !
O. van SOLDT

Voor de laatste oorlog, zag je vooral op het platte land, veel als hangplant 
gekweekt, mooie Aporocactus flagelliformis. De moderne potplant heeft ze 
jammer genoeg verdreven.
Ook bij de oudere liefhebbers zie je ze niet meer of bijna niet. Het is er mee, 
als met Echinopsis (hybr.) en Chamaecereus silvestrii, die in alle handboeken 
als gemakkelijk voor de beginner worden aanbevolen. Gemakkelijk te kweken 
en erg bloeibaar (?) Zelf vond ik ze nooit zo erg gewillig om te bloeien. Zien 
wij ze daarom zo weinig bij de oude garde?
Inderdaad groeien doen ze geweldig, maar juist het bloeien is een moeilijke 
zaak. Om even bij Ch. silvestrii te blijven, er gaan jaren voorbij voordat men 
de goede kweek-methode te pakken heeft en wegwijs is geworden in de 
soms erg verwarrende tegenstrijdige kweek die wordt aangeraden.
Bij Ch. silvestrii - is volgens mij - een goede methode, op eigen wortel of 
enten op jusbertii. In de rusttijd totaal geen water geven en véél preventief 
spuiten of verstuiven (poederen) tegen spint en luis. Want oh, ze zijn er zo 
dol op! In de rusttijd temperatuur niet boven de 10 graden en pas water ge
ven als de knoppen dóórkomen. Een bijna zeker kenmerk voor goede bloei 
zijn dan de rood aangelopen - enigszins verschrompelde - stammetjes in de 
rusttijd.
Maar keren wij terug naar mijn oude liefde: de Aporocactussen. Prof. Werder- 
mann schreef in zijn boek 'Meine Kakteen’ over deze reeds in 1753 beschre
ven plant; 'Aporocactussen kunnen slecht tegen een TE droge overwintering 
en . . . tegen een te vochtige idem’.
Daar zit je dan! Wat is nu een te droge en wat een te natte? Voor mij is dit 
tegenwoordig geen probleem meer. Mijn elektr. vochtmeter of hydromat 
(Born) geeft precies aan, hoe vochtig de wortelbal van mijn planten is. Zo 
lang de hydromat nog enig vocht aangeeft, is er geen vuiltje aan de lucht. 
Juist zijn epiphytische levenswijze (volgens de boeken, maar is dat zo?) wijst 
ons de weg voor zijn kweek.
Op eigen wortel in vooral voedzame humusrijke grond - onnodig te zeggen 
dat ze wel doorlatend moet zijn - groeien en bloeien ze goed, dit in tegen
stelling tot b.v. Echinopsis. Boven Echinopsis zou ik een kaartje willen han
gen met het veelzeggende gezegde: 'Een goede haan is niet vet!’ Want
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kweekte ik voorheen in voedzame grond alleen maar spruiten, nu in magere 
grond barsten de knoppen er aan . . . alle kanten uit.
Vergeef mij deze afwijking naar de Echino's, wij komen toch weer terug bij 
mijn Aporocactussen. Voor de ongeduldigen is enten op jusbertii of een ster
ke Opuntia een openbaring.
Juli 1969 zag de heer Bommeljé mijn Aporocactussen en ook bij hem kwam 
een oude liefde weer boven. Hij nam een klein stekje mee en entte dit op 
jusbertii van plm. 35 cm. Bij een bezoek aan zijn kas in september, stond 
ik stom verbaasd, het stekje was uitgegroeid tot een mooi kroonboompje. 
U begrijpt, dat ook bij mij een jusbertii werd onthoofd en hoewel het te laat 
was om te enten, lukte het mij een stek op een jusbertii te zetten, die nu al 
weer aan de groei is.

£ - A / r

Even een kleine tip die ik van onze 
nestor kreeg. Als U het stekje Aporo- 
cactus geënt hebt en hij maakt hier
op een nieuwe spruit, snij dan de 
rest van het entstukje weg, dit komt 
de vorm van Uw kroonboompje ten 
goede. Zie schetsje.
Aporocactussen hebben enige op
merkelijke kweek-verrassingen voor 
ons. Zo kun je in één jaar een katte- 
staart van 70 cm kweken, doch pas 

het tweede jaar zal hij U daar zijn bloemen op tonen. Hij is dan wel de eerste, 
die het voorjaar aankondigt. Bij mij zie ik plm. 15 januari reeds de rode bloei- 
puntjes verschijnen.
Enige planten die bij mij in de groei te weinig water kregen, vormden vele lucht
wortels maar vergaten te bloeien. Tevens meende ik te kunnen vaststellen, dat 
verpotten een ongunstige invloed heeft en dat ze er zeker een jaar mee achter
op zijn. Wanneer ik nu MOET verplanten, doe ik dit na de zomer en laat de pot- 
kluit heel, geef alleen een grotere pot.
De plant beschrijven lijkt mij totaal overbodig, terwijl ik mij niet bevoegd acht 
om de verschillen tussen de soorten zoals: flagelliformis, flagriformis, martia- 
nus, conzattii en leptophis aan te geven. Nog afgezien van de prachtige hybride 
Ap. mallisonii, knebelii en anderen. Ap. mallisonii toont duidelijk zijn afkomst 
van vaders kant de Heliocereus speciosus. Al is het dan MAAR een hybride, 
ik vind het een prachtige plant.
Wellicht dat dit in herinnering brengen van een oude vergeten liefde, de pen
nen in beweging gaat brengen van liefhebbers die er veel meer over kunnen 
vertellen en fouten in mijn conclusies kunnen aangeven. Ik zou ze daar erg 
dankbaar voor zijn.

V e rza m e lb a n d e n
Voor liefhebbers, die de nummers van hun maandblad netjes willen opbergen 
zijn verzamelbanden verkrijgbaar. Hierin kunnen op eenvoudige wijze twaalf 
nummers bevestigd worden. Het is dus niet meer nodig, dat Uw 'Succulenta’s' 
rondslingeren met kans op beschadiging.
Wanneer U ƒ5,45 overmaakt op girorekening 2040053 t.n.v. de heer F. van 
Leeuwen, 2de Maasveldstraat 8, Venlo-Blerick, krijgt U deze band franco 
thuisgestuurd. Hij kan geleverd worden met een jaartalnummer op de rug, 
mits U dit nummer bij de bestelling opgeeft (1966-1970).
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Notocactus caespitosus (Speg) Backbg.

Syn. notocactus minimus fric  et Krzgr. ex Buin

D. J. v. VLIET

Ofschoon N. caespitosus, in tegen
stelling to t zijn geringe afmetingen, 
lange tijd grote vragen opwierp, is 
thans zoveel bekend van d it plantje, 
dat het nauwelijks zinvol lijk t er nog 
meer over te schrijven. Toch is er 
nog een facet dat, naar mijn mening 
to t nu toe onvoldoende werd belicht. 
U it het hoofd van d it a rtike ltje  va lt 
al op te maken dat de auteurs zeer 
verdeeld waren over de ju iste vast
stelling van de soort, gezwegen nog 
maar over Backeberg en Osten die, 
zoals uit de door hun gepubliceerde 
fo to ’s va lt op te maken, vorm en van 
N. concinnus aanzagen voo r N. caes
pitosus.
De vraag die mij het meest bezig 
hield was w aardoor N. caespitosus 
zijn naam, wat vertaald-zodenvor- 
mend-betekent, had verkregen.
Het plantje, dat ik rond 1960 in mijn 
bezit kreeg kwam uit Tsjechoslowa- 
kije en was een lijnrechte afstamme

ling van de plant van Fric. In die dagen nog N. minimus geheten. Het kon in 
geen geval de 10 to t 40 hoofdjes waar maken die Spegazzini in zijn beschrij
ving (Cact. Plat. Tent. 495, 1905) opgeeft. Later bleek echter dat d it plantje 
toch identiek is aan de jongste im porten van deze soort.
In de w in ter 1966-67 maakt Buining met H orst een reis in de grensgebieden 
van Uruguay en Brazilië. O m trent zijn bevindingen van N. caespitosus be
richt Buining in Succulenta nr. 9 131-134 1967. In deze publicatie degradeert 
hij o fficieel N. minimus to t synoniem van N. caespitosus.
Van de door hem meegebrachte planten ontving ik enige exemplaren en nog 
konden deze mij niet overtuigen van de bovengenoemde eigenschap, omdat 
de planten alle enkelvoudig waren en geen stek droegen.
In 1968 tenslotte  maakte ik zelf de reis naar Uruguay en vond N. caespitosus 
in grote hoeveelheden op verschillende vindplaatsen. De eerste planten w er
den met zorg uitgegraven en daarmee vond ik tevens de bevestiging van het 
vormen van veel spruiten die Spegazzini aanleiding had gegeven de planten 
Echinocactus caespitosus te noemen.
Toch gaat het zodenvormen iets anders in zijn w erk dan men zou veronder
stellen en wat mij voordien tw ijfe l had gegeven al o f niet met deze eigen
schap te doen te hebben. Daarom meen ik er goed aan te doen d it waarneem
bare verschijnsel te belichten. Het geschiedt ondergronds. Deze hoedanig
heid delen enige andere cactussoorten uit deze landstreken met N. caespito
sus. D it zijn N. ottonis, N. megapotamicus, N. linkii, Gym nocalycium leeanum, 
G. uruguayense en G. artigas. De tekening spreekt hierbij voor zichzelf waar-
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Notocactus caespitosus v. V lie t foto: v. V lie t

Notocactus caespitosus v. V lie t foto: V lie t
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bij opgemerkt wordt dat de wortels van de stekken dikwijls dikker zijn dan 
die van de moederplant.
Foto 1 beeldt N. caespitosus af in het veld. Foto 2 dezelfde planten maar nu 
is de aarde weggegraven en worden de spruiten zichtbaar.
Tot besluit wil ik, gelijk Buining in zijn artikel opmerkt, bevestigen dat 
N. caespitosus zeer variabel is in doorn-, vorm en kleur. Onder de door 
mij meegebrachte planten bevinden zich zeer fraaie en interessante vormen. 
Foto’s en tekening van de schrijver.

D e tot d u sv e rre  d o or R itter nog n iet b e sch re v e n  
P a rc d ia 's
GÜNTHER KÖNIGS
In het door Weskamp en mij gepubliceerde overzicht van het geslacht ’PARO- 
DIA, soorten- variëteiten en vormen' in Succulenta, nummer 8/9, 1965 en num
mer 1 t/m 4 van 1966, is het grootste aantal der nog niet door Ritter gepubli
ceerde soorten van het geslacht Parodia ter kennis gebracht.
Het prikkelde ons te weten hoe het intussen verder stond met de FR-num- 
mers; was hieromtrent duidelijkheid gekomen? Zijn de veelal provisorische 
namen gebleven of nieuwe erbij gekomen? De heer Weskamp informeerde 
hiernaar persoonlijk schriftelijk bij de heer Ritter, die daarop een overzicht 
gaf van alle bij hem in observatie staande Parodia’s.
Uit het chronologisch gegeven overzicht, geef ik hier alleen de veranderingen 
in de vroegere lijst en enige nog onbekende namen. Alle overige nummers 
zijn gelijk gebleven. In ons vroegere overzicht moeten doorgehaald worden: 
Parodia luminaris FR 386 = P. columnaris en FR 34 met rubrispina, welke 
naam nimmer door Ritter gebruikt werd.
FR 35
FR 46f

FR 85b

FR 386a
FR 730
FR 731a

FR 734
FR 737

FR 739
FR 739a
FR 739b
FR 741
FR 746b
FR 915
FR 917
FR 922
FR 925
FR 929
FR 932

onduidelijke soort, die dicht bij P. faustiana staat;
moet zijn P. maassii var. shaferi forma distortihamata, daar geen
geen bijzondere publicatie nodig is;
oorspronkelijk als P. ritteri var. hamata nu als variëteit van P. 
fulvispina;
P. columnaris var. ochraceiflora R., regionale var.;
eerst P. culpinensis, nu variëteit of vorm van P. subterranea;
P. robustihamata, waarschijnlijk eigen soort, of mogelijkerwijs va
riëteit van P. subterranea;
P. sotomayorensis Ritter;
P. minuta, moet waarschijnlijk als variëteit van P. gibbulosa gel
den;
P. tredecincostata Ritter, heeft altijd 13 ribben, is goede soort; 
variëteit minor Ritter van de vorige;
variëteit aurea Ritter van FR 739, beiden regionale variëteiten;
P. subtilhamata Ritter, de meest zeldzame van alle Parodia's;
P. ayopayana var. depressa Ritter, regionale var.;
P. scoparia Ritter;
P. riojensis, is waarschijnlijk variëteit van P. catamarcensis;
P. aurinana Ritter;
onduidelijke goede soort, of variëteit van P. rubristaminea;
P. sanagasta var. tenuispina Ritter;
P. comata vroeger, thans P. sanguiniflora var. comata;
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FR 952 waarschijnlijk variëteit van P. sanagasta;
FR 1096 P. buiningiana Ritter, uit de microsperma-groep;
FR 1125a P. obtusa Ritter var. nova, regionale variëteit;
FR 1152 P. occulta Ritter.
Daar Ritter bij de bestemming der planten altijd de variatiebreedte der soorten 
op de standplaatsen in acht neemt en jarenlange bestudering regel is, wordt 
uit de gegeven opstelling duidelijk, wat nog geschieden moet in de laatste 
afsluiting.
Zo zullen wij in de komende tijd rekening moeten houden met nog een aan
tal nieuwbeschrijvingen, waardoor het aantal soorten van dit geslacht boven 
100 komt. Een lange weg van het eens monotypische geslacht met P. micro- 
sperma. In hoeverre de vrees van Prof. Cardenas terecht is, die meent, dat 
Buining, Ritter en hij in de laatste jaren soorten hebben gepubliceerd onder 
verschillende namen (correspondentie-mededeling), kan nog niet worden be
oordeeld. Dit is daarom nog een ruim gebied voor de ernstige liefhebber, 
om door bestudering en notities in dit opzicht vergelijkingen te maken.

C e re o id e  c a c ta c e a e  uit B ra z ilië  
P se u d o p ilo ce re u s  lu etze lb u rg ii (Vaupel) Buxbaum
A. F. H. BUINING
Tot de vrijwel onbekende en zeer zeldzame cactussen uit Brazilië, behoort on
getwijfeld de hierboven genoemde plant die in 1923 door Vaupel werd beschre
ven in "Zeitschrift für Sukkulentenkunde” .
Dr. P. von Lützelburg verzamelde tijdens de eerste wereldoorlog in Brazilië 
vele cactussen en zond deze na de oorlog met door hem gevonden zaad naar 
Duitsland. Het zaad bleek echter na enige jaren de kiemkracht verloren te 
hebben. Een deel der verzamelde planten werd beschreven door Vaupel, waar
onder de onderhavige. Op de oorspronkelijke vindplaats, de Serra das Almas, 
vonden Horst en ik inderdaad deze plant. Werdermann besprak deze plant ook 
in zijn ’’Brasiliën und seine Saulenkakteen” maar vond ze op de oostelijke hel
lingen van de Serra do Espinhago.
In geen der beide publicaties, evenmin als in Backeberg’s "Die Cactaceae” 
wordt het zaad genoemd of beschreven, zodat wij mogen aannemen, dat noch 
Lützelburg noch Werdermann rijpe vruchten vonden.
De plant is namelijk uitermate interessant door haar uitzonderlijke groeiwijze. 
Vaupel noemt haar vorm gelijkend op een chiantifles, de welbekende Ita
liaanse wijnfles met de brede ronde basis en de smal toelopende hals. Als 
kleine plant gelijkt deze soort op een ronde Echinopsis. Eerst bij het bloeirijp 
worden beginnen de areolen op de verdunde hals haren te produceren, waar
door een pseudocephalium ontstaat. De vrij grote witte bloemen openen zich 
kort voor het donker worden, zoals Werdermann terecht opmerkte. Hij vraagt 
zich echter af hoe bij deze planten de bestuiving in de nacht tot stand komt. 
Blijkbaar heeft Werdermann ter plaatse niet gezien, dat de bloemen zich de 
volgende morgen eerst rond 10 uur sluiten. Speciaal in de omgeving van de 
oostelijke hellingen van de Serra do Espinhago komt een speciale soort kolibri 
voor, die deze buisvormige bloemen, rijkelijk voorzien van nektar, in de vroege 
ochtenduren bezoekt. Bovendien komt in deze omgeving ook voor de des
tijds door Werdermann beschreven Cephalocereus lehmannianus, die ook 
graag bezocht worden door kolibries. Wat cactusbloemen betreft is er dus
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genoeg nektar te vinden. Aangezien speciaal deze oosthelling nogal vochtig 
is komt bovendien een nog al rijke flora van andere planten voor, waaronder 
een prachtige w itte Tillandsia.
M et het kweken van lützelburgii heb ik nog te korte ervaring, maar aangezien 
zij nogal hoog voorkom t, 1000-1500 meter, te rw ijl de plant eerst hoger op be
haard wordt, zou het niet onm ogelijk zijn dat w ij haar in een behoorlijk  ve r
warmde kas kunnen kweken en misschien to t bloei kunnen brengen. In de 
natuur worden deze planten hoogstens 1.50 hoog, dus w at hoger dan Werder- 
mann aangeeft en Backeberg heeft overgenomen. Dat de planten 'unverzweigt' 
zijn is in zoverre niet ju ist, dat zij van de voet uit wel degelijk  spruiten vormen. 
Dat Vaupel de plant slechts zeer summier beschreef is te begrijpen, daar 
slechts een foto te r beschikking was, daar de plantendelen op de reis ver
nietigd waren. Alleen de bloem werd naar alkohol-exem plaren goed beschre
ven. Overigens is de beschrijving van W erdermann uitstekend en op de zaden 
na volledig te noemen. Een zeer interessante plant voo r gevorderde lie f
hebbers.

A. F. H. BUINING
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S u ccu le n te n lie fh e b b e rij o v e r  de  N o o rd zee  III
J. C. van KEPPEL

Echeveriaco llectie  van Mr. G . C . Fuge. ,
Op de achtergrond 2 grote exemplaren van E. gibbiflora var. carunculata .

Van Cardiff ging ik naar Reading, maar onderweg deed ik nog even Bristol 
aan voor een bezoek aan de bekende Uplands Nurseries van Mr. G. Fuge. 
Helaas ontbrak mij de tijd om zijn gehele kwekerij te bezichtigen. Maar wel 
heb ik geruime tijd met Mr. Fuge doorgebracht in de kas met zijn privé-col- 
lectie Echeveria's. Naast vele bekenden zag ik hier prachtige, grote exem
plaren van Amerikaanse hybriden met gegolfde bladeren zoals Meridian , 
'Curly Locks’, 'Paul Bunyan' en vormen van E. gibbiflora zoals 'Metallica', 
'Crispata' en 'Carunculata'. Daarnaast zag ik de hybriden 'Edna Spencer’ met 
bladwoekeringen als de voorgaande en ’Blue Spur’ met spoorvormige aan
hangsels op de bladeren. Maar de mooiste plant van de verzameling vond ik 
toch wel een vorm van E. subrigida, die enorme, sterk witbepoederde blad- 
rozetten vormt met krachtige bloemstengels die grote, oranje, sterk bedauwde 
bloemen dragen. Jammer genoeg vormt deze plant geen stekken en is even
als E. peacockii niet van bladstek te kweken, zodat men voor vermenigvul
diging op zaaien aangewezen is. De eigenaar schonk mij een aantal uitge
bloeide bloemen waarvan ik hoop dat zich hierin kiemkrachtige zaden bevin
den die ik dit voorjaar uit kan zaaien. Natuurlijk verwisselden ook hier weer 
een aantal planten van eigenaar en het speet mij dat ik geen tijd meer had 
om nog verder met Mr. Fuge van gedachten te wisselen. Opvallend was dat 
de grote Echeveria’s, die wel een doorsnee van 30-50 cm hadden, in potten 
werden gekweekt die niet ingegraven op het tablet stonden. De planten zagen 
er echt niet naar uit, dat zij uit hun krachten gegroeid waren, wat zeker voor 
een groot deel te wijten is aan de zeer poreuze, voedzame grond die ook hier 
weer gebruikt werd. Wat dit betreft geloof ik dat onze grondmengsels vaak
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Echeveriacollectie van Mr. G. C. Fuge

veel te veel humus en te weinig mineraal materiaal bevat om de grond po
reus en doorlatend te maken.
In Reading aangekomen begaf ik mij naar de riante vrijgezellenw oning van 
Mr. Gordon D. Rowley, in het dagelijkse leven docent aan de universite it van 
Reading en waarnemend redacteur van het Engelse cactustijdschrift. 'Cactus- 
v ille ' heet zijn huis en niet ten onrechte! Het begint al met de voortuin waar
van de beplanting grotendeels is opgebouwd met succulenten, zowel w in ter
harde, als soorten die slechts gedurende de zomermaanden in de tuin ve r
blijven. Treden w ij het huis binnen dan w ord t men getroffen door de enorme 
bibliotheek, vrijw e l geheel bestaand uit literatuur over succulenten o f boeken 
waarin iets over d it onderwerp verm eld is. V rijw el alle over de gehele wereld 
verschenen succulententijdschriften zijn aanwezig evenals oudere boeken of 
herdrukken hiervan.
Van de mij vriende lijk  geboden gelegenheid om tijdens mijn ve rb lijf aldaar 
te doen waar ik zin in had, heb ik een dankbaar gebruik gemaakt om bepaal
de gegevens op te zoeken, evenals in zijn grote bib lio theek in de universiteit. 
In de achtertuin w ordt mijn aandacht getroffen door een door Mr. Rowley zelf
gebouwde rotspartij beplant met w interharde succulenten en andere interes
sante gewasjes. Een kunstm atige waterval stroom t tussen de stenen door 
naar beneden in een klein vijvertje . Vanaf het huis naar de kas loopt een pad, 
dat gemarkeerd w ordt door op manshoogte opgehangen Rhipsalissen. Eén der 
Rhipsalissen bleek te groeien in een ’p o t’ die gevormd was van een sterk u it
gestoelde Haworthiapol, die onderste boven met de rozetjes naar buiten tot 
een halve bol gevormd was. Een goed idee om het ruimteprobleem op te 
lossen!
De aluminium kas bestaat uit drie afdelingen: de eerste is gematigd, de tw ee
de is warm, de derde is koud en werd in de voorafgaande w in ter niet gestookt. 
In deze afdeling w ord t geëxperimenteerd met de w interhardheid van succu
lenten. Agaves, Echeveria’s, O puntia ’s, Ferocacti, etc. worden hier op hun
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w interhardheid beproefd. De gematigde afdeling bevat hoofdzakelijk cactus
sen, A loe ’s, Haworthia's, Crassulaceeën, enz. In de warme afdeling worden 
de meer warmteminnende planten gekweekt, w aaronder vele caudiciform e
succulenten uit A frika  en Madagascar.

Gordon Rowley voor zijn ’cac tusv ille ’ .
(foto: van Keppel)

Opvallend is de collectie  succulente 
Senecio 's en Othonna's, twee ge
slachten w aarover een aantal taxo- 
nomische studies van de hand van 
Mr. Rowley verschenen zijn. Het ge
slacht Peperomia is met enkele in
teressante soorten aanwezig, o.a. P. 
dolabriform e, P. nivalis en var. erecta, 
P. gallioides, en P. nummulariaefolia, 
deze laatste is een zeer kleinbladige 
soort. W ist U dat de Gesneriaceeën 
ook succulente vertegenwoordigers 
heeft? Het is S treptocarpus sexorum. 
D it geslacht is U w aarsch ijn lijk  wel 
bekend door de Streptocarpus hybri
den, die momenteel als potplant weer 
in zwang zijn.

Tot de favoriete planten van zijn co l
lectie behoren de ze lf gewonnen hy
briden van ’Phyllocactussen’ zoals de 
onlangs in het Engelse tijdsch rift in 
kleur afgebeelde en beschreven He- 
liochia ’Maiden Erlegh’ en verder Aloe 
hybr. ’Bountyfu l’ een kruising van 
A loe a lbiflora met rose bloemen. Het 
is onm ogelijk een volledige opsom
ming te geven van de vele nietalle- 
daagse planten in deze collectie, 
noch van zijn grote verzamelingen 
van klassieke gram mofoonplaten, in
secten, schelpen, d ia ’s en films. Op 
technisch gebied zag ik een aardig 
snufje. Twee bovenelkaar gem onteer
de projectors worden tijdens de pro
jectie  bediend door middel van een 
apparaat (vraag mij niet hoe het w erk
te !) w aardoor de e lkaar opvolgende 
beelden ge le idelijk  over e lkaar heen 

„  , _ , . . .  schuiven. D aardoor mist men het vaak
(foto: van Keppel) hinderlijke geflits dat bij gewone pro- 

jectie  ontstaat bij het verw isselen van 
beeld. In Reading bracht ik samen met mijn gastheer een bezoek aan een 
enthousiaste liefhebster, Mrs. M ills. Vol tro ts  lie t zij in haar tuin een oude hoge 
schoen zien, beplant met Sempervivum arachnoideum, waarmee zij op een 
’show ’ een eerste prijs won. De planten in haar serre en kassen waren goed 
gekw eekt en ik werd verrast met een mooi exemplaar van Crassula pyram idalis 
en enkele zaailingen van Echeveria shaviana, een ongepubliceerde, prachtige, 
nieuwe soort met gegolfde bladeren. Daar ik deze soort al eerder gekw eekt uit
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bladstek in mijn bezit kreeg, hoop ik spoedig zelf zaad te kunnen w innen voor 
verdere verspreiding van deze bijzondere plant.
Het uur van afscheid van mijn spraakzame, goedlachse en buitengewoon vrien
delijke gastheer Gordon Rowley sloeg veel te snel, maar ik w ilde ook nog en
kele kwekers in Zuid Engeland bezoeken. Begunstigd door mooi w e e rv o e r mijn 
reis door een prachtige streek en ik kon onderweg geen weerstand bieden 
aan de lust to t fo tograferen van oude kerkjes en huizen. H ierdoor kwam ik te 
laat in W orthing aan om nog een bezoek te brengen aan de collectie  van de 
bekende kw eker-schrijver Lamb. Ik overnachtte in het p ittoreske plaatsje Fin- 
dow in een echte oude Engelse 'inn ’.
Na een stevig Engels on tb ijt vertrok  ik naar Ashington waar ik de gast was van 
Mr. Clive Innes en zijn vrouw. Mr. Innes kreeg ju is t zijn inzending van een 
grote show terug, zodat hij druk bezig was met het uitpakken van zijn planten. 
Desondanks was hij een goed gastheer voor wie geen moeite teveel was. 
Naast een aantal kleinere kweekkassen, waarin o.a. zijn 600 verschillende 
Phyllocactussen’ zijn ondergebracht, bezit hij twee grote showkassen. Eén is 

geheel gevuld met Brom elia ’s, Rhypsalis en andere epiphyten, w aardoor men 
al lopend door deze kas zich in een tropisch oerwoud waant. De andere kas 
bevat een grote collectie  in de vollegrond uitgeplante cactussen en vetp lan
ten waar men langs smalle paden tussendoor kan lopen. Het hier aanwezige 
sortim ent is dermate groot, dat het ondoenlijk is hiervan een beschrijving te 
geven. Eén uitzondering wil ik maken voor A loe polyphylla, een der mooiste 
A loe 's die ik oo it zag en waarvan een aantal grote im port exemplaren aan
wezig waren. Mr. Innes verb lijdde mij in het bijzonder met een mooi exemplaar 
van een mij onbekende Echeveria.

De familie Innes. (foto: van Keppel) Showkas van Mr. Innes. (foto: van Keppel)

Na met hen het middagmaal gebruikt te hebben vertrok  ik naar Londen waar 
ik eerst nog een kort bezoek bracht aan de beroemde Kew gardens. De tijd  
ontbrak mij echter om de uitgebreide succulentenverzam elingen grondig te 
bekijken. Ik hoop echter deze collectie  spoedig w eer te bezoeken. Het was 
reeds donker toen ik in Londen arriveerde, maar d it w eerhield mij niet een 
bezoek aan het centrum te brengen zodat ik toch nog enkele beroemde punten 
van deze stad gezien heb. Daarna reed ik naar D over waar ik de nachtboot 
terugnam naar Oostende van waar ik beladen met een reeks onvergetelijke 
indrukken en nieuwe aanwinsten voor mijn verzameling thuis terugkeerde. 
W anneer w ij onze hobby niet alleen zien als een middel om planten te kweken, 
maar ook als een m ogelijkheid to t het smeden van vriendschapsbanden, ook 
internationaal, dan kan ik met voldoening vaststellen dat mijn bezoek aan
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Engeland en W ales volkom en geslaagd is. Na mijn terugkeer ontving ik ent
housiaste brieven over onze bijeenkom st in Desborough en het voorstel dit 
jaar weer een dergelijke bijeenkom st te houden. Het aantal deelnemers aan 
de Echeveria Robin is inm iddels gestegen to t 14, zodat er nu zelfs een tw ee
de robin gevormd kon worden. M isschien dat ook onze vereniging uit d it ver
slag aanknopingspunten kan vinden to t het ontw ikkelen van nieuwe activ i
teiten.

Buitenlandse tijdschriften
A. F. H. BUINING

KAKTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN, orgaan van "d e r Deutschen Kak- 
teen-Gesellschaft, der G esellschaft O esterre ichischer Kakteenfreunde und 
der Schweizerischen Kakteen-G esellschaft” , jaargang 1969.
D it vakkundig zeer knap verzorgde maandblad der 3 samenwerkende lande
lijke verenigingen, bracht in 1969 vele belangrijke en interessante artikelen. 
Een tragische bijzonderheid is, dat de sinds ju li 1968 werkzame jonge redac
teur G ert-W olfram  Rohm, op 14 nov. 1969 dodelijk  verongelukte.
Naast een aantal nieuw-beschrijvingen als Parodia malyana Rausch, M icran- 
thocerus v io laciflo rus Buining, Parodia thionantha Brandt, Mammillaria de- 
herdtiana Farwig, Parodia weberiana Brandt en Sulcorebutia rauschii Frank, 
brengt Anna S chafer een goed geïllustreerd vervo lgartike l over het geslacht 
Echinocereus. O pstellen over studiereizen in Madagaskar, Bolivia, Mexico, 
Brazilië, Uruguay, Paraguay, A rgentin ië  en Peru geven een beeld van de 
omstandigheden w aaronder cactussen groeien in hun vaderland.
Franz Strnad behandelt in zijn "S te ckb rie fe " Reicheocactus floribundus 
( =  Pyrrhocactus sensu Ritter), Matucana paucicostata Ritter, Oroya peru
viana (K. Sch.) Br. et R., Lobivia tiegeliana var. distefanoiana Cullm. et Ritter, 
Mammillaria zeilmanniana var. a lb iflora n.n., Eriocactus leninghausii (K. Sch.) 
Backbg., M ediolobivia aureiflora var. longiseta Backbg., Lobivia chrysantha 
(W erd). Backbg. De k leurenfoto 's van deze "S te ckb rie fe " zijn lang niet altijd 
erg gelukkig. Daarentegen zijn die van Mammillaria boolii Linds, en Opuntia 
albata n.n., in de "S te ckb rie fe ”  van W. Andreae zeer fraai.
Dr. Manfred Hartl behandelt het nieuwe geslacht Uebelmannia.
Prof. Dr. Franz Buzbaum geeft op zijn eigen w ijze belangrijke studies over 
Leocereus, Arthrocereus, Pygmaeocereus en Setiechinopsis. Gerhart Frank 
en Günther M oser schrijven over respectieve lijk  Gym nocalycium uruguayen- 
se, damsii en anisitsii. Rolf Rawe verte lt over een van zijn reizen met de 
heer Herre in Zu id-A frika, waar een aantal Conophytum s verzameld werden. 
O skar Schmid brengt een verzam elfoto van Mr. Glass in Mexico waar de 
interessante dwergm am m illarias als goldii, saboae en theresae gevonden 
worden.
Karl Z im m er publiceert in een drietal vervo lgartike len een belangrijke studie 
om trent het kiemen van cactuszaden.
Zonder de andere auteurs te kort te w illen doen, w il ik to t s lo t nog verm elden 
een artikel van W olfram  Bender over de cu ltuur in z.g. "B im skies”  en een 
interessante beschouwing van Harry Blossfeld over het ontstaan van cris- 
taatvormen.
De bedoeling van de summiere bespreking van enige buitenlandse tijdsch rif
ten is U op te wekken de betreffende jaargangen eens bij onze bibliotheek 
aan te vragen.

94



3 L K  - 1970

Voor de 3 LK is de inschrijving opengesteld. Deze kan uitsluitend op de 
volgende wijze geschieden:
— voor deelnemers woonachtig in Nederland door storting of overschrijving 

van ƒ 23,— per persoon op girorek. 1775775 van Penn. 3 LK Succ., Jacob 
Catsstraat 61, Venlo.

— voor deelnemers woonachtig in Duitsland door storting of overschrijving 
van DM. 23,— per persoon op Kontonr. 4155602/91 bij de Commerzbank 
Duisburg-Meiderich ten name van Wilh. Butschkowski.

— voor deelnemers woonachtig in België volgt nog een nadere mededeling. 
In verband met de steeds stijgende kosten wordt geen programma aan alle 
leden van Succulenta gezonden. Ruillijsten, welke 27 juni a.s. ontvangen zijn 
aan onderstaand adres zullen per stencil toegezonden worden aan alle deel
nemers aan de 3 LK. Opgave van maximaal 25 soorten per deelnemer is toe
gestaan.

J. de GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo

D. BO U W M AN
Import-Export

G RO TE SO R TER IN G  C A C T U S S EN

EN PRIM A VETPLAN TEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk T e l. 01740-5168

Succulentenkwekerij
H. van D O N K ELA A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

karlh e in z uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
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N ieu w e leden
Bijschrijvingen Nederland:
H. Bunders, Polhoutlaan 25, Apeldoorn. 
Mevr. C. Th. M. Ambriola-Korte,
P. Janssoonstraat 35, Den Helder.
C. W. v. Zweeden, Grote Markt 32, Goes. 
W. F. den Herder, Grote Kade 44, Goes. 
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ningen.
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Den Haag.
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WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

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

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

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

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .Br.
V ice-Voorzitter: H. VAN B EE K , Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.
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V ERD U IN -D E B R U YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. T e l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J . DE G A S T , Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). Te l. 04920 - 23903.
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Rotterdam 14.
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culenta” .
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Haageocereus species ’caespitosus' John Akers

A. F. H. BUINING

In mei 1950 stuurde Harry Johnson mij een aantal cactussen, die deels door 
hemzelf, maar grotendeels door John Akers in Peru verzameld waren. Onder 
deze planten bevond zich bovengenoemde species, met de vermelding, dat 
b lijkens de bij deze plant behorende label, zij gevonden en verzameld was 
door John Akers.
Z ij is in de loop der jaren geënt op een Trichocereus spachianus, in de volle 
grond uitgeplant, u itgegroeid to t een plant van ruim een meter lang. Van b ij
zondere uitstoelings neigingen heb ik to t dusverre weinig bespeurd. In het 
jaar 1965 bloeide zij voor het eerst en daarna verschijnen de prachtige ge
kleurde bloemen te lkenjare in de nazomer.
Het is mij opgevallen, dat alle bij mij bloeiende Haageocereus bij voorkeur in 
de nazomer bloeien.
Zoals w e llich t bekend heeft John Akers destijds voor de huidige Haageocereus 
met gekleurde bloemen, die in tegenstelling to t de w itte nachtbloeiers van 
Haageocereus reeds in de middag hun bloemen openen, het geslacht Peru- 
vocereus opgesteld.
Indien w ij rekening houden met Backeberg’s opvatting van het genus Haageo
cereus, w aarbij zich o.a. Rauh heeft aangesloten, dan zou de species ’caes
pitosus’ naar haar m orphologische eigenschappen in de groep der ’setosi’ 
thuis horen en dan wel het dichtst bij Haageocereus albisetatus (Akers) Bckbg. 
en Haageocereus albispinus (Akers) Bckbg. Het ziet er toch wel naar uit, dat 
in het zeer grote aantal soorten en variëteiten van het geslacht Haageocereus 
het mes zal worden gezet.
Vooral bij de system atiek van de Cactaceae is in verband met de vaak sterk 
voorkom ende variab ilite it, grondig ve ldw erk uitermate belangrijk.
W ij zien aan de onderhavige plant, dat onder Haageocereus vele species zijn, 
die reeds op vrij jeugdige leeftijd  en op vrij geringe hoogte bloemen brengen. 
Om deze plant te beschrijven heeft geen zin, aangezien niet bekend is waar 
zij verzameld werd, zodat onm ogelijk kan worden beoordeeld o f het een goede 
zelfstandige soort is. De verwarring zou er slechts g roter door worden.

M achaerocereus eruca (Brand) Br. et R.

A. N. BULTHUIS

Lange tijd  heeft de wetenschap gemeend dat de legendarische Sequoia's de 
Amerikaanse reuzenconiferen, de oudste levende bewoners van onze aarde 
zouden zijn.
De laatste theorieën zijn dat de Machaerocereus eruca in wezen veel ouder is. 
Nu was ik al b ijzonder blij deze soort een jaar of zes geleden te kunnen 
bemachtigen, de recente verklaringen maken het bezit nog waardevoller.
Het is niet alleen een nogal zeldzame soort in onze Hollandse verzamelingen, 
maar een w erke lijk  prachtige plant die uitermate langzaam groeit.
In de natuur een kruipende plant voorkom ende in Mexico, Neder-C aliforn ië en 
in enkele naburige eilanden.
Mijn plant is nog té jong en groe it nog rechtop.
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Machaerocereus
eruca

De bedoorning is zeer zwaar en sterk, de grote m iddendoorn afgeplat do lk
vorm ig, 3 cm lang en prachtig zilverw it.
Bij hernieuwde groei zijn de jonge doorns zacht rose. In de v iltige  areolen zijn 
nog 3 middendoorns ingeplant, z ilverig w it met donkere punten, de krachtige 
randdoorns, waarvan er 14 zijn, iets egaler van kleur.
Backeberg verm eldt dat de soort in Europa nog niet gebloeid heeft en wat 
dat be tre ft maakte ik me dan ook geen enkele illusie want ook prof. Rauh 
verm eldt in z’n prachtige boekje 'Kakteen und Sukkulenten' dat de plant 
slecht bloeit.
In septem ber '69 ontdekte een bezoeker de plant en meende een knop te zien, 
iets wat me zeer onw aarsch ijn lijk  voorkwam. Toch de plant naar beneden 
gehaald; standplaats is in de nok van de kas en warempel 3 knoppen waarvan 
1 zich ontw ikkelde. D oor het gevorderde seizoen zijn de andere 2 niet door
gegroeid. De ontw ikkeling was zeer snel en bijna was het mij ontgaan want
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de bloem is bijzonder licht-gevoelig en ging 's morgens al vroeg dicht, vandaar 
de maar ten dele geslaagde afbeelding. Voor deze prachtige cactus bestaat 
weinig belangstelling wat wel als oorzaak heeft de zeldzaamheid want iedere 
liefhebber die hem zag staan was er verrukt van.
Het nadeel van deze soort is het moeilijke vermeerderen. Door de bedoorning 
zeer moeilijk hanteerbaar; heeft men een stek afgesneden dan merkt men dat 
het lichaam slijm afscheidt en glad als paling is.
Als deze moeilijkheden overwonnen zijn en de stek geënt, blijkt in de meeste 
gevallen dat de ent niet aangroeit.
In ’69 gelukte niet één van de 4 uitgevoerde entingen. Hopelijk gaat het dit 
jaar beter; in '68 lukte het goed. De moerplant is evenwel niet erg royaal 
met stek geven.
Backeberg vermeldt nog een tweede soort n.l. cummosus welke op de afbeel
ding niet in de schaduw kan staan van eruca. Hiervan is nu zaad aangekocht, 
dus is er een kans ook deze plant in natura te bewonderen.
Het verspreidingsgebied van deze soort is véél groter dan dat van de krui
pende duivel en toch is deze soort vrijwel onbekend in Europa.

N atu u r en C u ltu u r  3
D. J. van VLIET

Als laatste komt zone C aan de beurt. Door zijn ligging ontvangt hij met 
zuidelijke winden meer regen in de winter dan zone E. Er wordt hier zeer veel 
landbouw en in mindere mate veeteelt bedreven, op enorm grote boeren
bedrijven en 10.000 ha. land per eenheid is geen zeldzaamheid. De opbreng
sten zijn sterk wisselend, omdat de regens niet steeds in dezelfde tijd hun 
opwachting maken, soms zelfs geheel verstek laten gaan, dan weer te laat 
komen of te overvloedig, waardoor misoogsten ontstaan.
Het Argentijnse deel van zone C is het koudste. Als men de La Plata nadert, 
dit is een zee-arm waar de rivieren Parana en Uruguay in uitmonden, wordt 
het klimaat milder onder invloed van het warme zeewater. In Buenos Aires en 
Montevideo (35 graden zuiderbreedte) groeien palmen, ofschoon de grens 
van deze boomsoort noordelijker loopt. Ter vergelijking, 35 n.b. loopt dwars 
door de Middellandse Zee.
In het algemeen wisselt de temperatuur van zone C in de winter dikwijls. Op 
een regendag van 10° C volgen dan enige zonnige dagen van 15 a 20 C. 
Plotseling kan ook vorst optreden, rond -10° C in de nacht gedurende enige 
dagen, maar dit behoort tot de uitzonderingen. Tenslotte zijn er nog de dagen 
met mist, die het verblijf aldaar bijzonder onaangenaam maken. De huizen 
zijn er zo gebouwd dat men er in de zomer koelte in kan vinden. Verwarming 
is niet aanwezig, waardoor alls koud en klam wordt. In de zeven weken die 
ik door Zuid Argentinië trok, had ik meer van die koude te verduren dan m 
een overkomstige periode in ons kikkerlandje. Kolen kent men nauwelijks in 
Zuid-Amerika Men verwarmt zich door middel van een open, met hout ge
stookt vuur, of met een gas- of elektrisch kacheltje, dat amper de koude lede
maten van de reiziger op normale temperatuur kan brengen.
De zomers maken veel goed. Hittegolven komen er dikwijls voor en onweers
buien kunnen ternauwernood de zon voor een dag verbergen. In Buenos Aires 
kan het dan smoorheet zijn waarbij de temperatuur tot rond 40° C oploopt

100



In deze liefhebberstuin in M ontevideo vroren enige cactussen dood.' foto: v. V lie t

en de luchtvochtigheid 90%  en zelfs meer bedraagt. Z ittend in de schaduw en 
zonder ook maar een vin te verroeren, loopt dan het zweet in slootjes langs 
het lichaam.
Aan de overzijde van de La Plata is het in het algemeen beter uit te houden. 
De w inters zijn er m ilder en de zomers m inder drukkend, alhoewel ook heet. 
Toch kan het ook hier vriezen. De w inter voorafgaande aan mijn ve rb lijf in 
Uruguay, had het daar en zelfs to t diep in Brazilië gevroren. Grote schade 
was h ierdoor ontstaan aan allerlei gewassen, o.a. aan de citruscultuur. Dat 
de natuur dan aan de cactussen niet ongem erkt voorb ij gaat, staat wel vast. 
Ik vond op al mijn reizen de slachtoffers van een te grote koude periode en 
soms zelfs helemaal geen levende planten meer, maar slechts de lijken er van. 
Het is daarom van belang te weten, dat als men in de kas met lage tem pera
turen w il overw interen, met andere woorden, overeenkom ende natuurlijke 
omstandigheden wil nabootsen voor zijn cactussen, de boven gemelde natuur
lijke selectie door ons niet kan w orden toegepast, w aardoor alleen maar 
onnodige teleurste llingen ontstaan. W ij trachten immers van alle zaailingen, 
de slecht groeiende inbegrepen, bloeibare planten te kweken. D it kan to t 
gevolg hebben dat slechte eigenschappen worden doorgegeven aan een 
volgende generatie. De natuur handhaaft echter geen kneusjes zoals w ij zagen. 
S lechts door klim atologische omstandigheden geselecteerde planten kunnen 
nakomelingen voortbrengen, die bestand zijn tegen alle m ogelijke w eers
invloeden. Een liefhebber in Montevideo meldde, dat in de koude w in ter die ik 
reeds memoreerde, cactussen die door hem als het ware naast de deur waren
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verzameld op de Cerro de Montevideo, in zijn tuin waren doodgevroren. Deze 
ervaring had ook het I.N.T.A.-Instituut te Buenos Aires ondervonden. I.N.T.A. 
is het Argentijnse equivalent van het Nederlands Instituut voor Veredeling van 
Tuinbouwgewassen, I.V.T.
De natuurlijke standplaats blijkt, door beschutting enz. selectief te werken, 
waar ik nog verder op terug kom.
De bloeitijd in zone C volgt op de winter, het seizoen waarin de meeste, of 
beter gezegd, het regelmatigst regen valt, want in de zomer zorgen plaatselijke 
onweersbuien voor regen, die ook in deze streken snel verdampt, waardoor 
de grond weer spoedig droog is.
De voorkomende geslachten in zone C zijn Notocactus met inbegrip van het 
ondergeslacht Malacocarpus, Frailea, Gymnocalycium, Echinopsis, Trichoce- 
reus, Cereus, Eriocereus, Opuntia enz. In het noord-oosten van Uruguay 
verschijnen de eerste Rhipsalis soorten.

(wordt vervolgd).

'Notocactus submammulosus in het Lihuel--Calel-gebergte in Argentinië. foto: v. Vliet
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Het clichéfonds

Als de zaadaanbieding van het C lichéfonds in Succulenta staat afgedrukt 
en de postbode het blad bij u heeft bezorgd zullen veel leden nieuwsgierig 
d it nummer openslaan en kijken wat er d it jaar w eer voo r zaadaanbiedingen 
zijn. Het is voor veel leden dan ook w eer prettig als er w at in staat waar zij 
belangstelling voor hebben, om zo hun verzam eling w eer uit te breiden. Het 
is voor anderen misschien een te leurste lling als er niets w ord t aangeboden 
wat hen in teresseert - jammer, m isschien volgende keer!
Heeft u zich wel eens afgevraagd als u de nummers van het door u gewenste 
zaad op uw g irob ilje t invult, hoe komt toch ieder jaar w eer zo’n zaadlijst 
in Succulenta? Daarom is het misschien wel eens aardig u wat te vertellen 
over deze zaadverkoop en wat er allemaal komt kijken voordat het zaad bij 
u in de brievenbus w ord t gestopt.
Het is ieder jaar w eer een hele toe r om aan zaad te komen, daarom w ordt 
er dan ook altijd in Succulenta een beroep gedaan op de leden om zaden te 
sturen voor het C lichéfonds.
Het is wel jammer, dat de zaadschenkers ieder jaar dezelfde zijn. Laten wij 
daarom deze zomer eens met z ’n allen proberen om veel zaad te kweken voor 
de nieuwe lijs t om zo een nog grotere keus te krijgen.
Als de zaden van de schenkers binnenkomen w orden deze gesorteerd, de 
naam op een zakje geschreven en deze zakjes worden alfabetisch opgeborgen. 
De namen van de zaden worden gecontroleerd met de index van Backeberg, 
deel VI, de lijs t w ord t als hij klaar is voor verzending naar de redakteur 
nogmaals gecontroleerd door Dr. B. K. Boom.
Het verzamelen van zaad kan doorgaan to t eind oktober omdat de lijs t die in 
Succulenta komt u ite rlijk  1 november bij de redacteur moet zijn, w il deze nog 
geplaatst worden in het decembernummer.
Er w ordt uiteraard ook gecontroleerd o f de nummers van de zaadlijst corres
ponderen met de nummers op de zakjes. Daarna kan met het verdelen worden 
begonnen.
Van e lk nummer w orden 15 to t 50 zakjes gevuld, d it hangt af van de hoeveel
heid beschikbaar zaad.
Het is wel aardig om te vermelden, dat van de Lithops verruculosa var. inea, 
bestelnum m er 585, waarvan een fo to  op de omslag van de zaadlijst in 1969 
voorkwam , in totaal 230 maal werd aangevraagd.
Ongeveer tege lijk  met de publikatie van de lijs t is ook de beschikbare hoe
veelheid zaad verdeeld en klaar voor verzending. D it in verband met een snelle 
afwerking van de binnenkomende bestellingen.
W ant zodra Succulenta is verschenen komen ±  5 dagen la ter de eerste g iro
strookjes al binnen (met bestellingen).
W ij kunnen de eerste dagen op ongeveer 90 bestellingen per dag rekenen. 
De g irostrookjes w orden eerst ingeschreven en daarna gecontroleerd op 
aantal aangevraagde nummers en gestort bedrag.
Als alles in orde is kunnen de bestellingen w orden klaargem aakt voor ver
zending.
Het is natuurlijk wel te begrijpen, dat er nummers zijn die v rij snel u itverkocht 
zijn omdat veel leden dezelfde nummers aanvragen en hun bestelling meteen 
aan ons zonden. De snel uitverkochte nummers zijn meestal de zeldzame 
soorten en vooral ook de nieuwe soorten die voor het eerst in de lijs t zijn 
opgenomen.
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In verband hiermee verzoek ik u dan ook meerdere vervangingsnummers op te 
geven daar wij u anders misschien ter vervanging iets zenden waar u geen 
belangstelling voor heeft.
Na een laatste controle wordt alles ingepakt en nageteld. Er wordt hier 
speciale aandacht besteed aan de verpakking, dat is immers belangrijk voor 
het goed overkomen van de zaden.
Het verzamelen van verpakkingsmateriaal gaat het gehele jaar door, er zijn 
vele mensen die ons hierbij helpen door hun lege sigaren- en shagdoosjes te 
bewaren. Ook de kartonnen hulzen van T.L.-verlichtingsbuizen worden vaak 
gebruikt. U ziet - er komt heel wat kijken voordat het pakje verzendklaar is 
en er worden dan ook heel wat uurtjes aan besteed!
Toch is deze zaadverkoop voor onze vereniging van groot belang, omdat de 
opbrengst ten goede komt aan ons maandblad. De vruchten hiervan zijn dan 
ook zichtbaar, denkt u maar eens aan de fraaie kleurenfoto's die de omslag 
sieren. Wij zijn dan ook erg blij met deze bron van inkomsten voor onze ver
eniging, want wij profiteren er tenslotte allen van, de een door het lezen van 
voor hem interessante artikelen in het blad, de ander door het bestellen van 
zaad om zo zijn verzameling uit te breiden.
Wij zullen dan ook proberen dit jaar weer met een goede zaadlijst uit te 
komen, maar wij rekenen natuurlijk wel op uw medewerking en vragen u 
hierbij om toch zoveel mogelijk zaad te kweken voor ons Clichéfonds.
Wij rekenen op u allen!

W. J. RUYSCH

O u d e  b eken d en  en n ieu w e  a a n w in ste n  
uit het g e s la c h t  O th o n n a (3)
NOLTEE en VAN DONKELAAR

Groep II A: De stamsucculenten met een min of meer verdikte stengelvoet, 
aan de top waarvan korte takjes ontspringen.

O. lasiocarpa
Een plant met een zeer sierlijke groeiwijze; heeft als een van de vele soorten 
uit deze groep een papierachtige schors. Deze schors bestaat uit verschillen
de lagen, die min of meer los om de stam zitten. Op deze wijze ontstaat een 
voortreffelijke isolatie tegen overmatige hitte.

O. lepidocaulis
Een van de grootste zeldzaamheden van het geslacht. Jacobsens 'Handbook' 
(1960) vermeldt: 'Kortgeleden herontdekt door Hary Hall'. Dawe daarentegen 
zegt in zijn artikel in het Bulletin van de A .S .P .S . (1969): Tot nu toe niet met 
zekerheid teruggevonden.'
Het is een kleine struik van 15-25 cm hoogte met korte dikke takjes. Deze 
zijn dicht bezet met gladde, glimmende, kraakbeenachtige bladvoeten (vgl. 
herrei), zodat het idee van een denne-appel of maiskolf ontstaat.
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O. lito ra lis foto: Noltee

O. litoralis
Een gedrongen, zeer succulent s tru ik je  van 20-35 cm hoogte. De takjes die 
aan de flesvorm ige caudex met zijn grijz ige bast ontspringen worden bekroond 
door een bos dikke, vlezige bladeren. Deze zijn lang spatelvorm ig, blauwgroen 
van kleur en max. 3-4 cm lang bij een breedte van ±  12 mm.
De plant is afkom stig uit de Namib, de beroemde (en beruchte) kustwoestijn 
van Zuid-W est-A frika, waar hij geheel afhankelijk is van de uit zee opstijgende 
nevels. De soort w ord t in de literatuur beschreven als een van de weinige 
m oeilijk  te kweken Othonnasoorten, hetgeen inderdaad, zoals we zelf hebben 
ondervonden, het geval is. Gezien de natuurlijke omstandigheden van deze 
planten is het trouwens geen w onder dat ze lastig in de cu ltuur zijn.

O. obtusiloba
Een zeer variabele soort die lijk t op O. quercifolia maar k le iner b lijft en een 
d ikkere caudex bezit.

O. pachypoda
De kleinste vertegenwoordiger van deze groep, gew oonlijk  niet hoger wordend 
dan 7-8 cm (een enkele maal to t 15 cm).
De stevige, 3 cm dikke stam draagt een dichte kroon s ie rlijk  afhangende 
takken, die to t 60 cm lang worden. Ze zijn cylindrisch, hebben een bleekbruine 
bast en zijn kaal.
De eveneens kale, intens blauwgroene bladeren staan verspreid, zijn lijn-



spatelvormig tot lijn-lancetvormig en hebben een stompe tot afgeronde top. 
Ze zijn 3,5-6,5 cm lang, ±  0,5 cm breed, iets vlezig en gaafrandig.

O. protecta
Een klein struikje met een slank flesvormige caudex en weinige, dikke takken 
die rechtop staan. De plant kan tot 30 cm hoog worden. De vlezige, onge
steelde bladeren staan dicht bijeen aan het eind van de takken. Ze zijn 4-6 
cm lang, min of meer cylindrisch en lijnvormig; ze zijn stekelpuntig en aan de 
bovenzijde vaak voorzien van een ondiepe gleuf. De kleur van de bladeren 
is donkerblauwgroen tot groenpaars. Langzame groeier.

O. quercifolia
De grootste soort uit deze groep met een maximum hoogte van ruim 90 cm. 
Het is een rechtopstaande, kale struik met een vlezige stam. De bladeren 
zijn 6-7 cm lang bij een breedte van 2,5 cm, naar de basis toe rolrond en 
stomp ingesneden met eironde tot lancetvormige lobben. De bladtop is 
enigszins stekelpuntig en de bladschijf is drienervig.

O. shaferi foto: Noltee

O. shaferi
Lijkt veel op O. protecta en is evenals deze een langzame groeier. Op de foto 
is de loslatende schors te zien.

(wordt vervolgd)
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La g e  tem p era tu u r b eh an d e lin g  van  T o u m eya  zad en
M. G. van der STEEG

In Succulenta jrg. 49 (mei 1970) pag. 67 bericht de heer Pasman over experi
menten met Turbinicarpuszaden, w aarbij nagegaan werd o f een koudebehande- 
ling vooraf noodzakelijk is om de zaden to t kiem ing te brengen. G ebruikt 
werden zaden van T. lophophoroides en T. polaskii.
Geconcludeerd werd, dat een lage tem peratuurbehandeling voo r Turbinicarpus 
zaden niet nodig is. Deze conclusie is volkom en ju is t en is voor elke cactus
liefhebber, die wel eens Turbinicarpussoorten gezaaid heeft dan ook geen 
nieuws. O ok de Dodonaeus leden, waarvan een groot aantal in Nederland be
kend staan als 'doorgew interde lie fhebbers’ , weten d it en het is dan ook 
lachwekkend te veronderstellen dat deze vereniging voor Turbinicarpuszaden 
een vernalisatie zou toepassen alvorens ze te verkopen.
Toch is het wel nodig op het door de heer Pasman aangesneden probleem 
wat nader in te gaan. In 1922 werd door Britton en Rose een door Engelman 
als Mammillaria papyracantha beschreven plant ingedeeld in een nieuw ge
slacht met de naam Toumeya, omdat deze plant in te veel opzichten a fw ijkt 
van de kenmerken voor het geslacht Mammillaria. Het geslacht Toumeya is 
lange jaren monotypisch gebleven.
Voor deze plant Toumeya papyracantha (Eng.) Br. et Rose geldt wèl dat de 
zaden een lage tem peratuurbehandeling nodig hebben om to t volle kiem rijp- 
heid te komen.
In 1946 werden door Marshall, de planten behorende to t het geslacht Turbin i
carpus (Backbg.) Buxb. et Backbg, ingedeeld bij het geslacht Toumeya waar
door d it geslacht uitgebreid werd met de soorten T. macrochele, T. lophopho
roides, T. schmiedickeana, T. schwarzii, T. klinkeriana en T. pseudomacrochele. 
D oor Backeberg werd deze indeling on ju ist geacht en in zijn monografie Die 
Cactacaea’ plaatste hij dan ook de door Frank in 1960 als Toumeya krainziana 
beschreven plant in het geslacht Turbinicarpus. Tevens beschreef hij in ge
noemd w erk een nieuwe plant onder de naam Turbinicarpus polaskii. Al deze 
Turbinicarpussoorten zijn vlotte  kiemers, welke geen speciale behandeling 
nodig hebben om to t volledige kiem rijpheid te komen.
Behalve de Turbinicarpussoorten werd door Marshall ook het geslacht Navajoa 
C roizat ingedeeld in het geslacht Toumeya. De to t dan toe enige plant in dit 
geslacht Navajoa peeblesiana en de later door Backeberg als Navajoa ficke i- 
senii beschreven plant (welke misschien niet meer dan een var. van Navajoa 
peeblesiana is) zijn wel planten, waarvan de zaden een lage tem peratuur be
handeling nodig hebben om te kunnen kiemen. Helaas zijn zaden van deze 
planten niet zo m akkelijk verkrijgbaar om met voldoend grote aantallen proe
ven te nemen. In d it verband moet nog opgem erkt worden dat de aantallen 
zaden, waarmee de heer Pasman gew erkt heeft veel te klein zijn om een 
duidelijke conclusie te kunnen trekken. De enige conclusie, welke uit deze 
proefneming misschien getrokken mag worden, is dat Turbinicarpus lophopho
roides zaden misschien beter bestand zijn tegen lage tem peraturen (gecom bi
neerd met een hoge vochtigheid) dan de zaden van T. polaskii. Bovendien 
is het w aarsch ijn lijk  ju is te r vernalisatie proeven te nemen met droge zaden 
daar op de natuurlijke groeiplaatsen de laagste tem peraturen in het algemeen 
tijdens een droge periode optreden.
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N ie u w e  ca ctu sse n  uit Z u i d -A m e r ik a  I

Zoals bekend is het de bedoeling, dat van de hand van F. R itter binnen afzien
bare tijd  een boek verschijnt, waarin o.a. worden opgenomen de door hem 
gevonden nieuwe cactussen in Zuid-Am erika. U it priorite its redenen is het 
volgens R itter noodzakelijk, dat de latijnse diagnosen van een aantal species 
nova reeds thans gepubliceerd worden.
In overleg met het dagelijks bestuur werd besloten voortaan in zo mogelijk 
elk nummer van Succulenta een aantal van deze latijnse nieuwbeschrijvingen 
te publiceren.

Notocactus crassigibbus Ritter spec. nova.
G lobosis solitarius, virid is, 5-16 cm diam., vertice spinis carente; costis 10-15, 
obtusis, valde tuberculatis, 5-20 mm altis; areolis inter tuberos, orbicularibus, 
albis, 2-8 mm diam., 8-15 mm inter se distantibus; spinis mollibus, acicularibus, 
plerumque curvatis, luridis, radialibus 7-10, adpressis, 10-25 mm longis, centra
libus plerumque 1, plerumque deorsum, 15-30 mm longis; flo ribus 50-60 mm 
longis; ovario lana alba valde obtecto  et paucis saetis mollibus; sulco necta- 
rife ro  1 mm longo; filam entis pallide aureis, 1 cm longis; antheris v ite llin is; 
insertionibus usque ad marginem; stylo pallide flavo, 25 mm longo; 11 stigm a
tibus purpureis; petalis sulfureis, ca 32 mm longis, 6-10 mm latis, lanceolatis; 
fructu  doliiform i, viride, lana alba et saetis flavis obtecto; seminibus subglo- 
bosis, 1% mm diam., atris, hilo basali, prom inente: Habitat: Lavras, Rio Grande 
do Sul. FR 1394.

Notocactus arachnitis Ritter spec. nova.
A Notocacto crassigibbo Ritter recedit: corpore 4-9 cm diam., vertice spinoso; 
costis 14-16, 3-6 mm altis, humilius crenatis; areolis 3-7 mm inter se d istanti
bus; spinis tenuioribus, 10-14 radialibus; flo ribus ca 37 mm longis; filam entis 
citrin is. Habitat: Serra do Herval, Rio Grande do Sul. FR. 1395.

Notocactus arachnitis Ritter var. minor Ritter var. nov.
A var. arachniti recedit: corpore minore, 3-5 cm diam.: areolis 2-3 mm diam.,
2- 4 mm inter se rem otis; spinis tenuioribus et brevioribus; flo res sunt aequi- 
grandis; stigmata purpureoatra; petala latiora et minus mucronata; semina 
paulum grandiora; Habitat: St. Ana de Boa Vista ad occidentem versus, Rio 
Grande do Sul. FR 1395a.

Notocactus tenuicylindricus R itter spec. nova.
Columnaris, solitarius, 2-3 cm crassus, 4-8 cm altus, viride vel glaucinus; 
costis 13-21, 3-4 mm altis, crenatis, interdum dissolutis in tubercula; areolis in 
summis tuberculis, 1-11/ 2 mm diam., lana alba instructis, 11/2-3 mm inter se 
distantibus; spinis rectis, nitidis, acicularibus; radialibus 10-15, pallide flavis,
3- 4 mm longis, centralibus 2-4, fuscis, 3-6 mm longis; floribus 42 mm longis; 
ovario globosa, lana alba fere obtecto, saetis flavis instructo; sulco nectarifero 
pallide flavo; tubo flo ra li infundibuliform i, 15 mm longo, citrino, externe lana 
et saetis brunneis obtecto; filam entis c itrin is; antheris pallide flavis; stylo 
pallide flavo, stigm atibus carm ineis; petalis 28 mm longis, 5 mm latis, clare 
c itrin is ; seminibus pile iform ibus, atris, tenuissim e tuberculatis, 1% mm diam., 
hilo basali am plificato. Habitat: A legrete, ad meridem versus. FR 1361.
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Notocactus sucineus Ritter spec. nova.
Globosus, postea oblongus, clare viridis, mollis, 3-7 cm diam., solitarius, 
vertice immerso, spinoso; costis 18-24, 2-4 mm altis, crenatus; areolis orbicu
laribus, albis 1-2 mm diam., in summis tuberculis, 2-4 mm inter se distantibus; 
spinis acicularibus, rectis; radialibus sucineis, ca 15-30, 3-6 mm longis, centra
libus aureis, 8-12, 7-20 mm longis; floribus ex vertice, 35 mm longis; ovario 
lana alba obtecto, superne saetis flavis instructo; sulco nectarifero 1 mm 
longo; tubo floral i infundibuliformi, 10 mm longo; filamentis citrinis, antheris 
pallide flavis; stylo purpereo, 20 mm longo, stigmatibus atropurpureis; petalis 
sulfureis, 18 mm longis, 3-4 mm latis, interrioribus mucronatis, exterioribus 
obtusis; fructu lana alba obtecto, pulpa purpurea; seminibus % mm longis, 
atris, minime tuberculatis, hilo basali. Habitat: Sao Gabriel, Rio Grande do Sui. 
FR 1399.

Notocactus purpureus Ritter spec. nova.
Globosus, postea procerus et clavatus, ad 14 cm crassus, basi saepe prolife- 
rans; vertice paulum immerso, lanato; costis 14-19, rectis, 7-15 mm altis, 
crenatis, obtusis, tuberis 2-3 mm altis; areolis orbicularibus, inter tuberos, 
albis, 3-5 mm diam., 5-8 mm inter se distantibus; spinis acicularibus; radialibus 
ca. 15, albis, rectis, 6-14 mm longis; centralibus 4-6, fulvis, rectis vel curvatis, 
8-20 mm longis; floribus ex vertice, 4 cm longis; ovario lana alba obtecto, 
saetis carente; sulco nectarifero 1'/2 mm longo, semiclauso; tubo florali infun- 
libuliformi, 12 mm longo, superne aliquis saetis, brunneis instructo; filamentis 
pallide flavis, antheris obscure aureis; stylo pallide flavo, stigmatibus ca 10, 
patentibus, 7-8 mm longis, albidis; petalis purpureis, 18 mm longis, 4-5 mm 
latis; fructu rubroviridi; seminibus 1 mm longis, atris, hilo basali prominente. 
Habitat: Serra Geral australis, Rio Grande do Sul. FR 1268.
De typen van bovenvermelde planten worden gedeponeerd in het herbarium 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Floriade 1972
Zoals U wellicht reeds uit de dagbladen heeft vernomen, zal in het voorjaar, 
de zomer en de herfst van 1972 te Amsterdam een internationale tuinbouw
tentoonstelling onder de naam Floriade 1972 worden gehouden.
Daar ook aan het wonen in groen, (daktuinen, balkons en vensterbanken) en 
de actieve recreatie veel aandacht zal worden besteed, heeft het dagelijks 
bestuur gemeend, dat wij een dergelijke unieke gelegenheid om de mogelijk
heden van onze liefhebberij ook aan anderen te laten zien, niet voorbij mogen 
laten gaan.
Er is een kleine commissie gevormd, bestaande uit Mevr. E. Verduin-de Bruyn 
en de heren Ir. A. F. H. Blaauw, D. Bouwman, J. C. v. Keppel, W. A. Luijnen- 
burg, D. J. v. Vliet en H. G. Hellendoorn. Deze commissie heeft in haar eerste 
bijeenkomst uitvoerig de mogelijkheden tot deelname besproken en is tot de 
conclusie gekomen dat daartoe deelname aan de tentoonstellingsperiode van 
4 tot 13 augustus, welke periode speciaal is gewijd aan de liefhebbersvereni
gingen, het beste leek.
De gedachten gaan in de eerste plaats uit naar collectieve inzendingen van de 
diverse afdelingen. Eventueel zouden hiervoor enkele prijzen voor de beste 
inzendingen beschikbaar kunnen worden gesteld. Het transportprobleem zal 
t.z.t. nader worden uitgewerkt, indien er voldoende belangstelling tot inzenden

109



bestaat. De comm issie zou gaarne reacties op deze plannen horen. U dient 
deze te zenden naar de secretaresse: Mevr. E. Verduin-de Bruyn, Konings
weg 2 te Beekbergen.
Nu niet denken: Oh die tentoonste lling is pas in 1972, maar nu reageren, want 
de tijd  van voorbereid ing is heus niet zo lang, gezien het vele w erk dat nog 
moet worden gedaan.
Bespreek deze plannen in uw eerstvolgende vergadering en kom met 
suggesties!
Zodra er meer bekend is, zal ik d it in Succulenta bekend maken.

HELLENDOORN

Nieuwe leden
Bijschrijvingen in Nederland:
Mej. C. Youssef, 1e Heezerlaantje 24, 
Soest.
S. L. Italië, Corn, de Wittlaan 27, 's-Gra- 
venhage.
J. van der Made, Joh. Poststraat 81, Breu- 
kelen.
P. J. van Zwam, Park Vronesteyn 38, 
Voorbrug Z.H.

BESTUURSMEDEDELING

G. W. Mulder, Heiligeweg 41, Krommenie. 
Mevr. E. Damsteeg-Rook, Kerklaan 2 I, 
Nieuwerkerk aan de IJssel.
Mej. A. G. de Bruin, Du Perronstraat 47, 
Rotterdam-14.
P. K. Scharft, van Lenneplaan 379, Gro
ningen.
Mevr. Ph. Thöne-van Son, Zuidzijde D 43, 
Bleskensgraaf.

De algemeen secretaresse, M evrouw E. Verduin-de Bruyn, zal van 18 ju li to t 
3 augustus met vakantie zijn.

k a r lh e in z  u h lig  - k ak teen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, aibicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painted, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
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Uit de afd e ling en

Afdeling WEST-BRABANT
Verslag van de vergadering, 
gehouden op 14 maart 1970 
Na de gebruikelijke formaliteiten legde de 
voorzitter allereerst de toegezonden Sta
tuten en het Huishoudelijk Reglement on
der het mes.
Hieran werd overgegaan tot het bespreken 
van de geslachten Mammillaria, Echinoce- 
reus en Opuntia aan de hand van door 
leden meegebrachte voorbeelden. De 
heer Vlekke behandelde het geslacht 
Mammillaria, waarbij het wel duidelijk 
werd, dat dit uitgebreide geslacht zijn 
schoonheid in het algemeen meer moet 
hebben van de plant zelf dan van de 
bloemen. De nomenclatuur bij dit ge
slacht is een probleem apart. De heer 
Mevissen besprak de beide andere ge
slachten. Hieruit werd duidelijk dat beide 
vertegenwoordigers kennen, die in de 
verste verte niet op elkaar lijken. Het is 
niet gemakkelijk om Echinocerei in bloei 
te krijgen, terwijl het anderzijds zeer 
dankbare bloeiers zijn door de lange 
houdbaarheid der bloemen. Wie zijn kas 
binnen de kortste keren vol groen wil 
hebben, dat hij bovendien liever niet moet 
aanraken, legge zich toe op het kweken 
van schijf- en cylinderopuntia's.

J. THEUNISSEN, 2e sekretaris, 
van Goghlaan 98, Roosendaal

Afdeling WEST-BRABANT
Nadat op zaterdag 4 april omstreeks 9 
uur de laatste leden in Bergen op Zoom 
in de bus geladen waren, zetten wij koers 
in de richting van onze Zuiderburen. Te
gen 10 uur arriveerden wij in Borsbeek, 
een voorstadje van Antwerpen, waar wij 
op uitnodiging een verkoop van liefheb- 
bersplanten bezochten.
De volgende etappe ging naar Rijkevor- 
sel, alwaar wij de kas van de gebroeders 
de Herdt bezochten. Hoewel het opper
vlak van deze kas, vergeleken met die 
van andere kwekers aan de bescheiden 
kant is, staat er een keur van planten 
bijeen alles zeer overzichtelijk gerang
schikt en bijzonder fris, terwijl de plan
ten, die bestemd zijn voor het kweken 
van zaad zich vlak onder het dak bevin
den. Een van de tabletten was uitsluitend 
met importen beplant, die in vermiculite 
stonden om te bewortelen. Ook konden 
wij een hoeveelheid pas gearriveerde im
porten bewonderen.
Tenslotte werd er nog een bezoek ge
bracht aan een liefhebberskas in Bras- 
schaet, alwaar een ex-nederlander een 
geweldig grote kas heeft neergezet, die 
beplant is met allerlei soorten exotische 
planten, waaronder een groot sortiment

succulenten. Hier werd ons duidelijk, dat 
men de vreemdste gewassen bij elkaar 
kan kweken, als men maar kan zorgen 
voor een juiste atmosfeer.

J. THEUNISSEN, 2e sekretaris, 
van Goghlaan 98, Roosendaal

Afdeling AMSTERDAM
Onze maandelijkse bijeenkomst, gehou
den op 26 maart j.l., stond in het teken 
van de Sulcorebutia’s. Ondergetekende 
hield over dit betrekkelijk nieuwe ge
slacht een praatje; één van onze leden 
was zo vriendelijk enige planten mee te 
brengen. Hieruit volgde, dat er vragen 
werden gesteld door diegene die meer 
van dit interessante geslacht wilden we
ten.
Op onze extra bijeenkomst van 4 april 
heeft de heer D. v. Vliet uit Schevenin- 
gen, ons meegenomen op zijn reis naar 
Z.-Amerika. Door een fout aan de ver
warming, was het vrij koud in ons lokaal, 
maar de leerzame en vooral amusante 
manier van vertellen, deed de koude gro
tendeels vergeten.
Op 18 april hield onze afdeling een ge
meenschappelijke ruilbeurs met omringen
de kringen in N.-Holland. Door eigen ac
tiviteiten, o.a. een bezoek aan het Succu- 
lentarium te Wageningen, was de op
komst minder groot dan de vorige keer.

A. J. BREDEROO, 
sekretaris afd. Amsterdam

Afdeling GOOI EN EEMLAND
Op de bijeenkomst van de afdeling op 7 
april j.l. werd aandacht geschonken aan 
het vaststellen van enkele data.
Onder meer de excursie met de afdeling, 
een kleine rustpauze in de zomermaan
den met het oog op de naderende va
kantie en het vaststellen van de volgende 
bijeenkomst.
Ook aan verschillende problemen bij de 
kuituur van de cactussen werd weer aan
dacht geschonken en van gedachten ge
wisseld.
Later op de avond werden kleurendia's 
van de cactusverzameling in de platte bak 
met glazen ramen in de tuin bij dhr. 
Mudde vertoond.
Nu eens niet een grote dure kas, maar 
met wat eenvoudige hulpmiddelen zijn 
ook prachtige planten te kweken, zoals 
te zien was.
De heer Rubingh liet ons weer wat uit zijn 
grote verzameling zien onder meer nu van 
de z.g. grootbloemige Mammillaria's. 
Thelocactus - Trichocereus - Echinocereus 
en een Denmoza volgden elkaar in een 
bonte rij op.
Ja zelfs een cristaat van het gesl. Islaya 
bleek bloeikracht te bezitten.

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

111



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

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

EN PR IM A VETPLAN TEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk T e l. 01740-5168

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

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen.
Zondags gesloten.

^  H. E. B O R N
A lle s  voor de cactusliefhebber. 
O rchideeënkwekerij.
G ratis catalogus.

Y  7  D-5810 Witten, Deutschland
\ —J  Postfach 1207

DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

Postbus 210 - Venlo

#

Drukker van "Succulenta”

WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

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

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

Het boek wordt U toegezonden na ontvangst van ƒ 3,50 per postwissel
of storting op postrekening 70806 t. 
Koningsweg 2, Beekbergen.

Voorzitter: ir . A . F . H . BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.

V ice-Voorzitter: H . VAN B EE K , Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M.
VERD U IN -D E BRU YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. Te l. 05766 - 1840.

2e Secretaris : J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G . H ELLEN D O O RN , Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn,

Redacteur: W . S T ER K , W evestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). T e l. 04920 - 23903.
Waarnemend redacteur: A . F . H. Buining, Burg. 
de Beaufortweg 10, Hamersveld (U .).
B ib liothekaris: J . M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
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Ferocactus glaucescens (De Candolle) Br et Rose

A. F. H. BUINING

Bij oudere verzamelaars treffen wij zo nu en dan deze werkelijk prachtige 
Ferocactus aan.
Met haar blauwgroen overwaasde huid en de krachtige gele dorens hoort zij, 
vooral op latere leeftijd, tot de sieraden van de verzamelingen.
Toen ik enige jaren geleden mijn vrijwel jaarlijkse tocht naar wijlen mijn vriend 
Andreae in Bensheim maakte, trof ik het daar, dat zijn schitterend exemplaar 
van deze soort in bloei stond, zodat ik U dit plaatje kan aanbieden.
Zijn zeer goed gekweekte plant was iets plat kogelvormig en zeker 30 cm 
diameter.
Zij houdt van een goed voedzaam grondmengsel en groeit ongeënt uitstekend, 
maar men moet wat geduld hebben voordat zij van een behoorlijke grootte is. 
De officiële vindplaats is op rotsen bij Toliman in het oostelijk dal van 
Centraal Mexico. De heer Guldemont trof haar ook aan bij het dorp Metztitlan, 
getuige zijn foto in Dodanaeus van nov./dec. 1966, pag. 136.
De plant werd beschreven door De Candolle in het jaar 1828.
Dergelijke oude beschrijvingen zijn meestal te onvolledig. Men had destijds 
maar weinig vergelijkingsmateriaal en het aantal bekende soorten was in het 
algemeen gering. Bij de huidige stand van zaken moeten nieuwe planten zo 
uitvoerig mogelijk beschreven worden, willen ook daaruit geen misverstanden 
groeien. Echinocactus pfeifferi Zucc. 1837, wordt algemeen als een synoniem 
van Ferocactus glaucescens beschouwd.
Toch zijn er aarzelingen te dien aanzien, die vooral zijn ontstaan door de 
veel te gebrekkige beschrijvingen.
Ferocactussen lenen zich uitstekend als showplanten in een groep met Echino
cactus grusonii. Oudere vrij uitgeplante exemplaren horen tot de mooiste 
cactussen, terwijl ze op latere leeftijd in het algemeen rijk kunnen bloeien. 
Vooral jongere verzamelaars zouden enige Ferocactussen in hun collectie 
moeten opnemen, opdat zij later deze prachtige kogels kunnen tonen.

Burg. de Beaufortweg 10, 
Hamersveld (U.)

Natuur en Cultuur 4
D. J. van VLIET

Nu de klimaten van de landen die ik bezocht de revue zijn gepasseerd, meen 
ik er goed aan te doen wat nader in te gaan op de verhoudingen tussen het 
zonlicht en cactussen. Het is wel zeker dat ik mij hiermee heel wat kritiek op 
de hals zal halen, maar ondanks dat zal ik toch met enige opmerkingen, mijn 
visie hierop geven.
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Voorgrond: Notocactus mammulosus, erachter Echinopsis eyriesii. foto: v. V lie t

In de wapens van diverse Zuidamerikaanse staten wordt de zon afgebeeld. 
Ook het blauw van de wolkenloze hemel wordt dikwijls in de vlaggen een 
’baan’ gegeven. Het is mede daarom niet moeilijk te veronderstellen dat Zuid- 
Amerika een zonovergoten continent is met o.a. de cactus als natuurlijke 
aangepaste vegetatie in de min of meer droge gebieden.
Het klinkt als een tegenstelling, maar toch blijkt in een groot aantal gevallen, 
dat cactussen niet altijd de stilstaande warmte, die ontstaat door hoge tempe
raturen in het zonlicht, kunnen verdragen en die zo gevaarlijk is. Het doet 
hierbij niet terzake of deze buiten of in de kas optreedt. Het is op zichzelf 
verwonderlijk dat juist de soorten van het hooggebergte dit niet kunnen ver
dragen. Van deze planten wordt verondersteld, dat ze op de hoge bergen veel 
zonlicht ontvangen. Afgezien van het reeds eerder gestelde over zone A, kan 
men er van overtuigd zijn, dat op hoge bergen, hoge temperaturen niet voor
komen en juist de zomerzon op het heetst van de dag dikwijls schuil gaat 
achter de wolken. De cactusjager dient er rekening mee te houden in de

115



morgen reeds boven te zijn, voordat de zon te hoog staat en de temperaturen 
in de dalen het voortgaan en klimmen praktisch onm ogelijk maken. Is hij 
eenmaal boven op de bergen, dan is daar een frisse wind die het ve rb lijf er 
aangenaam maakt.

Te veel hitte is dus de oorzaak, dat zo menigmaal Lobivia, Rebutia, Oroya, 
Parodia en andere verbranden .Ook aan de Rivièra waar cactussen buiten 
gekw eekt kunnen worden, is de zomerzon funest voor veel planten. Hier komt 
bij dat het nogal eens voorkom t dat de planten niet aan de groei zijn, bijv. 
om dat er nog geen w orte ls zijn gevorm d of andere groeistoornissen optreden. 
D it is d ikw ijls  het geval in het voorjaar en de oorzaak dat op een mooie lente
dag zo vaak planten verbranden. De kas w ord t opzette lijk  niet gelucht, om 
met hoge tem peraturen de groei van de planten te forceren. Het is niet raad
zaam in het voorjaar planten te verpotten, maar te wachten to t na de bloei. 
Heeft men toch ve rpo t dan moet men luchten op zonnige dagen. O ok kan men 
de planten beschermen door er repen van d ik plastic over te leggen. Men kan 
hier bijv. cementzakken voo r gebruiken, waar men het restant cement moet 
afspoelen. Zodoende kan men een bepaalde partij planten schermen zonder 
de kas te kalken. De overige planten kunnen dan van de zon profiteren.

Een andere vraag is of cactussen beslist het gehele jaar, de w in ter inbegrepen, 
zon nodig hebben om bijv. knop te zetten o f krachtige doorns te vormen. 
Zeker, zon is nodig zo w ij zagen, doch dat w interzon voor planten die in dat 
seizoen hun rusttijd  hebben van belang zou zijn, betw ijfe l ik zeer. De groei 
staat dan geheel stil. Rausch, die de meeste Lobivia- en Sulcorebutia stand
plaatsen bezocht, bracht vele importen mee w aaronder exemplaren met zeer 
lange doorns. In de zomer staan de planten bij hem in de tuin in open platte 
bakken zonder bovenglas. In deze kweekruim te heeft hij geen verwarming en 
dus moeten de planten bij nadering van de w in ter verhuizen en worden 
dan op de vensterloze zo lder van het woonhuis opgeslagen. Een gat in het 
plafond laat wat warmte van de beneden liggende kamer toe en in de lente 
gaat alles w eer de bak in. De doorns van de areolen die in O ostenrijk  zijn 
ontstaan, zijn niet te onderscheiden van de oorspronkelijke!
Importen die ik zelf heb m eegebracht en geen w orte ls hadden bij aankomst 
en h ierdoor aan een groeistoring leden, vorm den doornloze areolen. Toch 
stonden en staan zij nog op een zonnige standplaats in mijn kas. Buiten 
tw ijfe l is, dat in de groeitijd  de planten zon nodig hebben, als men dan de 
zon gaat afschermen, ontstaan er deformaties.

De natuur past in deze ook een zekere selectie toe. Men v indt meestal planten 
onder of d irect nabij struiken, zich aldus handhavende onder de barre half- 
w oestijn omstandigheden. De zaailingen die hier ontkiemen vinden enige 
bescherming tegen de fe lle  zon en wind en worden hier ook minder vlug 
opgem erkt door vraatzuchtig vee zoals geiten, schapen enz. Bovendien vindt 
een zaadje, dat onder struiken o f andere planten terecht komt een goede 
kiembodem. Het afvallende loo f houdt langer vocht vast en biedt hiermee aan 
het jonge plantje meer mogelijkheden dan aan de zaadjes die op kale grond 
terecht komen. O ok zij die in spleten en scheuren belanden van rotsen en 
gesteenten, verkrijgen h ierdoor meer kansen het to t een goed einde te 
brengen. Planten op beschaduwde plaatsen hadden gelijkwaardige doorns 
als die in de volle  zon, buiten beschouwing gelaten vormen, die altijd zwaarder 
o f lichter bedoornd zijn en waarmee ook niet standplaats variëteiten bedoeld 
worden. De conclusie lijk t gewettigd, dat kweken in schaduw niets uitmaakt,
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alhoewel eerder in dit verhaal werd beweerd, dat er niet gekalkt, lees ge
schermd, moest worden. Men moet hierbij beslist niet uit het oog verliezen 
dat, afgezien van het klimaatsverschil, de zon in Zuid-Amerika heel wat sterker 
is dan op onze breedtegraad en vele uren meer schijnt dan in ons regenachtige 
land. Vergelijk dat maar eens op de wereldkaart.

(wordt vervolgd).

R e su lta a t ru ilm id d ag  vetp lan ten
Tweede Pinksterdag 15.00 uur werd het vol in de kwekerij van Freek Hoogvliet. 
Bijna iedereen verdween al ras met een leeg kistje de kassen in en de eerste 
drie kwartier werd er hevig gestruind.
De ruimte die door de heer Hoogvliet vrijgemaakt was voor deze middag zag 
er erg gezellig uit met een lange tafel aan de kant versierd met een aantal 
decoratieve stukjes wat, zoals velen onder u wel weten, onze gastheer wel 
toevertrouwd is.
Aan de korte kant van de ruimte was een literatuurtafel ingericht met een 
proefnummer van het blad van de A .S .P .S . (the African Succulent Plant 
Society), een in het Engels gestencild blad geheel gewijd aan vetplanten, 
verschillende boekwerken en catalogi, hoofdzakelijk Engelse.
De muur was behangen met enige prachtige kleurplaten uit het eerdaags te 
verschijnen boekje van Werner Rauh, dat door de heer J. C. van Keppel 
vertaald en van cultuuraanwijzingen is voorzien.
Tweeëndertig mensen waren aanwezig. De heer en mevrouw Bommeljé waren 
helaas verhinderd. Drie van de deelnemers hadden ruilplanten of stek meege
bracht en een jeugdige deelneemster had zaden bij zich om te ruilen, wat 
ik een origineel idee vind. De heer Van Zijp uit Den Haag had voor gegadigden 
bolletjes en zaad bij zich van resp. Dioscorea sansebarensis, Tradescantia 
crassifolia en Lindmania penduliflora.
Onder genot van een bekertje thee of iets koels kreeg de heer Van Keppel 
het woord, die een inleiding hield over het kweken van vetplanten, het grond- 
mengsel, veel of weinig water, waarop een discussie volgde.
Over het algemeen wordt aanbevolen een goed waterdoorlatende grond te 
maken, waarbij de heer Van Keppel fijngezeefde bladgrond en zand verkiest 
boven potgrond, die over het algemeen veel schimmels bevat. Hierop liet de 
heer Hoogvliet, als tegenstelling, een half jaar oud stukje zien van vetplanten 
die geplant waren in pure, zware klei. De planten waren in die tijd nagenoeg 
niet gegroeid, maar toch zag het stukje er goed uit. Geen plant overwoekerde 
de andere. Dè manier om een opgemaakt stuk zo lang mogelijk goed te 
houden. Aldus de heer Van Keppel: 'Ze krijgen niet voldoende om te groeien, 
net genoeg om niet dood te gaan.’
De heer F. Noltee vond dat, wat betreft het watergeven, men z'n planten moest 
aankijken. Sterk succulente soorten hebben bijzonder weinig nodig, terwijl 
soorten met veel blad gedurende hun groeitijd veel water aankunnen. Onge
dierte: ’Undene’ tegen wortelluis gaf volgens één der deelnemers een uitste
kend resultaat. Tegen ander ongedierte: de plant of planten afzonderen voor 
enige tijd in een plastic zak of iets dergelijks met een Vapona-strip.
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Om 19.00 uur stond de broodmaaltijd klaar, waarbij nog wat nagebabbeld werd. 
De plaats en tijd waren voor de meeste aanwezigen gunstig. Wel kwam de 
wens naar voren om volgend jaar een literatuurtafel in te richten over in de 
Nederlandse taal verschenen boeken en geschriften. (Wie helpt hierbij?) Ook 
vond men het wenselijk volgend jaar ruimschoots van te voren ruillijsten 
samen te stellen, zodat van te voren door liefhebbers contact kan worden 
opgenomen.
Al met al was het een gezellige middag. En nu de eerste bijeenkomst van 'vet- 
knorren’, zoals de Belgen zeggen, voorbij is, hoop ik oprecht dat de gelederen 
volgend jaar versterkt zullen worden. Een ieder die ideeën heeft of wensen 
voor onze 2e ruilmiddag vetplanten volgend jaar 2e Paasdag of 2e Pinksterdag 
wordt verzocht dit te schrijven aan de heer Freek Hoogvliet of aan mij.

Mevr. D. de LOOZE

Zo kan  het o o k ..............R u ilen  zo n d er hu ilen
O. C. van SOLDT

Bij het opmaken van de balans in mijn kasje, kwam ik tot de ontdekking, dat 
ik bij het ingaan van de winter, veel meer zaailingen had, als nodig voor mijn 
eigen verzameling.
Nu was ik door mijn vakantie’s in Noord-Holland in contact gekomen met de 
afd. West-Friesland en bemerkte daar, dat die verspreid wonende leden moei
lijk aan nieuwe plantjes konden komen. Mijn idee was toen, laat ik proberen 
die zaailingen en . . .  . wat overtollige plantjes voor die leden beschikbaar te 
stellen.
Onze redactie was zo vriendelijk een kleine advertentie te plaatsen in het 
oktobernummer en het resultaat voldeed aan alle verwachtingen, zelfs zó, 
dat ik niet aan alle aanvragen kon voldoen, maar ik heb hun adres en ze 
komen ook aan de beurt. Zelfs de liefhebbers die nog geen lid zijn, maar 
wel blijkbaar ’Succulenta’ lezen.
Van de leden die ik wel kon helpen, kreeg ik de meest prettige reacties, om 
er maar één te noemen. Een lid uit Heerlen bood mij plantjes in ruil aan, 
hele mooie soorten, maar ik had ze al, zij was zo vriendelijk de planten aan 
een lid in Nieuwe Niedorp te zenden en zo was er nette driehoeksverhouding 
ontstaan, van Succulenta-leden, die hopelijk, óók in de toekomst blijft bestaan. 
Zelfs onder de Succulenta-leden is er wel één, die vergeet om even de goede 
ontvangst te melden, dit heeft mij echter niet zodanig ontstemd, dat ik niet 
heel graag op de ingeslagen weg voort wil gaan, doch . . . .  alleen kan ik dit 
niet, als nog steeds maar beginnend verzamelaar volbrengen.
Volgens mij hebben vooral de oudere verzamelaars, die regelmatig zaaien, 
óók veel plantjes over en nu kom ik tot een voorstel:
Kunnen wij in Succulenta, een ruilbeurs per post oprichten, waarvan de leden 
aan een centraal punt opgeven, welke plantjes ze beschikbaar of over hebben, 
ze kunnen dan met andere leden ruilen of ze tegen kosten van porto gratis 
beschikbaar stellen. Als wij zien hoe prachtig het door de hooggeachte juffr. 
v. d. Thoorn bij haar leven ingestelde ’Clichéfonds’ werkt, dan moet ook dit 
mogelijk zijn.
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Om echter met het waswater, niet het kind weg te gooien, blijven wij het zaad, 
naar dit fonds zenden en gaan de leden niet onderling zaad ruilen. Zelf 
winkelier zijnde, kan ik wel zeggen, dat de handel van een dergelijk ruilen 
geen schade ondervindt. Integendeel, de mooie en bijzondere planten zullen 
wij toch bij onze leden-handelaars moeten en willen kopen.
De in het maandblad vermelde ruilbeurzen zijn natuurlijk prachtig, maar door 
schrijver dezes werd het al vermeld, belangstelling buiten de eigen kring 
was er vrijwel niet. Deze ruilbeurzen blijven dus blijkbaar alleen maar nuttig, 
voor de leden uit de grote centra, die toch al gemakkelijk aan een nieuw 
plantje komen.
Resumerend, iemand die zich daarvoor beschikbaar stelt, (om de zaak op 
gang te brengen, wil ik dit voorlopig wel blijven doen) brengt aanvragers en 
aanbieders met elkaar in contact. Men verplicht zich, de portokosten aan de 
zender te vergoeden - gelijk even met het berichtje van goede ontvangst en 
dank.
Alle leden kijken eens in hun kas, wat ze over hebben en zo gaan wij in 
Succulenta een prettige band van ruilvrienden scheppen. Doet U mee?

Middelburgsestraat 35, Scheveningen
Telefoon 070 - 550423 - 551344.

Een  re is  m et F r ie d rich  R itter
la n g s  de k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru
A. F. H. BUINING

Een van de hoogtepunten van ons verblijf in Zuid-Amerika was ongetwijfeld 
de dag toen wij uit het vliegtuig stapten in Santiago de Chile en daar direct 
onze goede briefvriend Friedrich Ritter herkenden, die ons met zijn getrouwe 
Ford-pickup kwam afhalen.
Aangezien Ritter noch mijn vrouw en ik behoefte hadden om door een grote 
stad als Santiago te rijden, gingen we buiten de dichte bebouwingen om in de 
richting van de woonplaats van onze gastheer. Weldra kwamen we in het 
bergachtig terrein van de kustkordilleras, waar we de eerste opvallende 
cactussen zagen, een van de vele vormen van Trichocereus chilensis.
In dit gebied heerst reeds vele jaren een steeds toenemende droogte, waar
door nauwelijks voldoende water uit de bergen naar beneden komt, om de 
zeer vruchtbare vallei waarin Olmué ligt te bevloeien. In deze vallei worden 
de beste tomaten gekweekt uit Chili.
Olmué is een gezellig dorpachtig stadje met een pleintje. De eigenlijke woon
plaats van Ritter ligt iets verder op naar de bergen, n.l. het dorp Granizo, 
het eindpunt tevens van de autobusdienst.
Ritter bracht ons naar een alleraardigst weekendhuisje van een zekere 
mevrouw Kern, een kennis van hem, waarin wij tijdelijk mochten wonen.
Nog dezelfde avond bezochten we Ritter in zijn domijn. Het is een alleraardigst 
huisje, dat fris temidden van hoge bergen staat. Bij het huis is een omheinde 
tuin waarin vrij uitgeplant nog een deel van de door hem verzamelde cactus
sen staat. Iets naar beneden is een enorme diepe put, die het water voor
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Pyrrhocactus garaventai foto: Burning

I
1

Ritter en zijn in aanplant zijnde plantage moet leveren. Aangezien het afgelopen 
jaar slechts in totaal 9 mm vocht viel, moest deze put opnieuw aanzienlijk 
verder uitgediept worden, daar de stand van het water er dage'ijks in terug 
liep.

A
']

Pyrrhocactus curvispinus var. campanense. foto: Buining

120



Vanuit zijn studiekamer heeft Ritter een schitterend uitzicht op de kust- 
gebergten der Andes die tot 2000 m hoog worden aldaar. Een van de merk
waardige dingen is, dat Ritter zijn cactussen regelmatig moet gieten en tegen 
de felle zon moet beschermen door de planten af te dekken met palmbladeren. 
De ervaring heeft hem geleerd, dat zelfs planten uit de kale hete woestijnen 
in het noorden van Chili, zonder water en zonder afscherming te gronde gaan, 
alhoewel zij een duizend kilometer verder naar het noorden, soms jaren lang 
zonder vocht en schaduw leven. Hieruit blijkt wel hoe voorzichtig wij moeten 
zijn om te trachten de levensomstandigheden waaronder de planten in hun 
vaderland groeien na te bootsen. Opmerkelijk was ook, dat de verder naar 
het noorden groeiende sneeuwwitte Copiapoa’s, in de tuin van Ritter veel 
van deze witte laag verloren. De grootste vijand van de cactussen is onge
twijfeld een insekt, dat eieren in de planten legt. De daaruit groeiende rupsen 
of wormen vreten de cactussen volkomen leeg of beschadigen ze dermate,

Afdaling van 
Cerro de la 
Campana 
ap 900 m. met 
zicht op Granizo 
in het dal.
Mijn vrouw met 
Ritter.

foto: Buining
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dat de planten dood gaan. Men tre ft deze insekten overal in de cactus- 
gebieden meer o f m inder aan. Daar komen nog bij ratten, die vooral in droge 
tijden op trek toch t gaan en dan graag cactussen als voedsel en vocht eten. 
In het huis en de tuin van M evrouw Kern, die ze lf in Valparaiso woonde, was 
het een waar paradijs, deels omdat het zo heerlijk eenvoudig was en deels 
vanwege het meer dan verrukke lijke  zonnige weer. In de tuin vol met geurige 
eucalyptusbom en en allerle i vruchtbom en zoemden 's morgens schitterende 
kolibries rond heesters met buisvorm ige bloemen.
Met Ritter, en eens met zijn buurman de heer W interhalder, trokken we de 
bergen in waar w ij zeldzaamheden als Pyrrhocactus garaventai, P. horridus- 
pinus var. robustus en P. curvispinus var. campanense verzamelden.
Kerstm is vierden mijn vrouw  en ik samen in het huisje van M evrouw Kern in 
gezelschap van de door ons uitgenodigde Friedrich Ritter. Het was een merk
waardig maar wel erg fijn Kerstfeest, zo met kaarsen tussen de geplukte 
Eucalyptustakken.
Helaas moest er nog al wat aan de Ford-pickup van R itter gesleuteld worden, 
zodat ons ve rtrek  moest worden uitgesteld.
Een geluk daarbij was, dat we nog gelegenheid vonden om de steile berg te 
bestijgen waar Pyrrhocactus engleri groeit. Sedert 12 jaar was R itter daar 
niet geweest. Bij het beklimmen zagen we de overal voorkom ende Tricho- 
cereus chilensis. Iets hoger begint Pyrrhocactus curvispinus voor te komen to t 
bijna de top van 2000 m. H ier op de kammen der bergtoppen vonden we 
Pyrrhocactus engleri met s terk variërende kleuren der dorens. De zaden 
bewezen R itter's ste lling, dat zij zeer sterk afw ijken van die der overige 
Pyrrhocactussen, zodat men niet te snel maar dergelijke onvoldoende bekende 
planten als synoniem bij andere moet voegen, zoals o.a. Hutchison deed.

Pyrrhocactus engleri foto: Buining
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Na deze zeer goede oefening in het bergklimmen konden we eindelijk toch 
met onze reis naar het noorden aanvangen. Mevrouw Kern gaf ons nog wat 
dekens, een slaapzaak en enkele huishoudelijke artikelen mee, omdat we 
dikwijls in de wildernis zouden moeten verblijven. De familie Winterhalder 
verwende ons met een grote zak citroenen en eieren van hun bedrijf en zo 
uitgerust en vergezeld van vele goede wensen trokken we in de Ford- 
pickup via Limache naar de kust. Het was voor ons beslist een sensatie de 
Stille Oceaan te bereiken, deze interessante kust waar jaren geleden ook 
Darwin langs was getrokken, totaal verschillend van de kust langs de Atlan
tische Oceaan.
Tussen dorre dode onherbergzame rotsen vonden we weldra Pyrrhocactus 
chilensis en haar variëteit albiflorus. Onbereikbare rotsen langs de kust en 
rotspunten vlak voor de kust in zee waren wit van de uitwerpselen van de 
duizenden grauwe rotspelikanen.
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N ie u w e  ca c tu ss e n  uit Z u id -A m e r ik a  II

F. RITTER

Frailea albifusca Ritter spec. nova.
ab Frailea gracillima (Monv. ex Lem.) Br. et R., recedit spinis d istortis, radia
libus 8 - 11 ,  3 - 4  mm longis, centralibus 2 - 5 ,  5 - 1 0  mm longis; flo ribus ad 
35 mm longis et apertis; tubo floral i interne 3 mm infim is clare virid i, supra ea 
sulfureo 4 mm ad oram; insertionibus filamentorum solum in parte v irid i tubi; 
antheris aureis; seminibus brunneis, 1,7 mm longis, 2,7 mm latis. Habitat: 
Riveras, Uruguay. Nr. FR 1392.

Frailea albicolumnaris Ritter spec, nova
columnaris, 4 - 6 cm alta, 2 0 - 2 6  mm crassa; costae 21 -24,  dissolutae, tuber
culis ca 1 mm altis; areolae brunnae, 1 - 1 , 5  mm longae, 1,5 mm inter se 
distantes; spinae albae, basi fuscae, aciculares, deorsum pandae; marginales 
14 - 18  mm, 3 - 5  mm longae; centrales 2 -4, 4 mm langae; flo res 42 mm longi; 
tubus floral is 8 mm longus, interne clare flavus; insertiones filam entorum  usque 
ad 2 mm infra oram tubi instructi; styli infimum mm coalitum cum tubo; petala 
25 mm longa, 5 - 7  mm lata, longe mucronata, sulfurea; semen obscure brun- 
neonigrum, leve, nitidum, 2 mm longum, 2,5 mm latum. Habitat: Livramento, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Nr. FR 1385a.

Frailea asperispina Ritter spec, nova
cylindrica, solitaria, 2 - 5 cm alta, 1 0 - 25  mm crassa, v irid is, radice rapacae; 
costae 14- 19, 1 - 1 , 5  mm altae, d issolutae; areolae 0 ,6 - 1 mm longae, 1 -2  mm 
inter se distantes, in summis tubercu lis positae; spinae albae, aciculares, 
asperae, 8 - 13 ,  1 , 5 - 3  mm longae, marginales; flo res 40 mm longi, 35 mm 
aperti; ovarium squamis angustis rubris, lana densa alba et saetis brunneis 
obtectum; tubus flora l is 7 mm longus, interne clare flavus, inferne viridulus, 
externe v irid is  et fuscus, obtectus ut ovarium; filamenta clare flava, antherae 
pallide aureae; stigmata 7 - 9, 6 mm longa, clare flava; petala oblanceolata, 
25 mm longa, 5 - 6  mm lata, sulfurea; fructus v irid is , globosus, obtectus ut 
ovarium; semina 1,3 mm longa, 2 mm lata, brunneonigra, levia, nitida. Habitat: 
Soa Pedro, Rio Grande do Sul, Brasil. Nr. FR 1368.

Frailea aureispina Ritter spec, nova var. aureispina Ritter var. nova 
cylindrica, clare v irid is, 1 5 - 25  mm crassa, solitaria, radice rapacea; costae 
13-18,  0,5-1 mm altae, d issolutae; areolae 0,8 mm longae, 0,5 mm latae, 
rufae, 1 -1,5 mm inter se distantes; spinae clare aureae, marginales 10-13,  
3 - 4  mm longae, aciculares, rectae, centrales absentes vel 1 - 2 ,  s im iliter; 
floral is 4 cm longi; ovarium lana grisea et saetis fuscis obtectum ; tubus flo ra lis 
interne pallide flavus, externe flavovirid is, obtectus ut ovarium; filamenta 
pallide flava; insertiones inferne dense, superne sparse positi usque ad 2 mm 
infra oram tubi; stylus clare flavus, 2 mm infim is coalitis cum tubo; petala 22 
mm longa, 3 - 4  mm lata, v iridu liflava ; semen fere nigrum, nitidum, leve 1,5 mm 
longum, 2 mm latum. Habitat: Quarai, ad septentriones versus, Gio Grande do 
Sul, Brasil. Nr. FR 1386.
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Frailea aureispina Ritter var. pa llid io r Ritter var. nov.
ab var. aureispina Ritter recedit areolis griseotom entosis, paulum longioribus; 
spinis pallid ioribus; petalis sulfureis. Habitat: Livramento ad orientam versus. 
Nr. FR 1391.

Frailea perum bilicata Ritter spec, nova var. perum bilicata R itter var. nov. 
globosa, solitaria, 2 - 3  cm diam., vertice  valde profundo; costae 16-19, 
dissolutae, fere plene applanatae; areolae brunneolae, 0,7 mm longae, 2 - 3  
mm inter se distantes; spinae brunneae, aciculares, distortae, aliquid patentes; 
marginales 6 - 1 0  mm, 2 - 3  mm longae; centrales plerumque absentes, interdum 
1; flores 3 4 - 4 0  mm longi; ovarium lana alba, saetis atrorubris et squamis mi
nutis rubris obtectum; tubus floral is basi v irid i, superne flavus, 7 mm longus, 
obtectus ut ovarium; filam enta clare flava, inferna 12 mm longa, superna 6 mm; 
antherae aureae; insertiones filam entorum  instructi ad 2 mm infra oram tubi; 
stylus flavus, 2 mm infima styli coalita cum tubo; petala sulfurea, oblanceolata, 
18 mm longa, 4 mm lata; semen brunneum, leve, nitidum, 2 mm longum,2,5 mm 
latum. Habitat: in ter Livramento et Passo da Garda, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Nr. FR 1385.

Frailea perum bilicata Ritter var. sp inosior Ritter var. nov.
ab Frailea perum bilicata Ritter d iffe rt costis 14- 18; areolis 1 , 5 - 2  mm inter se 
distantibus; spinis marginalibus 8 - 1 1 ,  pallid ioribus, adiacentibus 1 -3 . Habitat: 
Livramento ad septentriones versus, Rio Grande do Sul, Brasil. Nr. FR 1385c.

Frailea horstii Ritter spec, nova
ab Frailea gracillim a (Monv. ex Lem.) Br. et R., recedit corpore longiore; costis 
2 0 -3 3 ; spinis radialibus 15-20,  centralibus 3 - 6 ,  brunneis; flo re  4 cm longo, 
5 cm aperto; tubo flora l i 4 - 5  mm longo; insertionibus filam entorum  solum in 
dim idio inferiore tubi instructis; petalis 27 mm longis, 2 , 5 - 4  mm latis, fere 
linearibus. Habitat: Cagapava, Rio Grande do Sul, Brasil. Nr. FR 1353.

De typen van bovenvermelde planten w orden gedeponeerd in het herbarium 
van de R ijksuniversite it te Utrecht.

Programma 3 LK te Monschau/Eifel

Zaterdag 12 septem ber 1970

15.00 uur: Ontvangst der deelnemers.

18.00 uur: Gezamenlijke maaltijd

19.00 uur: Lezingen:
Dr. Stauch uit W orm s over 'M ooie hybriden, in het bijzonder Echi- 
nopsis-hybriden'.
A. F. H. Buining over 'B ijdrage to t de kennis van de Cactaceae in 
Brazilië ’.
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Zondag 13 septem ber 1970

8.00 uur: O ntb ijt

9.00 uur: Lezingen:
Dr. L. D iers uit Keulen over ’De plantengroei in N oord-Argentinië, 
Bolivië en Peru’.
W. de C ocker uit Brussel (onderwerp nog niet bekend).

12.30 uur: Gem eenschappelijke maaltijd.

14.00 uur: Plantenbeurs.

De 3 LK w ordt gehouden in de jeugdherberg 'lm Hargard’ , gelegen links aan 
de hoofdweg van Aken naar Monschau even voor U Monschau binnengaat. 
V oor de w ijze van inschrijven verw ijzen w ij U naar het juni-numm er van 
'Succulenta'.

Bijschrijv ingen Nederland

P. Th. Kersten, IJsselstraat 6, Loo, gem. 
Duiven.
M. A. Wagemaker, Mart. Steynstraat 92b, 
Rotterdam-20.
H. J. Wolven, Boekelaan 8, Utrecht.
J. F. Merkestein, Ingenhouszstraat 11, 
Utrecht.
L. C. Noordhuizen, Boutenslaan 57, Eind
hoven.
J. R. Krikke, Voorlandseweg 7, Apeldoorn. 
J. S. Kouwer, van Peltlaan 143, Nijmegen. 
Herijgers, Heuveleinseweg 8, Best.
W. J. Hattem, Vlietkade 19, Rotterdam. 
Mevr. Kruijer, Burg. Visserlaan 44, 
Naarden.
D. Heijkamp, Keucheniusstraat 21, Utrecht. 
A. Vermeer, Thomas a Kempisweg 178, 
Utrecht.
J. C. Maljers, Graaf Willem de Rijkelaan 
19, Leidschendam.
K. Okken, Groenstraat 19a, Esbeek N.-Br. 
H. Pluim, Museumlaan 14, Zwartsluis.
S. P. J. Hoogma, J. Kammingastraat 101, 
Wildervank.
W. A. de Graaf, Filips van Bourgondiëstr. 
19, Schiedam.
W. H. D. Knippenberg, Past. Aussemsstr. 
38, Meerssen (L.).
H. L. Zweegman, Willinklaan 12, Benne- 
broek.
Joh. Seton, Oranjeplaats 9a, Schoonho
ven.
E. Th. Unger, Oranjestraat 20, Haarlem.
L. de Pee, Wilhelminastraat 27, Putters- 
hoek.
L. Korpel, Mollekade 32, Blaaksedijk.
J. J. Visser, v. d. Doeslaan 11, Maasdam. 
Mevr. J. Hensen, Lijsterbesstr. 7, 's-Gra- 
venhage.

N. Pasman, Juno 20, Veldhoven.
D. A. Piers, Strauszlaan 68, Groningen. 
H. W. Perdok, A. Verburghwijk 67, Ter- 
munterzijl.

Buitenland:

Fukase Cactus Lib., c/o Harano Museum, 
Hattori Ryokuchi, Toyonaka-City, Osaka, 
Japan.

Dipl. Ing. Jaroslav Egide, Ujezd 15, Praha 
5, CSSR.

Rectificatie:

B. E. Knoops, Populierhof 18, Bodegraven 
moet zijn: B. E. Knoope, Populierenhof 18, 
Bodegraven.

R U ILB EU R S

Door de afdeling West-Brabant wordt op 
22 augustus een regionale ruilbeurs geor
ganiseerd in hotel Merks, Brugstraat te 
Roosendaal. Aanvang 14.30 uur.
Alle leden en belangstellenden zijn van 
harte welkom.
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AFDELINGSSECRETARISSEN:

G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort 
(Amersfoort).
A. J. Brederoo, Gillis Steltmanstraat 38, 
Amsterdam-W 16 (Amsterdam).
F. Verwer, Guido Gezellestraat 5, Kesteren 
(Arnhem).
Mevrouw J. Smit-Reesink, Trekpad 12, 
Delfzijl (Delfzijl).
A. de Graaf, Goudenregenstraat 8, Dor
drecht (Dordrecht).
Mevrouw J. v. d. Ven-v. Gerwen, St. Jan
straat 51, Oerle N.-Br. (Eindhoven)
N. S. Hafkamp, van Amstellaan 10, Loenen 
a.d. Vecht (Gooi- en Eemland).
H. den Tuinder, K. v. d. Sandeplein 9, 
Sleeswijk (Gorinchem).
N. J. Dubbeldam, Crocusstraat 30, Hooge- 
veen (Hoogeveen).
C. Wonnink, Mgr. Nolensstr. 25, Zutphen 
(IJsselstreek).
Mevrouw A. Boender-v. d. Molen, Bene- 
luxlaan 53, Beverwijk (Kennemerland).

B. van Os, Pieter Zeemanstraat 18, Nijme
gen (Nijmegen).
J. Slabbers, Herkenbosserweg 16, Roer
mond (Noord-Limburg).
J. Snelleman Conradkade 11, 's-Graven- 
hage (Rijn- en Delfland).
J. L. de Slegte, Schiebroeksesingel 31, 
Rotterdam-12 (Rotterdam).
W. A. A. M. van Wezel, Vreugdendaal 6, 
Gilze (Tilburg).
J. W. Minjon, Westerlaan 40, De Bilt Utr. 
(Utrecht).
H. H. L. Rakers, Wieringstraat 27, Zwaag 
N.-H. (West-Friesland).
E. A. Janssens, Bergen 17, Terheijden 
N.-Br. (West-Brabant).
B. Beerepoot, P. J. Troelstralaan 49, Zaan
dam (Zaanstreek).
P. Dekker, St. Pieterstraat 27, Middelburg 
(Zeeland).
J. Mantelaars, Beatrixstraat 1, Nuth (Zuid- 
Limburg).
R. J. Krabbendam, Schuurmanstraat 127, 
Zwolle (Zwolle).

karlh e in z uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
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D. B O U W M A N
Import - Export

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

EN PRIM A VETPLAN TEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk T e l. 01740-5168

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

Werkendam - Tel. 01835-430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

t
H. E. BO R N
A lle s  voor de cactusliefhebber. 
O rchideeënkwekerij.
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N atu u r en C u ltu u r  (slot)

D. J. van VLIET

In de voorgaande beschouwingen heb ik over de regenval al een en ander 
verteld, echter meen ik hierover nog een paar zaken onder de aandacht te 
moeten brengen.
Om te beginnen zou ik nog eens willen benadrukken dat zon en wind, met of 
zonder warmte, voor een spoedige droging zorgen. Bovendien is de uitstraling 
van de aarde tijds de avond- en nachturen, er oorzaak van dat deze droging 
in de diepere lagen zich voortzet. Door het dalen van de temperatuur kan met 
de uitstralende warmte uit de aarde mede veel water verdampen. Verder in 
dit verhaal kom ik hier op terug.
Cactussen staan nooit lang in natte bodem. Voor zover mij bekend, vindt men 
in moerassige landstreken of delen daar van geen cactussen. Dit wil ik met 
een ervaring nog verduidelijken. In het grensgebied tussen Uruguay en Brazilië 
liep ik op een gegeven moment door een dal dat door regens min of meer 
moerassig was geworden. Er groeiden geen cactussen tussen de sappige 
grassen en andere planten. Op de heuvels rondom kwamen zij echter wel voor. 
Midden in het dal had ik enige grote steenformaties gezien, die gelijk wratten 
op de huid, de grond uitstaken. Ofschoon slechts enige meters hoog, waren 
de tamelijk steile wanden moeilijk te beklimmen. Ik verwachtte er eigenlijk 
niets te vinden, maar om het een of ander onbekend gevoel doe je het toch 
en inderdaad vond ik er prachtige mij onbekende planten, die ik op de om
ringende heuvels niet had gevonden. De planten die tot de N. scopa groep 
behoren, waren hier kennelijk aan de vraatzucht van het vee ontsnapt omdat 
die geen kans zagen hun geïsoleerde standplaats te beklimmen.
Naast deze ervaring staan vanzelfsprekend andere in soortgelijke situaties, 
waarbij ik beklemtoon, dat ik niet in specifieke moerasgebieden ben geweest 
zoals deze in de Gran Chaco, in het noord-oosten van Argentinië en Para
guay veelvuldig voorkomen. Wel heb ik enige ervaringen in gebieden die in 
Bolivia aan de rand van Amazonas liggen. Daar ontrolt het oerbos zich on
middellijk aan de voet van het Andesgebergte als een groene zee. Over de 
klimaatverhoudingen in deze gebieden, die zeer gevarieerd genoemd mogen 
worden, schreef ik in Succulenta 6, 1968, pag. 92-94. Ook in deze oerbossen 
komen geen cactussen voor, afgezien van enige epiphytisch groeiende soor
ten. Zodra echter ergens het terrein wat oploopt, of er rotsformaties bloot 
komen en als eilanden boven het bos uitsteken, behoren ook de cactussen 
weer tot de flora.
Er wordt wel eens beweerd, dat een overvloedige watergift beter is dan elke 
dag een beetje, doch dat is ook niet volledig in overeenstemming met de 
natuurlijke werkelijkheid en het hangt er maar van af waar de planten vandaan 
komen. Hooggebergte planten krijgen vaak iedere dag wat water, dat meestal 
neerslaat in de vorm van natte mist (wolken) en 's nachts van de nevels. 
Planten van de Pampa daarentegen krijgen enorme buien te verwerken, doch 
in zone C komen beide voor. In de winter om de drie è vier dagen een 
motregentje en zomers buien.
Over de luchtvochtigheid in deze streken zijn weinig gegevens bekend. Ik 
veronderstel, dat deze veel hoger is dan in het algemeen wordt aangenomen. 
Tillandsia’s treft men er overal aan op mogelijke maar ook onmogelijke plaat
sen, zoals in de draden van telefoon en elektriciteit. Dit kunnen dergelijke
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. . en krijgen enorme buien te verwerken' foto: Rausch

planten alleen volhouden omdat hun bladeren het vermogen bezitten water uit 
de lucht op te nemen. Er moet dan wel voldoende vocht in de lucht aanwezig 
zijn, waarbij wij zoals ik boven reeds opmerkte, de nevels niet mogen worden 
vergeten als gevolg van de uitstraling van de aarde in de nacht. Iedere morgen 
zijn de planten met dauwdruppels behangen. In Uruguay vond ik in de natte, 
dit laatste woord dan tussen haakjes, winter nabij de beekjes dikwijls een 
zonnedauw soort, die er in grote plakken tierde tussen de mossen op de 
rotsen. Van deze planten is bekend, dat zij beslist in een vochtige omgeving 
moeten groeien.

Er zijn moeilijk uniforme regels te geven waar de natuur zich aan houdt en 
wat de cultuur betreft hangt het dus niet alleen af van de natuurlijke groei
plaatsen der planten, maar ook van de plaats van de kweekruimte, die van 
liefhebber tot liefhebber verschilt.
Het een is meestal het gevolg van het ander. Door de geringe regenval en de 
snelle droging ontstaat er geen humus. De planten wortelen in een mineraal 
rijke bodem, die arm aan organische bestanddelen is, doch goed doorlatend 
vanwege de steenachtige structuur. (PH 5 tot 6). Zij ontwikkelen sterke 
wortels, die niet worden aangetast door schadelijke schimmels en of bacteriën 
die bij rottingsprocessen nu eenmaal voorkomen.
De aanvoer van mineralen wordt in hoge mate bevorderd door de sterke 
uitstraling van het aardoppervlak gedurende de nacht. Terwijl het water 
verdampt door de uittredende bodemwarmte ontstaat er in de bodem een 
capilaire werking. De in het grondwater opgeloste zouten blijven in de bodem
laag achter. Dit is volgens mij de oorzaak, dat cactussen er zo voorspoedig 
groeien, krachtige doorns vormen en rijk bloeien. Aangezien wij deze gunstige
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omstandigheden niet weten te scheppen in onze kassen, zullen de resultaten 
op eigen w orte l de mindere zijn dan van planten die geënt worden. De entstam 
vormt als het ware een buffer tussen aarde van minder ju iste kw alite it en de 
plant en levert bovendien het bewijs, dat de goed groeiende planten sterke 
doorns ontw ikkelen. Deze planten kunnen ook in ieder jaargetijde verpot 
worden. De plant groe it rustig verder op de krachten van de entstam, die 
tegen wil en dank als gastheer fungeert.
Met deze laatste regels ben ik helemaal in de cu ltuur gedoken en alhoewel ik 
mij bij het begin van deze beschouwingen afvroeg of de tite l de inhoud zou 
dekken, meen ik toch beide onderwerpen te hebben verw erkt. Aangezien 
een reis door Zuid-Am erika geen patent is voor alwetendheid geloof ik beslist, 
dat er tal van vragen door mij onbeantwoord zijn gebleven. M ocht d it het 
geval zijn o f mocht er kritiek  zijn in welke vorm dan ook, schrijf dan gerust 
een briefje aan mij met de op- of aanmerkingen. De vragen met de antwoorden 
zullen door de redacteur graag in ons tijdsch rift worden geplaatst.
Terwijl ik d it schreef ontving ik al een brief. De schrijver inform eerde naar 
aanleiding van het gestelde over de tem peraturen in het s lot van het eerste 
deel van deze artikelenreeks. Hij vraagt wat de beste tem peraturen zijn om 
te overw interen. Zonder te veel in bijzonderheden te treden kan gesteld 
worden, dat een lage nachttemperatuur, zelfs to t ±  10° C onder nul, geen 
bevriezing van de planten ten gevolge heeft mits er na, maar ook er vóór de 
dagtem peratuur om 15° C heeft geschommeld. Haalt men een dergelijke 'hoge 
to p ’ tem peratuur in de w in ter niet, dan mag de nachttem peratuur eveneens 
niet beneden het vriespunt dalen. Toch dienen w ij ook hier voorzichtig te zijn. 
Konstante tem peratuuren, bijv. 5° C op de dag en in de nacht kunnen de 
planten veel schade berokkenen. Een lie fhebber in Den Haag dekte zijn kas 
tijdens een vorstperiode af met een groot oud vloerkleed. 'H et houdt de kas 
lekker rond v ijf graden en ik hoef niet hard te stoken’, zei hij. Het zonnetje 
op de heldere vriesdagen bleef echter ook buiten. De tem peratuur kon zo
doende niet oplopen en daarmee ook niet schommelen en als beloning voor 
vermeende zuinigheid, ontzettend veel uitval na enige maanden. A lle planten 
vertoonden kouvlekken.
In mijn kas zorg ik er voo r dat de tem peratuur in de maanden november, 
december, januari en februari niet onder 5° C daalt en op de dag rond 15° C 
stijgt. Men heeft a ltijd wel zogenaamde 'kou lijders ' in de verzameling en 
waarom zou ik die planten er aan wagen, dan had ik ze beter niet kunnen 
verzamelen. Deze betrekke lijk  hoge dagtem peraturen wekken de planten niet 
te vroeg uit hun w interrust. Van 3 uur namiddag to t 8 uur voorm iddag w ordt 
gelucht. Aan beide zijden van de kas staat een raam open. Alleen tijdens de 
vorst w ord t gedurende de nacht niet gelucht, doch de ramen gesloten om 
6 uur namiddag. O ok w ord t in de w in ter nogal eens geneveld, vooral die 
planten die volgens d it verhaal, natter overw interen.
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O v e r  k a k tu sm e st g e sp ro k e n

P. H. PASMAN

Konstateringen:

a) leder kaktusliefhebber heeft zo zijn eigen ideeën over het bemesten van 
kaktussen. Voorèl is dat het geval, wanneer men wortelecht kweekt, zo dat 
heet. Ik doe geen moeite om al die mogelijke wijzen op te sommen. Men 
eksperimenteert op zijn manier, volgens anderen juist of onjuist.

b) Een ieder heeft zo zijn mening over de chemische en fysische eigenschap
pen, waaraan kaktusgrond moet voldoen. Die mening is ontstaan uit de 
verzamelde gegevens van horen, lezen, zien en eigen inzichten, ervaring.

c) Woestijn-flora gedijt in zoutrijke bodems van voornamelijk minerale oor
sprong, waarin de zout-koncentratie een hoge waarde kan bereiken.

d) Kaktus-ekspedities en -jachten zijn zelden ondernomen met aanwezigheid 
van een deskundig geoloog-chemikus.

e) Nauwkeurige chemische analyses van bodemmonsters, welke genomen zijn 
op de vindplaatsen van bepaalde kaktussen, ben ik nog nergens tegen
gekomen.

f) Men beschrijft wèl nauwkeurig een kaktus tot op zijn doorntjes; een enkele 
maal wordt de P|_| (zuurgraad) van de vindplaats-bodem opgegeven, nooit 
echter de minerale samenstelling daarvan.

g) Zoutrijk of niet zoutrijk, mineraal of niet mineraal: men weet nog vrijwel 
niets van kaktus-grond.

h) Dat iets, dat dan wèl bekend is, heeft de veelzijdige autoriteit op dit gebied 
Prof. Dr. Buxbaum ons medegedeeld. We moeten hem daarvoor zeer dank
baar zijn. Hij gaf aan op welke wijze men optimaal wortelechte, goedge
vormde, gezonde, bloeibare kaktussen moet kweken. Hij adviseerde tevens 
een kaktusmest, welke moet voldoen aan de N-P-K-verhouding van onge
veer 5,6-16-38. In Duitsland wordt deze meststof als Buxbaum-kunstmest 
in de handel gebracht.

i) Het laatste woord daarover is echter nog niet gezegd.
j) Kaktusmest-soorten uit de handel zijn prijzig. Kaktusliefhebbers en -kwe

kers hebben honderden, duizenden kaktussen. Zouden zij deze op de juiste 
wijze moeten bemesten, dan zouden per jaar honderden, duizenden liters 
kaktusmest-oplossing vergoten moeten worden.

k) Men heeft veelal een eigen oplossing voor dit probleem:
1. dan maar meer verpotten
2. een lagere mestkoncentratie gebruiken: dat is beter dan niets
3. een normale handelsmest gebruiken, het té hoge stikstof-gehalte maar

op de koop toenemen
4. maar helemaal niet bemesten: het is zo lastig, elke keer, en het kost

geld. Maar wat aangieten . . . .  en als de zaak verrot, dan verpotten we 
wel eens een keer, vroeg of (meestal) laat.

5. of koemest, duivenmest gebruiken: daar groeien ze zo goed van.
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Het waarom van een doe-het-zelf anorganische kaktusmest

Ik stel U voor, na het voorafgaande, zelf met behulp van de in de tabellen 
aangegeven gew ichtshoeveelheden chemikaliën een kaktusm est te bereiden 
u it een door U ze lf te kiezen goedkope planten-meststof, waaraan ter komple- 
tering slechts twee zouten worden toegevoegd - een kalium fosfaat en een 
kalium sulfaat - te r verkrijg ing  van een heuse kaktusm est met de vereiste 
N-P-K-verhouding van circa 5,6-16-38.

Het doel waarnaar wij streven

a) Velen een frisse impuls te geven, opdat zij hun hobby goedkoper en vanaf 
nu op een ju istere  wijze kunnen bedrijven, met als gevolg meer lol van en 
vóór kaktussen. Zowel liefhebbers als kwekers hoop ik hiermee van dienst 
te zijn. Z ij zullen er (in dubbele betekenis) baat bij vinden.

b) De hegemonie en monopolie van de handel in prijz ige kaktusm est-soorten 
te doorbreken: konsumentenbondje spelen.

c) Het belang van en de belangstelling voor de chemie bij een groot aantal 
liefhebbers aan te wakkeren. Dat zal niet eenvoudig zijn: het is evenwel 
beslist noodzakelijk dat het laatste restje angst voor chemie verdw ijnt, daar 
alles bij deze hobby om chemie draait.
Aan de chemische zijde van onze lie fhebberij is in Succulenta-verband nog 
té weinig aandacht besteed. Dat moet veranderen, lie fs t zo snel mogelijk. 
Er zullen toch zeker onder Succulenta-gelederen chemici aanwezig zijn, die 
wat met hun kennis eksperimenteren? Laten zij schrijven. Waarom moet de 
wetenschap a ltijd  van een U niversite it komen? Waarom moeten weten
schappelijke gegevens in de vaklitera tuur b lijven steken, zonder dat de 
liefhebberij daar weet van krijgt? Dóórgeven die boel! L iefhebberij is reeds 
vaker de vonk gebleken voo r wetenschap. Waarom dan geen w issel
werking?

Feitelijkheden voor de gang van zaken

a) Een N-P-K-verhouding geeft het gew ichtspercentage (het gehalte) aan als 
verhouding der drie voornaamste meststof-komponenten:

N (elem entair o f atom air stikstof, zowel in ammonium- als nitraat- 
vorm, dus als basische en zure ion-vorm)

P als P2O 5 (fosfor-pentoxyde, aanwezig in de vorm van daarvan 
afgeleide zouten, nl. fosfaten)

K als K 2O (kaliumoxyde, aanwezig in het basische gedeelte van 
kaliumzouten, b.v. als kalium sulfaat en kaliumfosfaat).

Een N-P-K-verhouding geeft dus in fe ite een N-P-iO-K-jO-verhouding in 
grammen aan in 100 gram meststof. Verder w il ik niet op het begrip N-P-K 
ingaan, daar d it velen niet zal interesseren.

b) Naar Uw keuze w ord t uitgegaan van drie algemeen verkrijgbare, goedkope 
m eststof-soorten:
1. Aglukon, vloeibare bloemen- en plantenmest met een N-P-K-verhouding

7-7-6
2. Pokon, met N-P-K—verhouding 16-21-27 óf

Asef met N-P-K-verhouding 15-20-25, maar ook verkrijgbaar als 16- 
22-27.
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c) U kunt deze meststoffen goedkoper per kilo of liter inslaan dan per kleinere 
hoeveelheid: het scheelt in prijs per hoeveelheid.

d) De beide kompleterende, daar ekstra aan toe te voegen zouten zijn resp. 
een kaliumfosfaat en een kaliumsulfaat. U moet echter wel precies noteren, 
welke 'vorm' kaliumfosfaat en -sulfaat U hebt gekocht en wilt toevoegen. 
Uit de tabel zoekt U dan op hoeveel van deze zouten U moet toevoegen bij 
50 gram van de onder punt b genoemde meststoffen.

e) De kaliumfosfaten en -sulfaten kunnen verschillende samenstellingen of 
hoeveelheden kristal-water bevatten. Daarom moet U (het zij nogmaals 
gezegd) óók het kristalwater-gehalte nauwkeurig noteren! Kristal-water is 
in de tabel aangegeven door . cijfer hbO (b.v. . 3Hï O of . 7H-<0), maar wordt 
ook wel eens aangegeven door b.v. . 3aq of . 7aq.
Met de meest uiteenlopende variaties in zout-soorten, welke gekocht 
kunnen worden, is rekening gehouden. Het kan dus niet missen, het kind 
doet de was.

f) Uit informaties bij apotheken en drogisterijen blijkt, dat kaliumsulfaat en 
gekoncentreerd zwavelzuur (H^SCh) (dat hebt U straks óók nodig) wèl 
verkrijgbaar zijn in kleinere hoeveelheden, doch dat kaliumfosfaat (in een 
of andere 'vorm') en Ph -papier (dat U ook regelmatig bij Uw hobby nodig 
zult hebben) niet zo gemakkelijk geleverd kunnen worden. U zou ook nog 
bij een fotohandel kunnen informeren, daar dergelijke chemikaliën eveneens 
voor donkere-kamer-doeleinden worden gebruikt. Een maatcylinder van 25 
cc, welke U voor het doseren van het zwavelzuur nodig zult hebben en 
die dus daartegen bestand moet zijn (U vraagt daar nadrukkelijk naar!), 
kunt U daar tevens kopen.
Een hoeveelheid van 1 kilo kaliumfosfaat of -sulfaat zou, naar informatie, 
gemakkelijker leverbaar zijn, daar dit voor een apotheek, drogisterij of 
fotohandel het zgn. afname-minimum is als bestelling bij een chemikaliën- 
leverancier. U zult stellig in Uw omgeving een behulpzame apotheker of 
drogist treffen, die U van dienst wil zijn; mogelijk weegt hij voor U zelfs de 
juiste hoeveelheden af, wie zal het zeggen.

g) Alle ingrediënten kunnen overigens ook bij U thuis op een keukenbalans 
worden afgewogen, daar deze voor dit soort werk nauwkeurig genoeg zal 
zijn.

Het brouwen van een kaktusmest

U kunt dit ook in groepsverband, b.v. als onderdeel op een verenigingsavond, 
doen. Vooral wanneer U genoodzaakt was om 1 kilogram kaliumfosfaat en 
-sulfaat af te nemen.
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I. Indien U uitgaat van 50 gram AGLUKON moet U daaraan ekstra toevoegen, 
indien Uw kaliumfosfaat is:

mono-kaliumfosfaat: di-kaliumfosfaat: tri-kaliumfosfaat:
gram gram gram

K H 2 P O 4 1 2 ,0 K 2 H P O 4 15,7 K . iP O i 19,5

ó f K H -jP O t  . H 2 O 13 ,6 ó f  K-j H P O i . 2 H 2 O 18,9 ó f K . iP O t  . 3 H 2 O 2 4 ,5

ó f K H 2 P O .  . 2 H 2 O 15,2 Óf K 2 H P O 4  . 3 H 2 O 2 0 ,5 Óf K : iP O  1  . 8 H 2 O 3 2 ,8

Óf K 2 H P O 4  . 7 H 2 O 2 7 ,0

ó f  K-j H P O i . 1 2 H 2 O 35,1

+ + +

kaliumsulfaat: gram kaliumsulfaat: gram kaliumsulfaat: gram

K 2 S O 4 3 0 ,3 K 2 S O 4 2 2 ,6 K 2 S O 4 14,3

ó f K 2 S O 4  . 7 H 2 O 5 2 ,3 ó f K 2 S O 4  . 7 H 2 O 3 9 ,0 ó f K 2 S O 4  . 7 H 2 O 24 ,7

ó f l< U S 0 4  . IO H 2 O 6 1 ,7 Ó f « 2S C >4 . IO H 2 O 46,1 Óf K 2 S O 4  .IO H 2 O 29 ,2

Werkwijze en afwerking worden verderop behandeld.

II. Indien U uitgaat van 50 gram POKON of ASEF moet U daaraan ekstra 
toevoegen, indien Uw kaliumfosfaat is:

mono-kaliumfosfaat: di-kaliumfosfaat: tri-kaliumfosfaat:

gram gram gram

KH2 PO 1 2 2 , 1 K2 HPO4 28,2 K3 PO4 3 4 ,4

Óf KH2 PO4 . H2 O 25,0 óf K2 HPO4 . 2 H2O 34,0 ÖfK:.POl . 3H20 4 3 ,1

Óf KH2 PO 1 . 2 H2 O 27,9 óf K2 HPO 4 . 3 H2O 37,0 ÖfK:iP0 4  . 8 H2 O 5 7 ,7

Óf K2 HPO 1 . 7 H2O 48,6
óf K2 HPO4 .1 2 H2O 63,2

+ + I

kaliumsulfaat: gram kaliumsulfaat: gram kaliumsulfaat: gram

K2 SO 4 60,9 K2SO 4 4 7 . 0 K2SO 4 32,6
óf K2 SO 4 . 7 H2O 104,9 ÖfK2S04 . 7 H2O 81,0 öfK2S04 . 7 H2 O 56,2
ÖfK2S04 .IOH2O 123,8 öfK2SC>4 .1 0 H2O 95,5 ÖfK2S04 IOH2O 66,4

Werkwijze en afwerking

De kalium sulfaat lost het m oe ilijkst in w ater op. Vandaar dat U éérst in een 
glazen o f p lastic kom, bak o f emmer van 2 lite r inhoud, de vereiste hoeveelheid 
kaliumsulfaat moet doen en daarop kokend of heet w ater uit de geyser of 
bo iler b ijg ie t en wel:

indien U van Aglukon uitgaat —  850 cc of gram w ater
indien U van Pokon of Asef uitgaat —  1200 cc of gram water 

en door roeren zo goed m ogelijk alle kalium sulfaat oplossen.
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Vervolgens voegt U de vereiste hoeveelheid kaliumfosfaat toe en lost ook dit 
geheel daarin op.
Terwijl deze vloeistof na het roeren nog ronddraait, voegt U met uitgestrekte 
arm (U staat hierbij dus op afstand) de van tevoren in de maatcylinder afge
meten, vereiste hoeveelheid gekoncentreerd zwavelzuur (ca. 98%-ige H2SO4)
geleidelijk toe en wel:

indien U uitgaat van Aglukon — 10 cc 98%-ige zwavelzuur 
indien U uitgaat van Pokon of Asef — 20 cc 98%-ige zwavelzuur. 

Is dit gevaarlijke werkje achter de rug, dan roert U nóg eens alles dooreen. 
Nü eerst voegt U daaraan de 50 gram Aglukon, Pokon of Asef toe en laat alles 
weer door roeren oplossen.
Nu kontroleert U met stukjes P|_|-papier de zuurgraad van dit brouwsel. Deze 
moet P|_| = 5-5,5 bedragen.
Indien dat niet zo is, voegt U nog druppelsgewijs (met behulp van een 
druppelflesje of de maatcylinder) enige cc’s gekoncentreerd zwavelzuur toe, 
teneinde de zuurgraad daarvan (weer met pH -papier) alsnog op PH = 5-5,5 
te brengen.
Deze korrektiehoeveelheid zwavelzuur zal hoogstens ongeveer 3 a 4 cc kunnen 
bedragen (dit is afhankelijk van de koncentratie van het gekoncentreerde 
zwavelzuur, dat U gekocht hebt).
De hoeveelheid kaktusmest-oplossing zal, indien U Aglukon hebt gebruikt 
ongeveer 1 liter zijn en, indien U Pokon of Asef gebruikt hebt circa 11/2 liter. 
Hiermee kunt U zeer lange tijd vooruit.
Het brouwsel zal licht troebel zijn, hetgeen door het gebruik van leidingwater 
en de kleine hoeveelheden onoplosbare zouten worden veroorzaakt. U moet 
zich daar niet ongerust over maken, daar dit totaal onbelangrijk is.
De dosering bij het maken van een mest-oplossing voor kaktussen is ongeveer 
1 a 3 cc daarvan per liter leiding- of regenwater.

Waarschuwende opmerking
bij vervoer en gebruik van gekoncentreerd zwavelzuur

U hebt voor het maken van deze kaktusmest, zoals U gelezen hebt, hoogstens 
30 cc gekoncentreerd zwavelzuur nodig. U hoeft niet méér te kopen. Dit 
zwavelzuur wordt U vrij zeker in een glazen flesje meegegeven. Vervoer dit 
flesje zwavelzuur in een dichtgeknoopt plastic zakje (vergeet dit niet mee te 
nemen!). Wees daar voorzichtig mee, laat het niet vallen en mors niets, niet 
op Uw huid, niet op kleding, niet op een vloer of tafel, ja zelfs niet op de 
straat! Mocht U tóch nog iets hebben gemorst, dan moet U éérst met grote 
dotten watten zoveel mogelijk dit opdeppen en deze dotten meteen in een 
plastic zakje doen, waarna U met een vochtige doek met zeepsop verder het 
resterende zwavelzuur wegpoetst en de doek in overmaat zeepsop schoon 
spoelt. De plastic zak met dotten knoopt U dicht en gooit dit dan pas in de 
vuilnisbak.
Ik wens U veel sukses bij deze brouwkunst, eveneens met toepassing van dit 
brouwsel in de komende tijd.

Juno 20, Veldhoven
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Een re is  m et F rie d ric h  R itter
la n gs de  k u stg e b ie d e n  v a n  C h ili en P e ru  (II)

Verderop vonden we Pyrrhocactus horridus, Trichocereus litoralis, Eulychnia 
castanea en Neoporteria subgibbosa.
Bij het vallen van de avond stak een krachtige zeewind op en het was opval
lend hoe koud deze was. Dit bleek ook gedurende de eerste nacht in ons 
hotel’: de vrachtruimte van de pickup. Ritter sliep voor in de cabine en mijn 
vrouw en ik lagen als haringen in een ton uitgestrekt tussen de wand vol met 
tochtige naden en een stapel van enige enorme reservebanden en onze 
bagage. Deze eerste nacht viel niet mee, maar geleidelijk aan bleek later, 
dat de mens aan vele zaken kan wennen. De volgende morgen was het 
onverwacht guur en koud en we waren echt blij toen de zon haar warme 
zomerstralen op ons neer zond.
Deze dag bracht ons een groot sortiment aan cactussoorten. In de kust- 
gebergten kwamen veel Trichocereus skottsbergii voor. Over een vlakte zonder 
speciale weg kwamen we aan zee. Op moeilijk te beklimmen rotsen vonden we 
de meest zuidelijk voorkomende Copiapoa pendulina. Weer opnieuw land
inwaarts vonden we op een speciale berg de zeer wijd verbreide Tephrocactus 
berteri en voorts de volgende interessante soorten, Trichocereus serenanus,

Trichocereus litoralis (aan de voorzijde) en Eulychnia castanea in de duinen direct aan zee.
foto: Buining
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Trichocereus skottsbergii bij de kust van de Stille Oceaan. foto: Buining

Eulychnia acida, E. castanea, E. breviflora, Pyrrhocactus setosiflorus var. 
grandiflora, Eriosyce ihotzkyana, Copiapoa coquimbana en Neoporteria litoralis.
Speciaal de bloemen en de vruchten van Eulychnia zijn bijzonder interessant. 
Eerst 's avonds laat kwamen wij aan in de stad La Serena, waar we een zeer 
eenvoudig hotelletje konden vinden. Met de heer Wagenknecht, een vriend 
van Ritter aldaar, spraken we af de volgende morgen hem op zijn kantoor te 
bezoeken. Daar toonde hij ons een door hem gevonden zwaar goudgeel be- 
doornde onbekende Copiapoa. Hij was zo vriendelijk mij een grote spruit uit 
de groep mee te geven, die nu gelukkig in mijn kas staat.
Met Ritter trokken we deze dag in een van de vele dalen waarvan de rivieren 
uit de oostelijk gelegen hooggebergten van de Andes komen. Wij vonden op 
verschillende afgelegen plaatsen Copiapoa wagenknechtii, Neoporteria nidus, 
Pyrrhocactus jussieui met de variëteit spinosior, Pyrrhocactus eriosyzoides en 
heel hoog Eriosyce sandillon. De bergen zijn hier volkomen kaal en in allerlei 
tinten okergeel gekleurd. Men treft praktisch alleen nog cactussen aan. De 
kleinere bolvormige kan men alleen maar vinden door vrijwel met de neus 
over de grond te gaan en tussen de gaten en spleten van de rotsen te zoeken.

(wordt vervolgd)
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Eulychnia 
castanea 
met vrucht.

foto: Buining

Notulen van de algemene vergadering

gehouden te Amsterdam d.d. 30 mei 1970

1. Om 2.15 uur heette de voorz itte r alle aanwezigen van harte welkom. 
Met een ogenblik stilte  w erden de overleden leden herdacht, w aarbij met 
name Dr. de Boer en de heer Diemel werden genoemd.
2. De notulen van de vorige algemene vergadering werden accoord bevon
den, onder dankzegging aan de tweede secretaris voor de samenstelling. 
De voorz itte r deelde vervolgens mede, dat de heer De Gast helaas wegens 
ziekte verhinderd was te komen. Besloten werd hem namens de aanwezigen 
een telegram te zenden.
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3 . Het jaarverslag 1969 werd voorgelezen door de secretaresse. Enkele 
afdelingen hadden geen verslag van de activite iten 1969 ingezonden. De 
voorz itte r verzocht de afgevaardigden, indien aanwezig, hier in hun afdeling 
de nadruk op te leggen.
4 . De penningm eester gaf een korte toelichting op het financieel beheer 
over 1969. De kascommissie had de boeken gecontro leerd en in orde be
vonden. De heer Hellendoorn werd décharge verleend voo r het gevoerde 
financiële beleid in 1969.
5 . De begroting 1970 werd aanvaard.
6. Het voorstel van de afdeling Rijn- en Delfland, om bij belangrijke publi
caties het fotom ateriaal zoveel mogelijk in kleur te clicheren, waarbij de 
hogere kosten bestreden zouden moeten worden met ’n contributie-verhoging 
van ƒ 2,50, werd niet aangenomen. Dat er 12 nieuwe beschrijvingen per jaar 
zouden zijn, leek niet w aarschijn lijk. De om slag-foto 's kunnen in zo ’n geval 
worden gebruikt.
Het hoofdbestuur vroeg de algemene vergadering een volm acht om niet nü 
reeds te besluiten to t contributie-verhoging doch slechts hiertoe over te gaan 
indien zou blijken, dat met de huidige contributie  niet kan worden uitgekomen. 
Hoewel er nu nog een, zeer klein, batig saldo is, zullen de kosten in de 
toekom st zekér stijgen. Er komen 4 pagina’s tekst meer per nummer, er is 
elke maand een kleurenfoto en de kosten van het drukken en verzenden 
blijven stijgen. Na enige discussie werd de blanco volm acht verleend.
7. De huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement dateren van 1947. Een 
comm issie heeft nieuwe statuten en huishoudelijk reglement voorbereid. Het 
is de bedoeling op deze nieuwe versie K oninklijke Goedkeuring aan te vragen. 
Het dagelijks bestuur diende 3 amendementen in:
a. pag. 7, art. 16 (huish. regl.): artikel 9 moet zijn artikel 9a.
b. pag. 2, art. 9, 2e alinea (stat.): 'u it haar m idden’ schrappen.
c. pag. 4, art. 2 (huish. regl.): toevoegen: 'Een natuurlijk persoon kan slechts 

lid zijn van één afdeling.’
M et het eerste amendement ging de vergadering accoord.
Bij de artikelsgewijze behandeling werden de volgende voorste llen aange
nomen.

Statuten.

M et betrekking to t het derde amendement werd ervan uitgegaan, dat een 
afdeling net zoveel donateurs, die lid zijn van een andere afdeling, kan aan
nemen als zij w il. Een donateur is nl. geen lid en heeft ook niet dezelfde 
rechten.
Als gevolg hiervan werd het derde amendement dan ook verw orpen en 
h iervoor in de plaats werd artikel 5, 2e alinea, als vo lg t gewijzigd:
'W anneer leden hiertoe de wens te kennen geven kunnen zij in één afdeling 
worden opgenom en.’
O ok tegen het tweede amendement werden bezwaren geuit. De heer Luynen- 
burg stelde voor, artikel 9, 2e alinea, tweede zin, als vo lg t te w ijzigen:
'Het hoofdbestuur benoemt uit de leden van de vereniging een even aantal 
leden, die met de voorzitter, secretaris en penningm eester het dagelijks 
bestuur vorm en.’
Hiermede ging de vergadering accoord. Toegevoegd werd hierachter nog: 
'Z ij maken deel uit van het hoofdbestuur.’
Het werd niet ju is t geacht de redacteur op te nemen in het hoofdbestuur. 
Wel kan hij de vergaderingen van het hoofdbestuur bijwonen.
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Het dagelijks bestuur werd gemachtigd om, indien het Departement van 
Justitie voor de Koninklijke Goedkeuring nog wijzigingen van deze Statuten 
/ereist, deze wijzigingen zonder meer uit te voeren.
De ontwerp-statuten werden met algemene stemmen aangenomen.

Huishoudelijk Reglement.
In artikel 4 werd de datum 1 februari gewijzigd in 1 januari. Hiermede stemde 
iedereen in.
Gevraagd werd het woord ’Desnodig’ in artikel 10, 3e zin, te vervangen door 
'Indien nodig'. Hiermede ging de vergadering accoord.
In artikel 27 wordt vóór de laatste zin de woorden 'Er is' geplaatst.
Het ontwerp-huishoudelijk reglement werd met algemene stemmen aange
nomen.
8. Als extra punt stelde de voorzitter aan de orde Dr. Boom te benoemen 
tot erelid. Hiermede ging men unaniem accoord.
Nadat vastgesteld was dat de heer Bierenbroodspot lid is van de afdeling 
Zaanstreek, werden alle herbenoemingen en benoemingen van hoofdbestuurs
leden aangenomen.
9. Hoewel niet aanwezig, werd de heer Mol wederom in de kascontrole
commissie benoemd. Tweede man werd de heer Bannink.
10. Het voorstel van de afdeling Rijn- en Delfland, een hoofdbestuurslid te 
benoemen of aan te zoeken, om op zich te nemen de advertenties in Succu
lenta uit te breiden en de gelden te incasseren, mede om de te verwachten 
onkostenstijging van het orgaan op te vangen, kwam thans ter discussie. 
De algemene mening was, dat de oplage te klein, het feitelijk te berekenen 
tarief te duur is en het blad goed, ook zonder zoveel advertenties. Het 
voorstel werd dan ook verworpen.
11. Als gegadigde om de volgende algemene vergadering te ontvangen 
meldde de afdeling Dordrecht zich aan.
12. Bij de bespreking van het maandblad verzocht de heer Noltee de ge
woonte weer in te voeren om, behalve de namen ook de adressen van de 
schrijvers onder een artikel te zetten. Na enige discussie werd besloten dit 
in het vervolg weer te doen.
Gevraagd werd wederom naar artikelen voor beginners. Gewezen kon worden 
op de folder, die nieuwe leden thans toegezonden krijgen.
Het voorstel van de heer Hafkamp om ook oude planten te beschrijven, zal 
door de redacteur in overweging worden genomen.
De heer Buining, onze waarnemend redacteur, verzocht de leden om serieuze 
artikelen te schrijven. Hij weet, dat zulks niet eenvoudig is; men moet het 
niet in één keer willen doen, doch degelijk werk inzenden en goede foto’s. 
Het is nog steeds moeilijk goede artikelen te krijgen.
13. Bij de rondvraag dankte de heer Van Leeuwen de afdeling Amsterdam 
voor het tentoonstellen van. de foto’s van de foto-wedstrijd van vorig jaar. 
Hij stelde bij deze de foto’s ter beschikking van het hoofdbestuur om ze 
eventueel uit te lenen.
Over de verzamelbandjes voor Succulenta, waarvan hij er enkele bij zich had, 
zal in het volgende nummer van Succulenta meer bekend gemaakt worden. 
Gevraagd werd verder nog hoe het stond met de herdruk van Succulenta. 
Hier zal navraag over worden gedaan.
Geïnformeerd werd tevens naar het beloofde jubileum-nummer en het juffrouw 
v. d. Toorn-nummer. De heer Buining kon hierop mededelen, dat besloten 
was het jubileum-nummer en het juffrouw v. d. Toorn-nummer als één geheel
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te beschouwen. Het zou in oktober of november uitkomen, minstens dubbel
dik, met enkele extra kleurenfoto's. Speciale artikelen van regelmatige mede
werkers alsmede artikelen van verschillende buitenlandse succulenten
specialisten zijn al toegezegd. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur toestemming 
gegeven om m.i.v. 1 januari a.s. het maandblad uit te breiden met vier blad
zijden artikelen, hetgeen eigenlijk ook een soort jubileum is.
Het voorstel de beste foto van de foto-wedstrijd in Succulenta te publiceren, 
werd aanvaard. Alle foto’s publiceren is ook mogelijk, mits er een verhaaltje 
bij geschreven wordt.
De voorzitter memoreerde hierna het schrijven van Succulenta aan het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake contact 
met bejaarden. De mogelijkheid lijkt niet uitgesloten dat ook wij een contact
persoon hiervoor krijgen.
Hierna dankte de voorzitter de afdeling Amsterdam voor de ontvangst en 
de heer Buining voor zijn, tijdelijk, redacteurschap, waarbij de laatste op
merkte dat het niet altijd zo kon doorgaan. De mogelijkheid werd geopperd 
één redacteur voor cactus- en één. voor vetplantenzaken aan te trekken.
Dr. van Beek werd dank gebracht voor zijn werk als vice-voorzitter.
De heer Ruysch tenslotte werd een enveloppe met inhoud overhandigd voor 
zijn werk in het Succulentarium, dat steeds drukker wordt, vooral nu ook de 
collectie planten van Dr. de Boer er zijn ondergebracht.
Om 5 uur werd de vergadering gesloten met dank aan de aanwezigen voor 
hun komst.

Secretaresse Succulenta

karlh e in z uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
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D. B O U W M A N Succulentenkwekerij

Import - Export H. van D O N K E L A A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430
GROTE SORTERING CACTUSSEN

EN PRIMA VETPLANTEN
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe Importen.

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Tel. 01740-5168 Zondags gesloten.

^  H. E. B OR N DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

Alles voor de cactusliefhebber. Postbus 210 -  Venlo
Orchideeënkwekerij.
Gratis catalogus. ■ö-

\  /  D-5810 W itten, Deutschland
\—!  Postfach 1207 Drukker van "Succulenta”

WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

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

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

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

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-Voorzitter: H. VAN BEEK, Bootenmakers-
straat 89, Zaandam.

Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). Tel. 04920 - 23903.

Waarnemend redacteur: A. F. H. Buining, Burg. 
de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.).

B ib liothekaris: J. M AGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f  15,—  per jaar met GRATIS maandblad ’ ’Suc
culenta” .

Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Notocactus purpureus Ritter

A. F. H. BUINING

In het ju linum m er van Succulenta verscheen van de hand van R itter de latijnse 
beschrijv ing van Notocactus purpureus Ritter, op bladzijde 109.
De latijnse beschrijving is vrij u itvoerig en een geinteresseerde lezer kan 
h ieru it wel de belangrijkste gegevens putten. Het lig t in de bedoeling van 
R itter om in de loop van het volgend jaar een boek te laten verschijnen, 
waarin de beschrijv ingen der planten zó uitvoerig in de duitse taal zullen zijn, 
dat, althans volgens hem, de soorten gem akkelijk gedeterm ineerd kunnen 
worden.
Deze b ijzonder fraai bloeiende plant fo tografeerde ik uit de collectie  van 
Horst op 25 augustus 1968 als HU 20a. O nder d it nummer verzamelde Horst 
deze plant tesamen met Ritter. Het betreffende gebied in de staat Rio Grande 
do Sul, ongeveer in het midden, bestaat uit een aantal nog al hoge bergen, 
die in het algemeen zwaar begroeid zijn. Op een van deze bergen komt de 
reeds vroeger beschreven Notocactus horstii Ritter voor.
Samen met Horst beklom ik verschillende van deze bergen en w ij verzamelden 
een aantal species nauw verwant met deze N. purpureus. Zoals gezegd w ordt 
in het midden van de staat het gebergte aanzienlijk hoger en veel woester. 
Op de vaak zeer steile flanken der bergen ziet men d ikw ijls  in de zwaar 
beboste hellingen kale rotsgedeelten optreden, w aarsch ijn lijk  deels omdat 
deze flanken loodrecht omhoog gaan, vaak voor enige honderden meters, 
soms slechts voor een klein gedeelte. Bomen, althans w at grotere, vinden 
daar onvoldoende hechtingsm ogelijkheden en ju is t op deze meestal ontoe
gankelijke plaatsen groeien cactussen, waaronder de hierboven genoemde 
soort.
Men moet dan trachten van de top der berg uit naar beneden te komen en 
met behulp van een touw  steun te vinden. Volgens Horst komen tussen de 
rotsspleten zeer gevaarlijke gifslangen voor, zodat de Brazilianen niet gaarne 
deze tochten ondernemen.
Het is zeer w aarschijn lijk, dat op deze verschillende bergen nog verwante 
o f m isschien nieuwe soorten Notocactussen voorkom en. Het aantal bergen 
met derge lijke  steile wanden is nog zeer groot in Rio Grande do Sul en er  
b lijft dus nog een groot w erkterre in  over voor alpinisten-verzamelaars. Helaas 
zijn er maar weinigen, die zo vederlich t als een gems de bergen weten tel 
bedwingen als Friedrich Ritter, die ons echter als zijnde vrijgezel vaak ver
zekerde, dat hij persoonlijk  ieder risico nam om bepaalde berggedeelten te on
derzoeken, uiteraard met de nodige voorzichtigheid, maar toch op een manier 
zoals maar weinigen d it kunnen.
Op deze wijze zijn vele nieuwe planten door hem gevonden en Horst heeft 
aan hem, zij het maar kortstondig, een zeer goede leermeester gehad. Laten 
we maar hopen, dat van deze planten spoedig wat zaad kan worden aange
boden, want dergelijke bloemkleuren bij Notocactus zijn zeer gewild.
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Le u ch te n b e rg ia  p r in c ip is  H ook

F. J. van LEEUWEN

Deze plant, de enige in dit geslacht, is voor het eerst in 1848 beschreven 
door de beroemde Engelse botanicus Sir William Jackson Hooker (1785-1865). 
Deze interessante plant is niet zo moeilijk te cultiveren als men dikwijls aan
neemt. Enkele jaren geleden heb ik dit soort gezaaid en de resultaten waren 
bijzonder goed. Het lijkt mij echter wel gewenst jonge zaailingen zo spoedig 
mogelijk te enten. In de eerste winter na het zaaien verloor ik een groot 
gedeelte van de zaailingen; vermoedelijk als gevolg van koude en vocht, 
waardoor de plantjes juist boven de teelaarde door rotting bezweken. Alhoe
wel ik er persoonlijk geen ervaring mee heb, schijnt enting op Trichocereus 
spachianus het beste te zijn. In verband met de lengte van de tuberkels zijn 
enkele voorzorgen wel gewenst. De ruimten daartussen kan met watten of 
schuimrubber worden opgevuld om beschadiging bij het spannen van elastiek 
te voorkomen.

De hierbij afgebeelde plant is een wortelechte importplant van naar schatting 
minstens 12-15 jaar oud. Deze plant groeit zeer langzaam en heeft de 
afgelopen zomer slechts één bloem gegeven. Ze heeft steeds in een plastic 
pot, gevuld met een zanderige kleigrond, gestaan. Voorgaande jaren waren 
de bloemen echter talrijker. Mogelijk is de vrij ongunstige overwintering van 
het laatste seizoen de oorzaak van deze geringe bloei.
De hierbij afgebeelde importplant kan ik als volgt beschrijven: Tuberkels: 
blauwachtig groen, circa 8 cm lang; alleen naar boven gericht; driekantig 
terwijl bij het verschijnen van nieuwe de oudste afsterven.
Randdoorns: 2 tot 4 mm breed, tot een punt uitlopen en tot 8 cm lang, aantal 
6 tot 14, papierachtig strogeel.
Middendoorns: 1 soms 2, papierachtig strogeel, 5 mm breed tot een punt 
uitlopend; tot 25 cm lang!
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Bloemen: 8 cm lang en breed en w elriekend. Z ij komen uit de areolen op de 
tepelpunten van de jongere tepels. Z ij blijven meerdere dagen open en zijn 
van buiten roodachtig bruin en van binnen geel met een zijde-achtige glans. 
De bovenzijde der meeldraden is roodachtig bruin; terw ijl de stam per geel 
is. De zaden zijn bruin en tam elijk grof. N iet geënte planten hebben een 
penwortel.
Leuchtenbergia princip is heeft in de zomer veel zon en warmte nodig en in 
de w in te r een koele, maar vooral droge standplaats.
G roeiplaats: Mexico, Hildalgo, Real del Monte.
Ongeveer 100 jaar geleden werd deze plant in Mexico aan zieke paarden 
gevoerd omdat men meende dat het de genezing van die paarden bevorderde.

Tweede M aasveldstraat 8, Venlo-B lerick

Mooie nieuwe planten uit Brazilië

C. KONINGS

O nder de in de laatste jaren door Horst, R itter en Buining in Brazilië gevon
den nieuwe en opnieuw gevonden oudere cactussen, in soorten, variëteiten 
en vormen uit het geslacht Notocactus, komen een aantal zeer mooie en 
begerenswaardige planten voor. Daarbij viel mijn oog onder andere op een 
nu circa 3-jarige plant onder het verzamelnummer HU 37, zonder naam.

Notocactus spec. nov. HU 37. Vrucht sterk vergroot.
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Notocactus spec. nov. HU 37. Zijaanzicht bloem.

Het is geenszins mijn bedoeling dergelijke planten te beschrijven, maar toch 
wil ik de liefhebbers op de genoemde plant opmerkzaam maken.
Zij hoort thuis in de omvangrijke groep van Notocactus ottonis. Dat juist 
deze groep zeer groot en sterk variabel is, zal waarschijnlijk niets bijzonders 
zijn, maar laten wij de plant wat nader bezien.
De ongeveer 3 jaar oude kultuurplant, geënt op Cereus peruvianus is donker
groen, spruitend, 4 cm breed en 3 cm hoog. Ribben 10, areolen iets verzonken, 
ca 6-8 mm van elkaar, 2-3 mm breed; randdorens 8-10, geelachtig met rode 
basis, 5-7 mm lang; middendorens 2-3, ca 10 mm lang, zijwaarts en naar 
boven afstaand, een centrale doren direct van de plant afstaand, 20 mm lang. 
Bloemen dicht bij de top, meestal verschillende tegelijk, 6-7 cm lang, geheel 
geopend vrijwel 8 cm breed, zijdeachtig geel; bloembladen lang, smal, spits 
toelopend; meeldraden lichtgeel, stempels rood. De vrucht is bij algehele 
rijpheid ca 10 mm breed en ca 20 mm hoog, roodbruin tot violetrood; zaad 
zwart, dof, iets ruw, ca 2 mm diam., evenals bij het type.
Vindgebied waarschijnlijk Rio Grande do Sul, Brazilië. Op grond van de merk
waardig grote bloem zou men deze species 'Notocactus ottonis var. grandi- 
flora' kunnen noemen.
Of het hierbij gaat om een echte variëteit van de soort of slechts om een 
vorm, kan ik niet met zekerheid zeggen. Opvallend is echter, dat de bloem in 
verhouding tot de plant enorm groot is. Verder heb ik bij mijn andere planten
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van de ottonisgroep, nog niet dergelijke vruchten gezien, wat grootte en 
kleur betreft.
Al met al geen bijzondere zeldzaamheid, echter een mooie, gemakkelijk te 
kweken plant, die onze verzamelingen verrijken kan.

Z aad k iem in g  in de  v ru ch t en de fakto ren , 
d ie  d a a ro p  van  in v lo ed  zijn

A. GEBAUER

IN 1846 schreef Carl Friedrich Förster in zijn 'Handbuch der Cacteenkunde’: 
’Van vele kaktussoorten is de kiemkracht van hun zaden zó overgevoelig, dat 
ze reeds in de nog aan de plant zittende bes tot ontkieming overgaan, zoals 
dat bij Echinocactus Ottonis, Linkii, pumilus e.d. het geval is.’ Tegenwoordig 
heten deze soorten Notocactus ottonis, Notocactus ottonis var. linkii en 
Frailea pumila; aan het genoemde verschijnsel van zaadkieming in de vrucht 
valt echter niet te tornen. Integendeel, in de loop der tijd zijn er nog méér' 
soorten van verschillende geslachten bijgekomen, die zich op dezelfde ma
nier gedragen.
In het algemeen werken ook tijdens de rust- en kiemtijd der zaden zelfwerk
zame en op-gang-gebrachte processen op elkaar in. Zo kiemen de zaden van 
vele tropische planten meteen, terwijl die van planten uit ons klimaat vaak 
een langere rusttijd vóór de ontkieming nodig hebben. Daaruit resulteren 
duidelijke oekologische (4) betrekkingen t.o.v. het klimaat. Zo moeten de 
zaden van vele alpenplanten bijvoorbeeld éérst een vorstperiode doorstaan 
vóór ze tot ontkieming kunnen komen; andere zaden, daarentegen, kiemen 
uitsluitend óf in 't licht óf in ’t donker óf slechts binnen bepaalde tempera- 
tuur-grenzen.
Het feit, dat zaden in het algemeen pas buiten de vrucht ontkiemen, laat zich 
verklaren uit de aanwezigheid van remstoffen, ook wel blastokolinen (2) ge
noemd. Deze spelen als tegenstoffen der groeistoffen een essentiële rol. 
Als groeistoffen kennen wij auxine - een organische, éénbasisch vetzuur - 
met de struktuurformule C18 H32 05  (3) en ethyleen (4). Een verhoogde auxine- 
productie wordt ook door B-indolyl-azijnzuur (5) (heteroauxine) opgeroepen. 
Van de remstoffen of blastokolinen, die vooral bij de zaadkieming een rol 
spelen, kunnen we cumarine en parasorbinezuur noemen. Dergelijke blasto
kolinen zijn niet alleen in de vrucht en het vruchtvlees aanwezig, doch be
vinden zich eveneens in de zaadhuid. Blijkbaar bestaat er tussen de rem- en 
groeistoffen in het algemeen een evenwichtig verband, waardoor het op gang 
brengen van de zaadkieming gewoonlijk pas dan kan plaats vinden, wanneer 
het zaad de vrucht verlaten heeft.
Laten we ons nu met de oplossing van het zaadkiemingsprobleem in de vrucht 
bezig houden aan de hand van twee voorbeelden, die in de loop der tijd door 
plantkundigen werden bestudeerd.
1e waarneming: Bij de orchideeën levert een schimmel de aktieve stof van-
dophytine, die men tot de hormonen kan rekenen, en die een kiemprikkel 
aan de orchidee-zaden afgeeft.
2e waarneming: Kieming binnen de vrucht treft men als verschijnsel bij
enige mangroveboomsoorten aan. Dit noemt men viviparie. Bij de Rhizophora 
bijvoorbeeld, komt de kiemplant met zijn stevige radicula (6), waaraan een 
lange hypocotyl (7) zit, uit de nog aan de boom hangende vrucht te voorschijn.
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Dit aanzienlijke gewicht doet een loodrechte val ontstaan, waardoor de wortel 
in de modder boort. Daardoor wordt het verder wegzakken der afgevallen 
vruchten of zaden verhinderd. Welke konklusies kan men uit deze waar
nemingen trekken? In de natuur geschiedt niets zonder diepere zin. De kie
ming van orchidee-zaden is op grond van hun bijzondere zaadbouw pas 
mogelijk geworden met de hulp van schimmels.
Ook bij de mangrove is de viviparie slechts ontstaan om het behoud van de 
soort onder deze specifieke oekologische omstandigheden te waarborgen. 
Deze uitingsvormen zijn daarom voor deze planten van levensbelang.
Nu kunt U zich natuurlijk afvragen in hoeverre de bij enige kaktusgeslachten 
optredende viviparie-gevallen van levensbelang zijn.
Ondubbelzinnnig zal dit probleem slechts door die kaktusonderzoeker kunnen 
worden opgelost, die direkt op de vindplaats der kaktussen intensieve en 
omvangrijke studies kunnen doorvoeren.
Te hopen is, dat aan de bestudering van zaadkieming in de vrucht bij kak
tussen op hun vindplaats méér aandacht zal worden geschonken.

Kurt-Tucholsky-str. 61 232-GRIMMEN, DDR.

Noot van de redactie: De oekologische omstandigheden zijn in de natuurlijke groeigebieden van de 
kaktussen volkomen verschillend van die waaronder wij deze planten kweken. In de duizenden vruchten 
die ik op mijn reizen door Zuid-Amerika vond, werd geen enkele keer kieming in de vrucht aange
troffen. Naast de vogels slepen de vele miersoorten de zaden weg, dikwijls reeds voordat de 
vruchten gedroogd zijn. Vooral het rijpingsproces der vruchten geschiedt veel sneller dan bij ons, en 
kieming in de vrucht zal slechts bij uitzondering voorkomen.

Toelichtende noten van de vertaler:

1 . oekologisch; dit woord geeft aan: een afhankelijkheid van heersende milieu-faktoren; in dit geval 
noemt de schrijver het klimaat. In het algemeen echter: aan alle problemen, die verband houden 
met de betrekkingen tussen alle omringende faktoren als flora, fauna, grondsoort, PH, aanwezigheid 
van water, klimaat (inklusief hoogte enz.), aldus: een wisselwerkende invloed van alle milieu- 
bepalende faktoren, welke voor één bepaald (specifiek) plaatselijk biologisch evenwicht zorgdraagt. 
Dit gevoelig opgestelde natuurlijke evenwicht kan door een ogenschijnlijk kleine ingreep op de 
lange duur zeer grote gevolgen hebben met als oorzaak: de verbreking van het sinds lang ingestelde 
biologisch evenwicht. Zulk een evenwicht-verstoring herstelt zich uiterst langzaam, en zo deze niet 
optreedt, gaat dit zeer geleidelijk doch onafwendbaar over in een onherstelbare verarming of 
verdwijning van de inheemse fauna en flora. Soms, indien er een nieuw evenwicht ontstaat, komt 
een andere (aan de nieuwe omstandigheden aangepaste) uitheemse en dus relatief vreemde flora 
daarvoor terug. In de regel is de fauna echter verdwenen en komt niet terug. De fauna is 
gevoeliger voor veranderingen dan een flora.
2. blastokolinen een voor mij onbekend begrip. Ik vermoed echter, dat de schrijver die groep 
stoffen bedoelt, die we in het algemeen kennen onder de naam: gibberellinen, doch zeker ben ik 
daar niet van, daar gibberellinen juist groeistoffen zijn en hij later cumarine en parasorbinezuur 
noemt. Nu is het wetenschappelijk wel reeds bewezen, dat in feite groeistoffen óók vaak remstoffen 
zijn: dat is nl. afhankelijk van een koncentratie-verschil in de plant of in het zaad aan deze stoffen. 
Bij relatief lage koncentratie: uitingsvorm als groeistof, bij relatief hoge koncentratei: uitingsvorm 
als remstof. Het is maar hoe het zich manifesteert.
3. C i8H32O5 is geen struktuur-formule (zoals de schrijver dat zegt), maar een totaal-formule of 
empirische formule. De formule zegt nl., in het geheel niets over de struktuur van de stof: het kan 
de aanduiding zijn van een oneindige grote reeks stoffen. Ik heb echter het woord "struktuur- 
formule”  van de schrijver aangehouden in de vertaling, daar het ter verantwoording van hem is. 
Het genoemde auxine zou mogelijk een van gibberellin-zuur afgeleide verbinding (=  stof) kunnen zijn.

4. ethyleen is een gas en heeft de empirische formule C2H4 en de struktuurformule H 2 C = C H 2 .

5. B-indolyl-azijnzuur =  indol-3-azijnzuur. Het wordt zowel als auxine en als heteroauxine aangeduid. 
Het gevoelsverschil is nl. onduidelijk en daarom voor vele schrijvers en onderzoekers van geen 
belang.
6. radicula is de kiemworteltop en kiemwortel, welke stevig is om de grond binnen te dringen.
7. hypocotyl is het gedeelte van de kiemplant tussen de wortelhals en de zaadlob (-ben).

Algemene opmerking: Mangrovebomen horen tot de onderklasse Rhizophora, moeras- en modder- 
planten, welke met hun stelt- en adem-wortels vaak aan de stranden van tropische kusten groeien 
en op deze wijze de eroderende werking van het zeewater op het land tegengaan en zelfs de 
landwinning door hun vlechtwerk van wortels bevorderen. De slib kan dan niet wegstromen.

Vertaler: P. H. PASMAN, Juno 20, Veldhoven.
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Oktober

De tijd  is nu aangebroken om de succulenten en met name de cactussen op 
de w in ter voor te bereiden. Het w ater geven w ord t beperkt en tegen het einde 
van de maand w ord t hiermede geheel gestopt. Van alle planten, die niet in 
de kamer worden gekweekt, worden de potten schoongemaakt, plastic potten 
geven al heel weinig problemen wat d it betreft, en eventueel w ord t het mos 
en onkruid boven op de aarde verw ijderd, d it laatste eveneens bij de kamer
planten.
Zaailingen en gevoelige planten zetten we op een wat warm er plekje. Men 
moet echter niet té bang zijn voor wat koude (vooral als deze droog is) 
mits de volgende dag gezorgd w ordt voor een verhoogde tem peratuur. Het 
weer kan met zich meebrengen, dat het naar binnen halen van de planten 
vroeger moet geschieden. Men houde het weer dus scherp in de gaten. V oor
al aanhoudende koude regens en mist kunnen to t het nemen van maatregelen 
dwingen.
Indien men de planten van buiten haalt, dient men goed te letten op de aan
wezigheid op o f onder de potten van slakken en ongedierte, die verw ijderd 
en gedood moeten worden.
De planten verlangen ook verder naar zoveel m ogelijk licht en frisse lucht, 
maar men moet ze droog houden en vrijw el geen w ater geven. Funest voor 
het uiterlijk, de habitus, van de plant is, als ze gedurende de w in ter aan het 
groeien gaat, bepaalde in de w in ter bloeiende soorten uiteraard uitgezonderd. 
Speciaal de soorten namelijk die in de w in ter bloeien vragen extra veel zon 
en licht. O ntw ikkelen de knoppen zich bij deze w interb loeiers slecht, of 
dreigen ze geheel met de groei op te houden, dan kan men deze planten 
met lauwwarm w ater bespuiten, o f men plaatst ze met pot en al gedurende 
een half uur in w ater van 30-40 graden Celcius. Het stagneren van de knop
pen w ordt meestal veroorzaakt door w isseling van het weer en door de ver
andering van de vochtigheidsgraad van de lucht. Gevoelige cactussen, die 
we in de kamer een plaatsje w illen geven, krijgen iets meer water. In de 
kamer komen de planten gem akkelijk onder het s to f en daarom is het beter 
ze in. een kamerkasje te plaatsen.
In de loop van deze maand rijpen nog vele vruchten, die men gele idelijk 
aan kan oogsten. Indien men met het zaaien wacht tot het aanstaande voor
jaar dan kan men de zaden beter in de vruchten laten zitten, maar deze moe
ten dan wel gedroogd worden. Men kan natuurlijk ook deze zaden of vruchten 
o f een gedeelte ervan naar het clichéfonds zenden. In het algemeen schijnen 
de zaden in de vruchten beter hun. kiem kracht te behouden.
In oktober kunnen bloeien een aantal soorten en hybriden van de zogenaamde 
Epiphyllums.
De bedoeling van de nu voortaan voor een jaar verschijnende aanwijzingen 
is om de lezers attent te maken op het verrichten van bepaalde handelingen 
en vooral om te bevorderen, dat men zelf scherp oplet. Het kweken van 
planten, evenals het verzorgen van dieren, vraagt doorlopende attentie. V o l
ledige behandelingsregels zijn niet te geven.
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S p ijk e rs  m et kop pen  s la a n  !

De kritiek, die men na een publikatie over zaaiproeven steevast moet ver
wachten, is:

het aantal zaden was te klein; men moet uitgaan van grotere 
zaadaantallen, zo op zijn minst 100 en liefst 1000 of meer.

Zulk een voorbarige en vaak onjuiste kritiek weerhoudt velen ervan hun 
proefresultaten weer te geven. Voor goed-gerichte proeven behoeft een 
dergelijke kritiek niet op te gaan, doch helaas lijkt dit velen onvoorstelbaar, 
daar zij vaak zonder meer de beweringen van voorgangers braaf navolgen, 
hoewel zij dat zullen weigeren te erkennen. En zich afvragen of deze bewerin
gen voor elk afzonderlijk geval steekhoudend zijn, komt niet bij hen op. 
Dergelijke clichés zijn dood-doeners, die het helaas vaak nog dóen ook, 
daar anderen hier niet direkt iets tegen in kunnen brengen. Het is in de regel 
inderdaad moeilijk dergelijke vooroordelen te kunnen weerleggen. Daarmee 
zullen we nu een begin maken.
Vraag:
Móet nu perse worden uitgegaan van grote zaad-aantallen?

Mijn antwoord:
Nee. Dat hangt geheel van de aanpak of proefopzet af.
De noodzaak daarvan wordt geheel bepaald door het aantal aanwezige be
kende en onbekende faktoren, die op de uitvoering en resultaten van de 
proef inwerken. Deze invloeden noemt men kausale relaties. Vóór we verder 
gaan, zal ik eerst enige definities geven:

Kausale relaties:
(oorzakelijke verbanden) zijn faktoren, die het verloop en de uitslag van een 
proef bepalen (beïnvloeden). Men noemt zo ook wel: variabelen of parameters.

één-veel-relaties:
houden in, dat, wanneer het proefresultaat (de uitkomst) geldt voor een be
perkt aantal proefexemplaren (bv. 10-100), dit procentueel eveneens geldt 
voor grotere aantallen (bv. 1000-1000000).
Ook een veel-één-relatie bestaat nog.

signifikante faktoren:
zijn duidelijk op de voorgrond tredende faktoren, die de uitslag van de proef 
primair beïnvloeden.
Een kausale relatie kan héél goed een signifikante faktor worden, indien maar 
bewust (opzettelijk) alle (of bijna alle) andere bekende en onbekende fak
toren (invloeden, kausale relaties, variabelen, parameters of hoe U ze maar 
noemen wilt) worden buitengesloten. En juist bij zulk een proefopzet, kan 
men volstaan met een kleiner aantal proefexemplaren!

BOEIT DIT VERHAAL U HIER NOG? HET IS IN UW BELANG

Kortweg kan men een proef op 2 (uiterste) manieren aanpakken:
1° alle of een groot aantal kausale relaties laten voortbestaan:

voor dergelijke proeven is een groot aantal proefexemplaren noodzakelijk. 
2 °  vrijwel alle of alle mogelijke kausale relaties buitensluiten (bewust laten 

vervallen) op één na, nl. die faktor welke we in onze proef willen bestu
deren (in dit geval: signifikante faktor):
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voor zulk een proef zijn slechts een betrekke lijk  gering aantal proefexem 
plaren voldoende! Velen zullen daarvan opkijken, maar tóch is dat zo. 
Niemand houdt U echter tegen om veel exemplaren te gebruiken, maar 
het hóeft niet!
Het is een geluk, dat deze m ogelijkheid bestaat, daar anders verspilling 
van tijd, moeite, geduld en geld onoverkom elijk en een snelle wetenschap
pelijke vordering onm ogelijk zou zijn. Neemt U maar gerust aan: op labora
toria geschieden proeven niet met veelvouden van proefexemplaren, in
dien de noodzaak daar niet toe bestaat. Een twee- of drie-voud is vaak 
méér dan voldoende; zeker te r verkrijg ing van een proefinzicht of een ge
middelde.
Er bestaan een aantal kontroles op de ju istheid van een proefopzet en de 
daaruit gevonden resultaten:

a) Hebben we inderdaad (vrijw el) alle ongewenste kausale relaties buiten
gesloten? Dat antwoord vo lg t u it de proefuitkom sten. Indien het procen
tuele verschil in uitkom st tussen twee paralle l-verlopende proeven (bv. 
een kontrole- o f b lanko-proef naast de proef, waarin we de te bestuderen 
kausale relatie ve rw erkt hebben) groot is, bv. 0-20% respektieve lijk  100- 
80%, dan is de kausale relatie inderdaad een signifikante fakto r geworden 
en is de proefopzet (gebruikm aking van weinig proefexem plaren) verant
woord en juist.
B lijken echter beide paralle l-uitkom sten ongeveer tussen de 30 en 70% 
(of zelfs tussen de 40 en 60% ) te liggen, dan heeft men hier te maken met 
een zgn. spreidingsmaximum (volgens de Gausse kromme) en heeft men 
één o f meer onbekende kausale relaties nog over het hoofd gezien. Deze 
moeten bij een proefherhaling nog worden buitengesloten; ó f (indien dat 
onm ogelijk is) men is genoodzaakt dan een groot aantal proefexemplaren 
te gebruiken.

b) De proefopzet w ordt onweerlegbaar ju is t geacht, indien een proefher
haling (ongeveer) dezelfde uitkom st oplevert (dupliceerbaarheid).

c) W orden aan de hand van gevonden resultaten voorspellingen gedaan om
tren t hierna-volgende proeven en blijken die inderdaad met de w erkelijke 
nieuw gevonden uitkomsten te kloppen, dan vo lg t opnieuw de ju istheid 
van de proefopzet, maar tevens de theorie (gedachte), die daarachter 
schuilt.

Verdediging van mijn experim ent betr. koude-vocht-voorbehandeling (vernili-
satie) van Turbinicarpus- (o f Toumeya-) zaden (Succulenta nr. 5 - mei 1970,
pagina 67).

U itsluiting der kausale relaties:

1° zand als substraat (geen humus en daarin aanwezige organische stoffen, 
geen klei en daaruit voortvloeiende kolloïdchem ische invloeden, geen aan
liggend substraat-kontakt door korre ls truktuur daarvan en onbedekt laten 
der zaden; zand is een vrijw el niet-verterende, chemisch neutrale stof).

2° superol-ontsm etting (geen of verw aarloosbaar kleine bakterië- en schim- 
mel-invloeden).

3° aanhouding van een door voorgangers gevonden optimale zuurgraad.
4° forse doorspoeling (aan zand en zaden eventueeel geabsorbeerde che

mische stoffen zijn vrijw e l geheel verw ijderd).
5° maximale aanvangs-vochtgehalte van zand (méér kan er niet in en ver

schillen in vochtgehalte zijn onmogelijk).
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Samengevat:

We hebben uitsluitend te maken met zandkorrels, zaden en een superol-op- 
lossing van één bepaalde zuurgraad.

Kausale relatie:

Voorbehandelingstemperatuur der vochtige zaden.

Kiem-resultaten:

resp. 100%, 0% (eerste proef) en 100% (tweede proef).
Beter kón het eenvoudig niet! De zaad-aantalien bij deze proeven zijn vol
doende en toelaatbaar!
Ik noem Turbinicarpus lophophoroides (Werd.) Bravo & Marsh. =  A. 
en noem Turbinicarpus polaskii Backbg. - B.

Konklusies:

Zaad A is kiemkrachtig en onafhankelijk van koude-vocht-voorbehandeling. 
Zaad B is NIET kiemkrachtig. De kausale relatie koude-vocht-voorbehandeling 
kon déarom hiervoor NIET worden nagegaan. Signifikant is hier: NIET kiembaar! 
De voorgeste'de konklusie (de enige, die ik ’misschien’ zou mogen trekken), 
dat zaad A beter bestand zou zijn tegen koude-vocht-voorbehandeling dan 
zaad B, is VOLKOMEN ONJUIST, want dat kón niet eens worden bewezen! 
Daar geen enkele B-zaad bij mijn eerste proef is ontkiemd, zelf niet bij een 
kontinue behandeling bij kamertemperatuur! Dat duidt op wanbegrip, ver
draaiing der feiten en lijkt erg op opzettelijke misleiding.
Trouwens, deze opmerking was nog strijdig óók met een vorige bewering. 
Voor zulk een konklusie zou WEL een klein zaad-aantal toelaatbaar mogen 
zijn? Contradictio in terminis. Wat moet ik van het artikel in Succulenta nr. 7 
juli 1970, p. 107 denken?
Zeker, de resultaten gelden uitsluitend voor deze beide zaadsoorten. We kun
nen echter wel reeds de voorspelling wagen, dat andere Turbinicarpus-zaad- 
soorten aan deze normen zullen voldoen, hetgeen reeds door velen wordt 
geaccepteerd. Of de kiembaarheid der zaden van Toumeya papyracantha (Eng.) 
Br. & R., Navajoa peeblesiana (Croizat) Marsh. resp. fickeisenii Backbg. (en 
dan denk ik eveneens aan die van Sclerocactus, Pilocanthus, Utahia, Coloradoa 
en andere uit Noord-Amerika afkomstige geslachten) door een koude-voor- 
behandeling positief beïnvloed kan worden, daar ben ik nog niet zo zeker van. 
De noodzaak van een koude-voorbehandeling (in droge of vochtige omstandig
heden) staat nl. niet zó heel sterk, daar ik nog nergens grote kiemresultaten 
volgens een dergelijke werkwijze heb vernomen.
Wilt U nu per se tóch nog een koude-voorbehandeling toepassen, dan adviseer 
ook ik U dit met droge zaden te doen. Dat is nog gemakkelijk óók, het sluit 
fouten uit en kan zonder enig risiko geschieden bij -10 tot -15° C. in het diep
vriesvak van een ijskast, daar droog zaad hogere, maar vooral extreem lage 
temperaturen met gemak doorstaat. Dat is proefondervindelijk door biologen 
van naam reeds bewezen. Indien er tóch invloed op de kiemkracht bestaat, dan 
zal dat bij -15° C. béter inwerken dan bij 0° of +4° C. Voor droge zaden: geen 
bezwaar.
U doet dan gewoon de ongeopende, pas ontvangen zakjes zaad in een plastik 
zakje of doosje gedurende 1-11/ 2 maand in de ijskast en zaait, na ontsmetting, 
volgens Uw huidige inzicht bij kamertemperatuur. Een slecht kiemresultaat 
kan hierbij uitsluitend aan andere invloeden geweten worden en niet aan de
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droge diepvriesbehandeling. Maar o f zoiets noodzakelijk is, is punt twee. Zon
der droge koudebehandeling kunnen best dezelfde resultaten betreffende de 
kiembaarheid bere ikt worden.

Twee andere gevolgde werkwijzen wil ik h ierbij nog zijdelings vermelden:
a) kieming na opensnijden o f laten barsten der zaadhuiden (een forse in

greep!) O f de kiemplanten na deze behandeling levensvatbaar zijn, is een 
geheel andere zaak. Ik kan U het artikel van Dr. Manfred Hartl in Kakteen 
u. andere Sukkulenten nr. 8 - aug. 1967, p. 155 warm aanbevelen.

b) toepassing van groe isto ffen en/of antib iotika: de resultaten daarmee zijn 
nog in nevelen gehuld.

KORTE MEDEDELING

Dit voorjaar heb ik een aantal m oeilijk-ontkiem bare soorten gezaaid, waarbij 
ik echter bewust een aantal handelingen tege lijkertijd  met het zaad heb uitge
voerd (rem stofverdunning, toepassing van groeistoffen, vernalisatie, toevoe
ging van bepaalde zuren, forse ontsm etting e.d.), zodat er teveel kausale re
laties zijn ingevoerd. Daarom kan ik er niet veel zinnigs over zeggen. Waarom 
ik genoemde handelingen tege lijk  heb gedaan? Wel, ik dacht, dat ze alle 
positie f de ontkiem ing zouden bevorderen en, aangezien de zaden zeldzaam, 
m oeilijk  te verkrijgen en re la tie f duur waren, w ilde ik koste-wat-kost enige 
zaailingen verkrijgen en ging ik geheel af op alles, wat reeds op d it gebied 
als m ogelijk positie f-w erkend is gevonden. Helaas bleek achteraf de zuurgraad 
van mijn substraat ca. pH =  8 geweest te zijn en na forse zuurspoelingen 
(pH =  3) te lkens op éérstgenoemde pH-waarde terug te komen: een verkeerde 
substraat-keuze, een netelige zaak. De kiemresultaten waren dan ook bedroe
vend en tóch vielen ze mij na zulk een ontlu istering buitengewoon mee:
11 verschillende soorten, 197 zaden, waarvan 36 ontkiemd (ca. 18%) en dan is 
deze score nog te danken aan het re la tie f hoge kiem resultaat van Ancistro- 
cactus scheeri (SD.) Br. et R. (27 zaden, waarvan 15 ontkiemd). Anders zou 
de score slechts 12% zijn geweest.
M ogelijk, dat Ancistrocactus scheeri veel ellende kan doorstaan: basische 
grond, extreme tem peraturen en vochtigheid. Ik weet, dat verschillende onder
zoekers hem als w interhard (voor Europa) aangeven, doch zó extreem? Is dat 
zo? Kan iemand een beschrijving van de klim atologische en bodem-fysische 
omstandigheden van de standplaats van deze soort aangeven? Liefst zo uit
voerig mogelijk.
Trouwens, Sclerocactus polyancistrus (Eng. & Big.) Br. & R. kan óók behoorlijk 
wat hebben:
10 zaden, 3 ontkiemd, w orte lecht nog 1 in leven, lengte zaailing na v ie r maan
den ca. 2 cm.
Van twee soorten, die geen vernalisatie hebben doorstaan, maar d irekt bij 
normale tem peratuur zijn gezaaid:
Navajoa peeblesiana Croizat
10 zaden, 3 ontkiemd, w orte lecht nog 1 in leven.
Pilocanthus paradinei Backbg.
10 zaden, 10 ontkiemd, w orte lecht nog 7 in leven.
Kunt U zich nu mijn wantrouwen tegen vernalisatie indenken? Goed, ik heb 
hierbij een afw ijkende manier van zaaien en behandeling gevolgd, maar alles 
geschiedde bij kamertemperatuur. Na een (volgens mij) te vroege verspening 
heb ik verm oedelijk  daarbij wat tere w orte ls beschadigd en zijn h ierbij enige 
zaailingen verloren gegaan (schimmelaantasting via de wortel is denkbeeldig).
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Deze soorten zijn (volgens zeggen) gevoelig voor de geringste wortelbescha- 
digingen. Daarom moet ik mijn werkwijze in het vervolg wat herzien en publi
ceer ik nog niets daarover.
Er zou weer eens kritiek loskomen . . . Vandaar.
Komende winter zal ik misschien weer mijn krachten daarop botvieren. 
Tenslotte: Laat U zich niet afschrikken door wat anderen zeggen. Publiceer 
eens Uw resultaten met deze moeilijk kiembare en moeilijk wortelecht houd
bare kaktussoorten. We kunnen er alle wat van opsteken. Kom er maar mee 
voor de dag.

P. H. PASMAN 
Juno 20, Veldhoven

Een  re is  m et F r ie d rich  R itter
la n g s  de  k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru  (III)

A. F. H. BUINING

Hoog in deze eenzame wereld moesten we temidden van rotsen en losse 
steenslag weer in de wagen overnachten. Het ging al aanmerkelijk beter. 
De volgende dag vonden we nog Trichocereus chilensis var. eburneus, 
Tr. serenanus, Pyrrhocactus vallenarensis, P. dimorphus, Neoporteria clavata 
en de variëteit procera, N. microsperma met de variëteit serenana.
Verder weer noordelijk rijdend vonden we de groeiplaats van Neoporteria 
wagenknechtii met haar prachtige diep donkerrood gekleurde bloempjes. 
Het merkwaardige is ook hier weer het geval, dat op de meest onverwachte 
momenten deze betrekkelijk kleine bolvormige cactussen zo in wat rots
spleten of boven op bijna onbereikbare rotsen in ogenschijnlijk volkomen 
dorre droogte groeien. Uitsluitend door de grote terreinkennis van Ritter 
vonden wij de meest interessante kleine soorten.

De twee planten 
zijn Copiapoa co- 
quimbana var. cho- 
rosensis Ritter, de 
enkele plant Pyrr
hocactus simulans, 
allen op 400 m 
hoogte.

Foto Buining
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Zelf had ik mij altijd een voorstelling van deze kustgebieden gemaakt als van 
een wat droog dor strandgebied met op de oostelijke achtergrond de Andes- 
bergen. Maar deze voorgebergten van de Andes komen tot dicht, soms geheel 
bij de zeekust voor. Des te verder wij noordwaarts reden des te droger werd 
het en zo waren wij weldra gekomen in de beroemde en beruchte Atacama- 
woestijn. De zogenaamde 'Pan Americana’ asfaltweg ging weer dicht langs 
de kust, dan weer veel verder landinwaarts, de ene berg op de andere af. 
Op bepaalde passen vonden we interessante soorten cactussen. Dan weer 
op een berg op de steile hellingen of in een totaal verdroogd dal van eert 
vroegere rivier of riviertje waar we lange tijd zoeken naar vaak hele kleine 
plantjes. Zo vonden wij Trichocereus spinibarbis, Copiapoa coquimbana var. 
chorosensis en Pyrrhocactus simulans. De beide laatsten waren niet van el
kaar te onderscheiden zonder bloemen. We moesten dan ook lang zoeken 
voor we meenden de Pyrrhocactus gevonden te hebben geheel temidden van 
de Copiapoa. Bij het iets ontbloten van de dikke penwortel, bleek Pyrrhocactus 
een gele wortel en Copiapoa een grauwe wortel te hebben. Ook het vinden 
van Pyrrhocactus trapichensis was een hele opgave. Het plantje met de grote 
dikke penwortel zit totaal verscholen tussen de rotsen of is bedekt met 
steengruis.

2e RUILBEURS
REGIO ZUID-WEST NEDERLAND

Ongeveer 1 jaar geleden hielden de afde
lingen West-Brabant, Zeeland, Gorcum, 
Dordrecht en Tilburg bij wijze van expe
riment hun 1e ruilbeurs in een van de 
zalen van hotel Merks te Roosendaal. 
De opkomst was dusdanig, dat de be
sturen van genoemde afdelingen het aan- 
durfden om op zaterdag 22 augustus een 
2e ruilbeurs te organiseren en uit de 
deelname aan deze beurs mag geconclu
deerd worden, dat dergelijke gebeurte
nissen ook door de leden op zeer hoge 
prijs gesteld worden.
Hoewel de zaal behoorlijk ruim genoemd 
mag worden, was er al snel gebrek aan 
ruimte, want het aantal belangstellenden 
zal niet ver van de 100 verwijderd zijn 
geweest. Juist het feit, dat er geen zee 
van ruimte was, gaf deze bijeenkomst 
van succulentenliefhebbers een gezellig 
tintje, zodat het naar mijn mening niet 
nodig is om bij een volgende gelegenheid 
naar een grotere lokaliteit om te zien. 
Ook deze keer bleek weer zeer duidelijk, 
dat vooral de beginnende liefhebbers een 
flinke stoot voorwaarts kunnen krijgen, 
ook al hebben zij zelf niet veel aan te 
bieden. Er zijn altijd wel collega's aan
wezig, die een aantal zaailingen mee
brengen om daardoor nieuwe planten in 
hun bezit te krijgen door ruil, maar blij 
zijn als ze het overtollige goed 'bij het

scheiden van de markt' aan een begin
nend liefhebber kunnen afstaan, zodoen
de meer ruimte in hun eigen verzameling 
scheppend om de nieuwe aanwinsten 
kwijt te worden.
Hoewel verreweg het grootste gedeelte 
van de aanwezigen uit cactophielen be
stond, verdient het streven van de heer 
Noltee om de liefde voor de Mesems 
uit te dragen wel een eervolle vermel
ding. De meesten van ons zijn onbekend 
met deze plantjes althans met de prach
tige kleuren ervan, en de heer Noltee 
dwingt ons door zijn aanwezigheid met 
een bak vol steentjes er aandacht aan 
te schenken, zodat hij in de toekomst wel 
op een aantal bekeerlingen mag reke
nen.
Speciale vermelding mag ook wel het 
feit, dat oen aantal vrienden uit ons zui
delijk buurland de moeite had genomen 
om met planten naar Roosendaal te ko
men en ijverig aan de ruilbeurs deel te 
nemen, ik meen dat het ook voor hen 
geen windeieren gelegd heeft.
Omkijkend naar onze 2e ruilbeurs meen 
ik te mogen stellen, dat de 5 afdelingen 
de ingeslagen weg moeten blijven volgen, 
misschien zelfs op nog meer terreinen 
tot samenwerking moeten zien te komen. 
Dit kan de belangstelling, ook bij hen die 
nog geen lid zijn, alleen maar vergroten.

J. Theunissen
van Goghlaan 98, Roosendaal
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VERZAMELBANDEN

Smaakvol uitgevoerde verzamelbanden, 
voorzien van het opschrift SUCCULENTA, 
waarin op eenvoudige wijze twaalf num
mers blijvend bevestigd kunnen worden, 
kunnen worden besteld door overschrij
ving van f  5,45 per band op girorekening 
2040053 t.ri.v. F. J. van Leeuwen, 2e 
Maasveldstraat 8, Venlo-Blerick.
U krijgt de band dan franco thuis gestuurd 
met het jaartalnummer op de rug, mits 
U dit nummer bij bestelling opgeeft. 
(1960-1970).

NIEUWS VAN HET CLICHEFONDS

Het is weer zo ver, er wordt al weer ge
werkt aan de nieuwe zaadlijst voor het 
Clichefonds.
Is er door U ook al zaad geoogst of nog 
niet, doet U dit dan, wij wachten er op, 
omdat de zaadlijst ook dit jaar weer zo 
vroeg mogelijk uit kan komen.
De zaadlijst moet één november klaar 
zijn, en wij hopen ook dit jaar weer op 
veel medewerking van onze leden.

W. Ruysch, Brinkstraat 49, 
Bennekom

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Leden van Succulenta, die hun lidmaat
schap voor 1971 niet wensen te verlen
gen, worden er aan herinnerd, dat het 
lidmaatschap moet worden opgezegd 
v ó ó r  1 d e c e m b e r  1970, schriftelijk 
aan de ledenadministratie van Succulen
ta, Koningsweg 2, Beekbergen, én aan 
het bestuur van de afdeling, waartoe het 
lid behoort.

Secretaresse Succulenta

CONTRIBUTIE-BETALING

Helaas zijn er nog leden die hun contri- 
butie-1970 niet hebben betaald. Indien 
14-dagen na het verschijnen van dit num
mer Uw betaling niet binnen is, ziet het 
bestuur zich genoodzaakt de toezending 
van het maandblad stop te zetten.

Secretaresse Succutenta

Lijst van nieuwe tijdschriften:

BC 2 Cactusvrienden, 9e jaargang '69 
M 1 The journal of the Mammillaria

Society, 1961-1962 (niet compleet) 
M 2 The journal of the Mammilaria 

Society, 1968
S 38 Succulenta, 1968/1969 

J. Ch. A. Magnin

Bijschrijvingen Nederland

Mevr. A. Eizema-Plantinga, Weaze 58, 
Oldeboorn Fr.
Mevr. Coutinho, Overbrugkade 107, 
Voorburg
Mevr. J. A. Bieler-Reintjes, 
Clavacymbelstraat 68 B, Maastricht 
Mevr. J. Holst, Toterstraat 20, Oerle 
J. G v. d. Haak, Vooruitgangstr. 132, 
Haarlem-0
F. D. Beuker, Antwerpsestraat 30,
Bergen op Zoom
Mevr. C. M. Bielok, Schubertstraat 21, 
Roosendaal N.B.
W. J. G. Kip, Malmédystraat 20, Breda 
F. Visser, Tuinstraat 77, Zaandam 
Fam. van Ooferen, Dorpstraat 18, 
Gelselaar gem. Borculo 
L. Hoekstra, Korenbloemweg 34,
Haren Gr.
H. Pras, Beneluxlaan 45, Stadskanaal 
H. Schipper, Steendijk 113, Assen 
A- W. Veen, Savornin Lohmanplein 10A, 
Groningen
J. G. Veening, Kerkstraat 41, Haren Gr. 
N. C. Kranenburg, Hoonaartstraat 66, 
Hellevoetsluis
E. Bosch, Graaf v. Bronkhorststraat 1, 
Gronsveld
Hr. Bersselaar, Pr. Bernhardlaan 81,
Best
H. M. Limberg, Smitsweg 345, Soest 
J. v. d. Flier, Urbanuslaan 1, Dordrecht 
J. V. M. Léger, Dr. Nolenslaan 22,
Melick
J. Bertelkamp, Nassaukade 57 III, 
Amsterdam
R. A. Vonk, Gartstraat 50, Maurik bij Tiel 
Mevr. E. E. Essers-Weichmann, 
Hokkelenbergstraat 8, Brunssum 
R. H. Lichthart, Het Hoogt 8, 
Amsterdam-Nieuwendam 1121 
. H. Teuben, Gorechtkade 92, Groningen 
A. Vogt, Woestijgerweg 80, Amersfoort 
Bert van Es, 's-Gravenweg 582,
Rotterdam
C. Versteeg, Boomgaardstraat 25, 
Papendrecht
J. v. d. Woude, Catharina van Heenvliet- 
straat 12, Naaldwijk 
Mevr. J. E. Volkers-van Lankeren, 
Sneeuwbalstraat 113, 's-Gravenhage 
Mevr. E. M. Kuyer-Mahlman,
Azaleastraat 27, Hattem

Bijschrijvingen buitenland:

John R. Chapman, 5 The Crescent, 
Rauceby Hospital, Sleaford,
Lincolnshire, England 
Prof. Dr. L. Diers, Botanisches Institut 
der Universitat Köln, Gyrhofstr. 15, 
5000 Köln-Lindenthal, B.R.D.
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D. B O U W M A N Succulentenkwekerij

Import - Export H. van DONKELAAR

GROTE SORTERING CACTUSSEN Werkendam - Tel. 01835 - 430

EN PRIMA VETPLANTEN Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen.

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Tel. 01740-5168 Zondags gesloten.

^  H. E. BORN DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

A lle s  voor de cactusliefhebber. Postbus 210 -  Venlo
O rchideeënkwekerij.
G ratis  catalogus. &

\ 7  D-5810 W itten, Deutschland
\ — /  Postfach 1207 Drukker van "Succulenta”

WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

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 ƒ 3,50 per postw issel 
o f s torting op postrekening 70806 t.n.v. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, 
Koningsweg 2, Beekbergen.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

Vice-Voorzitter:

Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

Redacteur: W. STERK, Wevestraat 89, Stiphout 
(post Helmond). Tel. 04920 - 23903.

Waarnemend redacteur: A. F. H. Buining, Burg. 
de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.).

B ibliothekaris: J. MAGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f 15,— per jaar met GRATIS maandblad ” Suc- 
culenta” .

Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Ter gedachtenis aan Mej. J .J .E . van den Thoorn, 
in leven erelid van Succulenta

Altijd is het maar een klein aantal leden 
die de ruggegraat vormen van een ver
eniging. Gedurende de veertig jaren 
van haar lidmaatschap was Mej. van 
den Thoorn één van die leden, welke 
met inzet van alle krachten Succulenta 
in vele functies gediend heeft.

Bij de oprichting van de Haagse afde
ling in 1926 werd zij benoemd tot secre
taresse. Al spoedig bleek dat zij de 
zeldzame gave bezat anderen te acti
veren tot medewerking aan het vereni
gingsleven; o.a. was zij het die de 
nogal eenzelvige heer Swüste er toe 
bracht zijn zeer belangrijke artikelen
reeks over de ultrasucculenten te 
schrijven.
In 1933 werd zij secretaresse van het 
hoofdbestuur. In de oude jaargangen 
van Succulenta vindt men de uitmun
tende jaarverslagen van die tijd. Door 

haar uitgebreide correspondentie kon zij in het lekenhoekje van Succulenta, 
dat zij van 1939 tot 1942 verzorgde, vele leden aan het woord laten komen, 
die dit uit zichzelf niet gedaan zouden hebben.
Haar organisatorische talenten kwamen onder meer tot uiting in de grote 
excursie van Succulenta naar Zuid-Frankrijk in 1954, die onder haar leiding 
stond en waaraan de deelnemers nog altijd de beste herinneringen bewaren. 
Het belangrijkste wat Mej. van den Thoorn ons nagelaten heeft is wel het 
'Clichéfonds', dat zij vanaf 1932 tot 1958 geheel alleen verzorgde. Aanvankelijk 
was het een Haagse aangelegenheid; enkele leden stonden zaden en zaailingen 
af om ten bate van Succulenta verkocht te worden.

Toen in de moeilijke dertiger jaren het ledental steeds daalde, groeide het 
clichéfonds en bracht de nodige gelden aan om het maandblad op peil te 
houden. Nadat Mej. van den Thoorn in 1958 het beheer neerlegde heeft het 
clichéfonds onaangename jaren doorgemaakt, maar tot ons aller vreugde is 
het thans weer in zeer goede handen.
De succulenten namen een grote plaats in haar leven in. Gedurende de laatste 
oorlogsjaren was haar mooie verzameling verhuisd naar een kas met brandstof- 
vergunning. In 1948 schreef zij in Succulenta: Toen ik enige jaren lang geen 
enkele succulent meer bezat, droomde ik soms van mijn kasje, maar het 
waren niet de bloeiende planten die ik dan terug zag, hoewel de mooiste 
aller bloemen, de Koningin van de Nacht, telken jare haar koninklijke en 
tegelijk tere schoonheid in mijn kas had ontplooid. Ik droomde van Noto- 
cactus leninghausii en de gouden gloed van haar bedoorning, van een veel
koppige Mam. bombycina, van Notoc. scopa, van een bak vol Agyroderma
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testiculare, van een groep Astrophytums. Er schuilt een betoverende kracht 
in deze planten, wie zich eenmaal met haar heeft bezighouden, kan er zich 
nooit meer aan onttrekken.'
Op 25 juni was het reeds vijf jaar geleden dat Mej. van den Thoorn op 
80-jarige leeftijd overleden is. Zij liet haar uitgebreide boekerij plus honderd 
gulden na aan onze vereniging.
Nadat voor de bibliotheek van Succulenta alle gewenste boeken daaruit 
genomen waren, werd de rest onder de leden verkocht voor ruim elfhonderd 
gulden.
Het hoofdbestuur besloot toen een speciaal Mej. van den Thoorn-nummer 
uit te geven, als eerbetoon en herinnering aan dit zeer verdienstelijk lid 
van Succulenta.

C. BOMMELJÉ

N otities o v e r  het g e s la c h t  C a ly m m an th iu m  R itter

WOLFGANG KRAHN

In het jaar 1962 beschreef Friedrich Ritter het hoogst interessante Cereus- 
geslacht Calymmanthium uit Noord Peru.
De diagnose in 'Kakteen und andere Sukkulenten’ is zeer uitvoerig en van 
uitnemende foto’s voorzien.
Reeds in het jaar 1957 werden zaden aangeboden van deze toen enige soort 
van dit geslacht. Toen nog uiteraard onder de provisorische naam Diplope- 
rianthium substerile. Deze geslachtsnaam duidt op een bloem met een dubbele 
kroon.

Calymmanthium fertile op de groeiplaats, oostelijk Balsas, Peru. foto: Krahn
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Intussen kon Ritter, tijdens een tweede bezoek aan de groeiplaats bloemen 
onderzoeken en vaststellen, dat de knop door een iets bedoornde, door het 
vruchtbeginsel gevormde beschermingsmuts, omhuld wordt. De knoppen 
hebben dus in het beginstadium hetzelfde karakter als een spruit.
Deze ontdekking was reden voor Ritter om de naam Diploperianthium te ver
anderen in Calymmanthium (= mutsenbloeier), om de bouw van de bloem van 
deze eigenaardige plant meer tot zijn recht te laten komen.
C. substerile groeit bij Pucara in het benedendal van Huancabamba, departe
ment Cajamarca, provincie Jaén en werd tot dusverre slechts in enkele exem
plaren aangetroffen.
Op mijn studiereis in het jaar 1964 verbleef ik enige tijd in het noordoostelijk 
departement Amazonas van Peru. De Calla-Calla bergen met hun regelmatig 
wisselende vegetatie bleken een waar dorado te zijn voor een plantenverzame- 
laar; een onberoerd en daardoor nog volkomen paradijs. Slechts enkele 
botanici als Weberbauer en Ritter kwamen tot dusverre in dit afgelegen gebied. 
Het bovenste deel van de bergrug is gehuld in een dicht nevelwoud. Boom
varens en lange gele trossen van verschillende orchideeën (Oncidium) brengen

164



de reiziger in verrukking. Naar mate men lager komt wordt het woud minder 
dicht en men krijgt een vrij uitzicht op het droge dal van de Maranon-rivier, 
de bovenloop van de Amazone. Het is een onvoorstelbaar en onvergetelijk 
panorama, in de diepte de chocolade bruine rivier, die zich door een kolossale 
bergwereld slingert in zuid-noord richting naar het oneindige oerwoud.
Hier werden verschillende nieuwe cactussen gevonden en op foto's vastge
legd. Een groep Cereus-achtigen kon met zekerheid, naar de uitzonderlijke 
bloemen, gedetermineerd worden als een Calymmanthium. Ik meende destijds 
een tweede groeiplaats gevonden te hebben van C. substerile, ca. 180 km 
zuid oostelijk van de vindplaats in het Huancabamba dal. Intussen had ook 
Ritter deze plant gevonden en ontdekt, dat het hier om een tweede soort ging 
en hij noemde haar Calymmanthium fertile Ritter. De beschrijving geschiedde 
in 1966 in Succulenta.
Alhoewel beide tot dusverre bekende soorten op de groeiplaatsen grote brede 
struiken vormen en een hoogte van drie tot zeven meter bereiken, kunnen ze 
desalniettemin aanbevolen worden aan bezitters van broeikassen met warme 
overwinteringsmogelijkheden. Bij een bezoek aan de bekende Cereus-verzame- 
ling van Dr. Cullmann in Marktheidenfeld kon ik zelfs een ca. 10 jaar oude 
zaailing met bloemen bewonderen.
Literatuur: Kakteen und andere Sukkulenten, 1962, p. 24-28 (C. substerile). 
Succulenta, 1966, p. 117 (C. fertile).

Noot:
Bij de standplaatsfoto van prof. Rauh in 'Die Cactaceae II', Backeberg, p. 984, 
Abb. 910 en in 'Kakteenlexikon', Backeberg, Abb. 46, is niet een Calymman
thium soort afgebeeld, maar Gymnanthocereus altissimus Ritter.

D e on td ekk ing  van  en ig e  E c h e v e r ia ’s  in B o liv ia
J. C. VAN KEPPEL en D. J. VAN VLIET

Nu de namen van twee nieuwe Echeveria-soorten die ik importeerde gepu
bliceerd zijn, wil ik vertellen onder welke omstandigheden ik deze planten 
vond in Bolivia. Van Keppel zal op mijn verhaal aansluiten met zijn commen
taar, waardoor het geheel voor liefhebbers van Echeveria’s van meer waarde 
zal zijn.
Toen mijn reisplannen in een vergevorderd stadium waren gekomen, verzocht 
van Keppel mij uit te zien naar Echeveria’s. Ik wilde aan dit verzoek gaarne 
voldoen, want ik begreep dat de veel te weinig beoefende vetplantenliefheb
berij, nodig een injectie moest hebben met nieuwe vondsten. Het is toch 
algemeen bekend dat de rage in nieuwe planten, de cactusliefhebberij enorm 
heeft gestimuleerd.
In het noorden van Argentinië aangekomen werd de speurtocht naar Eche
veria’s ingezet, maar ofschoon de literatuur wel gewag maakt van deze 
planten in dit gebied, heb ik ze helaas niet kunnen vinden. In Bolivia was 
dat anders. De eerste Echeveria’s ontdekte ik op de reis die wij maakten 
van het stadje Cochabamba naar het nog kleinere bergstadje Independencia 
op 2788 m hoogte gelegen. Hoe deze reis verliep zal mijn dagboek nu verder 
vertellen, wat vanzelfsprekend hier en daar min of meer in telegramstijl 
gebeurt.
Op 28 maart met vrachtauto vertrokken van Cochabamba naar Morachata. 
Dit dorpje ligt ongeveer 30 km in de richting van Independencia, waarna
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volgens de kaart, nog een goede 30 km overblijft om in dit stadje te komen. 
De auto vertrekt tegen 5 uur in de morgen, volgestouwd met een complete 
indianenstam met uitrustingen, waaronder kippen, schapen, geiten en varkens. 
Ik mag in de vensterloze cabine plaats nemen, omdat ik ziek ben. Het is 
koud en er treedt nachtvorst op, die voor rijp zorgt. Al reeds vanaf mijn 
aankomst in Cochabamba word ik geteisterd door een niet te stoppen diarree, 
waarbij nog een verkoudheid is gekomen. Onderweg wordt halt gemaakt. 
De warme soep doet het lichaam goed, ondanks dat het bestek al door 
anderen werd gébruikt. Na Morachata te voet verder. Het pad is dikwijls door 
aardverschuivingen onbegaanbaar. Wij worden zeer vermoeid. Tegen de 
avond opgevangen door de chef van een zilvermijn. Deze verschaft onderdak, 
eten en wat medicijn. Ik voel me allerberoerdst. Het is of er een berg stenen 
op mijn borst ligt. De volgende dag zorgt de chef voor muildieren, want de 
resterende tocht is te zwaar te voet, zoals hij zegt. Voort gaat het weer. Door 
gloeiend hete dalen en over hoge bergen waar een onweersbui voor sneeuw
storm zorgt. Juist onder deze omstandigheden meer dood dan levend, zien 
wij de eerste Echeveria's samen met Parodia ayopayana. Niet in staat er een 
te plukken. Ik durf niet van het paard af. Om 19.30 uur eindelijk Independencia, 
enige lichtpuntjes glimmen op in een donker dal. Worden gastvrij opgenomen 
in pastorie. De Padre is een Duitse missionaris. Drinken 7 potten thee, waar
na onze verkleumde lichamen weer op temperatuur komen. 30-3 ziek in de 
slaapzak gebleven. Het weer is erg slecht. Het regent voortdurend en het 
is koud. 31-3 iets beter, 's morgens nog steeds regen. In de middag toer in 
de omgeving gemaakt; op geen enkele berg cactussen. Alleen kleine geel- en 
blauwbloeiende Irissen, ook een kleine geelbloeiende Amaryllis en verder 
Begonia’s in alle tinten rood. 1-4 terugreis met vrachtauto die andere route 
volgt. Zeer slechte weg die dikwijls versperd is door modder wat van de 
bergen spoelt door de vele regens (waarvan film). Vreselijke rit, nog snip- 
verkouden en steeds diarree, erg koud. 22.30 eindelijk terug in Cochabamba.’ 
Helaas is deze eerste Echeveria door de genoemde moeilijkheden niet ver
zameld geworden. Als men dit leest kan men zich moeilijk voorstellen dat 
zoiets mogelijk is, doch ik had mij beslist niets ingebeeld, dat zal uit het 
verloop van dit verhaal wel duidelijk worden. Op dat moment wist ik nog niet 
wat de oorzaak was van alle lichamelijke moeilijkheden.
Na enige dagen rust te hebben gehouden gaat op zaterdag 6-4 het dagboek 
weer verder. Per slot van zake was ik naar Zuid-Amerika gegaan om te 
werken. 'Zaterdagmiddag vertrokken met Roberto Vasques (onze onvolprezen 
gastheer in Cochabamba) en Raul Larae (assistent van professor Cardenas) 
in de richting Oruro. Zaterdagavond kamp gemaakt op 3500 m hoogte. Slapen 
in tenten en hoewel ik met alle kleren aan in de slaapzak lig kan ik niet slapen 
van de koude. De adem zet zich af op de rand van de slaapzak in een ring 
van rijp, het vriest 8 graden. Gelukkig kunnen wij 's morgens in de eerste 
zonnestralen al wat warmen, zodra zij door de morgennevels breken. Wij 
vinden o.a. Sulcorebutia verticillacantha, Echinopsis huotii en E. obrepanda, 
Lobivia caespitosa en L. pentlandii, Opuntia vestita, Cereus hankeanus (het 
broertje van C. peruvianus) en Echeveria sp. B. 1. Deze plant groeit aan 
steile wanden op het zuiden, vormt grote rozetten, ±  20 cm in doorsnede, 
dikwijls gedragen door lange stengels.’
'20 april met jeep via Tarata naar Izata. Raul bestuurt het voertuig met ware 
doodsverachting langs een diep ravijn over een weg die in feite te smal is, 
de banden gaan precies langs het randje, Roberto houdt voortdurend zijn 
verrichtingen in de gaten, wij lopen achter de jeep uit veiligheidsoverwe
gingen. Intussen nacht, weg versperd door instortingen. Raul keert op deze
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„weg” . Wij houden adem in; hij zegt dat Bolivianen de beste chauffeurs van 
de wereld zijn. Nadien beamen wij dit grif. Andere weg gezocht, zo mogelijk 
nog slechtere. Op een gegeven moment is de weg zoek. Een boer ploegde 
hem om. Nu groeit er graan en wij rijden om de akker heen. Op 10 km van 
Izata weer instortingen, blijven daar bivakkeren. Geopend zakmes valt in 
mijn voet, met pleister-zwaluwstaartjes wordt wond gehecht. 21-4 naar Rio 
Caine. In de honderden meters hoge steile oeverwanden groeien Parodia 
taratensis en Echeveria sp. B. 2. Verder op de bergen Lobivia larae, Echi- 
nopsis obrepanda en Sulcorebutia taratensis, hoogte 3000 m.'
Echeveria sp. B. 3 vond ik wat gemakkelijker in de verzameling van Roberto. 
Volgens hem komt de plant voor op de Tunari, een bergmassief ten noorden 
van Cochabama, waarvan de hoogste top, eveneens Tunari geheten, 5200 m 
hoog is.
'Zondag 5 mei op 30 km van Cochabamba in richting Tarata gewerkt, op 
zuidelijke bergwanden, 3000 m hoogte, Echeveria sp. B. 4 verzameld. Het is 
deze morgen prachtig mooi weer. In de middag vormt zich bewolking. Later 
zwaar onweer met enorme regenbui.'
'Het werk in de omgeving van Cochabamba is ten einde. Wij reizen naar 
Sucre onze volgende pleisterplaats in Bolivia. Op 19 mei gewerkt vanuit Sucre, 
in richting Yamparaez. Nabij deze plaats gevonden Parodia yamparaezii, dit 
is een wat grover bedoornde vorm van Parodia tuberculata. Verder Lobivia 
cinnabarina, Cleistocactus sucrensis en een vorm van Trichocereus lampro- 
chlorus, die echter hoger wordt, omdat zij niet als het type, op een bepaalde 
hoogte ombuigt en Echeveria sp. B. 5, hoogte 5200 m. (Later zou blijken dat 
dit een novum was). Dit gebied tussen Sucre en Zudanez is een water- 
scheidingsgebied, zoals men het daar noemt. Ten noordoosten van de lijn 
die de bergen tussen beide plaatsen trekt, loopt het water via vele kleine 
rivieren naar de Rio Grande en verder door andere rivieren, uiteindelijk in de 
grote Amazona-stroom. Naar het zuidoosten stroomt het water in een andere 
grote rivier, de Parana via Rio Quirpinchaca, Rio Cachimayo en Rio Pilcomayo. 
Wanneer men de laatste riviernaam zou gaan vertalen, blijkt dat er tweemaal 
rivier in voorkomt, „rio" en „mayo” . Het laatste woord is indiaans.
Intussen gaat het werk verder. '20-5 vanuit Sucre richting Rafaelo gewerkt, 
na 10 km doen de vele kwalen, welke mij in Bolivia in het algemeen en hier 
in Sucre in het bijzonder doorlopend plagen zich extra gelden. Weldra kan 
ik niet verder. Rausch gaat alleen verder en vindt Echeveria sp. B. 7, die met 
rode bloemen bloeit.’
Echeveria sp. B. 6 komt op 21-5 aan de beurt. Van het bestaan van deze plant 
was ik al op de hoogte gebracht door de heer Klawitter, een leraar aan de 
Duitse school te Sucre, die van de plant dia's had. De bloemkleur is geel
groen tot rose en komt met E. sp. B. 5 overeen. Zij groeien in de wanden 
van de Sica-Sica, een berg onmiddellijk buiten Sucre. Deze berg is bovendien 
het beginpunt van de bergketen die voor de eerder besproken waterscheiding 
zorgt en in haar verlengde ligt het gebergte waar ik E. sp. B. 5 vond. Nu 
volgen we het dagboek weer een stukje omdat wat nu volgt van ingrijpend 
belang is op mijn verblijf in Bolivia. 'Tijdens klimpartij word ik onpasselijk, 
ik braak gal. Na enige planten te hebben geplukt (wil niet met lege handen 
thuis komen) moet ik snel aan de afdaling beginnen, maar ik kan dit alleen door 
voorzichtig op het zitvlak naar beneden te schuiven omdat ik telkens duizelig 
word. Na afschuwelijke tocht, in slaapzak met een asperientje. Dit was niet 
voldoende. Ik blijf braken, maar eindelijk val ik in slaap. Zo door Rausch 
gevonden en met acuut zuurstofgebrek, buiten bewustzijn, in ziekenhuis 
opgenomen, waar zuurstofmasker uitkomst brengt.’ Tot zover het dagboek.
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Het zal du ide lijk  zijn, dat d it voo r mij het einde betekende van mijn reis door 
Bolivia. Er restte mij daar nog een week alvorens de trein mij naar lagere 
landstreken in A rgentin ië zou brengen. Toch is het Echeveriaverhaal nog niet 
teneinde. Daags voo r mijn ve rtrek w ord t nog met de heer K law itter per auto 
een toch t in de richting Los Alamos gemaakt. Het bloed kru ip t waar het niet 
gaan kan. Van d it beetje ris ico nemen heb ik geen sp ijt gehad. Op 15 km 
van Sucre vind ik Echeveria sp. B. 8 en op 25 km, Echeveria sp. B. 9, waarmee 
echter de verte lling van de Echeveria-vondsten defin itie f ten einde is.
Tot besluit enige opmerkingen. A lle  door mij gevonden Echeveria's groeien 
op een hoogte van 2500 to t 3000 m, in steile rotswanden op het zuiden. D it wil 
voo r het zu ide lijk  halfrond zeggen, de schaduwzijde. Doch bij ons verdraagt 
de plant vo lle  zon, er is dan ook enig verschil in de stand van de zon als 
men beide breedtegraden verge lijk t. W at het klimaat be tre ft in deze hoog- 
gebergtestreken verw ijs  ik naar mijn artikelenserie 'Natuur en C u ltuur’. De 
gegeven hoogten duiden op een koele standplaats, d.w.z. dat de planten bij 
ons in de zomer het beste buiten gekweekt kunnen worden. In de kassen 
rekken zij te veel. De aarde waarin zij groeien heeft een P.H. van 5V2 to t 6 
en is steenachtig lemig en goed doorlatend. In de b loeitijd  (lente) die vo lg t 
op de droge zonnige rusttijd  (w inter), heeft de lucht, evenals in de groeitijd  
(zomer), een hoge vochtigheidsgraad. De laag hangende wolken zetten veel 
vocht af in de vorm van nevels. In de tijd  dat ik er de laatste species vond 
(herfst daar!) waren er verschillende planten door nachtvorsten aangetast 
en vie len er nog veelvuld ig regenbuien.
Nu genoeg verteld. De trein welke mij over ±  3000 km naar de zuurstof zal 
brengen, staat te wachten. M ijn taak is volbracht. De Echeveria's zijn binnen 
en nu is het woord aan de heer van Keppel in w ie w ij een specialist op het 
gebied van Echeveria’s bezitten die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

Na het interessante relaas van van V liet, w aaruit b lijk t dat hij zich veel moeite 
heeft getroost om Echeveria’s in Bolivia te verzamelen, rust op mij de taak 
zijn ve ldw erk aan te vullen met het voo r de lezers misschien minder interes
sante taxonom isch onderzoek van de in Bolivia gevonden Echeveria’s. Gaarne 
wil ik in de kolommen van Succulenta van de gelegenheid gebruik maken, 
mede namens Echeverialiefhebbers over de gehele wereld, harte lijk te danken 
voor het verzamelen van deze planten. Het fe it dat d it gebeurde ondanks de 
slechte licham elijke conditie  van van V liet, bew ijst wel zijn enorm door
zettingsvermogen. De m oeilijkheden bij het taxonomisch onderzoek liggen op 
een geheel ander terrein dan het verzamelen op de natuurlijke groeiplaatsen 
en het onderzoek van alle verzamelde planten is dan ook nog lang niet afge
sloten. Ruim twee jaa r heb ik nu de planten in observatie en mijn eerste 
conclusies zijn gepubliceerd met de beschrijv ing van twee nieuwe soorten. 
Daar de meeste thans bekende Echeveria’s uit Mexico afkomstig zijn, moet 
hier wel verm eld worden dat reeds lang geleden door diverse botanici Eche
ve ria ’s in Zuid-Am erika verzameld zijn, waarvan reeds een negental soorten 
die in Bolivia en Peru voorkom en. De eerste uit Zuid-Am erika bekend ge
worden Echeveria, door Meyen in 1834 verzameld in Peru en door hem - vrij 
summier - beschreven is Echeveria peruviana. Van de la ter gevonden en 
beschreven soorten zijn een deel zeker synoniemen van eerder beschreven 
soorten. Door de vaak summiere beschrijvingen, het ontbreken van herbarium- 
materiaal en van goede afbeeldingen, w ord t het onderzoek ernstig belem
merd. U it het door van V lie t verzamelde materiaal b lijk t een grote variab ilite it 
in de Zuidam erikaanse Echeveria's en het is niet onw aarschijn lijk dat de 9 
reeds beschreven 'soorten ’ standplaatsvariëteiten zijn van slechts enkele
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w erke lijk  goed te onderscheiden soorten. Helaas zijn van V lie t en Rausch 
niet op reeds bekende vindplaatsen geweest, waardoor verge lijk ing met 
reeds beschreven planten bem oeilijk t wordt. Dr. Rose, destijds de beste 
kenner van de Amerikaanse Crassulaceae, waartoe het geslacht Echeveria 
behoort, onderkende reeds de m oeilijkheid van het identificeren aan de hand 
van herbariummateriaal, dat bij het drogen verk leurt en vervorm t. Daarom 
liet hij veel van zijn nieuwbeschrijvingen vergezeld gaan van een foto of 
tekening, waardoor het m ogelijk was de nauwe verwantschap van een deel 
van de door van V lie t verzamelde planten met een door hem beschreven 
soort vast te stellen. Het is Echeveria whitei Rose, in 1922 door Dr. Orland 
E. W hite, een lid van de Mulford B iological Exploration onder leiding van 
Dr. H. H. Rusby, in de omgeving van Quime in Bolivia gevonden. De bekende 
Echeveriakenner Eric W alther beschouwde deze soort echter slechts als 
een synoniem van Echeveria chilonensis (Kuntze) W alther, een soort die 
in 1893 gevonden was bij Chilon, S ierra de Santa Cruz, Bolivia en door 
Kuntze als Sedum chilonense beschreven. Daar E. peruviana volgens W alther 
zelfs to t in Argentin ië voorkom t, is het niet u itgesloten dat de twee boven
genoemde soorten to t de standplaatsvariëteiten van E. peruviana behoren. 
D it is echter allemaal nog in onderzoek en la ter hoop ik hierop met meer 
gefundeerde conclusies terug te komen. Zo eenvoudig als van V lie t mij uit 
Bolivia schreef is het dus niet: 'Stel even vast of de door mij gevonden 
planten nieuwe soorten zijn en beschrijf ze dan.’ Er zijn al meer dan genoeg 
dubieuze ’nieuwe’ soorten. Vaak beschreven naar één gedroogd exemplaar, 
dat in sommige gevallen nog verloren gegaan is ook. Daar de hoofdkenmerken 
- uiteraard - voor alle Echeveria’s ge lijk  zijn, n.l. 5-tallige bloemen met 10 
meeldraden, w ilde ik eerst de volledige ontw ikkeling to t bloeiende planten 
zien. Het vastste llen van de soortgrenzen b lijft a ltijd natuurlijk 'n kwestie van 
persoonlijk  inzicht van de onderzoeker. De Engelsen spreken dan ook over 
sp litte rs ’ en jum pers '. De sp litte rs maken vaak onderscheid in wat volgens 
de lumpers dezelfde soort is en naarmate men dieper in een bepaald geslacht 
doordringt moet men oppassen geen ’sp litte r’ te worden. Toen van V lie t mij 
schreef dat er in Bolivia een w itbloeiende Echeveria zou groeien - hij had 
hem toen zelf nog niet gevonden - stond ik daar nogal sceptisch tegenover. 
Immers, w itb loeiende Echeveria’s waren to t heden in de lite ra tuur niet be
kend, wel v indt men deze b loem kleur bij verwante geslachten als Cudleya, 
Altamiranoa en V illadia. Dudleya’s worden uitslu itend in C aliforn ië in het 
w ild gevonden, maar A ltam iranoa’s komen ook in Zuid-Am erika voor. Toen 
de door van V lie t verzamelde ’w itte ’ Echeveria's bij mij aankwamen bleken 
het inderdaad echte Echeveria's te zijn en met spanning werden de eerste 
bloemen verbeid. De acclimatatie van de planten uit het Boliviaanse hoog
gebergte naar de 'Lage Landen’ verliep zeer gunstig en met weinig verliezen. 
In oktober 1968 ontw ikkelden zich reeds de eerste bloeiw ijzen met bijna w itte  
bloemen. D it jaar heeft de hele populatie van de in het w ild verzamelde 
planten gebloeid en daarbij zijn nog weer verrassende elementen naar voren 
gekomen. In de eerste plaats bloeien de planten ieder jaar vroeger, verleden 
jaar reeds in juli, d it jaar al in juni. W aarsch ijn lijk  veroorzaakt door de vroe
gere bloei en de daarmee gepaard gaande intensievere belichting zijn de 
bloemen meer geel-groen, to t groenw itachtig verbloeiend. Sommige planten 
bloeien echter met bloemen die iets rose gevlamd zijn en één plant heeft 
zelfs karm ijnrode bloemen! De beschrijv ing van een soort naar één plant 
is dus onvoldoende en meerdere planten zijn nodig om de variatiebreedte van 
een soort te kunnen vaststellen. O ok de b ladkleur va riëert van lichtgroen 
to t diep bronsgroen, maar d it houdt geen enkel verband met de lichtere of
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donkerder kleur der bloemen. Ondanks de grote variabiliteit beschouw ik al 
deze planten toch als één soort, die ik ter ere van de ontdekker, onze 
bekende Notocactuskenner D. J. van Vliet, E. vanvlietii genoemd heb. De 
typeplant werd als E. sp. Bolivia no. 5, noordoostelijk van Yamparaez, ca. 12 
km zuidoostelijk van Sucre op 2800 m boven de zeespiegel verzameld. E. sp. 
Bolivia no. 6 verzameld op de berg Chica Chica bij de stad Sucre behoort tot 
dezelfde soort.
De tweede nieuwe door mij beschreven soort is Echeveria rauschii (E. sp. 
Bolivia no. 8 van Vliet) en genoemd naar zijn reisgenoot Walter Rausch. Deze 
soort komt in bladvorm overeen met de vorige, maar verschilt duidelijk door 
de altijd frisgroene bladeren die alle afgezet zijn met een smal donkerrood 
randje en niet bronsachtig verkleuren. Ook de bloeiwijze is duidelijk verschil
lend (zie beschrijving). Ook van deze soort zijn meerdere exemplaren ver
zameld, 15 km N.W. van Sucre, in de richting van Los Alemos, die onderling 
nauwelijks verschillen. De bloemkleur variëert van geel-oranje tot vuurrood. 
De bloemen staan meest opgericht op lange steeltjes, terwijl die van E. van
vlietii knikkend staan op vrij korte bloemsteeltjes. De bloemstengels zijn 
- althans in cultuur - veel korter en vrij slap waardoor zij de neiging hebben 
te gaan liggen terwijl die van E. vanvlietii veel langer zijn en stevig rechtop 
staan. Het zijn twee interessante aanwinsten voor het Echeveria sortiment 
die behoren tot de groep Racemosae Baker p.p., waarvan de Mexicaanse E. 
racemosa de typeplant is. Deze groep wordt gekenmerkt door de in een 
alzijdige tros geplaatste gesteelde bloemen, die meestal alleen staan of soms 
(de onderste) met 2 of 3 bij elkaar.
Naar mijn ervaring levert de cultuur weinig moeilijkheden op. Zij groeien goed 
in een normaal grondmengsel van bladgrond met scherp zand en wat klei.
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Als alle hooggebergteplanten verlangen zij veel frisse lucht en een koele 
overw intering. Bij kunstmatige bestuiving geven zij kiem krachtig zaad en 
wanneer de zaadwinning d it jaar gunstig is, zullen geïnteresseerde lie fheb
bers zaden van deze planten via het C lichéfonds kunnen betrekken. Hier 
vo lg t nog een korte beschrijving van de twee nieuwe soorten.

Echeveria vanvlietii van Keppel.
Stam kort, rechtopstaand, to t 2 cm dik, spaarzaam vertakkend aan de basis. 
B ladrozet 8-12 cm in diameter; bladeren d icht opeen, 20-25, kaal, 4-8 cm 
lang, 1-2 cm breed, vlezig, langwerpig-om gekeerd lancetvorm ig, spits met rode 
stekelpunt, gaaf, soms onregelmatig gegolfd, lichtgroen to t bronspurper, 
randen lichter, zelden rood verkleurend, bovenzijde v lak to t concaaf, onder
zijde convex, zwak gekield, later vaak opgebogen. Bloemstengel 20-40 cm 
lang, rechtopstaand, groenachtig-w it, soms rose; schutbladeren recht afstaand- 
opstijgend, to t 2,5 cm lang, eivorm ig-langwerpig, spoor w it, teruggekrom d; 
bloeiw ijze een enkelvoudige, alzijdige tros, soms de onderste assen met 2-3 
bloemen, 10-20 cm lang met 15-40 bloemen; bloemkroon groengeel-w it-to t rose- 
roodachtig, urnvormig, met teruggeslagen korte slippen; ±  12 mm lang, 4 mm 
breed aan de basis, scherp gekield; kelkbladeren groen, ongelijk, 3-10 mm 
lang, opstijgend to t aanliggend; bloem steeltjes 0,5-1 cm lang, tijdens de bloei 
knikkend, later opstijgend, met 2 vliezige steelblaadjes. B loe itijd  juni-oktober. 
Echeveria rauschii van Keppel
Stam kort, 1-2 cm dik, rechtopstaand of liggend en dan dunner, zich sterk 
vertakkend aan de basis. B ladrozet 5-12 cm in diam., met 10-20 d icht opeen 
staande bladeren; Blad kaai, 4-7 cm lang, 8-15 mm breed, vlezig, omgekeerd 
langwerpig-lancetvorm ig, spits, met fijne rode stekelpunt; bladrand gaaf, soms 
gegolfd, opvallend donkerrood gerand, blad licht-donkergroen, niet berijp t 
o f purper verkleurend; bovenzijde v lak to t concaaf, onderzijde convex, zwak
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gekield, top vaak naar beneden gebogen. Bloemstengel meest zijdelings 
afstaand, zelden rechtop, 10-25 cm lang, meest rood gekleurd, vrij dun en 
slap, schutb laderen recht afstaand tot opstijgend, tot 4 cm lang, langwerpig, 
met brede korte spoor. B loeiw ijze een alzijdige, meest enkelvoudige tros, 
soms 2 bloemen bij elkaar, ±  10 cm lang, met 7-20 bloemen; kroon urn
vormig, slippen weinig afstaand, oranje-vuurrood van buiten, met gele rand, 
van binnen oranjegeel, 10 mm lang, 6 mm breed aan de basis, bloembladen 
scherp gekield; kelkb laderen groen, rood gevlekt met rode spits, vrijwel ge
lijkvormig, 3-10 mm lang, langwerpig-driehoekig, recht afstaand tot opstijgend; 
bloemsteeltjes 2-3 cm lang, rechtop afstaand, niet knikkend, roodachtig, met 
2 v liezige steelb laadjes. B loeitijd juni-oktober.
Literatuur: J. C. van Keppel, Two new Echeveria ’s from Boliv ia in Nat. Cact. 
and Succ. Journal Vo l. 24/:90-91, 1969, 2 fig.

B ijd rag e  tot de  ken n is  van
E ch in o ca ctu s  S ch u m a n n ia n u s  nic . E ch in o cactu s  
g ro sse i K. Sch. en E ch in o ca ctu s  n ig risp in u s  K Sch.
A. F. H. BINNING

H istorisch gezien zijn er omtrent de bovengenoemde soorten geen problemen 
meer. Tot deze conclusie komt ook Backeberg in zijn 'D ie  Cactaceae ’ . 
Brengen Britten en Rose deze planten als afzonderlijke soorten onder het 
geslacht Malacocarpus, zo komt Berger in zijn 'Kakteen ' tot de conclusie, 
dat deze drie planten tot Notocactus behoren, echter met dien verstande, dat 
nigrispinus als variëte it van schumannianus vermeld wordt. Fric die ze lf in 
het groeigebied van deze planten verzamelde, noemt schumannianus en 
grossei onder zijn groep cephalioideae van het geslacht Notocactus (Ver- 
ze ichn is 1935), zonder echter nigrispinus te noemen. Backeberg ten slotte 
brengt onder zijn geslacht Eriocactus alleen schumannianus en stelt zowel 
grossei als nigrispinus synoniem.
Ogensch ijn lijk  zou dit dus het eindoordeel kunnen zijn over deze planten, 
ware het niet dat ook hier weer een degelijke kennis van deze planten op 
hun groeiplaatsen ontbreekt.
Ze werden in het laatst van de vorige eeuw en daarna begin 1900 vooral 
geïmporteerd door F. Haage jr., in Paraguay verzameld door G rosse, die in 
Paraguari woonde.
De beschrijv ing der 3 soorten geschiedde, vooral wat schumannianus en 
grossei betreft, naar te klein en onvolgroeid importmateriaal, terwijl kennelijk 
de lengte gegevens ontleend werden aan mededelingen van Grosse.
Bij de beschrijv ing van E. grossei vermeldt Schumann, dat deze plant zeer 
zeldzaam is gebleven en dat E. nigrispinus het meest ingevoerd werd.
G rosse  heeft een nauwkeurige beschrijv ing van het groeigebied gegeven, 
waaruit blijkt, dat E. schumannianus en E. grossei daar voorkomen in spleten 
van granietformaties, terwijl E. nigrisipnus daarentegen op zandsteenformaties 
groeit en met een uiterst spaarzaam wortelgestel alleen op term ietenhopen 
in een zeer beperkt gebied.
Het heeft geen zin om hier zeer uitvoerig stil te staan bij deze geschiedenis, 
die men trouwens aan de hand van de literatuurlijst kan naslaan.
In het algemeen kan nog worden opgemerkt, dat vele beschrijv ingen plaats 
vonden en vinden naar onvoldoende te controleren materiaal. Het blijkt name
lijk, dat geen van de gezonden planten van de onderhavige 3 species, zeker 
niet de eerste twee, karakteristieke vertegenwoord igers waren, te meer daar
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onvolgroeide exemplaren werden gezonden. Zonneklaar komt dit naar voren 
bij de afmetingen der planten en het aantal ribben. Zelf heb ik getracht in 
Succulenta 1957, p.p. 139/142 met een sleutel klaarheid in deze groep te 
brengen, maar al weer op grond van het hier aanwezige materiaal en van 
de bestaande literatuur.
Was het te verwonderen, dat toen mijn vrouw, Leopoldo Horst en ik op 
zondagavond 13 oktober 1968 kennis maakten met de heer A. M. Friedrich 
in Asuncion, Paraguay en deze ons onder andere aanbood onder zijn leiding 
het groeigebied van bovenvermelde planten te bezoeken, wij dit met beide 
handen gretig aannamen?
Er zijn weinig kenners van cactussen zó bekend met Paraguay als de heer 
Friedrich, die ongeveer 40 jaren daar woont.
In verband met zijn leeftijd werden we verder begeleid door een cactusvriend 
uit Asuncion, de heer Emilio Postigo, die ons vooral naar de moeilijk te 
beklimmen en ver afgelegen vindplaats van E. nigrispinus zou brengen.
Dit gebied is eveneens bezocht op aanwijzingen van de heer Friedrich, door

Notocactus
schumannianus.

op Cerro Santo 
Thomas.

foto: Buining
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de heer Esser, destijds uit Heidelberg en toen assistent van Prof. Rauh en 
de heer Hoffmann, toen verbonden aan de botanische tuin te Heidelberg. 
Ook zij brachten materiaal mede, maar voor zover mij bekend, publiceerden 
zij nimmer iets over de onderhavige planten.
Van Paraguari reden wij met de landrover van Horst naar de Cerro Santo 
Thomas, een der bergen die deel uitmaakt van de bergketen Cordillera de 
Altos van een gemiddelde hoogte van ca. 280 m. Bij een verlaten graniet- 
groeve klommen wij omhoog en weldra kwamen we bij een zeer steile 
wand, waar tussen de granietblokken imposante cactussen groeiden, die wij 
direct herkenden als Notocactus schumannianus (Nicolai) Berger. Naast 
kleine bomen en heesters, aan wier vaak bovengrondse wortels wij ons 
omhoog moesten hijsen, troffen wij aan Pleurotalis species, Brassavola per- 
rinii, Miltonia flavescens, Cyrtopodium virescens, Gesnerias en een witte 
Tillandsia met blauwe bloemen. Schumannianus groeit daar half liggend en 
steunend met ombuigingen als een grote pijp. De plant is zeer fors en boven 
op de berg zelfs tot 1.80 m lang en met 45 ribben of meer. Wij konden de
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verschillende planten nauwkeurig bestuderen en de nodige notities maken. 
Volgens Friedrich komt dezelfde soort voor op de verschillende bergen van 
eerder genoemde keten, o.a. op de Cerro Aca-ay, waar wij het zicht op 
hadden en waar destijds ook Grosse verzamelde.
Karakteristiek zijn de namen van de stadjes en dorpen in de bergen. Het 
zijn alle oude namen van de Guarani-indianen, met een typische klemtoon. 
De plattelandsbevolking spreekt nog vrijwel uitsluitend het Guarani.
Verder reden we via Caacupé (=  'achter het woud’) naar Tobati (=  'wit 
gezicht’), maar voor we daar kwamen, moesten we te voet een moeilijke niet 
zo hoge bergwand bestijgen om op een zandsteenplateau te komen. Na een 
vrij langdurige wandeling over het ruwe, kale, brokkelige terrein, kwamen 
we eindelijk bij Echinocactus nigrispinus K. Sch., althans is dit naar mijn 
oordeel de juiste benaming van deze plant.
Zij groeit hier aan de voet van kleine heesters en tussen laag wild gras, 
dat de planten soms geheel overwoekert. Om foto’s te maken moesten we 
vaak het dorre gras verwijderen om iets van de planten te zien te krijgen.
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Het is bekend, dat juist op dergelijke plaatsen mieren en termieten graag hun 
nesten maken, maar dit was bij een betrekkelijk gering aantal het geval. In 
dit beperkte gebied komt de plant nog al veelvuldig voor en zij maakt vrij 
grote groepen.
Maakt Echinocactus schumannianus alleen na beschadiging spruiten, die dan 
nimmer uitgroeien tot volwaardige exemplaren, Echinocactus nigrispinus vormt 
mooie groepen, getuige de foto’s die ik ter plaatse maakte. De kleur van de 
dorens is sterk variërend van het in de literatuur genoemde oud zilverzwart 
naar geel en wit, maar men herkent direct de soort, die ter plaatse zeer 
opvallend is.
Na nauwkeurige bestudering ter plaatse en van het meegebrachte materiaal 
kom ik tot de navolgende beschouwing.

Notocactus
schumannianus

foto: Buining

Het destijds gezonden en beschreven materiaal had slechts betrekking 
op zeer jonge planten en/of door beschadiging ontstane spruiten van Echino
cactus schumannianus. Dit is eveneens het geval met Echinocactus grossei. 
Uit de beschrijving blijkt, dat het materiaal waarna E. nigrispinus werd be
schreven dichter bij de volwassen planten ter plaatse komt, omdat zij aan
zienlijk kleiner zijn. Dat van E. schumannianus en E. grossei alleen spruiten 
of jonge planten gezonden werden is te begrijpen, omdat volwassen planten 
te groot en te zwaar zijn voor lonend transport. Dat, zoals Schumann op 
p. 103 van zijn 'Nachtrage' van 1903 vermeldt, de meeste geïmporteerde 
stukken Echinocactus nigrispinus waren, is wederom te begrijpen, omdat deze 
spruitstukken veelvuldiger voorkomen en veel minder groot en zwaar zijn. 
Bovendien vindt men merkwaardig genoeg in de natuur van grote planten 
zelden kleinere exemplaren.
Bij vergelijking van de beschrijvingen der 3 genoemde planten blijkt m.i. 
Notocactus grossei (K. Sch.) Berger identiek te zijn met Notocactus schu
mannianus (Nic.) Berger of hoogstens daarvan een vorm te zijn.
Uit de hierna volgende beschrijvingen, foto’s en tekeningen ontleend aan 
door mij ter plaatse gemaakte notities, en aan door mij verzameld planten- 
materiaal, moge blijken dat Echinocactus nigrispinus K. Sch. een goede 
soort is en geenszins een variëteit van schumannianus.

NOTOCACTUS SCHUMANNIANUS (K. SCH.) BERGER EMEND BUINING 
Zuilvormig, niet anders dan na beschadiging uitstoelend, tot 1.80 m lang,
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Notocactus nigrispinus: A. zaadkorrel; B. hilum met M =  microphyl en F =  funiculus; C. zijaanzicht 
hilum; D. areool met dorenbundel.

Notocactus schumannianus: A. zaadkorrel; B. hilum met M =  microphyl en F =  funiculus; C. zijaan
zicht hilum met microphyl; D. areool met dorenbundel.
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tot 30 cm in diam., met haarwortels. Ribben tot 45 of meer, 1 cm. van elkaar,
1 cm hoog, onderaan de rib 1 cm breed, boven het areool iets verheven. 
Areolen in de top zeer wollig, zodat bij oudere planten een witwollige top 
ontstaat van tot 9 cm in diam., aldaar 6 mm in diam., later verkalend en tot
2 mm in diam., 1 cm van elkaar. Dorens in totaal 8, brekerig, dun, allen iets 
afstaand, in de wollige top en direct daaromheen verticaal afstaand, daar 
bruin tot goudgeel, later bruin; doordat de dorens zeer dun en brekerig zijn 
vindt men ze zelden onbeschadigd, meestal zijn ze deels afgebroken, vooral 
op oudere kale areolen.
Randdorens 2 paar aan weerszijden waarvan het onderste paar schuin naar 
beneden wijst en ca. 1 cm lang is, het daarboven zittende paar wijst schuin 
naar boven en is ca % cm lang, de bovenste doren wijst vrijwel verticaal 
naar boven en is % cm lang of korter. Middendorens 3, zelden 4, de bovenste 
2 ca 1 cm lang, afstaand, de onderste tot 3 cm lang en naar beneden schuin 
afstaand, rond de top staan deze dorens evenals trouwens de randdorens 
verticaal omhoog.
Bloem gesloten lang 3,5 cm, 4,5 cm in diam., goudgeel. Bloemknoppen bol
rond en met donkerbruine wol.
Pericarpellum (vruchtbeginsel) binnen in rond, ca 6 mm in diam.; van buiten 
bekleed met witte wol, die naar boven bruin wordt, bovenaan komt een 
enkele bruine borstelachtige haar voor. Receptaculum (bloembuis) dicht 
bekleed met donkerbruine wol en enkele tot 1 cm lange donkerbruine borstel
achtige haren; zij is klok- tot bijna schotelvormig, de wand is lang ca 12 mm 
en 3-4 mm dik, de nectargroef is tot 11/ 2 mm lang en rondom de stamper 

mm breed. Meeldraden voorkomend in 2 groepen, de primaire staan aan 
de voet van de stamper ingeplant en gaan vrijwel recht omhoog, de secundaire 
komen voor langs de wand van de bloembuis en zijn met de helmknopjes naar 
beneden gebogen, alle ca 1 cm lang, helmknopjes 1/ 2 mm lang, creme, zich 
buigend naar de stamper en daardoor de nectargroef vrijwel afsluitend; stam
per zonder de stempels lang 1 cm, dik 1V2 rnm, stempels 12, lang 7 mm, ge
spreid, wit. Bloembladen goudgeel, spatelvormig, lang 2 cm, onderaan breed 
2 mm, boven op zijn breedst 7-8 mm. Vrucht glanzend bruin en dicht bekleed 
met witte zijde-achtige haren en vrijwel roodbruine borstels, iets plat rond, 
11/ 2 cm diam., V|4 cm hoog, verdrogend en aan de basis losrakend, waardoor 
de droge zaden eruit vallen; de verdroogde bloemresten blijven aan de vrucht 
zitten. Zaad klein, ca 1-1,2 mm x 0,8 mm, mutsvormig, testa kastanjebruin, 
glanzend; de testa heeft een bijna glad voorkomen, doordat de bultjes op de 
testawand nagenoeg vlak zijn; het hilum is, in verhouding tot de grootte van 
het zaad, vrij groot, okergeel van kleur; het microphyl (poortje) steekt boven 
een heuvelachtige verhoging in het hilum uit (fig. C); de funiculus (rest van de 
navelstreng) is meestal niet waarneembaar, daar ze vaak verborgen zit onder 
het sponsachtige weefsel, dat het hilum bedekt; om de buitenste zaadhuid 
bevindt zich nooit een dun vlies, ook geen resten daarvan.

NOTOCACTUS NIGRISPINUS (K. SCH.) BUINING COMB. NOV. EMEND 
BINNING

Kort zuilvormig, vanuit de basis spruitend en groepen vormend, elk afzonder
lijk tot 40 cm lang, tot 16 cm in diam., met haarwortels.
Ribben tot 24, 2-2,3 cm van elkaar, ca 1,5 cm hoog, onderaan de rib tot 1,8 
cm breed, boven het areool nauwelijks verheven.
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Areolen in de top sterk wollig , zodat bij oudere planten een w itte  top ontstaat 
tot 6 cm diam., rond, to t 6 mm in diam., to t 1 cm van elkaar.
Dorens veel krachtiger dan bij N. schumannianus en daardoor m inder breke- 
rig, in de w ollige top bruin met donkere punt, daarbuiten als regel grijsw it, 
variërend soms in donker zilverkleurig  to t geel, alle met donkere punt; 3-4 
en geen onderscheid tussen rand- en m iddendorens, soms komen vooral 
bij jonge planten een aantal kleine b ijdoorntjes voor, indien 4 dan deze in 
kruisverband gesteld, verschillend en afw isselend in lengte, de beide z ij
waartse 2,5-4 cm lang, de onderste to t 6,5 cm lang, de eventuele bovenste 
korte to t 2 cm lang, bij oudere planten komt deze vierde bovenste doren 
slechts sporadisch voor, alle in de top korter.
Bloemknoppen langwerpig, lich t g rijsw ollig , met donkerbruine borstelige haren. 
Bloem gesloten lang to t 6,5 cm, to t 7 cm in diam., geel. Pericarpellum binnen 
in 5 mm lang, 4 mm in diam., bekleed met w itte wol en enkele donkerbruine 
borste lige haren. Boven het pericarpellum  is het receptaculum vergroeid to t 
een massa van 6 mm hoog, waarna de wand van het receptaculum komt 
die to t aan de zoom 2 cm lang en to t 3 mm dik is. Receptaculum trech te r
vorm ig, bij de zoom w ijd  18 mm; nectargroef niet of nauwelijks aanwezig. 
Meeldraden van onder in het receptaculum af, dat daar door de vergroeiing 
niet puntig toeloopt, vrijw e l d irect naast de stam per to t aan de zoom regel
matig voorkom end; primaire meeldraden lang to t 18 mm rond de basis van 
de stam per en daar als een bundel tegen aan geleund, de overige to t aan 
de zoom to t 6 mm lang, dun, bleek geel; helmknopjes van de primaire meel
draden als een bundel rond de stam per staand, de overige zich buigend naar 
de stamper, alle geel.
Stamper zonder stem pels lang 25 mm, d ik 1 mm, de 7 stempels slank en 
puntig toelopend, gespreid, lang to t 7 mm, geel en ca 2 mm boven de hoogste 
helmknopjes uitkomend. Bloembladen geel, spatelvorm ig, lang 27-30 mm, 
onderaan 2 mm breed, boven op zijn breedst 8-9 mm.
Vrucht glanzend bruin en vrij d icht bekleed met w itte zijde-achtige haren en 
slechts aan de basis een enkele roodbruine borstel, rond, ca 1'/2 cm diam.,

AFDELING WEST-BRABANT

Wij ontvingen het droeve bericht, dat op 7 juli 1970 is overleden ons lid en collega, de heer 
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verdrogend en aan de basis losrakend waardoor de droge zaden eruit vallen; 
de verdroogde bloemresten blijven aan de vrucht zitten.
Zaad klein, ca. 0-8-0,9x 0,6-0,7 mm, mutsvormig, testa kastanjebruin, glanzend; 
de testa is nagenoeg vlak, doordat de bultjes op de zaadhuid zeer vlak zijn; 
het hilum is geel-oker van kleur, groter dan het zaad, waardoor er een 
overstekende rand ontstaat; het poortje ligt in de heuvelachtige verhoging 
van het hilum (fig. C); de aanhechtingsplaats van de navelstreng is meestal 
niet zichbaar, door het sponsachtige weefsel, dat het hilum bedekt; de testa- 
wand is nooit met een vlies bedekt.
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Tekeningen van A. J. Brederoo.

V e rsp re id in g  en o e co lo g ie  van  e n k e le  
N e d e rla n d se  S e d u m s

FRANS K. A. NOLTEE

Misschien zal het voor sommige lezers een verrassing zijn dat ook in ons land 
met zijn vochtige klimaat succulenten voorkomen.
Toen de redacteur mij verzocht om een bijdrage voor dit bijzondere Succu- 
lentanummer, leek het mij dan ook een goede gedachte juist hierin eens 
aandacht te schenken aan enkele van onze inheemse vetplanten.
Dit te meer daar we tot 1949 moeten teruggaan om in Succulenta een artikel 
over deze groep aan te treffen, (P. A. Florschütz: Onze inlandse succulenten, 
succ. jan. 1949). Afgezien van de halophyten of zoutplanten behoren alle 
inheemse vetplanten tot de familie der Crassulaceae. Een van de bekendste 
soorten hiervan, de Huislook (Sempervivum tectorum) werd en wordt behalve 
in tuinen ook aangeplant op daken. Het verhaal gaat dat Karei de Grote de 
boeren verplichtte Huislook op de daken aan te planten aangezien de plant 
zou beschermen tegen blikseminslag. Deze reputatie deelde de plant met de 
soorten van het geslacht Sedum.
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Volgens sommigen is de naam Sedum dan ook afgeleid van het Latijnse 
werkwoord sedare dat tot bedaren brengen betekent. Volgens anderen heeft 
dit 'tot bedaren brengen' betrekking op de pijnstillende werking die sommige 
Sedums zouden bezitten. Heukels tenslotte in zijn Flora van Nederland leidt 
de naam af van sedere = zitten en schrijft: de naam werd vroeger vooral aan 
huislook gegeven en sloeg daarop dat de plant op rotsen e.d. zat.
De Sedums vormen het grootste geslacht van de Crassulaceae. Ze komen 
voornamelijk voor op het Noordelijk Halfrond en met name in de gematigde 
zóne. Binnen Europa komen de Sedums in toenemende aantallen voor van 
Noord-West naar Zuid-Oost.
Nederland kent volgens de Flora Heukels-van Ooststroom (15e druk) inheemse 
Sedums: acre, telephium met zijn ondersoorten fabaria, maximum en purpu
rascens, album, reflexum en sexangulare.
Aangezien het te ver zou voeren al deze inheemse Sedums te bespreken zal 
ik mij beperken tot de laatste drie, die in oecologisch en plantengeografisch 
opzicht grote overeenkomsten vertonen.
Wanneer we het verspreidingskaartje van S. sexangulare bekijken valt het 
op dat deze soort vrijwel uitsluitend in de buurt van de grote rivieren en in 
de duinen voorkomt. S. album en S. reflexum tonen een soortgelijk beeld 
al zijn er natuurlijk verschillen.
Dit patroon laat zich wellicht het beste als volgt verklaren: deze 3 Sedums 
behoren tot de zgn. stroomdalplanten. D.w.z. dat ze voornamelijk voorkomen 
in het fluviatiele district volgens de plantengeografische indeling van J. L. van 
Soest. Dit fluviatiele district omvat in ons land behalve het stroomgebied 
van de grote rivieren ook het grootste deel van Zeeland. Een deel van de 
voor dit gebied karakteristieke soorten komt bovendien voor in de kalkrijke 
duinen in Z.-Limburg. Een groot aantal stroomdalplanten heeft t.o.v. ons land

Sedum album, op een zuidhelling S lingerduin, Velsen . foto: Dr. F . W . Rappard

182



een continentale en mediterrane verspreiding, hetgeen inhoudt dat hun voor
naamste verspreidingsgebied (hoofdareaal) ligt in gebieden met warmere en 
drogere zomers. Via de warme en beschutte rivierdalen konden deze Midden- 
en Z.-Europese soorten zich naar het Westen en Noorden verspreiden. 
Immers de rivierdijken en oeverwallen (rivierduinen) verlenen hun als het ware 
doortocht door het vochtige laagland vanuit hun oostelijke en zuidelijke 
hoofdarealen naar de voorposten in het kalkrijke duingebied.

* De warmte- en droogteminnende soorten (xerothermofielen), die de stroom-
dalplanten dus per definitie zijn, kunnen zich langs de rivieren maar net 
handhaven op de warme (zuid)-hellingen van dijken en rivierduintjes.
Zij ondervinden in ons koele en regenrijke land veel concurrentie van de
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zich hier optimaal thuisvoelende atlantische soorten. Hoe westelijker men 
dan ook in ons land land de rivieren stroomafwaarts volgt des te groter 
wordt deze atlantische invloed. Men ziet eveneens dat de continentale soor
ten in ons land naar het westen toe in het fluviatiele district in aantal afnemen. 
Weliswaar duiken hier en daar op gunstige standplaatsen nog een aantal 
van deze soorten op, maar van een min of meer gesloten verspreiding is 
geen sprake meer. Zo ontbreken in het westen o.a. Scabiosa en Sedum 
reflexum, soorten die in het Maas- en IJsseldal veelvuldig voorkomen. 
Typische warmte- en kalkminnende stroomdalplanten zijn o.a. Kruisdistel, 
Gedoomd stalkruid, Kleine ruit, Breedbladige ereprijs, Rivierthijm, Veldsalie, 
Kleine pimpernel en de Sedumsoorten.
Concluderend kunnen we zeggen dat de meest geëigende standplaatsen 
voor de Sedums in ons land warme plaatsen zijn en dan nog het liefst op 
kalkhoudende bodem, daar die het snelst warmte opneemt. Deze plaatsen 
vinden we in ons land vooral in Z-Limburg, langs de grote rivieren (zowel 
op de dijken als de rivierduintjes) en in de kustduinen.
Bij het doornemen van de Sedumcollectie in het Rijksherbarium in Leiden
werden de volgende standplaatsgegevens genoteerd:

a lb u m re fle x u m s e x a n g u la r e

ruderaal terrein X
duinen X X
kleigroeve X
dijk X X X
tussen basaltblokken X X X
grasland tegen een bosrand X X
open zandgrond X X X
rivierduin X X X
op daken X l vaak in
op muren x J Friesland X X
zandig bos X X

Uit het bovenstaande hebben we gezien dat deze Sedums hier aan de rand 
van hun verspreidingsgebied leven. Daardoor stellen ze hier vaak andere 
eisen aan hun milieu-omstandigheden dan in het centrum van hun versprei
dingsgebied. Zowel de planten zelf als de gemeenschappen waarin ze voor
komen zijn als gevolg daarvan slecht bestand tegen storingen en worden 
dus steeds zeldzamer. Dit artikel is dan ook tevens bedoeld als een aan
sporing om onze zeldzame inheemse planten - succulent of niet - zoveel 
mogelijk te ontzien en niet te plukken of uit te steken bijvoorbeeld om in de 
tuin te zetten.
Tot slot van dit verhaal wil ik graag dankzeggen aan Ir. F. W. Rappard, die 
mij op het idee bracht iets over inheemse succulenten te schrijven en die 
ook de bijgaande foto afstond. Tevens ben ik dank verschuldigd aan de Dr. S. 
van Ooststroom en R. van Urk van het Rijksherbarium voor hulp bij het inzien 
van de herbariumcollectie en het verzamelen van literatuurgegevens.
Aan de volgende publicaties werden gegevens ontleend:
Hegi: Flora von Mittel-Europa.
Heukels: Flora van Nederland.
Heukels-van Ooststroom: idem 15e druk.
F. Neyenhuis: Typeninventarisatie van dijkvegetaties, voorkomend in het Rijn
systeem.
R. Lloyd Praeger: An account of the genus Sedum in cultivation.
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N o to cactu s o rth a ca n th u s
(Link en O tto) van V lie t comb. nov.

Echinocactus orthacanthus Link en Otto in Verh. Ver. Beförd Gartenb., 5:427. 
1827.*

Malacocarpus orthacanthus (Link en Otto) Herter comb. nov. in Cactus , 91:4, 
92.1954.

D. J. VAN VLIET

Onder de ±  1000 planten die ik op mijn reis door een betrekkelijk klein deel 
van Uruguay verzamelde, bevinden zich exemplaren die een zorgvuldige be
studering van de literatuur noodzakelijk maken. Het is immers mogelijk, dat de 
door mij voor nieuwe soorten gehouden planten, reeds beschreven werden, 
maar door één of andere oorzaak verloren zijn gegaan, niet meer werden terug
gevonden en als onbekend werden afgevoerd van de plantenlijsten van de 
verzamelingen uit die dagen.
Het bovenstaande is m.i. het geval met Echinocactus orthacanthus, (ortha
canthus Lat. is rechtdoornig) in 1827 door Sellow, met een aantal andere 
cactussen, aan professor Link te Berlijn gezonden.
In dat zelfde jaar wordt deze plant, met enige andere soorten, door Link en 
Otto beschreven in 'Verhandlungen des Vereins für Beförderung des Garten- 
baues im Preusz. Staaten’, fünfte Lieferung, Seite 427, 1827 (* in alle literatuur 
opgaven wordt door de auteurs abusievelijk vermeld, dat Link en Otto gepu
bliceerd zouden hebben in aflevering 3). De korte beschrijving gaat, evenals 
de andere publicaties, vergezeld van een prachtige kopergravure, (Taf. XVIII) 
waarop het karakter van de plant goed tot haar recht komt.

Notocactus orthacanthus. foto: v. Vliet Echinocactus orthacanthus.
fotogravure: Link en Otto

In 1830 wordt door Link en Otto gepubliceerd Echinocactus oxygonus in de 
zesde aflevering van het hierboven genoemde verenigingstijdschrift. Na de 
beschrijving van deze plant volgt een verhandeling over de verschillen tussen 
de geslachten Melocactus en het in die dagen door beide heren opgestelde
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genus Echinocactus. Onder de tekeningen van de beschreven soorten van 
1827 en 1830, vermelden zij nog steeds, de geslachtsnaam Melocactus voor 
de nieuwe soorten Echinocactus. Verder wordt aandacht besteed aan de 
cultuur van de cactussen en de slechte kwaliteit van de importen waarvan 
het merendeel verloren gaat tijdens, of direct na de reis. Tenslotte volgt de 
tweede index, de eerste was in 1827 verschenen, van cactussen die voor
komen in de koninklijke botanische tuin van Berlijn waar Link en Otto werk
zaam waren. In deze lijst worden ook de namen vermeld van soorten die 
tussen 1827 en 1830 verloren waren gegaan. Dit is met een kruis aangegeven. 
Na de publicatie van Link en Otto in 1827 vindt men in de literatuur weinig 
meer vermeld over E. orthacanthus. Eerst in 1837 beschrijft Pfeiffer deze 
soort in zijn werk, ’Enumeratio Diagnostica Cactearum’. Deze beschrijving, 
op pag. 51 in latijn, komt op het zelfde neer als de originele van Link. Dit 
blijkt uit de laatste regels die vertaald luiden, 'Exemplaar in Berlijn is ge
storven. Deze soort komt in de tuinen niet algemeen voor'. Hiermee bedoelt 
Pfeiffer ongetwijfeld het type exemplaar van Link en dit is in overeenstemming 
met het kruisteken op de indexlijst van 1830.
Salmdijck, Förster en Schumann maken van E. orthacanthus geen gewag en 
daarna zijn de vermeldingen ook slechts incidenteel zoals uit het volgend 
overzicht van de literatuur duidelijk wordt.
Britton en Rose melden het volgende van E. orthacanthus in 'The Cactaceae’, 
3: 138. 1922, onder Ferocactus flavovirens; The Index Kewensis refers 
E. flavovirens to E. orthacanthus Link and Otto (Verh. Ver. Beförd. Gartenb. 
3: 427. 1827; Melocactus orthacanthus Link and Otto, Verh. Ver. Beförd Gar
tenb. 3: pl. 18 1827) a much earlier name, but the description suggests a 
very different plant, with 17 ribs and one stout central spine. The original 
description states definitely that it comes from Montevideo, but the Index 
Kewensis refers it to Mexico’.

Dit komt neer op grond van de Index Kewensis, om E. flavovirens te zien als 
een synoniem van E. orthacanthus, en tevens het in twijfel trekken of de 
vindplaats van E. orthacanthus wel juist zou zijn. Of E. flavovirens in die 
dagen bekend was laat ik in het midden. Zeker is dat E. orthacanthus onbe
kend was bij de Index Kewensis. Hier kom ik in dit overzicht nog op terug.
In 'Cactus' 91 : 4, 92. 1954 neemt Herter, in zijn artikel 'Flore lllustrée de 
l’Uruguay Cactacées', E. orthacanthus als nieuwe combinatie in Malacocarpus 
op. Verder dan een vermelding van auteursnaam en land van herkomst komt 
hij niet. Kennelijk heeft hij de planten niet in Uruguay gevonden. Van de 
door hem gevonden soorten geeft hij wel afbeeldingen, van E. orthacanthus 
niet. Het indelen van E. orthacanthus bij Malacocarpus is tevens een aan
wijzing dat hij deze plant niet vond. Dit zal uit het vervolg van dit artikel tot 
uiting komen.
Backeberg schrijft tenslotte van E. orthacanthus in 'Die Cactaceae’ III: 1625. 
I959, 'Es erscheint mir fraglich, ob diese Pflanze von dem Mal. tephracanthus 
zu trennen ist. Anscheinend haben Link und Otto von dem derzeitigen Import 
der variablen Art alle Formen als eigene Arten beschrieben.' Hij veronderstelt 
dus ook dat het hier om een Malacocarpus gaat, tevens dat Link en Otto zich 
vergist hadden ten gevolge van onvoldoende soortkennis en stelt E. ortha
canthus onder 'Ungeklarte Namen’. Dit bewijst dat Backeberg zelf niet op 
de hoogte was van de publicaties van Link en Otto. Ware dit wel het geval, 
het zou hem onmiddellijk het inzicht hebben verschaft, wel degelijk met ver
schillende planten te doen te hebben. Waarom citeert hij overigens de be
schrijving van Pfeiffer en niet de originele? Dit geeft altijd aanleiding tot
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misverstanden. Op een overeenkomend geval, wees ik reeds in mijn artikel 
over Notocactus muricatus in Sue. I: 5-19. 1968.
De Index Kewensis alsmede beide publicisten maken overduidelijk, dat een 
en ander le idt to t onnodige belasting van de literatuur indien men planten, 
die men nauwelijks of in het geheel niet kent, gaat indelen in geslachten en 
of ondergeslachten, o f in relatie brengt met andere soorten.
Volgens het systeem Buxbaum behoort N. orthacanthus te worden ingedeeld 
m het ondergeslacht Neonotocactus. Ter verdu ide lijk ing zij opgemerkt, dat d it 
de groep planten rond N. mammulosus betreft.
In hoeverre het ju is t is dat Buxbaum het geslacht Notocactus u itbre id t met 
enige geslachten waaronder Malacocarpus, Eriocactus en Brasilicactus, laat ik 
hier verder buiten beschouwing. Toch w ekt het bevreem ding daarna te consta
teren, dat voor de duidelijkheid het gehele geslacht door hem w ordt gesp litst 
in een aantal ondergeslachten. Deze namen worden immers nooit o f hoogstens 
door specialisten gebruikt.
De orig inele beschrijving van Link en O tto in 'Verh. Ver. Beförd G artenb.’, 
5: 427. 1827. lu idt; Echinocactus orthacanthus. Caule globoso, glaucescente, 
costis 18 obtusatis, spinis 7, centrali majore valida recta, re liquis patentibus. 
Habitat in Montevideo. Sellow.
Descr. Caulis 2%  poli, altus 2%  poli, crassus. Costae prom inentiis distinctis,



latere impressae; sulci angusti. Vertex depressus. Spina maxima % poll, longa, 
refliquae 6 lin., omnes canescentes.
Deze beschrijving gaat vergezeld van de volgende Duitse tekst: 'Der Stamm 
rund, etwas blaugrau, 18 gestumpfte Kanten, 7 Stacheln, der mittlere viel 
gröszer, stark und gerade, die übrigen abstehend. Der Stamm 2% Zoll hoch, 
2% Zoll dick. Die Kanten haben deutliche Hervorragungen und an den Seiten 
Eindrücke; die Furchen sehr enge. Der Scheitel flachgedrückt. Der gröszte 
Stachel % Zoll lang, die kleineren 6 Linn., alle grau.'
De kopergravure die, zoals al gezegd, op prachtige wijze de plant afbeeldt, is 
in overeenstemming met de in die dagen in Duitsland gebruikte maten.
Een belangrijk onderdeel, dat niet in de beschrijving wordt vermeld, is de stand 
van de randdoorns op het areool, die echter wel op de gravure boven de plant 
wordt afgebeeld. Deze randdoorns zijn aan onder- en zijkanten van het areool 
ingeplant.
N. orthacanthus werd door mij in het departement Rivera gevonden en aan
vankelijk voor een nieuwe soort aangezien, die ik voorlopig Notocactus acicu- 
latus noemde. Onder deze naam zijn door mij zaden afgegeven o.a. aan het 
Clichéfonds van Succulenta.
In onderstaande tabel zal ik de kenmerken zoals Link en Otto van hun plant 
geven, stellen tegenover die, van de door mij gevonden planten.
Kenmerken in de oorspronkelijke volgorde van de beschrijving van Link en 
Otto van

Echinocactus orthacanthus Notocactus orthacanthus

plant rond idem

plantkleur iets blauwgrijs idem

ribben 18, stomp idem

doorns 7 (op tekening ook meer) de 
middelste veel groter, sterk 
en recht

7 tot 10, waarvan enige 
soms als glasdoorntjes 
idem

vindplaats

plant

Montevideo l )

2% zoll (6,88 cm) hoog en 
in doorsnede (verhouding
1 : 1)

departement Rivera
idem, grootste ex. 20x20
cm

ribben verdeeld in duidelijke knob
bels (niet getekend2) en aan 
de zijkanten indrukken.

idem

schedel

doorns

vlak en gedrukt

de grootste (middend.) % 
zoll (1,88 cm) lang, de klei
nere (randd.) 6 lin. (linie =
12 mm) lang

idem en met wol bekleed 
idem tot 21/ 2 cm lang bij de 
grootste exemplaren 
idem

kleur doorns alle grijs licht grijsbruin, later totaal 
vergrijzend.

In die dagen werd dikwijls de plaats van verzending van de plant, door de auteurs 
als vindplaats aangemerkt. Zelfs Spegazzini, 70 jaar later, zondigde hier nog tegen. 

2) Waarom de knobbels, die zo nadrukkelijk in de beschrijving worden genoemd, 
’Ribben verdeeld in duidelijke knobbels', niet op de met grote zorg vervaardigde 
gravure zijn getekend, zal wel altijd een raadsel blijven.
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Notocactus orthacanthus. foto: Van Vliet

De korte doch duidelijke beschrijving van Link en Otto wil ik slechts aan
vullen met de ontbrekende gegevens van bloemen, vruchten en zaden. Hier 
over wordt niets vermeld en ik mag veronderstellen, dat de plant reeds ter 
ziele was alvorens tot bloei te komen.
Bloemen (doorsnede ware grootte) klokvormig, tot 4 cm lang en 6 cm in door
snede, dicht rondom de met witte wol beklede schedel staand; vruchtbeginsel
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en bloembuis bekleed met schubjes, uit de oksels van deze schubjes komen 
dicht bruine wol en bruine borstelharen, aan de top van de buis is de wol 
het dichtst; buitenste bloembladen spatelvormig, aan de top iets gekarteld, 
glanzend citroengeel met soms licht purperen middenstreep, de binnenste 
eveneens spatelvormig, gekarteld en glanzend citroengeel; meeldraden aan de 
voet van de stamper ingeplant waardoor er geen nectarkamer is gevormd, 
helmdraden geel met lichtgele helmknoppen; stamper lichtgeel, boven de 
geopende bloem uitstekend met =t 10 purpurrode stempels; zelffertiel. 
Vruchten (op ware grootte getekend) tijdens het rijpen langwerpig, blaas- 
vormig en dunwandig uitgroeiend, lichtgroen of lichtrose gekleurd, bekleed 
met witte wol en enige borstelharen die uit de schubjes te voorschijn komen, 
daarna verdrogend, in de lengte openscheurend en verpulverend, ±  50 zaden 
bevattend per vrucht.

Zaden (ware grootte en 12x vergroot) mutsvormig, huid (testa) bedekt met 
talloze dofbruine bultjes, hilum van dikke soms iets golvende rand voorzien, 
in het midden wat ingezonken en donker-okerkleurig.
Bij navraag aan de Botanischer Garten und Museum, Berlin-Dahlem, bericht 
mij Dr. G. M. Schulze, directeur van dat instituut, dat herbariummateriaal van 
deze plant niet aanwezig is. Men weet zelfs niet of het ooit is gedeponeerd 
geworden door Link en Otto. Hun beschrijving maakt er geen melding van 
en het herbarium is door oorlogshandelingen vrijwel geheel verloren gegaan. 
Naar aanleiding hiervan wordt door mij een neotype gedeponeerd in het 
Rijksherbarium te Utrecht onder nummer van Vliet 3. Het veldnummer is D.V. 
71.

Tot besluit wil ik opmerken, dat met deze vondst, een oude in vergetelheid 
geraakte soort, na 140 jaar in ere wordt hersteld en daarmee ook het werk 
van Link en Otto. In de toekomst hoop ik nog enige ’nieuwvondsten' te 
kunnen terugvoeren tot de oorspronkelijke beschrijvingen. Het is moeilijk, 
maar daarom juist erg boeiend werk, dat de literatuur ontlast van vraagtekens.

Leuvensestraat 59, Scheveningen

D e h u id ig e  sy s te m a t isc h e  p o sitie  van  het 
g e n u s  R eb u tia  K . S c h . en zijn  ve rw a n te n

J. D. DONALD, B. Sc., F.R.I.C. Lid I.O.S.

VOORWOORD EN OPDRACHT
Het doet mij zeer veel genoegen dat men mij gevraagd heeft dit artikel voor 
Succulenta te schrijven, omdat het mij in de gelegenheid stelt, niet alleen 
te schrijven over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, maar ook om 
van mijn grote dankbaarheid te getuigen aan allen die het mogelijk maakten 
Uw jubileumviering in Scheveningen vorig jaar mei bij te wonen en voor 
het onthaal en de grote gastvrijheid, die ik ondervond.
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Succulenta is altijd een prettige vereniging geweest om de problemen van 
het geslacht Rebutia te bespreken en het past goed om in d it stadium te 
bekennen dat mijn eigen belangstelling voor deze planten in niet geringe 
mate een gevolg was van de artikelen voor het eerst in d it tijd sch rift gepu
bliceerd door onze zeer goede vriend, de heer A lbert Buining, en van zijn 
voortdurende aanmoediging en zijn nuttige adviezen. Daarom ben ik hem 
speciaal veel dank verschuldigd.

Rebutia werd als genus opgesteld door Karl Schumann in 1895 voo r het zeer 
bekende plantje Rebutia minuscula. Het instellen van een nieuw genus, en 
wel monotypisch, was een zeldzame gebeurtenis in die conservatieve tijd, 
toen vrijw e l alle bolvorm ige cactussen, ongeacht hun verwantschap, de alles 
omvattende scheldnaam ’Echinocactus’ droegen. S inds die tijd  hebben we het 
geslacht zien groeien to t een honderd gepubliceerde namen met het geslacht 
ze lf gesp litst to t maximaal zes verschillende genera. Tegenwoordig heeft er 
een aanzienlijke beperking plaats gevonden met als gevolg een hercombinatie 
van deze fragmentarische en botanisch onverdedigbare aparte geslachten 
onder het oorspronkelijke geslacht Rebutia. D it betekent niet dat de aparte 
groepen met als hoogste rang het geslacht, geheel uitgebannen zijn. Ze zijn 
bewaard als secties binnen het genus Rebutia, weliswaar een degradatie, 
maar in overeenstemming met hun ju iste  botanische rang. In het verleden 
zijn de Cactaceae dkiw ijls  op een andere wijze behandeld dan de andere 
plantenfam ilies, waarbij de onderverdelingen to t een botanische categorie 
werden gerekend, die hoger was dan aanvaard zou worden, om niet te 
spreken van gerechtvaardigd, in de overige plantenfam ilies. D it geldt spe
ciaal voor de geschiedenis van de Rebutia's. Maar al te graag heeft men 
nieuwe soorten beschreven en nieuwe genera gecreëerd om nieuwe soorten 
in onder te brengen. Een van de grootste m oeilijkheden, die de amateur bij 
de keuze van de botanische categorieën ontm oet is dat zijn basale selectie
techniek eerder sub jectie f dan ob jectie f is. Een onbetekenend botanisch 
verschil in een kenmerk kan een belangrijke verandering in het u ite rlijk  van 
een plant veroorzaken en evenzeer kan een be langrijk  botanisch verschil 
nauwelijks een verandering in de u iterlijke  vorm  van de plant to t gevolg 
hebben. Bij een subjectieve keuze zou er daardoor meer gelet worden op 
het onbetekenende dan op het belangrijke botanische verschil. Een subjec
tieve keuze slaat ook meer acht op verschillen dan op overeenkomsten en 
ju is t deze overeenkomsten geven de verwantschap van de plant aan. Het is 
ook verkeerd om de selectie te baseren op een enkel kenmerk, net zo goed 
als het onju ist is een beschrijving te baseren op de kenmerken van een 
enkele plant, omdat een enkele eenheid geen statistische betekenis heeft. 
Een objectieve selectie is vrijw e l statistisch betrouwbaar.
Subjectieve selectie in het verleden is er voornam elijk  verantw oorde lijk  voor 
dat een g root aantal planten to t een soort verheven is en ook dat sommige 
autorite iten op d it gebied niet erkennen dat Rebutia en Sulcorebutia zeer 
verschillende geslachten zijn, die slechts weinig verwantschap vertonen. D it 
moet een waarschuwing zijn dat niet alle planten, die e r verschillend uitzien 
ook verschillende soorten zijn en evenzo dat vele op elkaar lijkende planten 
verschillende eenheden kunnen zijn en zelfs to t verschillende groepen kunnen 
behoren.
De u iterlijke  gelijkenis tussen Rebutia- en Sulcorebutia-soorten w at betreft 
het lichaam van de plant en de bloem vorm t een geval van paralle l-ontw ikke- 
ling in een oecologisch overeenkomstige omgeving. O nder Sulcorebutia zijn 
veel soorten beschreven, die beslist geen echte soorten zijn, doch ecotypen
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of genotypen van één zeer veelvorm ige soort. Iedere geïsoleerde groeiplaats 
geeft zijn eigen variatie ; op sommige plaatsen lijken alle planten veel op 
elkaar en op andere plaatsen zijn ze onderling zeer verschillend. Het ve r
zamelen zonder onderscheid op deze geïsoleerde, bereikbare plaatsen binnen 
het natuurlijke verspreid ingsgebied van de soort, leidde to t een kunstmatige 
afscheiding van deze ecotypen en de beschrijving daarvan als aparte soorten, 
zonder ook maar enigszins rekening te houden met de betekenis van de fijne 
en gele idelijke veranderingen van de tussenvormen tussen de verzamelpunten. 
De verb ijstering van de amateur, als hem verte ld w ord t dat al zijn verschillend 
uitziende planten, gekoesterd als voorbeelden van duidelijke soorten, nu in 
fe ite  to t één enkele soort behoren, moet du idelijk  begrepen en aangevoeld 
worden door allen, die zulke drastische taxonom ische veranderingen voor
stellen. W ie zou blij zijn als hem verte ld werd dat al zijn 'zwanen' e igenlijk 
'ganzen' zijn? Het sch ijn t daarom dat botanische en tuinbouwkundige prak
tijken met elkaar in strijd  zijn, maar dat moet w erke lijk  niet zo zijn. De cactus- 
liefhebber-am ateur w il graag de ju iste botanische naam van zijn plant hebben 
en hij is natuurlijk  tro ts  zo veel planten met verschillende namen te hebben, 
doch er is een praktische grens aan het aantal botanische categorieën en 
dus ook aan geoorloofde namen in de gangbare praktijk. N iet iedere anders 
uitziende plant kan een andere latijnse naam hebben. Wel kan er een 'cu ltivar' 
naam zijn, toegestaan onder de 'Code of Nomenclature fo r Cultivated Plants'. 
Het is echter de vraag in hoeverre deze 'cu ltivar' namen aanvaardbaar zullen 
zijn voor de cactus-am ateur in de toekom st. Persoonlijk verm oed ik dat het 
nog vele jaren zal duren voor d it een alledaagse zaak is. Ondanks de ge
voelens van sommige botanische autorite iten moet ik erop wijzen dat de 
naamgeving van planten beslist in overeenstemming met de 'International 
Code o f Botanical Nom enclature’ moet zijn. W anneer een plant op de ju iste 
wijze benaamd is, doch waarvan men zich vervolgens afvraagt of de toege
wezen categorie wel de ju iste is, is het niet een absoluut gebod het nieuwe 
voorstel voor reductie o f verw erping to t een synoniem te volgen of te aan
vaarden, mits de naam in zijn oude categorie nog gebruikt w ordt en geen 
homonym is van een reeds geldig gepubliceerde naam. De beslissing om 
een naam in een oude categorie te behouden is zuiver persoonlijk, zij het 
subjectief. Men moet echter wel bedenken dat het behouden van deze 
namen, ondanks de vrijhe id van keuze, een stap terug is en eveneens het 
vergoelijken van in fe ite  slechte plantkunde!
D it betekent niet dat alle nieuwe namen en alle nieuwe soorten met wan
trouwen behandeld moeten w orden; integendeel, ik geloof dat er nog vele 
echte nieuwe soorten en variëte iten van Rebutia sensu latu ontdekt kunnen 
worden in hun vaderland in de Andes. De reizen van Rausch, Markus, Ritter, 
Lau, Knize en Krahn langs de Rebutia-groeiplaatsen hebben een rijkdom aan 
nieuw materiaal laten zien, die ten dele de nadruk legt op de nonsens van 
de zes verschillende genera en de begrenzing van de oudere soorten. Het 
onderstreept het fe it dat het oude soorts- en geslachtsbegrip te star, te 
bekrompen en te kunstm atig was. Maar bovenal heeft het bewezen dat er 
nog vele echte soorten te vinden zullen zijn. In de komende twee o f drie jaar 
zullen er zeer vele nieuwe soorten beschreven worden, die snel beschikbaar 
moeten komen langs de bestaande kanalen to t onbegrensde vreugde van de 
Rebutia-liefhebbers overal. Er zijn inderdaad enkele zeer opw indende nieuwe 
planten.
Hoewel ik voorgeste ld heb dat het verkeerd is om de oude namen in soorts- 
en geslachtsrang te bewaren, zeg ik daarmee niet dat de planten, die bij 
deze namen horen w aardeloos zijn en veronachtzaamd moeten worden. In
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hun nieuwe rang vertegenwoordigen zij de natuurlijke variatie binnen iedere 
soortspopulatie, hetgeen opzichzelf een boeiende studie is; een verzameling 
natuurlijke varianten is even waardevol als een verzameling afzonderlijke 
soorten en het eerste moet aangemoedigd worden. Meer filosofisch gezien 
geldt dat men planten en geen namen verzameld, als een plant bevalt is dat 
voldoende om hem aan te schaffen. Een nieuwe naam heeft zeker zijn aan
trekkelijkheid, maar het moet niet de enige reden tot aanschaf zijn.
In 1963 hebben Albert Buining en ik een systeem voor de indeling van Rebutia 
gepubliceerd, waarin alle aparte geslachten van wijlen Curt Backeberg en 
Alberto Fric weer werden verenigd. Uit eerbied voor het pionierswerk van 
A. V. Fric besloten we dat de secties, waarin het genus Rebutia verdeeld zou 
worden, indien mogelijk en toegestaan onder de ICBN-regels de namen 
gegeven door Fric zouden dragen. Prof. Franz Buxbaum aanvaardde ons 
systeem ook met slechts kleine verbeteringen en publiceerde het in het 
monumentale werk 'Die Kakteen’. Het is echter niet nodig om hierop uit
voerig in te gaan, daar het reeds uitgebreid besproken en goed geïllustreerd 
is in de afgelopen drie jaar in dit tijdschrift door een andere oude vriend van 
mij, de heer A. J. Brederoo uit Amsterdam. Ik ben hem zeer dankbaar voor 
zijn voortreffelijke studies en ik wens hem geluk met zijn bekwaam vervaar-

Rebutia 
(Mediorebutia) 
calliantha var. 
beryllicides.

foto: Donald

digde tekeningen. Het is voorbarig om een gedetailleerde sleutel voor de 
soorten te geven gezien de dreigende publicatie van vele nieuwe soorten 
en variëteiten. Het is voldoende in dit stadium de secties die wij voorgesteld 
hebben samen te vatten, die bevestigd zijn door Prof. Buxbaum en de heer 
Brederoo.
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GENUS SUBGENERA SECTIE TYPE

Rebutia R. minuscula
Setirebutia R. aureiflora

Rebutia K. Sch. 
emend. Buin. & Don. Rebutia K. Sch. Cylindrorebutia R. einsteinii

Aylostera (Speg.) Aylostera R. deminuta f. 
pseudo-minuscula

Digitorebutia R. haagei
Mediorebutia R. caliantha

Sleutel:
A. Bloembodem, stijl en helmdraden niet vergroeid; oksels van de schubben 

kaal of behaard, maar zonder borstels; bloembuis relatief breed
Subgenus Rebutia

B. Bloem lang trechtervormig; lichaam bolvormig tot afgeplat
C. Oksels van de schubben kaal of bijna kaal; bloemen zelf-fertiel;

lichaam bolvormig of afgeplat Sectio Rebutia
CC. Oksels van de schubben behaard; bloem zelf-steriel; lichaam 

bolvormig Sectio Setirebutia
BB. Bloemen klokvormig of kort trechtervormig; lichaam sterk cylindrisch

Sectio Cylindrorebutia

AA. Bloembodem, stijl en helmdraden gedeeltelijk of geheel vergroeid; oksels 
van de schubben behaard en met borstels bezet; bloemhuis relatief 
smal Subgenus Aylostera
D. Oksels van de schubben met haren en borstels; bloemen zelf-fertiel;

lichaam bolvormig tot afgeplat Sectio Aylostera
DD. Oksels van de schubben met haren (dikwijls slechts enkele); 

bloemen zelf-steriel; lichaam afgeplat tot bolvormig of cylindrisch
E. Lichaam kort cylindrisch; plant kleinhoofdig

Sectio Digitorebutia
EE. Lichaam meer afgeplat tot bolvormig; planten groot

Sectio Mediorebutia

Het lijkt me goed om hier samen te vatten waarom Sulcorebutio niet met 
Rebutia kan worden verenigd. (Een uitvoeriger artikel zal in de Cactus and 
Succulent Journal of America verschijnen).
Sulcorebutia verschilt voornamelijk van Rebutia door de structuur van het 
zaad, de vorm van de plant, de structuur en de plaats van de areolen en 
door de inwendige vorm van de bloem. Verwantschap tussen genera kan 
bepaald worden door het principe van gemeenschappelijke kenmerken. Sulco
rebutia werd vergeleken met Rebutia, Lobivia en Weingartia en er werd een 
percentage-tabel van de gewone, belangrijke overeenkomstige kenmerken 
opgesteld. Uit deze tabel blijkt duidelijk dat Sulcorebutia slechts weinig ver
want is met Rebutia en veel dichter staat bij Lobivia en nog veel nauwer ver
want is met Weingartia. Negen hoofdkenmerken werden gebruikt: (1) rib- 
structuur, (2) podariumstructuur, (3) areool, (4) plaats van de areool, (5) plaats 
van verschijnen van de bloemen, (6) structuur van de bloembodem, (7) 
inplanting van de helmdraad, (8) vrucht en (9) zaadstructuur. Deze 9 ken
merken werden verder onderverdeeld in 30 kenmerken, die toegewezen 
konden worden aan ieder genus op basis van aan- of afwezigheid. De lijst is
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zeker niet uitgeput en deze toets niet erg diepgaand, maar niettemin goed 
genoeg om in overweging te nemen dat het verkeerd zou zijn Rebutia en 
Sulcorebutia in één genus te verenigen.

Tabel 1

L 100 67 67 7

W 67 100 87 27

S 67 87 100 27

R 7 27 27 100

L W S R

L = Lobivia 

W = Weingartia 

S = Sulcorebutia 

R = Rebutia sensu latu

Een van de verrassingen is dat Lobivia en Rebutia blijkbaar niet bijzonder 
nauw verwant zijn.
Eenzelfde en iets verder gaande toets werd toegepast op de zes 'genera' van 
Rebutia, waarbij 14 hoofdkenmerken, verdeeld in 33 onderkenmerken werden 
gekozen. Dezelfde 9 kenmerken werden gebruikt als in Tabel 1 en toegevoegd 
werden (10) bedoorning, (11) aan- af afwezigheid van haren en/of borstels 
in de oksels van de schubben, (12) opgesloten zijn van de stijl, (13) lichaams
vorm, (14) wortelsysteem.

Tabel 2

1e
(Rebutia R S C A D M 2e

(Rebutia
subgenus) | 100 75 64 71 42 68 v/s Aylostera)

75 100 82 50 64 61

Z 64 82 100 46 61 46 C
3e

(Rebutia \ 71 50 46 100 71 75 4e kwadrant
(Aylostera

v/s Aylostera) |)  4 3 64 61 71 100 59 2 subgenus)

N/[ 68 61 46 75 59 i o o  21

R S C A D M

R = Rebutia sensu stricto
S  = Setirebutia 
C  = Cylindrorebutia 
A = Aylostera 
D = Digitorebutia 
M = Mediorebutia
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Rebutia (Aylostera) pseudodeminuta forma rubrifilamentosa foto: Kreuzinger.

Wanneer we het 1e en 4e kwadrant van de tabel bestuderen dan zien we 
duidelijk een rechtvaardiging van de 2 subgenera; de bijbehorende secties 
vertonen onderling een veel groter aantal gemeenschappelijke kenmerken in 
vergelijking met het 2e en 3e kwadrant, waar de secties van beide subgenera 
vergeleken zijn. De betrekkelijk hoge percentages in 1e en 4e kwadrant 
laten ook zien hoe nauw verwant iedere sectie is en legt de nadruk op de 
noodzaak Rebutia te behandelen als één genus en niet als een subtribus met 
veel geslachten.

Lancing, 12-2-70
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M o eilijk  h o u d b are , g evo e lig e  c a c tu sse n
DR. BOHUMIL SCHÜTZ

Wanneer wij over moeilijk-houdbare cactussen spreken, dan houdt dat feitelijk 
een paradox in. Want cactussen staan juist bekend om hun weerstand en 
taaiheid, hetgeen hun geschiktheid om onder dergelijke plaatselijke omstandig
heden te bestaan, waar andere plantengroei zich niet meer in stand kan 
houden, bewijst.
Schijnbaar tegenstrijdiger nog is echter het feit dat, hoe extremer de levens
omstandigheden in de natuur zijn, des te moeilijker de gewenning aan een 
nieuwe omgeving is.
Iedere cactusverzameling biedt het levende bewijs van het aanpassingsver
mogen van cactussen aan het gewijzigde milieu.
Aan. deze aanpassingseigenschap is het uitsluitend en alleen te danken, dat 
wij naast elkaar hooggebergte-planten, aan zeestranden voorkomende, op 
weidegronden, steppen en rotsen groeiende cactussen kunnen houden en 
verzorgen. Cactussen, die in de natuur op de meest uiteenlopende grond
soorten leven. Juist tegen deze eigenschap - het aanpassingsvermogen - 
wordt in de praktijk vaak gezondigd. Dat is óók de reden, waarom wij de 
cactussen maar voor ons gemak hoofdzakelijk in twee cultiveringsgroepen 
onderverdelen, n.l. de normale en de op bomen groeiende soorten (epiphyten). 
Een verschil in behandeling bij de op de grond levende (terrestrische) planten 
voeren wij slechts tijdens de overwintering in.
De ene groep houden we in de winter warmer dan de andere. Gedurende 
de zomer echter, houden we meestal een soort universele- en eenheids- 
cultuur aan.
Naar gelang bepaalde cactussen zulk een algemeen gevolgde cultuurwijze 
verdragen, noemen wij ze ongevoelig en daarom juist voor beginners geschikt 
om te houden. Moeilijker houdbaar zijn dan die soorten, welke een zekere 
ervaring voor hun behoud vereisen en de gevoelige- moeilijk-houdbare soor
ten, die, welke veelal slechts kortstondig in onze verzamelingen 'logeren'.
In feite komt het hierop neer, dat het aanpassingsvermogen van sommige 
soorten niet dezelfde is. Een betrekkelijk kleine wijziging in de behandeling 
blijkt vaak reeds voldoende om het ons mogelijk te maken zulke cactussen, 
die we tot nu toe als moeilijk-houdbaar beschouwden, zonder grote moeilijk
heden te behouden. Zo kon ik bijvoorbeeld geen Astrophytum, Echinofossulo- 
cactus, Thelocactus e.a. in mijn verzameling handhaven.
Toen probeerde ik ze in zuivere 'Antuka' (baksteengruis of gravel) te planten 
en een wonder geschiedde. In de kortste tijd ontstond een uitgebreid wortel
stelsel en ze begonnen uitstekend te groeien. Van deze tijd af - dat is reeds 
ruim 20 jaar geleden - had ik praktisch geen uitval meer en groeiden ze goed. 
Vervolgens probeerde ik in hetzelfde substraat andere soorten te kweken. 
Mammillaria, maar ook Notocactus, Gymnocalycium, Parodia en andere Noord
en Zuid-Amerikaanse geslachten, met uitzondering van Epiphyten, groeien in 
dit substraat even goed.
Het kweken van cactussen in dit baksteengruis (-split) gaat vrij eenvoudig. 
Grote planten, met een doorsnede van 5 cm of meer, houd ik in plastic 
potten; de kleinere in aluminium bussen of blikken. Zulke, die in bloempotten 
staan, plaats ik in grote blikken onderzetters. Water en mestoplossingen 
worden in de onderzetters geschonken, opdat alle planten van onder af 
volledig worden bevochtigd. Natuurlijk wordt met grotere tussenperioden, 
dan men gewoonlijk aanhoudt, gegoten.
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We zien aldus, dat de keuze van het substraat voor het houden en kweken 
van zgn. moeilijk-houdbare cactussen van groot belang is. Ik ben ervan over
tuigd, dat in zulke gevallen niet de zuurgraad, doch veeleer de physische 
eigenschap van dit baksteengruis en wel in het bijzonder de doorluchting van 
doorslaggevende aard is.
Daaraan hebben de wortels van cactussen namelijk een grotere behoefte 
dan men in het algemeen veronderstelt.
Vele soorten echter, stellen specifieke eisen aan het substraat. Zo is bekend, 
dat Utahia sileri gebonden is aan die plaatsen, waar men verweerde gips of 
kalk-gesteente aantreft. Ik ontving een grondmonster van de vindplaats, dat 
inderdaad een hoog percentage een verweerde kalksteen bezat. Vandaar dat 
ik bevochtigd baksteengruis met gips bepoederde. Na het indrogen, plantte 
ik 5 Utahia-importen in het op deze wijze geprepareerde substraat en alle 
sloegen goed aan.
Een der cactusliefhebbers uit mijn omgeving zing zelfs zó ver, dat hij zijn 
cactussen opsplitste in die, welke in kalkhoudende formaties en een, die in 
kalkarme grondsoorten groeien. Tot de eerstgenoemde behoren vooral de 
Mexicaanse soorten als Ariocarpus, Thelocactus, Epithelantha, enige Cory- 
phantha, Escobaria, Toumeya, Cephalocereus, enige Echinocereus en van de 
’Zuid-Amerikanen' Copiapoa e.d.. Voor deze soorten wordt de baksteengruis 
verrijkt met de elementen calcium en fosfor in de vorm van uitgegloeide 
beenderen (beender-as). Als voedingsoplossing gebruikte hij leidingwater, 
waaraan kalium-nitraat, magnesium-sulfaat en sporenelementen zijn toege
voegd. De andere planten begiet hij met een volwaardige mestoplossing, die 
een bufferende werking bezit en de zuurgraad op PH = 5-6 terugbrengt. Het 
succes is thans zeer bemoedigend.
Wij mogen ons bij alle problemen, die zich bij het kweken van moeilijke 
soorten voordoen, echter niet beperken tot de onderwerpen substraat en 
bodemreactie. Van wezenlijk belang is ook het toegeven aan de individuele 
eisen met betrekking tot de rust- en groei-tijd der planten. Het is immers 
bekend, dat vele soorten gedurende het gehele jaar in de natuur een rusttijd 
doormaken en pas dan tot volledige activiteit komen, wanneer een regen- 
periode inzet, die vaak buitengewoon kort van duur kan zijn. Zulke cactussen 
groeien dan slechts gedurende een korte tijd in het voorjaar of in de herfst, 
eventueel in beide seizoenen, doch telkens maar kort. Indien zij op een 
verkeerd tijdstip water krijgen, houdt dit een bedreiging van hun bestaan in. 
Zo kunnen bijv. Sclerocactus, Echinocactus polycephalus, Utahia, Navajoa, 
Pilocanthus, Toumeya e.a. in zeer geringe mate begoten worden, doch uit
sluitend dan, wanneer zij zélf door de vorming van nieuwe doorns het begin 
van hun groeiperiode aangeven, hetgeen gewoonlijk in de herfst het geval is. 
Op het heetst van de zomer vertonen vele soorten een zgn. zomerrusttijd, een 
staken van hun groei-activiteit. Indien men in deze tijd zou gieten, zullen vele 
planten dit zonder schade verdragen. Toch mogen wij ons dat niet veroorloven 
bij de moeilijke soorten. Andere soorten, zoals bijv. Astrophytum groeien juist 
tijdens de grootste zomerhitte en kunnen dan zeer veel water hebben. Als wij 
hen in de herfst zouden begieten, dan kunnen zij gemakkelijk hun wortels 
verliezen, terwijl daarentegen bijv. Sclerocactus juist in deze tijd daarvoor 
zeer dankbaar is.
Het wortelecht kweken van moeilijke soorten is weliswaar geen ’wetenschap’, 
doch een interessante sport. Voorwaarde daarvoor is een zo goed mogelijke 
kennis van hun natuurlijke omstandigheden, verschillen in kweekmethoden en 
de beheersing van de kneepjes van het ’vak’. De overgang van éénvormige 
naar een voor elke soort aangepaste cultuur kan slechts in fasen worden
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verwezenlijkt. Dit is ongetwijfeld een interessante bezigheid en behelst even
eens de aantrekkelijkheid van onze liefhebberij.

Vertaler: P. H. PASMAN
Noot van de redactie:
Verwezen wordt naar het artikel van dezelfde auteur in Succulenta nr. 5-1970, 
p. 68 e.v.

Novem ber

Het overbrengen van de succulente planten uit de tuin, de koude platte bak 
of eventueel het balcon, naar het winterkwartier moet nu wel voltooid zijn.
Bij ruimtegebrek controleren wij onze planten nog eens nauwkeurig en zorgen 
er voor alleen goede gezonde planten over te houden. Indien men geen ver
warmde kas bezit, is overwintering in een zo licht mogelijke kamer met een 
een temperatuur van 7-12 graden Celcius mogelijk. Men plaatse dan de Phylo- 
cactussen en Rhipsalis op de lichtste plaats, omdat enkele van deze in de 
winter bloeien.
Uiteraard is de beste overwintering in een te verwarmen kas. Toch kan men 
ook zeer goed de planten in een ouderwetse kelder overwinteren, mits het 
daar niet te warm is. De altijd wat vochtige lucht schijnt ten gunste van de 
planten te werken. In geen geval mogen de planten daar water hebben. 
Overigens moet men zeer voorzichtig zijn met het water geven. Het hangt 
er erg van af of de winterstandplaats erg droog of vrij vochtig is. Bij grote 
droogte geve men voorzichtig iets water. Boven alles moet worden voorkomen 
dat de planten blijven doorgroeien of opnieuw aan de groei gaan. Een regel
matige controle, ook op ongedierte, is beslist zeer gewenst.
Het overwinteren van jonge zaailingen is altijd wat moeilijk. Men zoeke het 
warmste en lichtste plekje op. Beter is ze iets te droog dan iets te nat te 
houden. Vooral halsrot kan dan gemakkelijk optreden. Voor gevoelige soorten 
is een temperatuur van ca. 12° C aan te raden.
Wellicht zijn er nog planten waarvan men zaad kan oogsten. Het clichéfonds 
stelt toezending erg op prijs. Door dit fonds kunnen wij de kleurenfoto's en 
de vele andere afbeeldingen in ons blad brengen.
Vlezige vruchten, zoals onder anderen Gymnocalycium en andere geslachten, 
kan men veiligheidshalve beter verwijderen, al zijn ze niet rijp. Zeer gemak
kelijk kunnen deze vochtige vruchten gaan schimmelen en dan de plant zelf 
aantasten.
Maakt U in deze maand uw wenslijstje klaar voor het zaaiseizoen 1971. De 
zaadlijst van het clichéfonds zal zeer zeker weer goede soorten in deze 
winter aanbieden.

Boekennieuws, aanvulling op de in het maartnummer verschenen lijst:
Momenteel is C. Backeberg: Die Cactaceae IV uitverkocht. Verkrijgbaar is weer: Das 
Kakteenlexikon van Backeberg voor de prijs van ƒ 35,— . Bestellen door overschrijving 
van het verschuldigde bedrag op gironr. 1401427 t.n.v. J. Theunissen, van Goghlaan 98, 
te Roosendaal. Bestellingen onder de ƒ15,— worden slechts uitgevoerd als ƒ 2,50 
voor portokosten is bijbetaald.

Afdeling Amersfoort, maandelijkse bijeenkomst op 16 november, 8 uur, bij J. van de 
Burg, Ariaweg 576, Amersfoort.
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Echeveria peacockii (Baker) Morren

J. C. van KEPPEL

Als men de afbeelding van deze bijzonder mooie Echeveria beziet, is het 
onbegrijpelijk, dat dit geslacht heden ten dage zo weinig populair is. Honderd 
jaar geleden was dat anders en toen de Britse plantenliefhebber Mr. Pea
cock deze plant op een tentoonstelling inzond trok deze grote belangstelling 
van liefhebbers, kwekers en botanici. Zij was enige jaren daarvoor door de 
Tsjechische tuinbouwkundige en plantenzoeker Benedict Röszl (Roeszl) tij
dens ’n expeditie in Mexico ontdekt en door J. Croucher, een Echeveriakenner, 
die de belangrijke collectie van W. W. Saunders verzorgd had, E. peacockii 
genoemd maar niet beschreven. De auteursnaam Croucher, die algemeen 
gebruikt wordt, is dus onjuist. Dr. J. G. Baker, auteur van een der beste 
monografieën over het geslacht Echeveria gaf een duidelijke beschrijving, 
maar omdat hij Echeveria niet als zelfstandig geslacht erkende, als Cotyledon 
(Echeveria) peacockii. Als E. desmetiana werd zij in 1874 door de bekende 
Belgische kweker de Smet in de handel gebracht, terwijl E. subsessilis 
en E. tenuis, beide door Dr. .Rose beschreven, ook tot de synoniemen gere
kend moeten worden. E. peacockii is dus nogal variabel, zowel in bladvorm als 
in de bloemen (kleur, grootte en plaatsing), zodat het niet zo verwonderlijk is 
dat zij in cultuur ook nog onder andere (foutieve) namen aangetroffen wordt. 
Met haar witbepoederde, stijve, breed aangehechte bladeren lijkt zijn in 
habitus veel op een Dudleya. De in een dichte rozet geplaatste bladeren zijn 
langwerpig - spatel-, tot omgekeerd eivormig, 3-7 cm lang, 2-3 cm breed, 
toegespitst, blauwachtig, wit berijpt en in de bovenste helft vaak rood gerand. 
De bloemkleur varieert van oranje tot oranjerood. De bloeiwijze is een twee- 
rijige schicht (cincinnus), met dicht opeen geplaatste zittende of zeer kort 
gesteelde bloemen. De bloemstengel, schut-, kelk- en bloembladen zijn vaak 
ook prachtig blauw berijpt. Met nog enkele later te bespreken soorten be
hoort zij tot de groep Pruinosae van Walther’s indeling van het geslacht. E. 
peacockii kan door zaaien of door spaarzaam gevormde zijscheuten ver
meerderd worden. Vermeerdering door middel van bladstek is nauwelijks 
mogelijk. Door aanraking wordt de fraaie waslaag beschadigd en om deze 
reden verdient het ook aanbeveling de planten niet over de kop te gieten. 
Volle zon, veel frisse lucht en een matige begieting is vereist om mooie 
exemplaren van deze soort te kweken.

Literatuur:
E. peacockii (Baker) Morren in La Belg. Hort. 24 : 283, 1874 
E. peacockii hort. nom. in Gard. Chron. 2, (1) : 674, 1974 
Cot. peacockii Baker l.c. 2 (2) : 258, 1874 
E. desmetiana Morren in La Belg. Hort. 24 : 159, 1874

Rectificatie novembernummer:
bloeiwijze Echeveria vanvlietii p. 170, te wisselen met bloeiwijze Echeveria 
rauschii p. 171.
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Dr. H. W. de Boer

B. K. BOOM

Dr. H. W. de Boer, die op 14 maart 1970 te Groningen overleed (zie Succulenta 
april 1970), werd als boerenzoon geboren te Adorp op 26 augustus 1885. 
Alhoewel hij niet bestemd was zijn vader op de boerderij op te volgen, drukte 
het boerenleven toch een diep stempel in hem. Hij raakte innig verweven met 
het leven op het land en met de planten, die daar groeiden; hij zag zaaien 
en oogsten en dat heeft hem zijn gehele leven niet meer losgelaten.

Na het aflopen van de Middelbare school studeerde hij te Groningen phar- 
macie, welke studie in 1912 werd bekroond door een dissertatie over een 
tiental tropische geneeskrachtige kruiden. Daarna begon zijn loopbaan bij de 
keuringsdienst, die hij achtereenvolgens te Amersfoort vanaf 1914, te Enschede
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vanaf 1921 en ten slotte te Groningen vanaf 1931 als directeur diende. Daar
naast was hij vanaf 1932 privaat-docent in de levensmiddelenleer aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen. In 1950 werd hij gepensioneerd en daarmede 
brak een vruchtbare periode van studie betreffende vetplanten aan.
Zijn belangstelling voor vetplanten is al van oude datum, maar zijn liefhebberij 
in de Mesems dateert van de dertiger jaren. Lithops raakte in het centrum 
van zijn belangstelling, nadat hij de uitgebreide collectie van wijlen de heer 
Schwüste had overgenomen. Door contacten met verzamelaars in Zuid-Afrika 
breidde hij zijn collectie uit en hij kon zich verdiepen in de systematiek van 
het geslacht Mesembryanthemum (in de ruime zin van het woord). Zoals 
bekend werd dit geslacht gesplitst in een groot aantal kleinere geslachten op 
grond van de kenmerken van de zaaddoos. Met veel geduld en volharding 
heeft hij de juistheid van deze indeling kunnen bevestigen. Zijn uitgebreide 
collectie, zeer illustratieve foto’s van dit onderwerp is nu ondergebracht in het 
Succulentarium.
Na 1950 heeft hij de meeste Mesums opgeruimd, vele ervan bevinden zich 
nog steeds te Wageningen. In die jaren was hij reeds een vooraanstaand 
Lithopskenner en doordat hij zich hoe langer hoe meer op de hoogsucculente 
geslachten ging toeleggen, kreeg hij gebrek aan ruimte, een veel voorkomend 
euvel bij liefhebbers en moesten vele Mesems opgegeven worden.
In de vijftiger jaren en ook nog daarna is er een stroom van publicaties van 
zijn hand verschenen, waarin hij enige tientallen nieuwe Lithopsen heeft be
schreven. Maar ook aan Lithops kwam een eind en toen wendde hij zich tot 
de Conophytums, waarvan hij 250 soorten bijeenbracht. Met de studie hiervan 
heeft hij zich tot aan zijn dood bemoeid.
Dr. de Boer was een illuster voorbeeld van iemand, die door liefhebberij en 
geduldige studie geworden is tot een wereldvermaard specialist. Hij heeft 
niet alleen systematisch gewerkt, maar hij kweekte van alle soorten en 
variëteiten zaad, dat over de gehele wereld is verspreid. We kunnen gerust 
zeggen, dat een groot deel van het Lithops- en Conophytum-sortiment, dat 
zich in de wereld bevindt, oorspronkelijk van hem afkomstig is. Zonder hem 
zou niemand L. optico rubra bezitten.
Ondergetekende heeft het voorrecht gehad vele jaren met hem samen te 
werken, waarbij ieder zijn steentje bijdroeg.
Hij is ongetwijfeld degene geweest, die een stoot heeft gegeven aan de studie 
van deze interessante plantengroep; er zijn thans heel wat meer liefhebbers 
van Lithops en Conophytum, vooral ook in Zuid-Afrika, waar men toch vele 
soorten beter kan bestuderen dan hier. Daar kan men veldwerk doen.
Dr. de Boer droeg de Vereniging Succulenta een warm hart toe; vrijwel alle 
zijn publicaties zijn in ons tijdschrift verschenen, dat o.m. daardoor zijn plaats 
kreeg in de internationale vetplantenwereld. Ook het Clichéfonds voorzag 
hij van ontelbare zaden.
Zijn collectie is door Mevrouw de Boer aan het Succulentarium te Wageningen 
geschonken; dit was een grote geste, waarvoor wij haar allen dankbaar zijn. 
Wij hopen de verzameling niet alleen in stand te houden, we hopen niet 
slechts de zaden via het Clichéfonds ter beschikking van de leden te stellen, 
we hopen veel meer de studie van deze geslachten voort te zetten, waarbij de 
samenwerking met anderen, vooral jongeren zeer op prijs zal worden gesteld.
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D e c e m b e r-a lle r le i

De cactussen zijn nu in de volledige winterrust en verlangen niets dan licht 
en lucht en geen overmatige warmte. Gunstige temperatuur ligt tussen 7 en 
12 graden Celcius, afhankelijk van de warmte-behoefte van de soorten. 
Water wordt niet meer gegeven in een koele kas of in een koele vorstvrije 
kamer. In de verwarmde woonkamer geven we alle 3-8 dagen, al naar de 
warmte en droogte aldaar, iets water. De plantedelen mogen onder geen 
beding nat worden en zeker ook niet de top van de plant, omdat hierdoor ge
makkelijk rotting kan ontstaan. Vóór alles moet worden voorkomen, dat de 
planten aan de groei komen. Nu blijkt, dat een in het najaar goed afgeharde 
collectie planten veel gemakkelijker de winter doorkomt, dan de minder hard 
gekweekte planten.
Regelmatig moeten de planten op ongedierte gecontroleerd worden. Een 
veilig middel om incidentele besmette gevallen te behandelen is het beschik
baar hebben van een flesje brandspiritus, waarin eventueel een bestrijdings
middel is opgelost. Brandspiritus verdampt namelijk zeer snel en veroorzaakt 
daardoor geen rotting. Men gebruike een kwastje om de besmette delen 
van de planten te penselen.
Het bestuderen van zaadlijsten en het naslaan van literatuur uit de eigen 
bibliotheek of die van de vereniging, is zeer belangrijk.
Wat de vetplanten betreft het volgende: vooral in het begin van de winter 
is het noodzakelijk zo veel mogelijk te luchten opdat geen vochtige bedompte 
atmosfeer in de kas ontstaat.
Een ander zeer belangrijk punt is er voor te zorgen dat de planten niet groeien. 
Door gebrek aan licht zouden ze immers gaan rekken, terwijl ze bovendien 
veel gevoeliger worden voor kou en verrotting. Een uitzondering vormen 
natuurlijk de wintergroeiers, waarvan er nogal wat zijn onder de vetplanten. 
Het verdient aanbeveling deze wintergroeiers extra licht te geven d.m.v. één 
of meer T.L.-buizen. Met twee buizen van 60 cm op een hoogte van 45-60 cm 
kan een oppervlakte van ±  1 m2 bestreken worden. Het beste voor de planten 
is een combinatie van twee buizen waarvan de ene met een groot aandeel 
blauw en een met een groot aandeel rood. Het meeste effect zal deze 
bijverlichting hebben wanneer hij wordt toegepast gedurende enkele uren vóór 
het invallen van de duisternis. Het is immers zo dat onze planten in de natuur 
zowel 's zomers als ’s winters ±  12 uur licht tot hun beschikking hebben 
terwijl ze bij ons ’s winters maar ongeveer 8 uur licht krijgen.
De temperatuur voor de wintergroeiers kan het beste ong. 15° C bedragen. 
Planten die 's winters groeien vinden we vooral onder de Mesems (Conophy- 
tum, sommige Gibbaeums, Mitrophyllum, Monilaria, Oophytum en Opthalmo- 
phyllum) en verder in de geslachten Crassula (de ultrasucculenten) Othonna 
(de hoogsucculente vormen) Pelargonium, Pterodiscus en Sarcocaulon.
De meeste soorten uit Oost-Afrika en Madagascar willen ook als ze 's winters 
niet groeien, graag een temperatuur van minimaal 15° C. Met name vele 
Euphorbia’s zijn nogal kougevoelig. Al deze soorten kan men ’s winters het 
best in huis halen, tenzij men er zoveel van bezit dat het zin heeft er een 
apart hoekje in de kas voor in te richten met bijv. elektrische bodemverwar- 
ming. Voor de andere succulenten is 5-10° C wel voldoende.
Wat betreft het watergeven is het zoals gezegd belangrijk, dat alleen de winter
groeiers zoveel water krijgen dat ze inderdaad kunnen groeien. Ook kleine 
zaailingen moeten natuurlijk nu en dan wat water hebben om te voorkomen 
dat ze volkomen verdrogen. Planten met vlezige wortels als bijv Haworthia
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moeten een enkele maal water krijgen teneinde uitdroging van wortels tegen 
te gaan.
Van de heer B. E. Knoope, Populierenhof 18, te Bodegraven, ontvingen wij 
het volgende schrijven onder de titel: ’een nieuw idee?', dat hier volledig 
volgt.
In aansluiting op in het verleden verschenen artikelen over plastic potjes, 
blikken, enz., wil ik Uw aandacht vestigen op een als potje te gebruiken 
artikel.
Het betreft de ’Camira’ drinkbeker, welke velen van U reeds zullen kennen 
van sportveld, kantine en dergelijke.
Dit bekertje heeft volgens mij vele voordelen van plastic en blik ineen en 
bovendien de warmte vasthoudende werking van het materiaal, dat gelijk
soortig is aan dat van de veel gebruikte schuimplastic zaaibakjes.
Voor degenen, die het 'drink’bekertje reeds kennen maar niet als potje herkend 
hebben, even verzamelen, omspoelen en dan, ja nu komt het nadeel t.o.v. 
plastic potjes, even verven i.v.m. het niet zo sierlijke en smoezelig wordende 
wit. Met gewone muurverf op water basis in de door U gewenste kleur is dit 
zo gebeurd.
Een paar gegevens:
inhoud hoogte binnendoorsnede prijs volgens Camira Veenendaal 

per 1.000 incl. vracht, excl. BTW
125 cl 65 mm 63 mm ƒ 29,—
175 cl 80 mm 68 mm ƒ 30,—  (het z.g. koffiebekertje)
225 cl 85 mm 75 mm ƒ 36,—
275 cl 95 mm 82 mm

(buiten +  6 mm)
ƒ 38,—

Van de koffiebekertjes zijn in de winkel setjes van 10 stuks verkrijgbaar voor 
ƒ0,55. Voor hen die er veel nodig hebben of gezamenlijk willen inkopen is 
natuurlijk de prijs per 1.000 voordeliger en zij kunnen de andere formaten 
verkrijgen.
Mogelijk dat anderen reeds tot dezelfde toepassing waren gekomen maar 
nooit op het idee kwamen de andere leden hierover in te lichten, daarom wil 
ik als jong (beginnend) liefhebber U allen vragen, elkaar over dergelijke, al 
lijken het kleine onbelangrijke oplossingen en toepassingen, in te lichten opdat 
wij er allen profijt van kunnen hebben.

De enquete

Ir. A. F. H. BLAAUW

De enquete onder de leden is in eerste instantie door 234 personen beant
woord, dat is 18% van het ledental. Hierop is het rapport van de enquête
commissie gebaseerd. Het is te groot en te gedetailleerd om het in extenso in 
Succulenta af te drukken. Daarom treft U hieronder een résumé aan. Na 
afsluiting van het rapport zijn nog ca. 100 formulieren binnengedruppeld. Het 
percentage komt daarmede op ca. 26% van het ledental. De inhoud van deze 
antwoorden geven geen beduidende afwijkingen of nieuwe gezichtspunten 
t.a.v. het rapport.
Enkele afdelingen waren ijverig, 39-50%  van hun leden beantwoordden de 
vragen. Indien de betreffende afdelingsbesturen een actief aandeel gehad
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hebben, dan hulde aan deze besturen in de afdelingen Amsterdam, W est- 
Brabant, Dordrecht, IJsselstreek en Zwolle.
De uitkom st van deze enquete geeft sterke indicaties in bepaalde richtingen 
maar is niet representatief voo r het geheel: de helft van de antwoorden komt 
van hen die 5 jaar lid zijn o f korter, ca. % komt van leden met 5 to t 10 jaar 
lidmaatschap, de rest van de leden die meer dan 10 jaar lid zijn. Bij de laatste 
twee groepen was de deelname g ro ter van leden van afdelingen en nam het 
aantal antwoorden van verspreid wonende leden af. M isschien lig t hierin een 
vingerw ijzing aan de afdelingsbesturen hun aktivite iten wat meer te richten 
op de 'jongeren'. Bovendien moet gestreefd worden naar de oprichting van 
meer afdelingen: ca. %  van de verspreid wonende leden gaven te kennen 
graag lid van een afdeling te w illen zijn. Daarnaast zijn er nog altijd te veel 
verspreide leden die wonen in plaatsen waar wel een afdeling is.
Het relatief groot aantal 'jongeren' komt sterk to t uiting in de vraag naar 
meer inform atie over algemene onderwerpen van cultuur, bemesting, zaaien, 
enten, enz. Nieuwe leden krijgen thans reeds gratis de separate uitgave, welke 
onlangs is verschenen. O ok zal de rubriek 'Van maand to t maand’ regelmatig 
in het blad verschijnen. Verw ijzing naar reeds bestaande publicaties kan veel- 
vu ld iger geschieden en overwogen kan worden deze goedkoper voo r nieuwe 
leden beschikbaar te stellen. Het is natuurlijk ondoenlijk  voor beginnelingen 
met betrekke lijk  korte tussenpozen van één of twee jaar steeds dezelfde sto f 
in het maandblad op te nemen behoudens de rubriek 'Van maand to t maand’ . 
O ver speciale onderwerpen kan wel meer aan aanvragen worden voldaan. Er 
b lijk t b ijvoorbeeld behoefte aan meer gegevens over m orfologie om beter de 
system atiek te kunnen begrijpen, d.w.z. waarom een plant to t een bepaalde 
fam ilie behoort en waarom namen veranderd worden. H ier hebben we te 
maken met een bron van frustra tie  voortv loe iend uit een gebrek aan een 
zekere basiskennis waarin 'Succulenta ' to t op zekere hoogte zou kunnen 
voorzien, o.m. door enige artikelen over elem entaire plantkunde. O ok over 
cu ltuur in kamer en tuin hopen we een bijdrage te kunnen leveren, alles 
natuurlijk  in nauw overleg met de redaktiekom m issie. Interessant is, dat 149 
van de 234 antwoorden de warme kas verm elden, waarvan ca. de helft met 
o liestook en de overige ongeveer ge lijke lijk  verdeeld over centrale verw ar
ming, e lec tric ite it en gas. Getracht zal w orden speciaal over gasverwarming 
- met grote toekom stm ogelijkheden - meer informatie te geven.
De antwoorden leverden het resultaat op, dat ca. %  der leden zich op be
paalde geslachten specialiseren en dat 25%  van hen graag w illen medewerken 
aan studiegroepen over die geslachten. O f de vragers bij zich zelve een 
duidelijke voorste lling hadden over deze studiegroepen is onzeker. Het feit, 
dat ju is t veel 'jongeren' deze vragen hebben beantwoord doet de vraag reizen 
hoe de organisatie van zulke studiegroepen en de leiding daarvan zal moeten 
zijn. D it punt zal nader bestudeerd moeten worden met inschakeling van 
enkele ouderen en aanvragers, ten einde van de aanvang af klaarheid te 
hebben over de werkwijze, de te bestuderen details, de eventuele uitwerking 
to t een rapport, enz. Dat hier nuttig w erk m ogelijk is op velerle i gebied mag 
geconcludeerd worden uit de veelheid der specialisaties: Mam millaria in 56 
gevallen, Gymnocalycium 36, Rebutia 36, Notocactus 31, Parodia 33, Lobivia 
32, Echinocactus 24, N eoporteria 22, Chilenen 21, Copiapoa en Lithops 17 en 
Phyllocactus 14.
In d it verband verdient verm elding, dat 132 leden zeggen alleen cactussen te 
hebben, 9 alleen vetplanten en 92 leden beide, zonder opgave der onderlinge 
verhouding. Toch geeft d it geen aanknopingspunt om de verhouding tussen de 
artikelen over cactussen en vetplanten in het maandblad te w ijzigen. N atuurlijk
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zijn er in dit opzicht enkele extreme uitlatingen naar beide zijden maar te 
weinig in aantal om significant te zijn.
Grote belangstelling blijkt er te zijn voor de ruilbeurzen. Hierin kunnen de 
Hoofdbestuursleden nuttig werk doen door geografisch nabijgelegen afde
lingen tot het plannen van ruilbeurzen aan te sporen, waarbij de data, mits 
tijdig bekend en opgegeven, in Succulenta zouden kunnen worden gepubli
ceerd. De details over zulke ruilbeurzen moeten aan de betrokken afdelingen 
worden overgelaten, bijv. of de handel al dan niet mee zal doen. O.i. zouden 
zo min mogelijk beperkingen ten aanzien van koop, verkoop of ruiling opgelegd 
moeten worden. Teneinde onderlinge ruiling te bevorderen ware ook te over
wegen in de volgende ledenlijst (of aparte lijst) op te nemen in welke geslach
ten de leden, die zulks willen vermelden, gespecialiseerd zijn.
Over de inhoud van het maandblad kwamen enige zeer positieve uitingen van 
waardering naar voren, naast een groot aantal suggesties voor te behandelen 
onderwerpen, die ten dele hierboven reeds genoemd zijn. Zo was er bepaald 
interesse voor de beschrijvingen van nieuwe soorten en de opname van 
literatuurreferaten met betrekking tot elders gepubliceerde nieuwe vondsten. 
Met name werd door velen verzocht publikaties op dit gebied van Nederlandse 
auteurs toch vooral in ons eigen blad te publiceren. Veel belangstelling blijkt 
te bestaan in behandeling van complete geslachten, eventueel in vervolg
artikelen, b.v. op de middenpagina’s van de afleveringen zodat deze uitge
nomen en separaat verzameld kunnen worden. Ook verslagen van bezoeken 
aan kwekers worden gewaardeerd. Een verdere wens is verslagen van 
studiegroepen, artikelen over bijzondere onderwerpen zoals mikroscopie, 
weefselonderzoek en zaakonderzoek. Mede aan de hand van hetgeen in dit 
résumé al is vermeld over algemene wensen zal de redaktiekommissie uit 
deze enquete kunnen putten voor het vaststellen van een toekomstig pro- 
programma van publikaties. Dat daarbij velen zich opgaven voor vertaalwerk, 
typewerk en dat zij meedeelden dia’s, foto’s of wel films te maken is een 
informatie waarvan dankbaar gebruik zal worden gemaakt.

Over de vereniging intern is het duidelijk, dat het instituut van verspreide 
leden - 46% van het totaal - moet blijven bestaan. Anderzijds is het frappant 
dat naast ca. 20% nieuwe leden per jaar ongeveer 15% per jaar bedanken 
(1967 en 1968). Dit duidt op goede vooruitgang zonder veel propaganda maar 
ook op veel verloop, meestal te voorschijn komend door niet betaling van 
contributie. Navraag bij leden waarom zij bedanken lijkt raadzaam. Gestreefd 
moet worden naar meer publiciteit van activiteiten in eigen huis, bijv. door 
uitgeven van een catalogus van onze bibliotheek inclusief aankondiging van 
nieuw verschenen boeken en aanwinsten, eventueel met korte recensies. 
Veel te weinig is bij de ’jongeren’ bekend over ons 'Succulentarium' en wat 
daar gebeurt. Artikelen hierover en over de aktiviteiten van de succulentarium- 
commissie lijken hoogst gewenst. Anderzijds wordt voorgesteld, dat onze 
vereniging centraal planten gaat in en verkopen, etiketten, potten enz. en 
kortingen bij kwekers arrangeert, activiteiten, die toch wel enigszins buiten 
het normale patroon vallen en in een landelijke vereniging zonder betaalde 
krachten als de onze niet mogelijk zijn. Dit zullen afdelingen zelf moeten 
bekijken, misschien is dat wel te verwezenlijken.
Ook ten aanzien van onze vereniging extern kwamen wensen naar voren: meer 
propaganda door artikelen in bladen, door gebruikmaking van radio, t.v., 
verschijnen op tentoonstellingen enz. Hier komen principiële beleidszaken 
aan de orde, welke alle nader overwogen moeten worden in het Hoofdbestuur 
en op de Algemene Vergadering.

208



De enquete is uitermate leerzaam geweest. Veel, zeer veel dank is verschul
digd aan de Enquêtecommissie, de heren Janse, De Gast en van der Steeg, 
die met enthousiasme veel tijd  hieraan gegeven hebben, enthousiasme, dat de 
basis moet vormen voor de verdere groei en bloei van onze vereniging en 
van onze mooie activite iten. O ok aan allen die de form ulieren inzonden zéér 
veel dank!

Z a ad aan b ied in g  c lichéfon ds

De hieronder genoemde zaden worden de leden beschikbaar gesteld a 40 cent 
per portie; iedere portie bevat 20 to t 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 
verscheidene nummers is de voorraad spoedig u itverkocht. Ze lfs wanneer U 
vlak na ontvangst van d it nummer de zaden bestelt, kan het voorkom en dat 
verschillende nummers al u itverkocht zijn. W anneer U geen o f te weinig 
vervangnummers heeft opgegeven, zullen zaden worden vers trekt van soorten 
die met de gevraagde zoveel m ogelijk overeenkomen.
Om moeilijkheden en correspondentie over de vervangnumm ers te voorkomen, 
geeft U zoveel m ogelijk vervangnummers op, d it in het belang van U zelf. 
Tevens w erkt d it een vlotte afwerking van de bestellingen in de hand.
Van de nummers, waarvan de pakjes slechts tO o f 15 zaden bevatten zal per 
bestelling maar één pakje worden afgegeven.
Vermelding van FR en H.U. duidt aan, dat het zaad afkom stig is van zaailingen 
gekw eekt uit geïmporteerd FR resp. H.U. zaad.
Bij nummers met een * gaat het om zaad van importplanten.
Bestelt u itsluitend per postgiro, door overschrijv ing of storting op rekening 
1 4 4  6 5  ten name van het C lichéfonds Succulenta, Amsterdam. Opgave van 
het verlangde nummer is voldoende, de naam behoeft e r niet bij.
Betaling (buitenland) kan ook per postw issel aan C lichéfonds, W. Ruysch, 
B rinkstraat 49, Bennekom.
De bestelling zal worden uitgevoerd, zodra het verschuld igde bedrag is ont
vangen.
Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, B rinkstraat 49, Bennekom. 
Vele liefhebbers hebben wederom aan het bijeenbrengen van de zaden bijge
dragen, waarvoor de hartelijke dank van alle Succulentaleden.
De schenkers zijn: J. G. van Beek, 't Harde (G ld .); H. van Beek, Zaandam; 
A. B. ten Brugge, Alm elo; A. F. H. Buining, Hamersveld; H. E. A. v. d. Craats, 
Purmerend; H. de Graaf, Den Haag; I.V.T. Succulentarium , Wageningen; 
Ir. S. L. Jansen, Emmeloord; J. R. Krilehe, Apeldoorn; G. Lakiere, Diegen 
(België); Mevr. L. de Lange-van Aalderen, B ilthoven; J. G. A. Luijten, Bunnik;
L. v. d. Hoeven, De Lier; J. Ch. A. Magnin, Rotterdam; L. F. Maas, Den Bosch; 
R. Nauta, Monte A legre (Brasil); L. H. Peters, W ageningen; W. v. Schaik, 
N ieuwersluis a/d Vecht; C. Scharp, Enschede; O. C. van Soldt, Scheveningen;
M. C. van der Steeg, Eindhoven; F. van Strijen, Den Helder; G. W. H. Verzijl, 
Well (L.); Mevr. E. Verduin-de Bruyn, Beekbergen; Mevr. H. Vriesendorp-v. 
Aalderen, O ostvoorne; J. A. W ierda, Hengelo; Dr. G. J. Zwanikken, Vught.
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Zaden  van C actussen

40 cent per pakje

A C A N T H O C A L Y C IU M C E P H A L O C E R E U S E C H IN O F O S S U L O C A C T U S

1 g la u c u m (15 z a d e n ) 28 s e n i l is 67 a lb a tu s  (15 z a d e n )

2 p e its c h e r ia n u m 68 a r r ig e n s  (15 z a d e n )

3 v io la c e u m C E R E U S 69 c o n fu s u s  (15 z a d e n )

4 s p e c ie s 29 ja m a c a ru 70 k e l le r ia n u s  (15 z a d e n )

30 p e ru v ia n u s  (o n d e rs ta m ) 71 la n c ife r  (15 z a d e n )

A C A N T H O L O B IV IA 72 o c h o te re a n u s

5 te g e le r ia n a C H A M A E C E R E U S 73 p h y lla c a n th u s  (15 z a d e n )

31 s i lv e s t r i i  (15 z a d e n ) 74 r e c t is p in u s  (15 z a d e n )

A P O R O C A C T U S 75 g e m e n g d

6 k n e b e li i C L E IS T O C  A C T U S
32 a z e re n s is E C H IN O P S IS

A R E Q U IP A 33 c h a c o a n u s  (15 z a d e n ) ( in c l . P s e u d o lo b iv ia )

7 h e m p e lia n a 34 g ro s s e i 76 a n c is tro p h o ra

8  m y r ia c a n th a 35 m a rg in a tu s 77 a u re a

9 p a u c ic o s ta ta (15 z a d e n ) 36 s t ra u s i i 78 a u re a  (g ro te  b lo e m )

10 s p in o s is s im a 37 v i l la m o n te s i i 79 c h a c o a n a

FR 1S6 (15 z a d e n ) 38 s p e c ie s 80 c in n a b a r in ia

11 FR 598a (15 z a d e n ) 39 s p e c ie s 81 e y r ie s i i

12 FR 1304 (10 z a d e n ) 40 g e m e n g d 82 e y r ie s i i  v a r . d e c a is n e a n a

83 e y r ie s i i  fo rm a  ro s e a

A R T H R O C E R E U S C O P IA P O A 84 g o ld e n -d re a m  h y b r id e

( S e t ie c h in o p s is ) 41 b a rq u i te n s is  FR 654 85 g r a u l ic h i i

13 m ir a b il is 42 c a ld e ra n a  FR 507 86 h a m a ta c a n th a

(15 z a d e n ) 87 k e rm e s in a

A S T R O P H Y T U M 43 h u m il is 88 le u c a n th a

14 a s te r ia s  h y b r . (10 z a d e n ) 44 h y p o g a e a  FR 261 89 le u c o rh o d a n th a

15 c a p r ic o rn e (10 z a d e n ) 45 m o l l ic u la  FR 525 90 lo n g is p in a

15 c a p r ic o rn e  s e n i le (15 z a d e n ) 91 m u lt ip le x

(15 z a d e n ) 46 m o n ta n a  FR 522 92 o b re p a n d a

17 m y r io s t ig m a 47 m o n ta n a  fo rm a  (15 z a d e n ) 93 p o ly a n c is tra

18 m y r io s t ig m a  c o lu m n a re 48 p e n d u lin a  FR 504 94 rh o d o t r ic h a

19 m y r io s t ig m a  n u d u m (15 z a d e n ) 95 r o ja s i i

(15 z a d e n ) 49 p e p in ia n a 96 r o ja s i i  v a r . a lb if lo r a

20 m y r io s t ig m a  p o to s in u m 50 p s e u d o c o q u im b a n a  v a r . 97 s c h w a n te s ii

(15 z a d e n ) v u lg a ta  FR 230 (15 z a d e n ) 98 t u b if lo ra  fo rm a  ro s e a

21 m y r io s t ig m a  tu le n s e 51 s t re p to c a u lo n 99 h y b r id e

(15 z a d e n ) 52 s t re p to c a u lo n  fo rm a 100 s p e c ie s

22 o rn a tu m  g la b re s c e n s c h a n a ra l 101 g e m e n g d

23 g e m e n g d 53 te n u is s im a  FR 540

54 g e m e n g d E R IO C E R E U S

A Y L O S T E R A  z ie  R e b u tia 102 ju s b e r t i i  (o n d e rs ta m )

C O R Y P H A N T A 103 m a r t in ii

B L O S S F E L D IA 55 c o rn ife ra 104 p o m a n e n s is

24 c a m p a n if lo ra 56 ra d ic a n s

25 l i l ip u ta n a 57 re d u n c u s p in a F R A IL E A

105 a s te r io id e s  (15 z a d e n )

B O L IV IC E R E U S C U M A R IN IA 106 c a ta p h ra c ta  (10 z a d e n )

z ie  B o rz ic a c tu s 58 o d o ra ta 107 c h iq u ita n a  ( 5  z a d e n )

108 d a d a k ii

B O R Z IC A C T U S E C H IN O C E R E U S 109 g r a c i l l im a

26 ( B o l iv ic e re u s ) 59 b e r la n d ie r i 110 g ra h lia n a

s a m a ip a ta n u s  FR 355 60 le p ta c a n th u s 111 h o rs t i i

61 p e c t in a tu s  c a s ta n e u s 112 k n ip p e lia n a

B R A C H Y C A L Y C IU M 62 re ic h e n b a c h ii 113 p u lc h e r r im a

(G y m n o c a ly c iu m ) 63 s a lm d y c k ia n u s 114 p u m ila

27 t i lc a re n s e 64 s u b in e rm is 115 p y g m a e a

65 v ir id i f lo r u s  x 116 p y g m a e a  v a r .  a u re a

B R A S IL IC A C T U S to w n s e n d ia n u s  (15 z a d e n ) 117 u h lig ia n a

z ie  N o to c a c tu s 66 g e m e n g d 118 g e m e n g d
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♦

GYMNOCALYCIUM
119 andreae (15 zaden)
120 anisitsii
121 baldianum
122 damsii
123 denudatum
124 denudatum *
125 fleischerianum *
126 friedrichii forma *
127 friedrichii forma A-l 11
128 friedrichii moserianum
129 gibbosum
130 gibbosum var.

curvispinum (15 zaden)
131 gibbosum var. nigrum
132 hybopleurum *
133 lafaldense
134 mihanovichii
135 friedrichii
136 monvillei
137 multiflorum *
138 oenanthenum (15 zaden)
139 parvulum (15 zaden)
140 pflanzii
141 platense
142 proliferum
143 quehlianum
144 quehlianum (stellatum)
145 roseicanthum
146 schroederianum *

(10 zaden)
147 stellatum
148 uruguayensis (10 zaden)
149 vatteri
150 venturianum
151 species (10 zaden)
152 gemengd

HAMATOCACTUS
153 setispinus
154 setispinus var.

cachetianus

HORRIDOCACTUS
zie Neoporteria

ISLAYA
155 bicolor (15 zaden)
156 copiapoides (15 zaden)
157 islayensis (15 zaden)
158 FR 590
159 species (15 zaden)

LOBIVIA
160 argentea (15 zaden)
161 aurantiaca
162 backebergii
163 cinnabarina (15 zaden)
164 corbula (15 zaden)
165 cylindrica
166 densispina (de z.g.

L. famatimensis)
167 densispina forma albiflora
168 densispina forma carnea
169 densispina forma

leucomalla

170 scoparia
171 famatimensis

(zie L. densispina)
172 hertrichiana
173 higginsiana
174 incaica (15 zaden)
175 kuehnrichii (15 zaden)
176 oyonia
177 pectinifera
178 rebutioides var.

sublimiflora (15 zaden)
179 sanguiniflora (15 zaden)
180 schieliana (10 zaden)
181 tegeleriana (15 zaden)
182 wrightiana (15 zaden)
183 species (als

Leucorhodantha) (15 zaden)
184 gemengd

LOPHOPHORA
185 williamsii

M ALACOCARPUS
186 erinaceus
187 sellowii
188 tubinatus
189 vorwerkianus

MAMMILLARIA
180 alamensis (15 zaden)
191 albicoma (15 zaden)
192 angularis (15 zaden)
193 blossfeldiana (10 zaden)
194 bocasana
195 bocasana (rose bloem)
196 bogotensis (10 zaden)
197 boolii (10 zaden)
198 bullardiana (10 zaden)
199 bullardiana (witte bloem)
200 compressa
201 coronaria
202 densispina
203 ebenacantha (15 zaden)
204 elegans
205 erectohamata
206 esperanzaensis
207 hamata
208 herreana
209 ingens
210 insularis
211 kewensis
212 knebeliana (15 zaden)
213 leucantha
214 longicoma
215 mercadensis rufispina

(10 zaden)
216 microcarpa
217 mollendorffiana (15 zaden)
218 mystax
219 neocoronaria
220 neopalmeri
221 obconella galeottil
222 occidentalis
223 occidentalis var. patonii
224 parkinsonii
225 perbella

226 phacacantha
227 prolifera
228 prolifera forma multiceps
229 pseudoalamensis
230 pyrrhocephala (15 zaden)
231 rhodantha
232 rhodantha

(met rode dorens)
233 sanluisensis
234 schiedeana
235 schwarzii ( 5 zaden)
236 sheldonii
237 shurliana
238 simplex
239 sinistrohamata
240 spinosissima
241 surculosa (10 zaden)
242 swinglii
243 tetracantha
244 umbrina
245 wiesingeri
246 wildii
247 yaquensis (15 zaden)
248 gemengd

MED IOLOBIVIA  zie Rebutia

MELOCACTUS
249 bahiensis
250 neryi
251 oreas * (15 zaden)
252 peruvianus *
253 salvadorensis
254 species *

(andorinho 15 zaden)
255 H.U. 214 *
256 H.U. 217 *
257 gemengd

MILA
258 albisaetacens (15 zaden)
259 kubeana

NEOCHILENIA zie Neoporteria

NEOPORTERIA (incl. 
Chileorebutia, Neochilenia, 
Horridocactus en 
Pyrrhocactus)
260 calderana FR 496
261 echinus minor

(Ritter, 10 ^cden)
262 esmeraldana
263 glabrescens FR 710
264 hankeana
265 horridus
266 horridus forma minor

FR 212 (15 zaden)
267 intermedia
268 napina
269 crispus R. syn. 

nigriscoparia Bbg.
270 odieri FR 499
271 odieri mebbesii
272 paucicostata
273 paucicostata (Ritter)
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274 paucicostata var. viridis
275 pilispina pygmaea
276 pygmaeus
277 recondita (15 zaden)
278 reichii
279 fulva
280 residuus (Ritter, 10 zaden)
281 rubiana (15 zaden)
282 scoparius FR 1085

(15 zaden)
283 taltalensis var.

densispina
284 trapichensis (15 zaden)
285 wagenknechtii (10 zaden)
286 species
287 gemengd

NOTOCACTUS
288 acutus
289 apricus
290 arechevaletai H.U. 10
291 bommeljei
292brasiliensis
293 buenekeri
294 buiningii * ( 5 zaden)
295 caespitosus (minimus)
296 carambeiense *
297 concinnus
298 glaucinus var. 

gracilis H.U. 62
299 graessneri (Brasilicactus)
300 graessneri forma stellatus

(15 zaden, zeldzaam)
301 haselbergii (Brasilicactus)
302 haselbergii forma
303 leativirens H.U. 58
304 linkii *
305 magnificus (15 zaden)
306 mammulosus
307 submammulosus
308 mueller-melchersii
309 mueller-moelleri
310 muricatus
311 nigrispinus (15 zaden)
312 ottonis
313 ottonis var. paraguayensis
314 ottonis var. tenuispinus
315 ottonis var. tortuosus
316 pampeanus
317 pseudoherteri

(10 zaden) n.n.
318 rutilans
319 schumannianus
320 scopa
321 submammulosus
322 sucineus
323 tabularis
324 ubelmannianus * (5 zaden)
325 ubelmannianus var.

flaviflorus (10 zaden)
326 werdermannianus (10 zaden)
327 species * (groeiplaats 

Lajes Brasil)
328 H.U. 23
329 H.U. 96
330 gemengd

OPUNTIA
331 bergeriana
332 robusta

OROYA
333 gibbosa ( 5 zaden)

PARODIA
334 aureispina
335 cardenasii
336 catamarcensis
337 chrysacanthion
338 comarapana FR 743
339 faustiana
340 glichrocarpa
341 gracilis FR 740
342 maassii
343 macrancistra
344 mairanana
345 microsperma
346 microsperma var. 

sanguiniflora
347 multicostata
348 mutabilis
349 mutabilis var. carneospina
350 ocampoi FR 385
351 paraguayensis
352 procera
353 pseudostuemeri
354 purpureoaurea FR 1134
355 rubellihamata
356 rubricentra
357 rubriflora
358 schwebsiana
359 set if era
360 stuemeri
361 suprema FR 912
362 tilcarensis
363 uhligiana
364 uhligiana forma robustior
365 species
366 species (La Fayate B III)
367 species (La Rioja)
368 species (Salta)
369 gemengd

PFEIFFERA
370 gracilis FR 882
371 ianthothele

PYRRHOCACTUS 
zie Neoporteria

PSEUDOPILOCEREUS
372 aureilanatus

(10 zaden, zeldzaam)

REBUTIA
(incl. Aylostera (Ayl.), 
Digitorebutia (Dig.) en 
Mediolobivia (Med.))
373 (Ayl.) albipilosa FR 1283
374 chrysacantha
375 citricarpa

376 (Ayl.) deminuta
377 (Ayl.) fiebrigii
378 gracilis
379 krainziana
380 (Ayl.) kupperiana
381 marsoneri
382 minuscula
383 (Dig. nigricans (10 zaden)
384 nitida (15 zaden)
385 (Med.) orurensis
386 (Ayl.) pseudodeminuta
387 (Ayl.) pulvinosa
388 (Dig.) ritteri
389 (Med.) rubei I iflora

(15 zaden)
390 senilis
391 senilis forma aurescens
392 senilis forma elegans
393 senilis forma iseliniana
394 senilis forma 

kesselringiana
395 . senilis forma

lilacino-rosea
396 senilis forma sieperdayana
397 senilis forma violaciflora
398 senilis forma winteriana
399 (Ayl.) spegazziniana
400 (Ayl.) spinosissima
401 steinmannii
402 violaciflora var. carminea
403 xanthocarpa
404 xanthocarpa var. salmonea
405 species Vatter 

(geelbloemend)
406 FR 754
407 FR 756
408 FR 762
409 gemengd

(15 zaden)

SETIECH INOPSIS 
zie Arthocereus

SULCOREBUTIA
410 steinbachii (10 zaden)

THELOCEPHALA
411 odieri (10 zaden)

TOUMEYA
412 lophophoroides
413 polaskii (15 zaden)

TRICHOCEREUS
414 huascha
415 pachanoi (matucanensis)
416 pachanoi
417 spachianus (onderstam)
418 terscheckii
419 gemengd

WEINGARTIA
420 neocumingii
421 pulquinensis
422 gemengd

(15 zaden)

e
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W IL C O X IA N A G E K O M E N  Z A D E N 428 L o b iv ia h y b r id e

423 s c h m o ll i i (10 z a d e n ) 425 G y m n o c a ly c iu m 429 M a m m il la r ia  ru e s t i i

a lb is p in u m  (15 z a d e n ) 430 R e b u t ia g ra n d if lo r a

Z Y G O C A C T U S 426 G y m n o c a ly c iu m 431 R e b u t ia r o b u s t is p in a

424 n o r is (10 z a d e n ) s c h ic k e n d a n tz ii 432 R e b u tia FR 1138

427 L o b iv ia  b in g h a m ia n a (15 z a d e n )

Zaden van vetplanten

A L O E D IN T E R A N T H U S L IT H O P S
500 a r is ta ta  (15 z a d e n ) 538 v a n z y l i i 572 a u c a m p ia e

501 b e l la tu la  (15 z a d e n ) 539 w i lm o t t ia n u s 573 a u c a m p ia e  k o e le m a n ii

502 c o m o s a  (15 z a d e n ) D Y C K IA 574 b e lla

503 p a rv u la 540 s u lp h u re a 575 b e lla  e b e r la n z ii

504 ra u h ii 576 b e lla  le r ic h e a n a

505 s e c u n d a e  (15 z a d e n ) E C H E V E R IA 577 b re v is

541 b if id a  * 578 b r o m f ie ld i i

A N A C A M P S E R O S 542 c i l ia ta  * 579 c h r is t in a e

506 ru fe s c e n s 543 g ib b i f lo r a  * 580 d e b o e r ii

544 g ib b i f lo r a  m e ta l l ic a  * 581 d in te r i

A S T R O L O B A 545 h a rm s ii 582 d in te r i  m u lt ip u n c ta ta

507 s k in n e r i 546 lu te a  * 583 d iv e rg e n s  a m e th y s tin a

547 c . f .p a n ic u la ta * 584 d iv e rg e n s  d iv e rg e n s

B O W IE A 548 p e a c o c k ii 585 d o ro th e a e

508 v o lu b i l is 549 p u l id o n is 586 e d ith a e

550 r a u s c h ii * 587 e lis h a e

C A R R IA N T H U S 551 s e c u n d a  * 588 e rn ia n a

509 p e e rs  ii 552 v a n v l ie t i i  * 589 e rn ia n a  a ia is e n s is

553 w h ite i  * 590 e rn ia n a  w i tp u tz e n s is

C H A S M A T O P H Y L L U M 591 fa r in o s a

510 m u s c u lin u m E U P H O R B IA 592 fra n c is c i i

554 b u b a lin a ( 3 z a d e n ) 593 fo s s u l i fe ra

C O N O P H Y T U M 555 le u c o n e ra ( 3  z a d e n ) 594 f u l le r i

511 b a rg e r i 556 m e lo fo rm is (10 z a d e n ) 595 f u l le r i  b ru n n e a

512 c a n d e la b ru m 596 fu lv ic e p s

513 c o m p re s s u m F A U C A R IA 597 g e s in a e
514 e c ty p u m 557 t ig r in a (15 z a d e n ) 598 g e s in a e  a n n a e

515 g ifb e rg e n s e 558 tu b e rc u lo s a (15 z a d e n ) 599 g la u d in a e

516 o b c o rd e llu m 559 g e m e n g d 600 g r a c i l id e l in e a ta

517 p a u x il lu m 601 g r a c i l id e l in e a ta  w a ld ro n a e

518 p s e u d o tru n c a te lla F R IT H IA 602 h a l l i i

b ra n d b e rg e n s is 560 p u lc h ra 603 h e lm u th ii

519 p u rp u s ii 604 h e r re i

520 s p e c ta b ile G A S T E R IA 605 h e r re i h i l l i i

521 tu m id u m 561 g e m e n g d 606 in s u la r is

522 u rs p ru n g ia n u m 607 j u l i i  l i t t le w o o d i i

523 u rs p ru n g ia n u m  s ta y n e r i H A W O R T H IA 608 j u l i i  p a l l id a

524 u v a e fo rm e  (v o rm e n ) 562 c o a rc ta ta 609 j u l i i  re t ic u la ta

525 g e m e n g d 563 fa s c ia ta 610 k a ra s m o n ta n a

564 g la u c a 611 k a ra s m o n ta n a

C R A S S U L A 565 h e r re i m ic k b e rg e n s is

526 a rta 566 l im i fo l ia 612 k a ra s m o n ta n a  o p a lin a

527 b a rb a ta 567 g e m e n g d 613 k a ra s m o n ta n a  ( s ig n a lb e rg )

528 c o lu m n a r is  x 614 k a ra s m o n ta n a  s u m m ita tu m

h e m is p h a e r ic a H E R R E A N T H U S 615 la te r i t ia

529 c o rn u la 568 m e y e r i 616 le s l ie i

530 d e c e p tr ix
H E R R E O A

617 le s l ie i  h o r n i i

531 g r is ia
569 S ta n fo rd  ia e

618 le s l ie i  m in o r  (15 z a d e n )

532 h e m is p h a e r ic a 619 le s l ie i  v e n te r i

533 ju s t i  c o rd e ro y i K A L A N C H O E 620 lo c a l is

534 m e s e m b r ia n th e m o p s is 570 g r a n d if lo r a  x b lo s s fe ld ia n a 621 lo c a l is  p e e rs ii

535 m ilfo rd a e  h y b r id e n 622 lo c a l is  t e r r ic o lo r

536 p ic tu ra ta  h y b r id e n L A P ID A R IA 623 m a rg in a ta

537 s p e c ie s 571 m a rg a re ta e 624 m a rm o ra ta
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625 m a rth a e 647 s c h w a n te s ii 670 n o c t if lo ru m

626 m e n n e lil n u tu p s d r i f te n s is 671 p i l la n s i i

627 m e y e r i 648 s c h w a n te s ii ru g o s a 672 p ra e s e c tu m

628 o liv a c e a 649 s c h w a n te s ii s c h w a n te s ii 673 ru fe s c e n s

629 o p t ic a 650 s c h w a n te s ii t r ie b n e r i 674 s p e c ie s

630 o p t ic a  ru b ra 651 s c h w a n te s ii u r ik o s e n s is 675 g e m e n g d

631 o tz e n ia n a 652 tu rb in i fo r m is

632 p s e u d o tru n c a te l la a lp in a 653 tu rb u n ifo rm is O R O S T A C H Y S

633 p s e u d o tru n c a te l la b ru n n e a -v io la c e a e 676 m a la c o p h y llu s

b ra n d b e rg e n s is 654 tu rb in i fo r m is  s u b fe n e s tra ta

634 p s e u d o tru n c a te l la 655 v a l l is -m a r ia e P E D IL A N T H U S

d e n tr i t ic a 656 v e r ru c u lo s a  in a e 677 s p e c ie s

635 p s e u d o tru n c a te l la e d ith a e 657 v e r ru c u lo s a  v e r ru c u lo s a

636 p s e u d o tru n c a te l la 658 v i l le t i i P L E IO S P IL O S

e lis a b e th a e 659 w e b e r i 678 h i lm a r i i

637 p s e u d o tru n c a te l la 660 w e rn e r i

g ro e n d ra y e n s is 661 h y b r id e  v e n te r i x  le s l ie i S E M P E R V IV U M

638 p s e u d o tru n c a te l la m u n d t ii 662 g e m e n g d 679 g e m e n g d

639 p s e u d o tru n c a te l la

640 p s e u d o tru n c a te l la O P H T H A L M O P H Y L L U M S T A P E L IA

p u lm o n u n c u la 663 c a ro l i 680 c o n c in n a

641 p s e u d o tru n c a te l la v o lk i i 664 d in te r i 681 v a r ie g a ta

642 ru s c h io ru m 665 f r ie d r ic h ia e 682 h irs u ta

643 ru s c h io ru m  n e l i i 666 h e r re i 683 n o b il is

644 s a l ic o la 667 ja c o b s e n ia n u m

645 s c h w a n te s ii g e b e rs i 668 lo n g u m H E U R N IA

646 s c h w a n te s ii k u n ja s e n s is 669 m a m ie s e n s e 684 p e n z ig i i

B estu u rsm ed ed e lin g en

In een onlangs gehouden hoofdbestuursvergadering is de heer S. K. Braven
boer gekozen to t v ice-voorzitter.
Vanaf 1 december neemt de heer G. Link, Mem lingstraat 9 te Amersfoort, 
voorlop ig  to t de volgende algemene vergadering, de taak van penningmeester 
waar.
De heer A. F. H. Buining is thans de fin itie f belast met de eindredactie van ons 
maandblad, daarin bijgestaan door de heer F. K. A. Noltee, die als tweede 
redacteur speciaal belast is met de andere succulenten.
Op deze plaats w illen w ij de heer W. S terk nogmaals danken voor het vele 
werk, dat hij als redacteur voor Succulenta heeft verzet.

Secretaresse Succulenta.

’RUILEN ZONDER HUILEN’

Zoeklijs ten en aanbiedingen aan het centraal contactadres 
M iddelburgsestraat 35, Scheveningen, te lefoon 070-550523
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C o n trib u tie  1971

De contributie voor het jaar 1971 is door het hoofdbestuur als volgt vastge
steld:

f  1 5 ,-  
ƒ 20,— 
ƒ 7,50 
ƒ 7,50

Voor beide laatste categorieën geldt, dat zij alleen per vol jaar kunnen betalen. 
Tegenover deze contributie-verhoging staat het besluit definitief elke maand 
met een kleurenfoto te verschijnen, alsmede een uitbreiding van het maandblad 
met 4 pagina’s tekst.

1. voor leden in Nederland en België .
2. voor leden in alle overige landen
3. voor jeugdleden tot 18 ja a r ...................................
4. voor leden van 65 jaar en ouder, op verzoek

Afdeling GOOI EN EEMLAND

Verslag van bijeenkomst gehouden op 
1 september j.l.
Ondergetekende had een Neoporteria mee 
genomen welke grote bruine rottingsplek- 
ken in de kop vertoonde. Vele planten 
van dit geslacht met deze zelfde ver
schijnselen waren hierdoor geheel verlo
ren gegaan. Ook enkele Echinocereussen 
waren door deze oorzaak te gronde ge
gaan. Waarschijnlijke dader is een schim- 
melsoort die zijn kans waargenomen 
heeft bij het wat koude onbestendige 
weer in de julimaand. Misschien is er 
toen wat te veel water gegeven dat tus
sen de doorns en tepels is blijven liggen, 
waardoor dan voor deze parasiet het 
gunstige levensklimaat geschapen was. 
Een plant van Mevr. v. Eck-Willemsen 
ging vervolgens de kring rond. Deze on
gewoon uitziende mamillaria kwam te 
voorschijn boven uit haar kastje waar het 
vlak onder het glas een plaatsje had. De 
onderzijde van deze mamillaria was nor
maal, hier bedoeld uiterlijk en bedoorning, 
maar het bovenste gedeelte was enigs
zins veranderd. Tepels waren aan de bo
venzijde voorzien van een wollige groef. 
Was de plant terug gevallen naar een 
vroeger stadium in de evolutie, Neolloydia 
of Escobaria? Volgens de heer Rubingh 
kon de mogelijkheid aanwezig zijn.
Later op de avond werden dia's vertoond. 
Het betrof een bezoek van Mevr. v. Eck- 
Willemsen aan enkele verzamelingen in 
Engeland.

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

Afdeling AMERSFOORT

Maandelijkse bijeenkomst op maandag 21 
december ten huize van G. Link, Mem- 
lingstraat 9, Amersfoort.

N ieu w e led en

J. M. Beumer, Handelstraat 5, Hengelo Ov. 
Mevr. P. C. E. R. Solomons-Noppen, 
Brakelseweg 90, Wageningen 
Mevr. A. F. Caspers-Julsing, Prins Hen
drikstraat 1 a, Assen
A. Beukelman, Kellogplaats 79, Rotter- 
dam-14
H. L. Horsch, Henri Polaklaan 21, Amster
dam
Mevr. Rodenburg, Rijksstraatweg 198, 
Haren Gr.
Mevr. C. Ammeraal-van Heeren, Jacob van
Ruysdaelplein 199, Lisse
R. Blok, Schepenstraat 107 A, Rotterdam-4
P. de Vries, Juiste Rif 32, Delfzijl
F. H. v. d. Braken, Vondellaan 33, Ooster-
hout N.Br.
B. J. M. Roovers, Luxemburglaan 101, 
Eindhoven
Jac. van Wylick, Waterlooseweg 3 b, 
Beesel
C. W. H. Wedekind, Veldstraat 31, Putten 
H. van Slageren, Joh. Wagenaarkade 87 II, 
Utrecht
Bibi. Afd. N. Limburg, p/a Th. W. Janssen, 
Burg. Peetersstraat 30, Nunhem, post 
Haeien
Phil. Nuyts, Margueritenweg 12 c,
D 5022 Junkersdorf/Köln, B.R.D.
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D. B O U W M A N
Import - Export

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 f  3.50 per postwissel of 
storting op postrekening 70806 t.n.v. 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

WELKE PLANT ZOEKT U?
Onze relaties met botanische tuinen overal in de wereld, met bo
tanische wetenschappelijke instituten, evenals met liefhebbers van 
naam en serieuze verzamelaars in alle landen waar cactussen en 
andere succulenten voorkomen, maken het ons mogelijk ook aan 
Uw plantenwensen te voldoen.

Kent U onze plantenlijst 1969-1970? De prijzen zijn zeer laag, de kwaliteit zeer 
hoog!

Stuurt U ons Uw adres, als U nog geen klant van ons bent.
W. UEBELMANN 5610 Wohlen, (Zwitserland), tel. 057-64107

TE KOOP AANGEBODEN:

D IE  C A C T A C E A E
van Curt Backeberg 
de delen II - IV - V  - V I.

Te bevragen:

J. v. SONSBEEK
Abdijqaarde 13 - O dijk - te l. 03405-2567

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

Uitgebreid 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.

H. E. BOR N

t
 A l les voor de cactus- en 

orchideeën liefhebber.

Gratis catalogus

D-5810 Witten-Bommern, 
Elberfe lderstr. 2, Deutschland

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

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-voorzitter: S. K. Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

Redacteur: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U .).
2e Redacteur (voor vetplanten): F. U. A. Noltee, 
Gravenstraat 38, Dordrecht.

B ibliothekaris: J. M AGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f  is ,— per jaar met GRATIS maandblad ” Suc- 
culenta” .

Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Hermann Jacobsen

DAS SUKKULENTEN- LEXIKON
Kurze Beschreibung, Herkunftsangaben und Synonymie 
der sukkulenten Pflanzen mit Ausnahme der Cactaceae

832 bladzijden tekst - 1063 afbeeldingen op 200 bladzijden - formaat als 
Backeberg’s Kakteen-Lexikon - gebonden in linnen band ca. ƒ 55,— .

De 'andere succulenten’, die wij meestal met de naam vetplanten aanduiden, 
staan in de laatste tijd weer meer in de belangstelling van de succulenten
verzamelaars. Deze interesse werd in belangrijke mate gestimuleerd door het 
ontdekken van vele nieuwe soorten en het verschijnen van goed geïllustreerde 
literatuur.
Onder de auteurs van speciale vetplantenboeken is H. Jacobsen wel de meest 
bekende. Zijn driedelig 'Handbuch der sukkulenten Pflanzen' verscheen in 
1955. In de jaren daarna stond Jacobsen regelmatig in verbinding met onder
zoekers en specialisten op dit gebied in de hele wereld. Hij ondervond veel 
medewerking. Zo goed als alle publicaties werden hem toegezonden. Zij 
hebben aan het bestaande werk een belangrijke uitbreiding gegeven. Het 
nieuwe 'Sukkulenten-Lexikon' legt daarvan getuigenis af. Het bevat korte 
beschrijvingen van alle succulente plantensoorten (uitgezonderd de cactussen), 
die tot juli 1969 aan de auteur bekend waren. Met grote nauwgezetheid 
heeft hij van ongeveer 6500 soorten, verdeeld in 355 geslachten, alle belang
rijke uiterlijke details aangegeven, plus de nodige cultuuraanwijzingen, de 
landen van herkomst en alle synoniemen.
In zijn voorwoord schrijft Jacobsen, dat alleen door medewerking en critische 
opmerkingen van vele bekende specialisten het werk tot stand kon komen. 
Hij noemt o.a. Mrs Bolus, die op haar 90ste verjaardag al haar materiaal ter 
beschikking stelde. Verder Dr. H. W. de Boer, Dr. A. Fischer, Dr. W. Rauh, 
Dr. B. K. Boom, Mr. G. D. Rowley en vele anderen.
Het werk wordt royaal uitgegeven, met 832 bladzijden tekst en ongeveer 200 
bladzijden afbeeldingen. Foto’s van zeldzame soorten, moeilijke planten, deco
ratieve soorten en standplaats opnamen kunnen de liefhebber helpen zijn 
planten op naam te brengen. In het register worden naast de officiële namen 
alle synoniemen genoemd, zodat men gemakkelijk ook de juiste naam kan 
vinden.

leder die zich intensief met de succulenten bezighoudt, vakman of amateur, 
dient dit boek binnen handbereik te hebben.

Men kan zich verzekeren van een exemplaar bij verschijnen, door onder
staande strook ingevuld in ongefrankeerde enveloppe te sturen aan:

KOENS Algemene Boekhandel, Antwoordnummer 1085, 's-Gravenhage

Naam:

Adres: .........................................................................................................

Woonplaats: ..........................................................................................................

verzoekt bij verschijnen (eind december-begin januari) toezending van een 
exemplaar Hermann Jacobsen 'DAS SUKKULENTEN-LEXIKON’ tegen de prijs 
van ca. ƒ 55,— gebonden.

Bestelbiljet (zie ook ommezijde)



Werner Rauh Die grossartige Welt der Sukkulenten
Anzucht und Kultur sukkulenter Pflanzen mit Ausnahme der 
Kakteen

182 bladzijden tekst, 92 bladzijden foto's en 6 kleurenfoto’s; groot formaat; 
gebonden ƒ97,— .

Curt Backeberg Das Kakteen-Lexikon
Enumeratio diagnostica Cactacearum

741 bladzijden, waarvan 464 bladzijden lexikon, 24 bladzijden verspreidings- 
kaarten, 242 bladzijden foto’s (gedeeltelijk in kleur); gebonden ƒ 47,35.

Walther Haage Het praktische cactusboek in kleuren
Moderne kweekmethoden. Een keuze uit de mooiste cac
tussen, middagbloemen en andere succulenten. Vertaling: 
C. Bommeljé

285 bladzijden, waarvan 48 bladzijden kleurenfoto’s; enige honderden tekst- 
tekeningen; gebonden ƒ 23,50.

Werner Rauh Wondere wereld van cactussen en vetplanten
302 bladzijden; 222 foto’s in kleur; 27 foto’s in zwart-wit; vertaling: J. C. van 
Keppel; gebonden ƒ15,90.

C. Bommeljé Cactussen en andere vetplanten
167 bladzijden met 72 foto’s in zwart-wit; gebonden ƒ 7,90.

Rudolf Subik Bloeiende cactussen en andere vetplanten
263 bladzijden met 96 kleurenplaten; vertaling: J. C. v. Keppel; gebonden ƒ 8,70.

Edgar en Brian Lamb Cactussen en andere succulenten in kleur
248 bladzijden met 326 kleurenfoto's; vertaling G. E. Brink; gebonden ƒ17,50.

Hij verzoekt de volgende boeken uit bovenstaande opgave te zenden:



succulenta

inhoud 1970

SCHRIJVERS - INDEX

Blaauw, Ir. A. F. H., 206 
Boer, Dr. H. W. de, 9, 43 
Bommeljé, C., 162 
Bravenboer, S. K., 2
Burning, A. F. H„ 18, 27, 29, 34, 66, 82, 

88, 94, 114, 119, 138, 146, 157, 172 
Bulthuis, A. N., 98

Donald, J. D. 190

Gebauer.A., 150

Hellendoorn, 109,124

Janse, J. A „ 77

KeppelJ. C. van, 18, 71, 90, 165, 202 
Königs, G„ 58, 87, 148 
Krahn, W., 163

Leeuwen, F. J. van, 147 
Looze, Mevr. D. de, 117

Noltee, F. N. A., 181
Noltee en Donkelaar, 7, 73, 104

Pasman, P. H., 133, 153

Ritter, F., 108, 124 
Ruysch, W. J., 103, 209

Schütz Bohumil, Dr., 68, 197 
Slabbers, J. H., 11, 26, 45, 59, 76 
Soldt Sr., O. C. van, 53, 83, 118 
Steeg, M. G. van der, 107 
Sterk, W „ 2
Subik, R en Pazout, F., 35

Vliet, D. J. van, 23, 50, 55, 85, 100, 114, 
130, 165, 185.



ONDERWERPEN - INDEX

Boekbespreking, 77 
Boer, Dr. H. W. de, 60, 203 
Buitenlandse tijdschriften, 94 
Bijdrage tot de kennis van Echinocactus 

schumannianus, grossei en nigrispi- 
nis, 172

Conophytum anjametae, 43
— rolfii, 9

Cultuuraanwijzingen, 11, 26, 45, 59, 76, 
152, 199, 205

Echeveria peacockii, 202
Echeveria's, ontdekking in Bolivia, 165
Echinocereus merkeri, 2
Een oude - bijna vergeten - liefde, 83
Enquete, 206

Ferocactus glaucescens, 114 
Floriade 1972, 109

Gymnocalycium fleischerianum, 66

Haageocereus 'sp. caespitosus', 98
Het clichéfonds, 103
Het kan bijna niet mis gaan, 53

Lage temperatuurbehandeling van Tou- 
meyazaden, 107 

Leuchtenbergia principis, 147

Machaerocereus eruca, 98 
Micranthocereus polyanthus, 27

— violaciflorus, 34
Moeilijk houdbare, gevoelige cactussen, 

197
Mooie nieuwe planten uit Brazilië, 148

Natuur en cultuur, 23, 55, 100, 114, 130 
Nieuwe cactussen uit Zuid-Amerika, 108, 

124

Nogmaals over de door Fric verzamelde 
Cylindrorebutia's, 35 

Notities over het geslacht Calymman- 
thium, 163

Notocactus caespitosus, 85
—  orthacanthus, 185
—  pulvinatus sp. nov., 50
— purpureus, 146
— sp. FR 1402a, HU 15. 82
—  uebelmannianus sp. nov., 18

Othonna (genus) oude bekenden en 
nieuwe aanwinsten, 7, 73, 104 

Over cactusmest gesproken, 133

Parodia subterranea, 58 
Parodia's nog niet door Ritter beschre

ven, 87
Pseudopilocereus luetzelburgii, 88

Rebutia (genus) de huidige systemati
sche positie, 190

Reis met F. Ritter langs de kustgebieden 
van Chili en Peru, 119, 138, 157 

Resultaat ruilmiddag vetplanten, 117 
Ruilen zonder huilen - zo kan het ook, 

118

Sedums (Nederlandse) verspreiding en 
oecologie, 181 

Seticereus icosagonus, 2 
Spijkers met koppen slaan, 153 
Stephanocereus leucostele, 29 
Succulentenliefhebberij over de Noord

zee, 18, 71, 90

Thoorn, Mej. J. J. E., ter nagedachtenis, 
162

Twintig jaren zonder aarde, 68

Zaadaanbieding clichéfonds, 209 
Zaadkieming in de vrucht, 150



INDEX VAN PLANTENNAMEN

De vetgedrukte cijfers verwijzen naar de afbeeldingen

Aloe polyphylla, 93 
Anoistrocactus scheeri, 156 
Aporocactus, 83 
Ariocarpus furfuraceus, 72 
Austrocactus coxii, 55

Calymmanthium substerile, 161
—  fertile, 163, 164 

Conophytum anjametae, 43, 44
—  gracistylum, 44
—  halenbergense, 44
—  karamoepense, 44
—  marginatum, 44
—  rolfii, 9, 10
—  taylorianum, 44
—  taylorianum var. ernianum, 44
—  triebneri, 44
—  violaciflorum, 44 

Copiapoa pendulina, 138
—  coquimbana, 139
—  coquimbana var. chorosensis, 

157, 158
—  wagenknechtii, 139 

Cylindrorebutia einsteinii, 36, 37
—  einsteinii var. steineckei, 36
—  karreri, 39
—  nicolai, 40, 41
—  rubriviride, 38, 42

Echeveria chilonensis, 169
—  gibbiflora var. 'carunculata', 90
—  peacockii, 201, 202
—  peruviana, 168
—  rauschii, 170, 171
—  vanvlietii, 170, 171
—  whitei, 169 

Echinocereus merkeri 1, 2 
Echinopsis eyriesii, 115 
Eriosyce sandillon, 139 
Eulychnia acida, 139

—  castanea, 140, 139
—  breviflora, 139 

Euphorbia multiceps, 72
—  triaculeata, 72

Ferocactus glaucescens, 113, 114 
Frailea albifusca sp. nov., 124

—  albicolumnaris sp. nov. 124
—  asperispina sp. nov., 124
—  aureispina sp. nov., 124
—  aureispina var. pallidior var. 

nov. 125
—  horstii sp. nov., 125
—  perumbilicata sp. nov. 125
—  perumbilicata var. spinosior 

var. nov., 125
—  pullispina, 129

Gymnocalicium denudatum, 66
—  fleischerianum, 65, 66, 67
—  oenanthemum, 24
—  spegazzinii, 57

Haageocereus sp. 'caespitosus', 97, 98 

Leuchtenbergia principis, 147

Machaerocereus eruca, 98, 99
—  cummosus, 100 

Melocactus macrodiscus, 29 
Micranthocereus polyanthus, 27, 28, 34

—  violaciflorus, 33, 34

Navajoa peeblesiana, 107, 155, 156
—  fickeisenii, 107, 155 

Neoporteria clavata, 157
—  clavata var. procera, 157
—  litoralis, 139
—  microsperma, 157
—  subgibbosa, 138
—  wagenknechtii, 157 

Notocactus arachnitis sp. nov., 18, 108
—  arachnitis var. minor var. nov. 

108
—  caespitosus, 85, 86
—  concinnus, 18
—  crassigibbus sp. nov., 18, 108
—  erinaceus (Mal.), 52
—  grossei, 172
—  mammulosus, 115
—  nigrispinus, 172, 174, 175, 177, 

178
—  orthacanthus sp. nov., 185, 187, 

189
—  purpureus sp. nov., 109, 145, 

146
—  pulvinatus sp. nov., 50, 51, 52
—  schummanianus, 66, 172, 173, 

176, 177, 178
—  submammulosus, 102
—  sucineus sp. nov., 109
—  tenuicylindricus sp. nov., 108
—  uebelmannianus sp. nov., 17, 13
—  uebelmannianus var. flaviflorus 

var. nov., 18
—  sp. FR 1402a, HU 14, 81, 82
—  sp. HU 37, 148, 149

Opuntia tunicata, 57 
Othonno aeonioides, 75

—  arborescens, 74
—  capensis, 7, 8, 73
—  carnosa, 7, 74
—  clavifolia, 74



—  cylindrica, 74
—  dentata, 74
—  euphorbioides, 21, 75
—  floribunda, 74
—  graveolens, 75
—  herrei, 7, 21, 76
—  lasiocarpa, 104
—  lepidocaulis, 104
—  litoralis, 105
—  minima, 21
—  obtusiloba, 105
—  pachypoda, 105
—  protecta, 106
—  quercifolia, 21, 106
—  triplinerva, 74
—  shaferi, 106

Parodia subterranea, 58, 59 
Pilocanthus paradinei, 156 
Pseudopilocereus luetzelburgii, 88, 89

—  glaucescens, 29
—  pentaedrophorus, 29 

Pyrrhocactus chilensis, 123
—  chilensis var. albiflorus, 123
—  curvispinus var. campanense, 

120
—  dimorphus, 157
—  engleri, 122
—  eriosyzoides, 139
—  garaventai, 120
—  horridus, 138
—  jussieui, 139
—  jussieui var. spinosior, 139
—  setosflorus var. grandiflorus, 

139
—  simulans, 157, 158

—  trapichensis, 158
—  vallenarensis, 157

Rebutia caliantha, 194
—  caliantha var. beryllioides, 193
—  aureiflora, 194
—  deminuta f. pseudominuscula, 

194
—  einsteinii, 194
—  haagei, 194
—  minuscula, 194
—  pseudodeminuta f. rubrifilamen- 

tosa, 196

Sclerocactus polyancistrus, 156 
Sedum album, 182, 183

—  reflexum, 182, 183
—  sexangulare, 182, 183 

Seticereus icosagonus, 2, 3 
Stephanocereus leucostele, 29, 30

Tephrocactus berteri, 138 
Toumeya klinkeriana, 107

—  lophophoroides, 67, 107
—  macrochele, 107
—  papyracantha, 155
—  polaskii, 67, 107
—  pseudomacrochele, 107
—  schmiedeckeana, 107
—  schwarzii, 107 

Trichocereus chilensis, 119, 123
—  chilensis var. eburneus, 157
—  courantii, 57
—  litoralis, 138
—  serenanus, 138, 157
—  spinibarbis, 158
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